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 يلياز خ. كه بزرگ نشده باشم شهينم ليدل نيا يماهانه ام شروع نشده، ول يهنوز دوره  م،يياسمم بنفشه ست، دوازده سالمه، كالس اول راهنما

اما من كه  ،ياعصاب خورد كن يگه اه برو اونور بچه، اه چه بچه  يدرسته بابام همش بهم م. لوس و ننر هم بزرگتر و خانم ترم يدخترها نياز

 نيايبار ب هياگه  ستم،ين زهيم زهيهم ر يليتازه من خ كله؟يبه قد و ه ايخانم بودن به سن و ساله؟  يكن يشما فكر م ستم،يدونم بچه ن يم ودمخ

موقع  نيهم گهيبهم گفته سال د وشايدوستم ن. سوم نشونده زين منو مخانم معلممو. قدم بلندتره امياز همكالس يليكه از خ نيفهم يكالسمون م

دونم برم  يخودش كالس پنجم بالغ شده، من م وشايتونه بهم بگه كوچولو، ن ينم يكس گهيماهانه دارم، اون موقه د يدوره  شمويمنم بالغ م

 خانم كوچولو نيبهم نگ گهيپس د شم،يبزرگ م گهيد ييكالس دوم راهنما

خانم : شدند يكه هر شب به همراه پدر جوانش وارد خانه اشان م ،ياز آن زنان آنچنان يكيآن هم در مقابل سوال . نفس حرف زده بود كي

 هيكوچولو اسمت چ

 .زديبر رونيبود تا آنچه را كه در دل داشت، ب يخوب يسوال بهانه  نيهم

 ...دوازده ساله يبنفشه  نيا

 .كند يمجبور شده بود به همراه پدر خوشگذرانش زندگ نشيوالد ييس از جدادوازده ساله كه پ يبنفشه  نيا

 سرش نبود، يباال يمادر ي هيدوازده ساله كه سا يبنفشه  نيا

 .....ديفهم يكودك دوازده ساله م كياز  شتريب يليخ يليدوازده ساله كه خ يبنفشه  نيا

 ....متناسب با سن و سالش نبود، آشنا شده بود ديكه شا ياز مسائل يليكردن در كنار پدرش با خ يدوازده ساله كه با زندگ يبنفشه  نيهم

 .....دوازده ساله يبنفشه  نيهم

 شيدخترك دوازده ساله برا كياز  يهمه بلبل زبان نيا دنيد ديشا. كه به همراه پدرش وارد خانه شده بود با دهان باز به بنفشه نگاه كرد يزن

 .ن بوددور از ذه

 دخترت ماشاال چه سر زبون داره ان،يشا: به پدر بنفشه كرد رو

 اين رونيبرو تو اطاقت، تا نگفتم هم ب ؟يمگه فردا مدرسه ندار ؟يداريوقت شب ب نيتا ا يواسه چ: با اخم به بنفشه نگاه كرد انيشا

 .كرده بود نيبنفشه گلچ يرا برا شيهايپدرش فقط بد اخالق شه،يهم مثل هم باز

 .....شهيهم مثل هم باز

 نگاه كنم ونيزيتلو يخوام برنامه  يرم تو اطاقم، م ينم: لج كرد بنفشه

 گم برو تو اطاقت، بگو چشم يم-

 ياينم رونيتا فردا صبحم ازون اطاق ب گه،يتو اون اطاق د يريخانمه م نيندارم، تو االن با ا يرم، من كه به تو كار ينم-

 ميبا ن دهيورپر: لب گفت ريحرف از بنفشه چشمانش از تعجب گرد شد و ز نيا دنيبود، با شن انير چهره اش نماكه د يجوان با تمام وقاحت زن

 داره يوجب قد چه زبون
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 خانم بزرگم هي، من "مختشصم"خانم  هيمن  ستم،ين يوجب ميمن ن: براق شد بنفشه

 .ديمتشخص از زبان بنفشه پر صدا خند يكلمه  يبه جا "مختشص" يكلمه  دنيبا شن زن

 ....لوند و كش دار يا خنده

 ....من ؟يخند يچرا م: دوباره لج كرد بنفشه

 اعصاب منو خورد نكن بچه نقدريبرو تو اطاقت، ا ايب گهيبسه د: را باال برد شيدوباره صدا انيشا

 رمينم-

 يفرستمت كه بر يم يبا اردنگ ؟يرينم-

 ميديهدر م ميولش كن بچه رو ، وقتمونو چرا دار انيشا: را گرفت انهيزن جوان م. ديبنفشه خودش را عقب كش. به سمت بنفشه گام برداشت و

 هم هست يمهمتر يكارا زم،يعز

 .كرده بود خوديرا از خود، ب انيزن، شا يحلقه كرد، عشوه و لوند انيبا عشوه دستش را دور كمر شا و

 .....كرد يم خوديرا از خود ب انيزنان، شا يمه ه يو لوند عشوه

 .....زنان يهمه  يو لوند عشوه

 ....زنان ي همه

 ....رفت انيشا اديدوازده ساله از  ي بنفشه

 ...رفته بود انيشا اديهم مثل هر شب بنفشه از  باز

 ....هر شب مثل

 .را دور گردن زن حلقه كرد و هر دو باهم به سمت اطاق خواب رفتند دستش

 .بود ستادهيا شيبا بغض سرجا بنفشه

 .بود ينيچن نيو ا يپدرش با زنان آن چنان يها يگذشته، شاهد هم آغوش يشبها يهم مثل همه  باز

 بچه: شد يآزارش م ي هيما شهيبود كه هم يهمان كلمه ا دنيشن يبغضش برا اما

 .بگذارد يباق يدستانش، رد درخشان ياش رو ينيو باعث شد آب ب دياش كش ينيدستش را به ب پشت

 بد من يبا اون بابا خت،يريزن زشت ب ييبچه تو: گفت يآهسته ا يلب با صدا ريز

 ....بچه

 ....بچه

 ....بچه

 يها ياگر از بداخالق. هر دو نفر او را بچه خطاب كرده بودند. بود يكفر خت،ير يدست پدرش و آن زن جوان به قول خودش زشت و ب از

كردن ذهنش را  يفكر تالف. توانست بگذرد ياو را بچه خطاب كرده بودند، نم نكهيگذشت، از ا يچندش آور زن جوان هم م يپدرش و خنده ها

 .درها نكر يلحظه ا
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 نيكردن، روح كوچك آزرده اش را تسك يبرد تا با تالف يم تالشش را به كار مشد، تما يباعث رنجشش م يكه كس يبود، زمان نطوريهم شهيهم

 ....ببخشد

 ....حاال و

 .....بود دهيكردن فرا رس يتالف زمان

 .ديزن را شن يمستانه  يخنده  يصدا. پشت در اطاق پدرش رفت و گوشش را به در چسباند نيپاورچ نيپاورچ

 .ديپدرش را هم شن يخود شده  ياز خود ب يصدا

زن جوان و پدرش  يبه دنبال كفشها. رفت نيياز در اطاق فاصله گرفت و از هال گذشت و از پله ها پا. چهره اش جا خوش كرد يرو يكج لبخند

م در دست پدرش ه يجفت از كفشها كيكرد و هر دو را در دست گرفت و  دايپاشنه بلند زن را پ ينگاه كفشها كيبا . ديرا كاو يدرون جاكفش

 .....شد ييو وارد دستشو دياز پله ها باال دو يبا سرخوش. كرد خوشجا  گرشيد

........ 

 .هر دو كفش جا خوش كرده بود نگاه كرد ياش كه رو يلذت به خرابكار با

 به بار آورده بود، يافتضاح چه

 ....يافتضاح چه

 .ديجفت كفش بود، با لذت خندهر دو  يكف يبر رو شياز خرابكار يكه ناش يگند ياستشمام بو با

 ....بود يچندش آور يمنظره  چه

 ....يچندش آور يمنظره  چه

 .گذاشت يرفت و كفشها را با فاصله درون جاكفش نييخارج شد و با شتاب از پله ها پا يياز دستشو دوباره

 ينشسته بود و مسئله ها زشيافتاده، او پشت م يشد و تا آن دو نفر بفهمند، كه چه اتفاق يم داريصبح زودتر از هر دو نفرشان از خواب ب فردا

 .كرد ياش را حل م ياضير

 .و حالت عق زدن را نشان داد ديچهره اش را در هم كش ياضيدرس ر يآور ادي با

 ....ياضير

 ....درس متنفر بود نيا از

 ...گرشيدروس د يهمه  مثل

 ....دبو زارياز مدرسه ب كال

 ....رفت يگذران وقتش، به مدرسه م يبرا فقط

 ....وقتش گذران

 .كردند يدر گوش هم زمزمه م وشايبه همراه ن حيتفر يكه در زنگها يدرگوش يحرفها يهم برا ديشا

 ....يدر گوش يحرفها
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 ....ممنوعه يدر گوش يحرفها همان

او را  اينزند و  اديبهانه سرش فر يپدرش رژه برود، تا او با بهانه و ب نيخشمگ شهيچشمان هم يبود كه در خانه كمتر جلو نيا يهم برا ديشا و

 .رديبه باد كتك نگ

مشترك از او  يسال زندگ نيشده بود و پدرش بعد از چند يبستر مارستانيدر ب قيعم يافسردگ يماريب لياو بود كه مادرش به دل ريتقص انگار

 جدا شده بود،

 ....حاال و

 .Ĥورديب اديتوانست به  يدخترش م يو خواسته ها ازهايرا بهتر از ن ييكه رنگ رژ لب زنان هر جا يازده ساله بود و پدردو يبنفشه  نيا

 مجبور بود كه به مدرسه برود، پس

 ....بود مجبور

كند و بدتر از  نيبه او توه ينبود كه كس نيدردناك تر از ا زيچ چيخانم متشخص ه كي يخانم متشخص شده و واقعا برا كيگفت  يم خودش

 .رديهمه او را به باد كتك بگ

 ....مكان بود نيبهتر شيبرا شيها يمدرسه با تمام سخت پس

 ....مكان نيبهتر

 ...اورديتوانست در مدرسه دوام ب يم اگر

 ....توانست يم اگر

هر دو  يكفشها يرا رو يشده بود كه چه دسته گل معطوف نيكه دوباره ذهنش به ا نيكسل شده بود، اما هم يرفتار پدرش كم يآور ادي با

 .لبش نشست يرو زيآم طنتينفرشان كاشته بود، لبخند ش

تختش دراز  يرو. محال بود يتوجه باشد، ول يكرد به صداها ب يسع. بود دهيدرون اطاق پدرش به اوج خود رس يسر و صدا. اطاقش شد وارد

 .ديرس يهنوز صداها به گوش م. گذاشت شيگوشها يو دستان كوچكش را رو ديكش

 ...شهوت يصدا

 ...يهرزگ يصدا

 .صداها كمتر شده بود. بالش فرو كرد ريسرش را ز نباريدهانش را قورت داد و ا آب

 ..... ماند تا باالخره به خواب رفت يدر همان حال باق آنقدر

معلم،  سيتدر يدرست لحظه  طان،يدختركان ش يهمان پچ پچ ها. داد يگوش م شيكرده بود و به پچ پچ ها كينزد وشايرا به دهان ن سرش

 ...آخر كالس يها فيآنهم رد

 ....به خود گرفته بود يگريپچ پچ ها رنگ د نباريا اما

 ...دخترانه نبود رنگش

 ....از حد از مرز قرمز دخترانه گذر كرده بود شيب
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 ....مرز قرمز دخترانه از

 افم بهم زنگ زده يب شبيبنفشه، د يدون يم-

 گفته؟ يچ: پچ پچ كرد بنفشه

 شهياگه بهت بگم باورت نم-

 گفته يچ گه،يبگو د-

 يلب بهم بد هي ديگفته با-

 ؟يگفت يبعد تو چ ؟يگ يراس م: چشمانش را به عمد گشاد كرد بنفشه

 منم بهش گفتم هنوز زوده-

 ؟يبكن نكارويا يروز هيممكنه  يعني-

 كارو بكنه نيبهش اجازه بدم ا ديافم گفته اگه دوسش دارم، با يبكارو كردم،  نيا دميآره شا-

 ....را دوست دارد كه هر شب با تك تكشان ييبنفشه با خودش فكر كرد، پس پدرش تمام آن زنان هر جا و

 ....تك تكشان با

 ....بود ديبع

 ...بود ديبع يليخ

 ...زن را همزمان، دوست داشته باشد ستياز ب شيب ديشود، پس پدرش با يبوسه خالصه م كيدوست داشتن در  اگر

 ...ديدل به افكارش خند در

 افت چند سالشه؟ يب نيا وشاين-

 سالشه زدهيسال بزرگتره، گفته بودم كه، س هياز من -

 نداره كه دهيسال ازت بزرگتره، فا هياه همش : داد نياش را چ ينيب بنفشه

 ينكرد داياف پ يپس چرا هنوز ب ،يبهت بگه بچه ا يكس يدوست ندار گهيد يگ يممگه ن ؟يستين ينه مثه تو خوبه كه هنوز با كس-

 پسربچه ها باشم نيكه دنبال ا ستميمثل تو هم ن گهيمن د-

 ؟يهم سن بابات يكيپس دنبال  ،يآخ-

 ...ريهمسن پدرش؟ چقدر پ: باز هم بنفشه با خودش فكر كرد و

 .خورد يآنقدرها هم مسن به درد بنفشه نم نه

 بود، اديز يليبنفشه خ يو سه سال اختالف سن برا ستيب

 ...اديز يليخ

 .يخونه نگاه كن يبهت بدم، ببر يزيچ هيبنداز  ادمي حيزنگ تفر يراست: دوباره به حرف آمد وشاين

 هست؟ يچ: كنجكاو شد بنفشه
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 يفهم يبرو خونه نگاه كن بعد م: ديخند طنتيبا ش وشاين

 گهيخوب االن بگو د-

 نيا يبه جا ن؟يكن يزادگان، چه خبره اون ته مدام پچ پچ م عيسماك و سم: ديچيدر كالس پ ياضيمعلم ر يبدهد، صدا يجواب وشاين هنكياز ا قبل

 نيريده نگ ريز يموقع امتاحانا نمره  شهيكه بازم مثل هم نيكنه رو به دقت نگاه كن يداره حل م يرو كه شهنام يينايكارا تمر

 .از دختران درسخوان كالس بود، ثابت ماند يكيكه  يصورت شهنام يبنفشه رو چشمان

 ....آمد يدختر بدش م نياز ا شهيهم

 ...شهيهم

 ....آمد يدختران درسخوان كالسشان بدش م يهمه  از

 ....دختران درسخوان يهمه  از

 بلد نبودند ينيريبه جز خود ش ينظرش آنها كار به

 ....بودخانم متشخص ن كيدر شان  ينيريخودش و

 ....ينيريخود ش نيهم

 .نگاه كرد د،يدو يسبز كالس م يتخته  يكه رو يشهنام زيبه دست خط نفرت انگ يليم يخودش را جمع و جور كرد و با ب بنفشه

 ....دمش يبهت م حيزنگ تفر: كتاب بنفشه نوشت يرو وشاين

....... 

بچه ها از كالس خارج شوند، در مغز بنفشه فكر  يمنتظر مانده بود تا همه  وشاين. رفتند رونياز كالس ب اهويزده شد و بچه ها با ه حيتفر زنگ

 .داد يجوالن م يگريد

 ....كوچك يتالف كي هيشب يفكر

 ...كوچك دخترانه يتالف كي

 فيدر ك و بالفاصله ديكش رونياز آن ب يد يفرو برد و س فشيدستش را داخل ك عيسر وشاين. دانش آموز از كالس خارج شده بود نيآخر

 بابات نفهمه ا،ينگاه كن يواشكيخودت : گفت يبنفشه گذاشت و به آرام

 ...باشه....هوم: جواب داد يسرسر. نبود وشاين يصحبتها يحواسش پ بنفشه

 .سبز رنگش را در دست گرفت فيرفت و ك يشهنام فيسمت ك به

 ؟يكار دار يچ فشيبه ك ست؟ين يدختره، شهنام نيا فياون ك: با تعجب گفت وشاين

 وشا؟ين هيچ نيريخود ش يآدمها يسزا: ديخند انهيموذ بنفشه

 .صورتش نشست، موافقتش را با بنفشه اعالم كرده بود يكه رو يبا لبخند پت و پهن. شد انيجر يفكر كرد و تازه متوجه  يكم وشاين

 دهينفهم يتا كس رونيب مياز كالس بر عيسر ديكه با ايپاشو ب: كرد وشايرو به ن بنفشه

 يرا سر و ته كرد، هجوم كتاب و دفتر و جامداد فيو ك ديرا كش فيك بيبه سمت سطل زباله رفت، ز ينگون بخت شهنام فيبه همراه ك خودش
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 ...درون سطل زباله دلش را خنك كرده بود

 ...بنفشه را كامال خنك كرده بود دل

 ....كامال

 اليبنداز رو وسا فشميك ن،يريخود ش يحقشه دختره : قهقهه زد وشاين

 ....بود دهيدرون سطل زباله آرم لها،يوسا ريهم در كنار سا فيحرف را بزند، ك نيا وشاين نكهياز ا قبل

 ...از كالس خارج شدند يدو دختر دوازده ساله با سرخوش هر

 ...يسرخوش با

 ...انتقام دخترانه كي يسرخوش

 ....انتقام كامال دخترانه كي

........ 

پله ها جا  ريمردانه ز يكفشها. كفشها زنانه نبودند شه،يبرخالف هم نبارياما ا به،يجفت كفش غر كيكه وارد خانه شد، چشمش افتاد به  نيهم

 .كند يتا اوضاع درون خانه را بررس ستاديمنتظر ا ياز پله ها باال رفت و پشت در ورود نيپاورچ ن،يپاورچ. خوش كرده بود

دسته  يخونه تالف اديكه بچه ات ب يسره موند هيدر مغازه؟  يومديصبح ن نيپس واسه هم: گفت يكه با خنده م ييصدا د،يرا شن يا بهيغر يصدا

 ؟ياريسرش در ب شبويگل د

زنه رو برسونم، فكرشو بكن  نيمن صبح پاشدم كه برم ا. يندار يسرتق يبچه  نيهمچ هيتو كه  يبخند دميبا ؟يخند يم: ديپدرش را شن يصدا

 .ده بود...خودش تو چهار جفت كفش ما ر يقد كله  دم،يد يچ

 نشم،يخواد بب يدلم م يليخ ه،يعجب بچه ا ،يوا: بلند شد بهيمرد غر يقهقه  يصدا

 ...بچه: ممنوعه را به كار برده بود يكلمه  بهياخم كرد، مرد غر بنفشه

 ...بنفشه، ممنوعه بود يكلمه برا نيا

 ....ممنوعه

 كفشو هم به خانم بدم هيمجبور شدم پول  د،ياز سرم پر شبيد يكارش مست نيبح با ااه برو بابا تو ام، ص-

دادن، خوب پول كفش هم روش، تو  يم سيبه آقا سرو يگه مجبور شدم پول كفشو بدم كه انگار تا االن خانما مفت و مجان يم نيبابا، همچ يا-

 ده...چرا دخترت تو كفشش ر يكه حاال ناراحت ياوردين زابتويملكه ال گه،يتو خونت د يآورد يابونيزن خ هي

 .ديقهقهه اش به گوش بنفشه رس يدوباره صدا و

 ده؟...بوده، من كه نبودم، من پدرشم، تو كفش من چرا ر يابونيخوب اون زنه خ-

 نيمثل ا يكيتازه  م؟يزم باشاولوالع يخوا يم ميپر يم يابونيخ يبا زنا يمنم مثل تو، وقت ،يهمون يتو هم لنگه : با قهقهه گفت بهيغر مرد

دختر بچه كه تو سن بلوغه  هيچشم  يجلو ؟يتو مگه عقل ندار انيكردم، آخه شا يكارو م نيده، منم بودم هم...ر كلتيشده به ه دايدخترت پ

 ؟يبچه رو از مادرش گرفت نيا يخونه؟ اصال واسه چ ياريمخانم 
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 نويا شيمن كه همون چهار سال پ ه،يبستر يروان مارستانيسرخرو نگه دارم؟ مادرش ب نيمن از خدامه ا يكن يفكر م. من نگرفتم كه تو هم-

شده، حدود  يناجوره كه بازم بستر يلياوضاعش خ گهينبودم، االن د يدادم به مادره، البته همون موقع هم حالش خوب نبود، اما من اهل بچه دار

 انداخته سر من نويماهه مادربزرگه ا ششپنج 

 ...عجب-

كنم، همون موقع هم كه با  يم يزندگ ينجوريبگذرم، من چند ساله هم هاميبچه از خوش نيتونم به خاطر ا يجب و زهره مار، من كه نمع-

 بود وونهيبودم، مادرش از اول هم خل و د يجور نيكردم هم يم يمادرش زندگ

 .حرف قلبش فشرده شد نيا دنيبا شن بنفشه

 بود؟ وانهيخل و د مادرش

 ...بود ضيمر مادرش

 ....نبود وانهيو د خل

منم  ،يخودت درست كرد يبرا يچه بساط نيو پنج سالته بب يهمش س ،يا وونهيتو د ،يداشتمو نه بچه ا يپس خوش به حال خودم كه نه زن-

 .از هفت دولت آزادم يو پنج سالمه ول يس

 شود، يمحسوب نم ياديو پنج سال در نظر آن دو سن و سال ز يباز هم فكر كرد كه چرا س بنفشه

 ....و پنج ساااال يس

 ....و پنج سال يس نيبود ا ياديو سال ز سن

 گهيننداز د ادمي تمويخر-

 يكار شراكت يدون يقولنامه، تو مگه نم يواسه كارا يسهراب يآقا شيپ ميبر ديمغازه، با يدنبال كارا ميكارا پاشو لباس بپوش بر نيا يبه جا-

واسه  ادو،يدختر بچه كه از مدرسه ب هيمنتظر  ينيخودت بش يمنو تا دو بعد از ظهر تو پاساژ بكار نكهينصف نصف، نه ا يهمه چ يعني ؟يچ يعني

 يده، كتكش بزن...تو كفش هم خوابه ات ر شبيد نكهيا

 .ديقهقه اش به گوش رس دوباره

 .بود زاريكلمه ب نياز ا. بودبار بود كه او را بچه خطاب كرده  نيچندم. بنفشه از خشم كبود شده بود نباريا

 بود، دهيكه هنوز بنفشه را ند او

 .ندينش يسوم م فيدانست بنفشه در كالس در رد يكه نم او

 .خانم است كيدانست بنفشه  يكه نم او

 .اوردياش را سرش در ب يخواهد بنفشه به خاطر بچه خطاب شدن، تالف ياو هم دلش م نكند

 ؟يشكوندگردنتو  نجايا يسر اومد هيحاال -

تو بوده  ي فهيكه وظ يبار دوم باشه، اونم به خاطر كار نيتو كه ا ياومده بودم در خونه  يكه با تو آشنا شدم، ك يهفت، هشت ماه نيمن تو ا-

 اميشاد بودن آقا مجبور شدم ب....اونور، حاال به خاطر  نور،يا رميمن واسه مادرم نم ،يانجام بد
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 ميخوب بابا، صبر كن برم شلوارمو بپوشم بزن بر ليخ-

پدرش در امان  ياحتمال يضرب وارد اطاقش شود، تا از كتكها كيبود كه  يشد، االن زمان مناسب يكه دور تر م ديپدرش را شن يقدمها يصدا

 .بماند

خوب، در  يكه همسن پدرش بود ول يمرد. بودكاناپه نشسته  يشد كه رو "يمسن"مرد  يمتوجه . ديسرك كش يواشكيرا باز كرد و  يورود در

 .مسن بود يليو پنج ساله خ يمرد س كينظر او 

 .جوان نبود اصال

 ...اصال

بنفشه نشده بود، بنفشه زل زده بود به مرد كه به گمانش،  يكرد، هنوز متوجه  يشلوارش را جا به جا م يكاناپه نشسته بود و دكمه ها يرو مرد

 .ستين درون هال نظاره گرش يكس

 ....بچه، دختر بچه: آمد او را چه خطاب كرده بود ادشي. در مغزش جوالن داد ثانهيخب ينگاهش كرد، باز هم فكرها انهيموذ بنفشه

 يتالف زمان

 ...دوباره

 ...دوباره

 ...دوباره

 .بود دهيرس فرا

 اااااااهي: زد اديو فر ديجهش وسط هال پر كيدر را باز كرد و با  يال يكم

 .ديچيلحظه معده اش از ترس، بهم پ كي. همزمان باز و بسته شد شيچهار دست و پا. ستاديكلمه قلبش از حركت باز ا يواقع يبه معنا مرد

 ...افتاده بود ياتفاق چه

 ....زلزله بر سرش آوار شده بود هيشب يزيگمانش چ به

 ...زلزله هيشب يزيچ

 ياش رو يكوله پشت فيافتاد كه روپوش مدرسه به تنش و ك يحدودا دوازده ساله ا يوحشت سرش را چرخاند و چشمش به دختر بچه  با

 ينبود و از آمادگ بايكه ز يبا چهره ا. نه چندان بلند يو با قد كيبار يدختر. شد قيدخترك دق يرو ديتپ يوار م وانهيكه د يبا قلب. دوشش بود

 .كرده بود رييحالت چهره اش تغ نيهم يداد و برا يبلوغ، خبر م يشدن به دوره  كينزد يصاحبش برا

 .هم فشار داد يرا رو شيشده بود، لبها انيجر يماند و بعد انگار تازه متوجه  يچند لحظه به همان حال باق مرد

 ....دخترك دوازده ساله او را ترسانده بود نيا

 ....دخترك دوازده ساله نيهم

........ 

 ي افهيدختر بچه با آن ق نيبا خودش فكر كرد كه نكند ا. بنفشه تا حد مرگ او را ترسانده بود. فشه زل زده بودبه بن دهيبا رنگ پر بهيغر مرد
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خودش را جمع و جور كرد  يفكر كم نيبا ا. كرده بود يخرابكار انيشا يكه در كفش هم خوابه  يباشد، همان دخترك انيخنده دارش، دختر شا

 :رديبه خود بگ يجد ي افهيق واستو خ

 دميعمو؟ من ترس هيچه كار نيا-

 .شانه اش را باال انداخت و به مرد چشم دوخت يادب يبا ب بنفشه

 ؟يكن ياز من عذر خواه ديعمو نبا: مرد باز هم به صحبتش ادامه داد يول

 .از اعراب نداشت يلغات بنفشه، محل ي رهيبود كه در دا يكلمه از آن كلمات خنده دار نيا ؟يخواه عذر

 .كرده بود فياو تعر يبرا يخنده دار ي فهيحرف لط نيمرد، با گفتن ا نير بنفشه انظ به

 ...بود يخنده دار ي فهيواقعا عجب لط و

بود؟ واسه خودت ادا اطوار در  يچ يصدا اوش،يس: ديپدرش از اطاقش به گوش بنفشه رس يصدا. شد انيبنفشه نما يلبها يرو يشخندين

 يهست يعجب كره خر ؟ياريم

 يبلند يكرد، با صدا يدخترك چموش نگاه م نيهمانطور كه به ا اوشيس. است اوشيمرد مسن اسمش س نيبا خودش فكر كرد، پس ا بنفشه

 .گربه بود يمن نبود، صدا يصدا: گفت

 به او گفته بود گربه؟. چشمانش گرد شد بنفشه

 طرف شده؟ يدانست با چه كس يهنوز نم اوشيس نيا

 ته بود گربه؟به او گف يچه جرات با

 .به خنده افتاده بود اوشيس. دهن كج كرد اوشيآورد و به س رونيزبانش را ب بنفشه

 ....دختر نيبود ا يدخترك تخس عجب

بنفشه  دنيبا د. بود ستادهيكه در حال بستن كمربند شلوارش بود، از اطاق خارج شد و چشمش افتاد به بنفشه كه وسط هال ا انيلحظه شا همان

اعصاب خورد كن،  يبچه  يآ: همان كمربند را از كمرش باز كرد. ديخشم در چشمانش زبانه كش يآورد و شراره ها اديدسته گل صبحش را به 

 ؟يني.. يكه همه جا م يچهار ساله ا يمگه بچه  ؟يبود كه كرد يلطاون چه غ

خانم محترم در برابر چشمان  كينبود كه  نيدردناك تر از ا زيچ چيه .بنفشه به سرعت پشت مبل پناه گرفت. برداشت زيبه سمت بنفشه خ و

 .مرد هرچند مسن كتك بخورد كي

 ش؟يبزن يخوا يم ؟يخل شد ان؟يشا هيچه كار نيا: بلند شد اوشيس يصدا

بودم، آخه مگه  دهيخرصد و پنجاه تومن  كينزد شيشدم، كفش خودمو ماه پ ادهيصد تومن پ كه،يخوام بزنمش، من بابت كفش اون زن يآره م-

 كفش من چاه مستراحه؟

 ميعالمه كار دار هي ميبر ايچاه مستراح، ب يخوب حاال، آقا ليخ: به خنده افتاد اوشيس

 اميكنم بعد م يآدم م نوينه، من اول ا-

 .ديبه دنبال بنفشه دو و
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 خوب كردم: زد اديپناه گرفت و فر اوشيو پشت مبل س ديكش غيج بنفشه

 كنم ياالن آدمت م ،يتو غلط كرد-

 يبچه هم، بچه تر نيتو كه خودت از م،يعالمه كار دار هيگم  يم م،يبر ايب: را گرفت انيشا يمبل بلند شد و بازو ياز رو اوشيس

 من بزرگم ،يبچه خودت: زد اديفر اوشيرو به س بنفشه

 نشم كه كالم پس معركست نيا فيچقدر پروئه؟ من اگه حر يديد اوش،يس يديد: ديغر انيشا

 گه،يبچه جون، برو د گهيبرو تو اطاقت د: رو به بنفشه كرد اوشيس. دوباره خواست به سمت بنفشه هجوم برد و

آورد و  رونيب اوشيس يدوباره زبانش را برا. كند يآخر او را بچه خطاب م يمرد چقدر لجباز است كه تا لحظه  نيبا خودش فكر كرد، ا بنفشه

 .بنفشه به خنده افتاده بود يكارها دنياز د اوشيس. از حلقش خارج شد يبيو غر بيعج يآن صداهابه همراه 

 .و در را از داخل قفل كرد و گوشش را به در چسباند ديبه سرعت به سمت اطاقش دو بنفشه

 ش؟يزد يتو، واقعا من نبودم با كمربند م يا وونهيد ان،يشا ميبر ايب: را به سمت راه پله ها هل داد انيشا اوشيس

 كنم يزنم كبودش م يآره م: بست يكمربندش را دوباره به كمرش م انيشا

 دم...ر يسرت م يبچه بودم عوض كفش، رو نيا يمن جا: سرش را تكان داد اوشيس

 .رفتند نيياز پله ها پا اوشيو س انيشا د،يبه گوش بنفشه نرس انيشا جواب

....... 

مانع از كتك  نكهيبا ا يبدش آمده بود، حت اوشياز س. ديتختش دراز كش يمدرسه رو ياطاقش پرت كرد و با مانتو يرا گوشه  فشيك بنفشه

 ...از سه بار شترياو را بچه خطاب كرده بود، آن هم ب يبه چه حق. خوردنش شده بود

 ....را مرتكب شده بود يقابل بخشش ريغ يخطا

 ....قابل بخشش ريغ

كه با ژل به سمت باال حالت  ييبا آن موها اوشيمخصوصا س. هر دو نفرشان زشت و بدجنس بودند. گفت يو پدرش ناسزا م اوشيبه سلب  ريز

 .زشيتمسخر آم يداده بود و آن خنده 

 .نكرده بود يرا تالف اوشيخواست رفتار س يآنطور كه م. ته دلش خنك نشده بود بنفشه

 .اورديب رونياز عزا ب يدل يدرست و حساب يتالف كيكند و با  دايپ يداشت فرصت دوست

 ...شد يم ايمه شيفرصت برا نيكاش ا يا

 .....كاش يا

بود و با قاشق در دستش، هندوانه  دهيسر كش شهيآب را با ش. بود خچاليدر حال شخم زدن  بايفرو برده بود و تقر خچاليسرش را داخل  بنفشه

 يسوت م كسرهي خچاليشد كه آالرم  يم قهيده دق بايتقر. از آب هندوانه به را افتاده بود ييايدر چالخيدرون . بود دهيبلع ييرا همانجا سرپا

 كيتا  خچاليآالرم  د،يرس ياپن گذاشته بود به گوشش نم يكه رو لشيزنگ موبا ياگر صدا دينداشت و شا يتيبنفشه اهم يبرا يول ديشك

 .شد يساعت بعد هم خاموش نم
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اش  يدهانش را پاك كرد و به گوش نشيبا آست. بود ختهيبلوزش ر ياش رفت، آب هندوانه رو يپر از هندوانه به سمت گوش يبا دهان بنفشه

 ؟ينگاه كرد: بود وشاياز ن ياميپ. نگاه كرد

 چه بود؟ وشايدر ذهنش جستجو كرد، منظور ن بنفشه

 و؟يچ: فرستاد اميپ

 گهيد لمويف: ديرس اميبعد پ هيثان چند

 .برده بود اديرا از  لميف ي هيو پدرش، كال قض اوشيبا س يبا آن همه موش و گربه باز. تازه متوجه شده بود بنفشه

 ه؟يعشق ه،يكنم، ماجراش چ ينگاه م: داد اميپ وشاين به

 بعدش برام زنگ بزن ،ينگاه كرد ه،يآره عشق: را فرستاد اميپ نيآخر وشاين

....... 

زل زده بود به . درونش حفر كرد قيعم يچاله  كي بايكه در دستش بود، تقر يدستش گذاشته بود و با قاشق ينصفه را جلو يهندوانه  بنفشه

 .داشت، شروع شود دنشيآنهمه اصرار به د وشايكه ن يعشق لميتا ف ونيزيتلو يصفحه 

 .شروع شده بود لميف

 .قاشقش را درون هندوانه فرو برد بنفشه

 ياز آن سر در نم يزيبود و بنفشه چ يصحبتها به زبان خارج. كرد ينشسته بود و با او صحبت م يصندل يدكترش رو يدر مطب رو به رو يزن

 .زد يحرف م شيمارياحتماال در مورد ب. آورد

 .قاشق پر از هندوانه را درون دهانش فرو برد بنفشه

 سينو ريچرا ز لميف نيبنفشه با خودش فكر كرد كه ا. شدتخت دراز بك يرو نهيمعا يسرش را تكان داد و بعد از آن از رن خواست تا برا دكتر

 .را بفهمد لميندارد، تا او بتواند مفهوم ف يفارس

 .هندوانه فرو برد يدوباره قاشقش را درون چاله  بنفشه

 بود دهيتخت دراز كش يرو زن

 .قاشق را وارد دهانش كرد بنفشه

 .دهانش باز مانده بود د،يد يم ونيزيتلو يصفحه  يه رواز آنچه ك. ديهندوانه به درون حلقش پر اتيمحتو كبارهي

 بود؟ نيكرد، هم ياز آن صحبت م وشايكه ن يعشق لميف. ونيزيتلو يبا چشمان گشاد شده زل زده بود به صفحه . از دستش رها شد قاشق

 .نبود يكه اصال عشق لميف نيا

 چه بود؟ لميف نيا

 .دشوار شده بود شيبرا دنينفس كش. قلبش شدت گرفته بود ضربان

 چه بود؟ لميف نيا

كرد  يم يبه زحمت سع يكرد دوست دارد بخندد ول يحس م. دو حس متضاد همزمان در وجودش شكل گرفته بود. دهانش خشك شد آب
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 يقال يگلها يبه رو زونيچند بار چشمانش را از تلو. شد يهمزمان خجالت زده م. شد ياحساساتش قلقلك م. رديلبخند زدنش را بگ يجلو

مثل مجسمه همانجا نشسته بود و زل زده بود به آنچه . كرد يم بيترغ لميف يادامه  دنياو را به د ديرس يم ششكه به گو ييچرخاند، اما صداها

 .ديد يكه م

 ساعت؟ مين اي قه؟يدق ستيب...گذشته بود چقدر

بار آب دهانش را  كيبه زحمت فقط  قهيدق ستيب نيدر ا. كرد ينگاه م ونيزيتلو يرو اهيس يتمام شده بود و بنفشه همچنان به صفحه  لميف

 .ختهير راهنشيپ يبوده و رو يلبانش جار يسره از رو كيبود آب دهانش  دهيتمام شد، فهم لميف نكهيقورت داده بود و حال بعد از ا

 به او داده بود؟ يلميچه ف وشاين

 ؟نبود دنيو در آغوش كش دنيروابط زن و مرد در حد بوس مگر

 چه بود؟ گريد لميف نيا

 ....بود دهيرا كه د ييكارها نيهم ،يبا خود فكر كرد، پس پدرش با زنان آنچنان بنفشه

 كارها؟ نيهم

 باور كند؟ يعني

اپن برداشت و وارد  يتلفنش را از رو. بودن از جا بلند شد نيبا احساس سنگ. بود تشياز تحمل ظرف شيبود ب دهيآنچه فهم. بود جيگ بنفشه

لحظه به لحظه . توانست تعادلش را حفظ كند يتخت دراز بكشد، نم يبود كه رو نيا ازمندين يول رديتماس بگ وشايخواست با ن يم. اطاقش شد

 .زد يآنها لبخند م يآور اديبا  ارياخت يرفتند و بنفشه ب يچشمش رژه م يجلو زا لميف ي

 وشايالو، ن: بود دهيتختش دراز كش يرو

 ؟يديد لمويف ه؟يچ: دهيرا د يعشق لميصحبت كردن بنفشه متوجه شد، كه او آن ف ياز نحوه  وشاين

 بود؟ ياصال چ لميف نينبود، ا يكه عشق نيا وشاين-

 .شده بودم جيبار گ نينه؟ منم مثل تو اول يشد جيگ-

 ؟ياز كجا آورد لمويف نياصال ا-

 افم بهم داده يب-

 رهيم جيام، سرم گ يجور هيمن  وشاين-

 بخواب كمي شه،ينداره، حالت خوب م يبيع-

 زد يكردم قلبم تند تند م ينگاه م لمويداشتم ف-

 هيمنم اولش مثه تو بودم، اما االن عاد: ديخند يگر يبا موذ وشاين

 ؟يكن يمگه تو بازم نگاه م-

 ....تازه ده،يدوتا بهم م يكيافم هر هفته  يآره، ب-

از  يهمان حرفها نيا. كردند حيتشر گريكدي يشروع شد و دو دختر نوجوان، از سكانس اول تا سكانس آخر را برا لميجا بود كه نقد ف نيهم و
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 ....خط قرمز گذشته بود

 ....ممنوعه يدر گوش يحرفها همان

 .....دخترانه نبود گريكه د ييحرفها همان

 خوام بخوابم، يم ره،يم جيمن سرم گ يوا-

 يرودل كرد ،يديبار د نيو بخواب، واسه اولآره بر-

دختر در سن  كي ديبود كه شا دهيرا فهم ييزهاياو امروز چ. مطمئن بود كه بزرگ شده گريد. زد يكه قطع شد، بنفشه هنوز لبخند م تماس

 .داد ينشان م يدر مورد آن كنجكاو يپانزده، شانزده سالگ

چاپلوس كه تمام فكر و ذكرش حل كردن  ينه مثل آن شهنام. تر بود دهيبزرگتر و فهم شيها ياز همكالس يلياز خ گرينظر بنفشه، او د در

 .بود ياضيتهوع آور ر يمسئله ها

 ....گريكس د چينه مثل ه و

 ....كدام از دختركان بچه سال كالسشان نبود چيمثل ه گريد او

 ....نظر خودش، او واقعا بزرگ شده بود در

 يصدا. كرد زيرا ت شيگوشها. بود دهيتختش خواب يسه ساعت بود كه رو كينزد. چشمانش را از هم گشود يدرهم و برهم يسر و صدا با

 .كرد يصحبت م يپدرش بود كه با كس

 كه بود؟ يگريد آن

 .بود اوشيس يصدا. در هم شد شياخمها نباريا. هم دقت كرد باز

 .تختش بلند شد و دوباره گوشش را به در چسباند يرو از

 ومديهم با ما راه ن ونيليم هي ه،يعجب پول پرست يسهراب كهيمرت نيا: ديرا شن اوشيس يصدا

 شد ينم ونريليكرد كه م يكارا رو م نياگه ا-

 ميانتخاب نكرد ونشوينگاش نكن، ما هنوز دكوراس ينجوريا م،يگرفت يخوب يحرفا، مغازه  نيا يبا همه -

 گهيد يانتخاب كن يخواست يم م،يبود ديمج شيامروز كه پ-

 يفروش يسبز يلباسه، مغازه  كيبوت ينا سالمت م،يبه گند بكش ديرو كه نبا يبه اون بزرگ يمغازه  ومد،يخوشم ن د،يتو شركت مج ياز مدال من

 ستيكه ن

 كدوم بهتره نيفقط همون دكورها كه نبود، بازم مدل هست، نگاه كن بب-

 از كجا نگاه كنم؟-

 چشممو نگرفت يزيدور نگاه كردم، چ هيبهم داد،  ديطرح ها داخلشه، مج يد يس ،يد يو يتو دستگاه د-

 رنيگ يتو فقط خانمها چشمتو م-

 شما هم كه خواجه-
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 بهم بده، تا دكورها رو نگاه كنم ييچا هيزهر مار، -

زده شده بود كه  جانيه لميف دنيآنقدر از د. درون دستگاه جا خوش كرده بود ييكذا يد يآمد هنوز آن س ادشيبنفشه به تپش افتاد،  قلب

 .دياز اطاق سرك كش رونيدر اطاقش را باز كرد و به ب يبه آرام. رفته بود آنرا از درون دستگاه خارج كند ادشي

 :زد يرا باز كرده بود، غرغر م خچاليپدرش شد كه درون آشپزخانه بود و همانطور كه در  ي متوجه

 خچاليخواد خفش كنم، انگار اسب افتاده تو  يدلم م يوااااا د،يبا آب هندونه به گند كش خچالويبچه تموم  نينگاه كن توروخدا، ا-

 .بر لب، دستگاه را روشن كرده بود يپدرش، با لبخند يحرفها دنيثابت ماند كه با شن اوشيس ينگرانش رو نگاه

 ...از كار گذشته بود كار

گره شده به  يبا ابروها اوشيس. بنفشه ناخنش را به دندان گرفت. پخش شد ونيزيودكتر نشسته بود، دوباره از تل يكه رو به رو يزن ريتصو

 است؟ يداخل ونيكاتالوگ دكوراس هيشب يد يس نيا يكرد، كجا يشده بود و با خود فكر م رهيخ ونيزيتلو

. را خاموش كرد يد يس عيسر. از چه قرار است هيكه قض ديفهم لميبه ف يبا نگاه اوشيس. متعارف شروع شد ريغ يجلوتر رفت و صحنه ها لميف

كه  انيشا ينگاهش رفت رو. كرد ينگاه م يآنچنان يها يد يو پنج سال سن، هنوز س يمردك با س. به خنده افتاد انيلحظه از دست شا كي

 نگونهيا دنيبه د يازين گريدآورده است، پس  رونياز عزا ب يدل شبيبود و باز هم در ذهنش با خود فكر كرد كه او د يچا ختنيسرگرم ر

 .ندارد لمهايف

سرش را  اوشينگاه س دنيبنفشه با د. كرد ريبنفشه را غافلگ يبالفاصله سرش را به عقب چرخاند و نگاه دستپاچه . در ذهنش زده شد يا جرقه

 .و به سرعت در اطاقش را بست ديدزد

 ...ديوار كوب وانهيد قلبش

 ...بود دهيرا فهم انيجر اوشيس

 ...بود ييتابلو يسوت چه

 ...بود ييراهنما يدختركان دوره  نيا يهم از اصطالحات دخترانه  نيا

 .....ييراهنما يدختركان دوره  نيا

 .بنفشه بود يممنوعه برا يد يس نيا. شد نيقيبه  ليحركت بنفشه شكش تبد دنيبا د اوشيس

 .شود تيترب نگونهيهم نبود كه ا ديپدر خوشگذران بع نيبا ا .كرد ينگاه م ييزهايسن و سال كمش چه چ نيبا ا طانيتخس ش دختر

 .ميبا هم نظر بد ييدوتا اميبزار منم ب ؟يكن ينگاه م يدار: ديرا شن انيشا يصدا

 .كه در دستش بود، گذاشت يكتابچه ا يآورد و ال رونيرا از دستگاه ب يد يس عيسر اوشيس

 ينم تيدخترش اهم يبه كارها گريداشت كه د يآنقدر سرگرم انيهرچند شا. افتاد يم يگفت، چه اتفاق يم انيرا به شا انينبود اگر جر معلوم

 .گرفت يافتاد و بنفشه را به باد كتك م يم انيبه دست شا يخوب يبنفشه بهانه  شبيبابت كار د ديشا. كرد يداد، اما امروز فرق م

 كه يشد؟ هنوز نگاه نكرد يچ: گفت اوشيوارد هال شد و رو به س يچا ينيبا س انيشا

 دكور خوب انتخاب كنم، هيسر فرصت  نميبش ديتونم، با ينم يهولك ينطوريكنم، ا يخونه نگاه م رميم-
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 بخور تا سرد نشده ييچا ايباشه، پس ب-

...... 

 .بود دهيفهم اوشيس. ديكوب يامان م يقلبش ب بنفشه

 يبرا يد يس نيآنقدر ابله باشد كه نفهمد ا اوشيبه سن و سال س يشود مرد يمگر م. خاندبود كه سرش را به سمت اطاق او چر دهيفهم حتما

 .بنفشه است

 .و با فحش و ناسزا از او بخواهد كه در اطاق قفل شده اش را باز كند ديايمنتظر بود كه هر لحظه پدرش پشت در اطاقش ب بنفشه

 .ديشن يو پدرش را م اوشيس يصدا. از آمدن پدرش نشد يگذشته بود و هنوز خبر قهيدق چند

 ...گذشت قهيدق ده

 ....گذشت قهيدق پانزده

 ....گذشت قهيدق ستيب

 .داخل هال نبود يكس. ديدر اطاقش را باز كرد و سرك كش اطيبا احت. ديبه گوش بنفشه نرس شانيصدا گريد

 .رفته بودند رونيدو از خانه ب هر

دستپاچه . بود يد ياز س يدستگاه خال. خروج را فشار داد يدكمه . برد ورشيبا عجله به سمت دستگاه پخش  يخال يخانه  دنيبا د بنفشه

 .شروع كرد به گشتن

 ...نبود يد يس

 .را با خودش برده يد يس اوشيواضح بود كه س اورد،ينبود به مغزش فشار ب ازين

 ...داد يرا چه م وشاين جواب

 .رديپس بگ اوشيرا از س يد يست ستوان ياز همه چطور م بدتر

 .افتاد كه او را بچه خطاب كرده بود اوشيس زيلحن تمسخر آم ادي به

 رديرا از او پس بگ يد يتوانست س يم چطور

 ...را نگفته بود هيبه پدرش قض اوشيچه شد كه س اصال

...... 

 نه؟ يفيخرك: داد يرا تاب م شينشسته بود و پاها زيم يرو وشاين. بود حيتفر زنگ

 نه حوصله ندارم: جواب داد يحوصلگ يبا ب بنفشه

 افم يبدم به ب ديبا ؟يرو آورد يد يس-

 جا گذاشتم...زيچ: آب دهانش را قورت داد بنفشه

 ارشيبابا، حواست كجاست آخه، فردا حتما ب يا-

 .كالفه سرش را تكان داد بنفشه
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 كهيدفتر كوچ نيايزادگان ب عيسماك و سم: چهار چوب در ظاهر شد نيترسناكش ب بتيناظم مدرسه با آن ه يديكالس باز شد و خانم عم در

 نياگر كار ا يحت. بود يسبز رنگ شهنام فيدر مورد ك شانيخرابكار نيآخر. از ذهنشان گذشت زيچ كيهر دو . بهم نگاه كردند وشايو ن بنفشه

 .شدند يبه دفتر فرا خوانده م يبودند كه بعد از هر مورد مشكوك ينفرات نياول شهيشرارتشان هم يسابقه  ليدو نفر هم نبود، به دل

 .حركت كردند يديدو سالنه سالنه به سمت خانم عم هر

...... 

خوب، سماك خودت بگو كار : ديمدرسه به گوش رس ريمد يقيخانم شف يصدا. اخم كرد دنشيبنفشه با د. بود ستادهياز اطاق ا يگوشه  يشهنام

 زادگان؟ عيسم ايتو بوده 

 كدوم كار خانم؟: گفت يحق به جانب ي افهيبا ق بنفشه

 كدوم كارتو واست بگم؟ ،يد يدسته گل به آب م هيمدرسه، هر هفته  يايخودتو نزن به اون راه دختر، االن چهار ماهه م-

 ماست ريتقص وفتهيكه م يخانم مگه هر اتفاق-

 تو سطل آشغال؟ يرو انداخت يشهنام فيچرا ك ا،يبر يسر م يمنو دار يحوصله -

 .ميخبر داشته باش يزياگه ما از چ ميبه جون آبج م؟يكرده باش نكارويما خانم؟ ما ا: چشمانش را درشت كرد بنفشه

 .بود دهياز كجا به ذهن بنفشه رس كبارهي يآبج يكلمه  نيا رد،يخنده اش را بگ يكرد جلو يسع وشاين

 انداخته تو سطل آشغال يرو ك يشهنام فيك نميتو بگو بب: كرد وشايرو به ن يقيشف خانم

 خانم ميدون يباشه، ما چه م فشيخواست مواظب ك يخانم به ما چه مربوطه، م: جواب داد يديق يبا ب وشاين

مسخره  نجوريا يابه دستت؟ مگه مدرسه ج يكه بست هيدستبند مسخره چ نيدرست صحبت كن، اون موهاتو ببر تو، ا: شد يعصبان يقيشف خانم

 استيباز

 چرا دستبند بستم به دستم نكهيواسه ا ايرو انداخته تو سطل آشغال  يشهنام فيك يك نكهيواسه ا م،يينجايا يخانم، ما باالخره واسه چ-

با  ديبوده، اون موقع باكار شما دو تا  شميكنم، باالخره كه من مطمئن م يم ادداشتيهر جفتتونو تو دفترچه  ياسام ،ييواقعا كه چقدر تو پر رو-

 معلوم كنم فتونويتا تكل نيايپدر مادراتون ب

سرش برد و كمرش را چرخاند و باسنش را دو مرتبه  يبنفشه هر دو دستش را به حالت بشكن باال. رفت زشيو به سمت م ديچرخ يقيشف خانم

 .حركات آن دو باز مانده بود دنيدهانش از د يشهنام. بوسه فرستاد يقيخانم شف يبا دستش برا وشاين. به سمت راست، كج كرد

هر  رون،يب نيبر: از خشم كبود شد يقيخانم شف. باال فرستاده شده خشكش زده بود يبنفشه با دستها. ديبه سمت هر سه چرخ يقيشف كبارهي

 ....رووووونيدوتا ب

كدامشان مهم  چيه يمدرسه برا ينگاه كنجكاو بچه ها. ه بودندولو شد نيزم يرو بايو بنفشه پشت در دفتر، از خنده تقر وشايبعد ن ي قهيدق چند

 .بود يو شهنام يقيشدن شف عيمهم ضا. نبود

 .برد اديرا از  زيچند لحظه همه چ يبرا بنفشه

 ...بود اوشيرا كه هم اكنون در دست س وشاين يد يس يحت



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠ 

 ....اوشيس

 ....مسن اوشيس

........ 

. به سرعت وارد اطاق پدرش شد. بود دهينقشه اش فرا رس ياجرا يفرصت برا نيبهتر. پدرش داخل حمام بود. كرد زيرا ت شيگوشها بنفشه

را برداشت و به دنبال  يگوش عيسر. تخت دو نفره اش بود يپدرش رو يگوش. خواست، معطل شود يكردن آنچه كه م دايپ ينبود برا يازين

 .و رو كرد ريرا ز يوشمورد نظر گ يشماره 

 ....ديو لغز ديو لغز ديلغز يدرون گوش ياسام يرو چشمانش

 بخشنده اوشيس: مكث كرد اوشيس ياسم آشنا دنيعاقبت با د و

 ....بخشنده بود اوش،يس يليفام پس

 .از ذهنش گذشت و خودش با تكرار آن به خنده افتاد يجمله ا ناگهان

 ده...تمبونش ر يبخشنده، تو اوشيس

 .ساختند يم هيآن شعر و قاف يبرا عيكلمه، سر كي دنيدوره بود كه با شن نيمخصوص هم يطنتهايهم از ش نيا. از شدت خنده خم شد بنفشه

 ياست، شماره  دهيپدرش سرك كش يچه در گوش يآمد برا ادشيناگهان . ديخند يجمله را با خودش تكرار كرد و حساب نيچند بار ا بنفشه

 .كند رهيخودش، ذخ يگوش يخودش تكرار كرد تا بتواند آنرا در حافظه  يارا بلند بلند بر اوشيس

 .از اطاق خارج شد عيتخت گذاشت و سر يپدرش را رو يگوش

....... 

 بنفشه: ديپدرش را شن يصدا

 هاااااااا؟: زد اديداد و فر نياش را چ ينيب

 چه طرز جواب دادنه نيها و درد، ا-

 .ديصدا خند يب بنفشه

 ؟يد يچرا مثل بز جواب م ستم؟يمگه با تو ن: پدرش در اطاقش را باز كرد و به بنفشه چشم دوخت نباريا

 .تا بنا گوش باز شد ششيبز ن ي افهيق يآور اديبا  بنفشه

 يهست يمصرف يب يكه تو چه بچه  يوا: ديحركات بنفشه به مرز انفجار رس دنيبا د انيشا

 پوررررت: از خودش صدا در آورد بنفشه

من : بر اعصابش مسلط شود يخواهد شد، چشمانش را به پاركت كف اطاق بنفشه دوخت تا بتواند كم وانهيد گريد يحس كرد چند لحظه  انيشا

 االن لباس بپوش سر راهم برسونمت نيهم يخوا يم ايعمه شهنازت،  يبرو خونه  ريآژانس بگ يدياگه ترس ام،يتا شب خونه نم رونيب رميم

 .را دوبار، باال انداخت شيابروها بنفشه

 ؟ياينم اي يايم ؟يچ يعني: كرد زيچشمانش را ر انيشا
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 به جهنم: اخم كرد انيشا. را باال انداخت شيدوباره ابروها بنفشه

 .دياطاق بنفشه را محكم به هم كوب در

 .ته دلش خنك شد بنفشه

........ 

تا بتواند با  رد،يتوانش را به كار گ يكرد همه  ينش را قورت داد و سعآب دها. ديبوق آزاد به گوش رس يصدا. گوشش گذاشت يرا رو يگوش

 .صحبت كند اوشيس

 بله؟: ديخط به گوش رس ياز آن سو اوشيس يسه بوق آزاد صدا دنياز شن بعد

 سالم...س: دستپاچه شد بنفشه

 سالم، شما؟: جواب داد يناشناس مكث كرد و با كنجكاو يصدا دنيبا شن اوشيس

 من بنفشه هستم....زيچ-

 ...فكر كرد، بنفشه كه بود؟ بنفشه يكم اوشيس

 ...انيآمد، بنفشه، دختر سرتق شا ادشيبه  تازه

 يد يبه دنبال همان س طانيدخترك ش. نبود يچرا بنفشه به او زنگ زده، كار دشوار نكهيا يحدس زدن برا. لبش نشست يرو يپت و پهن لبخند

 .شود شيبرا يسر به سرش بگذارد، تا درس عبرت يكم ستير كرد، بد نبا خود فك اوشيس. اش بود ييكذا

 .آمد كه روز قبل چطور او را ترسانده بود ادشيلحظه به  كي

 خوب شناختمت، حالت خوبه؟....اهمم: را صاف كرد شيگلو اوشيس

 خوبم-

 .سكوت كرد بنفشه

 شده؟ يزيچ: ديپرس يگر يبا موذ اوشيس

 .بكشد انيرا به م يد يدانست چطور بحث س ينم بنفشه

 ؟يمنو از كجا آورد يشماره  يراست ؟يد يچرا جواب نم: ديدوباره پرس اوشيس

 بابام برداشتم ياز گوش: كرد دايجرات پ بنفشه

 ؟يداشت يخوب، من منتظرم، كار-

 ....زبان تو دستگاه پخش گذاشته بودم يتيتقو يد يس هيمن  روزيد ه،يچ نيدون يم...زيآره، چ-

 ...زبان يتيتقو يد يس

 .بود يسيبه زبان انگل لميگفت، باالخره ف يبا خود فكر كرد كه البته، بنفشه دروغ هم نم اوشيس

 د،يخند زير زير اوشيس

 خوب-
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 نيمنو برد يد يس ياشتباه...شما ه؟يچ نيدون يم...خوب-

 .فرستاد رونيحرف نفسش را ب نيبا گفتن ا بنفشه

 .خواست ياش را م يد يمطلب را گفته بود، س اصل

 بود؟ يتيتقو يد يس يمطمئن: به زور خنده اش را خورد اوشيس

 ....اوشيآن هم در برابر س ،يافتضاح يمسئله  نيهمچ كي يآن هم برا. بود زارياز جواب پس دادن، ب. قلبش به تپش افتاد بنفشه

 .مردك از خود متشكر، كه كارش سر به سر گذاشتن امثال بنفشه بود همان

 بود يتيتقو يد يآره س: محكم باشد شيكرد صدا يسع

 ...نبودا يتيتقو يد يس-

 ،...يتيبود، تقو يپس چ...يد يس: به تته پته افتاد بنفشه

 نبود يتيتقو يد يآره س: باز هم خودش را كنترل كرد تا قهقهه نزند اوشيس

 خوام يم مويد يكه بود، من س ياصال هر چ: كند كسرهيگرفت كار را  ميرا به هم فشرد و تصم شيلبها بنفشه

 .كردن دخترش، آپولو هوا كرده بود تيطور ترب نيبا ا انياحتماال شا. بود ييرا باال برد، عجب دخترك پر رو شيابروها اوشيس

 ؟يكن ينگاه م ييها يد يدونه تو چه جور س يبود؟ بابات م يتيتقو يد يكجاش س نيا ؟يخوا يم تويد يكه س: شد يجد اوشيس يصدا لحن

 :ندازديكرد خودش را از تك و تا ن يسع. بود دهيرا از رو كش ريشمش اوشيس خت،يقلبش فرو ر بنفشه

 بده مويد يس-

 آورد؟ يسرت م ييگفتم، چه بال يبه بابات م شبياگه د يدون يم-

 فردا بهش پس بدم ديوستمه، بامال د يد ياون س: لحنش رنگ التماس گرفت نبارينكرد، ا يتوجه ا اوشيبه سواالت پشت سر هم س بنفشه

رو تو خواب هم  يد يرنگ اون س گهيخوب گوش كن، د ن؟يكن يها رد و بدل م يد يس نيدرس خوندن از يبه به به، كه تو مدرسه به جا-

 شكستمش ،ينيب ينم

 .را شكسته بود يد يس. از نهاد بنفشه بلند شد آه

 ...اوشيس نيا

 ....بدجنس اوشيس نيا

 .را شكسته بود يد يبدجنس، س اوشيس نيا

 اش را شكسته؟ يد ياست كه س يعقده ا كيگفت دوست پدرش  يداد؟ م يم يفردا به او، چه جواب. افتاد وشاين اديبه  بنفشه

 يعقده ا ش؟يشكست يواسه چ: زد اديفر تيدوباره سركش شد، با عصبان. از خشم به لرزه در آمد بنفشه

 بچه، درست حرف بزن: ادب بود يدخترك چقدر ب نيا. تعجب كرد اوشيس

 كنه يبدم؟ باهام قهر م يمن فردا جواب دوستمو چ ،يعقده ا ،ييبچه تو-

 درستو بخون نيخوره، بش يها به درد تو نم يد يس نيبچه جون ا-
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 يچرا شكست مويد يس ؟يمن يداره، تو چه كاره  يبه تو چه ربط-

 ايزن يحرف م ياز كوپونت دار شتريب يليبچه جون خ: اخم كرد اوشيس

 ده...تمبونش ر يبخشنده تو اوشيكه بهت بگم س نهيحقت هم ،يعقده ا: زد اديفر بنفشه

 .ستيتخت پرت كرد و زار زار گر يخودش را رو. را قطع كرد يگوش و

 دختر به او چه گفته بود؟ نيا. تلفنش زل زد يمات و مبهوت به گوش هيچند ثان يبرا اوشيس

 نده،بخش اوشيس

 ....تمبونش يتو

 كرده؟ چه

 كرده؟ چه

 كيآن هم با . بسازد هياش قاف يليفام يچطور توانسته بود برا. دارد يدختر چه ذهن خالق نيبه قهقهه باز شد و با خود فكر كرد ا اوشيس دهان

 .يشعر خنده دار نيچن

 .شد يختم م ييبه دستشو ليدل يو ب ليمسائل مربوط به بنفشه با دل يچند روزه، همه  نيدر ا ظاهرا

 ...ديتلفن را رها كرد و از ته دلش خند يگوش اوشيس

 ....ته ته دلش از

........ 

 يبا صدا. بود دهيتختش دراز كش يتر از دو ساعت بود كه رو شيب. داد يرا نشان م قهيدق ستياش نگاه كرد، هفت و ب يبه ساعت گوش بنفشه

 يبود، س وشاين يبرا يد يكاش س يا. را شكسته بود وشاين يد يس اوش،يس. دش از او متنفر شده بودبا تمام وجو. ناسزا گفت اوشيبلند به س

 .ديبه او چه بگو د،يرا در مدرسه د وشايدانست فردا كه ن يبود و حاال نم پسرشدوست  يد

اش قرمز شده  ينينوك ب. و به چهره اش نگاه كرد ستاديا نهيآ يرو به رو. ديرفت تا صورتش را بشو ييتخت بلند شد و به سمت دستشو يرو از

آب  يمشت. ديچهره اش دوباره لب برچ دنيبا د. كوچك شده بود هيچشمانش از زور گر. زد يذوق م ياش ورم كرده بود و تو يگوشت ينيب. بود

 فونيدرون آ اوشيس ريتعجب به تصو با. رفت فونيبه سمت آ. ديايب رونيب يياز دستشو عيباعث شد سر فونيزنگ آ يصدا. ديبه صورتش پاش

 .نگاه كرد ،يريتصو

 كنه؟ يكار م يچ نجايا يعقده ا نيا: لب گفت ريز بنفشه

 .كرد، بهتر بود يهر چه زودتر گورش را گم م. خواست جوابش را بدهد يدلش نم. رد شد و به سمت آشپزخانه رفت فونيكنار آ از

نبود،  شينه، گوشها. ديكش ريت شيگوشها كبارهي. ديآب را سر كش شه،يآورد و همانطور با ش رونيآب را ب ي شهيرا باز كرد و ش خچالي در

 خچاليرا درون  شهيش تيبنفشه با عصبان. فشار داده بود فونيآ يدكمه  يسره رو كيدستش را  اوشيس. بود فونيامان زنگ آ يب يصدا

 يسوزوند فونويچه خبرته؟ آ: را برداشت يو گوش ديدو فونيگذاشت و به سمت آ

 ؟يد يو جواب نم يپس خونه هست: جواب داد يزيآم طنتيكه با لبخند ش ديرا د اوشيس ريتصو
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 بفرما برو گهيد ستش،يخواست جواب بدم، اصال بابام خونه ن يآره خونه ام، دلم نم-

 يندار ياجياما انگار بهش احت برم، آورده بودم بهت پسش بدم، يرو هم م يد يباشه، پس س: گفت زيآم طنتيبا همان لحن ش اوشيس

 .را آورده بود؟ اما خودش گفته بود كه آنرا شكسته يد يس ؟يد يباال رفت، س شيابروها بنفشه

 ؟يرو آورد يد ينرو، واستا، واقعا س: زد اديرفت، بالفاصله فر يرو م ادهيبود و به سمت پ دهيشد كه چرخ اوشيس ي متوجه

 برمش، خداحافظ يپس م ش،يخوا يتو كه نم: ديبه گوش بنفشه رس شياما صدا ستادينا اوشيس

كرد كه  يبود كله پا شود، مدام در دلش خدا، خدا م كيدوبار نزد د،يدو يكيرا فشار داد و پله ها را دو تا  فونيآ يچطور دكمه  دينفهم بنفشه

باز هم، همان لبخند . زده بود هيتك نهياش دست به س يمشك 206 نيكه به ماش اوشيدر را كه باز كرد چشمش افتاد به س. نرفته باشد اوشيس

 .لبش بود يرو زيآم سخرتم

و پنج  ستيحدودا ب يدختر جوان. افتاد نشيبنفشه چشمش به درون ماش. فقط بنفشه را دست انداخته بود. خواست كه برود ينم اوشيس پس

 شد؟ يبنفشه جوان محسوب م يو پنج ساله برا ستيب. نشسته بود نيساله درون ماش

 و پنج ساله جوانتر بود، يس اوشيهر چه بود از س خوب،

 ...جوان بود پس

 يكرم كاه يفكل كرده  يموها. دهد صيرا هم، توانست تشخ شيرنگ موها يبه آن دختر چشم دوخته بود كه حت قيآنقدر دق بنفشه

برداشت و با  نياش را از ماش هيهراسان بنفشه تك ي افهيق دنيبا د اوشيس. انده بودبود كه انواع رنگ مو را به او شناس وشاين ونيرا هم مد نيا

 .لبخند به سمتش آمد

 ش؟يكه شكست يمگه نگفت: دياش را باال كش ينيب بنفشه

 .كرده است هينفس گر كيساعت  مياز ن شتريمشخص بود كه ب. ديبنفشه چرخ يچهره  ينگاهش رو اوشيس

 سالمت كو؟-

 .مردك مسن او را تا دست انداخته بود و حاال از او انتظار سالم داشت. داد نيدماغش را چ بنفشه

 شيكه شكست يگفته بود: تكرار كرد اوشيتوجه به سوال س يب

ت دم و به بابا يرو بهت م يد يدفه س نيا ،ينكن هايشكر خور نياز ا گهيد يترسوندمت تا دفعه : سالم كردن بنفشه گذشت رياز خ اوشيس

 ستايخبرا ن نيبعد از يگم، دفه  ينم يزيچ

 .زل زد اوشيبه س يو با گستاخ ديقاپ اوشيرا از دست س يد يرا به سمتش گرفت، بنفشه س يد يرا به سمت بنفشه دراز كرد و س دستش

 دستم درد نكنه: رو به بنفشه كرد اوشيس

 .اخم كرد بنفشه

 ؟يتنها بمون يترس يخونه، نم اديم ريامشب پدرت د-

 رينخ-

 .بچه قبول نكرده است نيدر قبال ا يتيمسئول چيه انيبا خود فكر كرد، شا اوشيس
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 ادايعمه ات، امشب تا ساعت دو سه صبحم بابات نم يخونه  ايمادربزرگت،  يببرمت خونه  ايب-

 ؟يدون يتو از كجا م-

 همون جا رميخوب، منم دارم م-

 ؟يريم يربا اون دا: اشاره زد نيبه دختر درون ماش بنفشه

 آره، دوستمه، اسمش نغمه ست: دينگاه كرد و دوباره به سمت بنفشه چرخ نشيلحظه به سمت ماش كي اوشيس

بنفشه باز هم اخم كرد و . تكان داد يبنفشه لبخند زد و دست ينغمه متوجه شد كه صحبت در مورد اوست، به رو ييبه نغمه زل زد، گو بنفشه

 :خنده افتاد باز هم به اوشيس. را چرخاند شيرو

 و سالمه، حيهم صح يد ينكن، س هيهم گر گهيخوب، برو باال، د ليخ-

 نكردم هيمن كه گر-

 هيميقد يليخ لمشو؟يف يديدزد عروسكها، د لميتو ف يگنجو شد هيآره از دماغ سرخت معلومه، شب-

 :داشت، باز هم بنفشه سركش شد نيچزاندن بنفشه در آست يبرا يحرف شهيهم اوشيس نيكرد، ا انيدوباره طغ بنفشه

 تو دهنت رهياز دماغ دراز تو كه بهتره، انگار داره م-

و معده اش را  يمر يحت ديو دو دندان و احتماال حلق و زبان و لوزه ها و شا يحد ممكن باز كرد و س نيحرف دهانش را تا آخر نياز گفتن ا بعد

 .ديوارد خانه شد و در خانه را محكم به هم كوب اوشيس يزده  رتيح قرار داد و بعد در برابر چشمان اوشيس ديدر معرض د

 ....وانهيبه د هيشب يزيچ ديشا ايبود؟  وانهيدخترك د نيا. ستاديدر خانه ا يو منگ رو به رو جيچند لحظه گ اوشيس

 .و معده به راه انداخته بود يحلق و مر يآناتوم شياش شعر خنده دار سروده بود و حاال نما يلياسم و فام يبرا شيساعت پ دو

 

 تو دهنت رهيانگار داره م: گوشش بود يبنفشه تو يهنوز صدا. رفت و داخلش نشست نشيسالنه به سمت ماش سالنه

 دراز بود؟ نقدريدماغش ا يعنيرا به سمت خودش كج كرد و به دماغش نگاه كرد،  نيماش ي نهيآ

 دياز دهان بچه شن ديگفته بودند، كه حرف راست را با ميدبود، از ق دهيدراز بود كه بنفشه به رخش كش حتما

 سركش و چموش يبچه  كيبچه بود،  كيهم  بنفشه

 درو محكم بست؟ هويبچه چرا  نيا ؟يكن يچرا دماغتو نگاه م اوش؟يشد س يچ: نغمه بلند شد يصدا

 تو دهنم؟ رهيگم نغمه، به نظرت من دماغم اونقدر درازه كه انگار داره م يم: ديمقدمه، رو به نغمه چرخ يب اوشيس

 ؟يدماغت افتاد اديدفه  هيچرا ...وا: با تعجب نگاهش كرد نغمه

 درازه؟ يليجون من دماغم خ-

 لهيخوب و شك يلينه، دماغت نرماله، خ-

 ينم فياگر تعر. كند فيكرد، مجبور بود تعر يم فيه از آن تعرهم بود، البته كه باز هم نغم ليقانع نشده بود، اگر دماغش خرطوم ف اوشيس

و  يعاطف ،ياحساس كيشر كيشود،  يم دايهمه جا پ يكه به آسان يزيآن چ اوش،ياز نظر س. گذاشت يكنار م ياو را به راحت اوشيكرد كه س
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 ...يگرينغمه نباشد، د. است ينس...صد البته 

 ....يدگر يتو نباشد، سر كو يكو سر

 ....دماغ دراز: حرف بنفشه بود ريرا روشن كرد و به راه افتاد، هنوز فكرش درگ نيماش اوشيس

........ 

دماغش را به رخش  يدزد عروسكهاست؟ او هم دراز لميف يگنجو هيبه او گفته بود، دماغش شب اوشيس. دلش كامال خنك شده بود نباريا بنفشه

 يهم از بابت س. راحت شد الشيخ. رساند يبود كه فردا صبح آنرا به دستش م وشاين يد يسنداشت، مهم  تياهم زيچ چيه گريد. بود دهيكش

 .بود دهيبار چندم به خاك مال يرا برا اوشيس يپوزه  نكهيو هم از ا يد

 را نگاه كند؟ لميف نيبا آرامش ا گريد كباريبهتر نبود . بود يمسائل كاف نيفكر كردن در مورد ا گريد

 اول كه خوب متوجه نشده بود، ي دفعه

 .زده بود جانياول ه ي دفعه

 كند؟ ينيرا باز ب لميف نيشده بود، بهتر نبود كه در كمال آرامش دوباره ا زيهمه چ يمتوجه  وشايكه به لطف ن حال

 ....بود يخال خانه

 .....در خانه نبود يبزرگتر

 ....بود يشب هم خانه خال مهيدو ساعت بعد از ن تا

 ...از بزرگتر، قابل اجراست يخال يممنوعه در خانه ها يكارها

 ....از بزرگتر يخال يها خانه

 .....غافل يبزرگترها

 يدر برابر دكتر نشسته بود و صحبت م يچشم دوخت، باز هم زن جوان لميف يبار با لذت به تماشا نيرا در پخش گذاشت و ا يد يس بنفشه

 ....كرد

 ........ 

را نگاه  لمياز ده بار آن ف شيب يوقت. بود دهيخواب ونيزيتلو يآمد شب قبل جلو ادشي. روشن بود ونيزيشد، هنوز تلو داريكه از خواب ب صبح

اش  يبا همان لباس مهمان انيشا. به سمت اطاق پدرش رفت و در اطاق را باز كرد. پدرش افتاد اديبه . ديخواب يهم در اطاقش م ديكرده بود، نبا

 ضيرا هم تعو شيبود كه لباسها عقليآنقدر مست و ال. به خانه برگشته بود يساعت سه صبح از پارت. بود دهيدمر، خوابتخت به حالت  يرو

 .و مسواك بزند ديرفت تا صورتش را بشو ييبنفشه در اطاق را بست و به سمت دستشو. نكرده بود

....... 

 ؟يرو آورد يد يس: پچ پچ كرد وشاين

 .سرش را تكان داد بنفشه

 جالب برات دارم يبرنامه  هيخونه،  ينر عيبعد از مدرسه سر-
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 ه؟يبرنامه در مورد چ: ديپرس يبا كنجكاو بنفشه

 نداره دهيفا ينطوريا ،ينيخودت بب ديبا-

 هيچ نميتوروخدا بگو بب-

 سرت كاله رفته ياگه نمون ،يبمون دينچ، ببا-

 گهيخوب بهم بگو د وشا،ين يچه مسخره شد-

 نيزادگان، ساكت باش عيچه خبره اون ته، سماك و سم: ديچيدر كالس پ يفارسمعلم زبان  يصدا

 .از آن حرف زده بود وشايبود كه ن يجالب يبرنامه  ريبه اجبار ساكت شد، فكرش درگ بنفشه

...... 

 الو: گوشش گذاشت و جواب داد يرا رو يگوش يبا بد اخم. شود دارياز خواب ب انيبود، تا شا يخوب يبهانه  يزنگ گوش يصدا

 ميسفارش دكور بد د،يشركت مج ميپاشو بر ،ياه، تو كه هنوز خواب: ديخط به گوش رس ياز آن سو اوشيس يصدا

 كنه، اصال حال ندارم، خودت برو يسرم درد م: گفت يگرفته ا يبا صدا انيشا

 كرد يخوردم، االن سرم درد م يبعله، اگه منم تا خرخره م-

 گهيد يتو هم مثه من خورد ؟يخورد السيگ هيگه خوب تو م-

دكورو  ميپاشو بر ،يساعت دوازده ظهره، هنوز تو رختخواب افتاد ؟ياون همه خوردم، اما ساعت نه پاشدم، تو چ نيباالست، بب تميمن ظرف-

 ميسفارش بد

 اديجون داداش خودت برو، من خوابم م-

هم سفارش  يو صندل زيم ميسر بر هي ديبا م،يدنبالت باهم بر اميم گهيدو ساعت د يكيو تا رو دوش من باشه، آماده ش ديكارا كه نبا يهمه -

 ميبد

 .را بدهد، تماس را قطع كرد اوشيجواب س نكهيبدون ا انيشا

تا خرخره خورده بود و تازه به  شبيگفت، د يراست م اوشيداشت، س يحس بد. حالش رو به راه شود يتختش نشست تا كم يو منگ رو جيگ

كم كم . ماند يچند لحظه به همان حال باق. خسته و كوفته كرده بود يبا زنان رنگ و وارنگ او را حساب يجسم تيآن همه فعال ،ياز بد مست ريغ

حس استفراغ . شده بود دتريشد يآب دهانش را قورت داد، دل بهم خوردگ. را مزه مزه كرد يدل بهم خوردگ هيشب ياش، حس هدر دل و رود

 .ديدو ييتختش بلند شد و به سمت دستشو يزدن در وجودش نشست، از رو

.......... 

 آخه؟ ميريكجا م: كرد وشايتند شده بود رو به ن شيبنفشه همانطور كه قدمها. ديكش يدست بنفشه را گرفته بود و به دنبال خودش م وشاين

 سوال نكن نقدريا ،يفهم يخودت م ايتو ب-

 .پشت مدرسه شده بودند، كوچه ها خلوت بود يكوچه پس كوچه ها وارد

 خوب، اوناهاش: شد كه دهانش را به خنده باز كرده بود وشاين يچهره  يلحظه متوجه  كي بنفشه
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 .بودند ستادهيكوچه ا يدو پسر نوجوان انتها. شد رهيخ وشاينگاه ن ريبه مس بنفشه

 وشا؟ين نيك نايا-

 يشيحاال با هردوتاشون آشنا م شه،يهم پسردائ يكياف منه، اون  يب شونيكي-

 كشم يمن خجالت م-

 يكن فكر نكنن بچه ا يكار هيخانم رفتار كن،  هيمثه  ا،ياريدرن يلوس نشو، جلوشون امل باز -

 .ستيبچه ن كيبود تا بنفشه عزمش را جزم كند تا نشان دهد  يجمله كاف نيهم

 تواند بچه باشد؟ يكند مگر م ينگاه م يآنچنان يلمهايكه ف يكس اصال

 تواند؟ يم

 كنند؟ ينگاه م يآنچنان يلمهايبچه ها ف مگر

 سالم: بود كه به حرف آمد ينفر نياول وشاين. ستادنديدو پسر نوجوان ا يروبه رو وشايو ن بنفشه

 سالم: آمدبنفشه به خود . با آرنجش به آرنج بنفشه ضربه زد وشاين. دو پسر سالم كردند هر

 بنفشه خانم ميميدوست صم: به بنفشه اشاره كرد وشاين

 .كند ديبزرگ بودن بنفشه، تاك يخواست رو يم. ادا كرد ظيرا غل "خانم" ي كلمه

 اياف من آقا پور يب شونيا: به بنفشه گفت رو

زشت است؟ دستها و  نقدريا ايبنفشه با خودش فكر كرد چرا پور. چهارده ساله زدهيدر حدود س يپسرك د،يلغز ايپور ينگاهش رو بنفشه

به  يكه از گشاد ييبا لباسها. بود رهيرنگ چهره اش ت. خورد يبه چشم م يزير يپشت لبش كرك ها. به نسبت بدنش دراز تر بود شيپاها

 .زد يتنش زار م

 .بردارد ايباعث شد بنفشه چشم از پور وشاين يصدا

 هستن، آقا فواد ايآقا پور ييهم پسر دا شونيا-

با . زشت بود ايدر نظر بنفشه،فواد هم مثل پور. شانزده ساله ايپانزده  ديشا. بود شتريب ايسن و سالش از پور. به فواد چشم دوخت نباريا بنفشه

 .هم مثل كاراگاه گجت دراز نبود شيدست و پا. نبود يآنقدر الغر و مردن گريتفاوت كه د نيا

 ....گجت كاراگاه

كرد، دستش  دايلبخند جرات پ نيا دنيفواد با د. نسبت داده بود، لبخند زد ايكه به پور ياز فكر اسم. انتخاب كرده بود ايپور يبرا ياسم خوب چه

 خوشبختم، بنفشه خانم: را دراز كرد

 او دست دهد؟ و با رديدست فواد را در دستش بگ يعني. به دست دراز شده به سمتش نگاه كرد بنفشه

 .آمد يلوس و امل به چشم م يبچه  كيداد، در نظر آنها  يكار را انجام نم نيا اگر

 .باشد نيخواست چن ياو نم اما

 منم خوشبختم: را دراز كرد و دست فواد را در دستش فشار داد دستش
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 نميكرده، دوست داشتم شما رو بب فيواسه من تعر يلياز شما خ وشاين-

 .ديخند انهيموذ وشاينگاه كرد، ن وشايلحظه به ن كياد هم صحبت كرده بود؟ بنفشه با فو وشاين مگر

 .لبخند زد يبه فواد نگاه كرد كه هنوز دستش را رها نكرده بود و زورك فيبالتكل بنفشه

 م؟يآشنا بش شتريباهم ب: دوباره به حرف آمد فواد

 دونم ينم: باالخره دهان باز كرد بنفشه

 نجا؟يا مياومد يآره، آره، حتما، پس واسه چ: ديوسط حرفشان پر وشاين

 .بنفشه كرد يحواله  يزيآم دينگاه تهد و

 .ميرياونور م نوريا ييچهارتا شه،يجمعمون، جور م ينطوريا گه،يخوبه د: با ذوق گفت ايپور

 .كج كرد "باشه" يسرش را به معنا بنفشه

 ؟يد يشماره م: دياز بنفشه پرس فواد

 كند؟ يپسرك زشت دوست نيتواند با ا يبنفشه با خودش فكر كرد، چطور م. شده بود يخودمان عيسر چقدر

 ؟يد يگم شماره م يبنفشه خانم، م-

 ها؟ آره، باشه-

فواد . كرد يشروع م ييجا كياز  ديهم بزرگ شده است، با نهيزم نيخواست ثابت كند كه در ا ياگر م. تجربه بد نباشد نياول يبرا ديشا خوب

پسرك كه  نيكند؟ خوب ا يدوست ايساله مثا پور زدهيس يخواهد با پسر بچه ها يگفت كه دلش نم يمگر نم. باشد يخوب يتوانست تجربه  يم

 .بزرگتر بود ايدو سال از پور. ساله نبود زدهيس گريد

 .شد يخوب محسوب م يتجربه  كيبا فواد،  يبا خودش بود، دوست حق

 ....خوب يليخ يليخ يتجربه  كي

 بنداز واسم سيم هيكن،  ويخوب شمارمو س: را ادامه داد حرفش

خوب، نظرت : گفت جانيبا ه وشاين. رفتند يجدا شدند و هر كدام دو به دو به سمت گريكديبعد هر چهار دختر و پسر نوجوان از  ي قهيدق چند

 بود؟ خوب بود؟ يچ

 زشت بود: را جلو داد نشيريلب ز بنفشه

 فواد؟ اي ايزشت بود؟ پور يك-

 .هر دو تا زشت بودن-

 زشت بود؟ ايهر دوتا؟ پور ؟؟؟؟؟يچ-

 درازش يبا اون دست و پا نداخت،يكاراگاه گجت م ادينه خوشگل بود؟ منو -

 .كوچه قهقهه زد وسط

 بود يمارماه هيشب افشيآقا فواد خوشگل بود؟ ق يكن يفكر م: با حرص گفت وشاين
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 هيفواد كپ مارماه ،يگ يراس م يوا: تر شد ديقهقه اش شد يارماهاسم م دنيبا شن بنفشه

 ه؟يمارماه هيكه گفتم شب ستيواست مهم ن: متعجب شد وشاين

 من كه خودم گفتم هر دو تا زشتن ست،ينه، مهم ن-

 زشته؟ يليخ ايپور: دمغ شد وشاين

 يازون خوشگلتر يليزشته، تو خ يليآره خ: نگاه كرد وشايبه ن يبا دلسوز بنفشه

 .ديكش نييلبش را به سمت پا يگوشه  وشاين

 ؟يكرد ششيمنو پ فيگفت كه تعر يراست م ؟يآشنا كن ايپور ليمنو با فام يگرفت ميشد تصم يچ وشا،يگم ن يم-

 ؟يزشته چرا بهش شماره داد نقدريو فواد گفتم، حاال اگه ا ايبا هم اومدن سر قرار، از تو واسه پور ايفواد و پور يآره چند بار-

اف  يخوام بدونم ب يم چونمش،يپ يم يجور هيزنم، بعدش  يچند وقت باهاش حرف م ستم،يبچه ن گهيمن كه د: به غبغب انداخت يباد بنفشه

 خوبه؟ ه؟ينظرت چ ه،يداشتن چجور

 آره، خوبه-

....... 

 بود؟ خوشت اومد؟ يچطور: رو به فواد كرد ايپور

 دماغ دلقكا هيبود، دماغش خنده دار بود، شب يجور هي افشيق-

 ازش؟ ومديخوشت ن-

 ومد،ين ايدونم خوشم اومد  ينم-

 ؟يكارو كرد نيچرا ا ،يشماره ند يخواست يخوب م-

 خوره يخوام انجام بدم، به دردم م يكه م يدختره واسه اون كار نيا: زد يچشمك فواد

 ؟يچه كار: منظور فواد نشد يمتوجه  ايپور

 لمايهمون كار تو ف-

 ؟يگ يراس م: تا بناگوش باز شد ششين ايپور

 طاقچه نگاش كنن؟ يذارنش رو يم رن؟يگ يگم، پس پسرا چرا دوست دختر م يكه راس م يآره پس چ-

 .ديفهم ياز او م شتريب يليهر چه نباشد، فواد دو سال از او بزرگتر بود، خ. كرد دييفواد را تا يبا سر حرفها ايپور

 كارو بكنم؟ نيهم وشايگم فواد به نظرت منم با ن يم-

 نه، تو هم بذارش رو طاقچه نگاش كن-

 .خنده زد ريز يحرف، پف نياز گفتن ا بعد

 م؟يكارو بكن نيكجا ا ،يخوب، ك: از طرف فواد بود، هول و دستپاچه گفت هيدييمنتظر تا ايپور انگار

 .خودم هواتو دارم. ميمخ رو انجام بد يكار كردن رو اتيعمل ديزوده، با يليهنوز خ ،يخوب حاال، رودل نكن ليخ-
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 .در ذهنشان قدم زنان به راهشان ادامه دادند يطانيش يپسر نوجوان با نقشه ها دو

 .....وشاين چارهيب

 .....بنفشه چارهيب

....... 

 جهيگفت، نت يراست م اوشيس. داب باال آورده بودبار هم زر كيدوبار استفراغ زده بود و . بود دهيچشمانش د يمرگ را در جلو بايتقر انيشا

 .بود نيتا خرخره خوردن هم ي

از . ديبه گوشش رس فونيزنگ آ يصدا. داد يآب دهانش را هم قورت نم يحت اورديدوباره باال ب نكهيمبل افتاده بود و از ترس ا يرو يحال يب با

مبل بلند شد و كشان كشان  يبه زحمت از رو. دهد صيتشخ يريتصو فونيرا از درون آ اوشيس يهمان جا كه نشسته بود توانست چهره 

 .ولو شد وار،يرساند و دكمه را فشار داد، نتوانست تعادلش را حفظ كند و همانجا كنار د فونيخودش را به آ

: ديدو شيود، وحشت كرد و به سوافتاده ب واريد يكه گوشه  انيخواند وارد خانه شد، نگاهش افتاد به شا يلب آواز م ريهمانطور كه ز اوشيس

 شده؟ حالت بده؟ يچ انيشا

 .به زحمت چشمانش را گشود و دوباره چشمانش را بست انيشا

 درمونگاه ميبر ،يدون يوقت حد خودتو نم چيگندت بزنن كه ه يآ-

 .جمع كرد تا او را به درمانگاه برساند نيزم يرا از رو انيزحمت شا به

....... 

جنس مخالف هر چه قدر هم كه زشت بود، اما جنس مخالف  نيا. كرده بود دارياو امروز با جنس مخالف د. رد خانه شدوا يبا سرخوش بنفشه

مانتو و شلوار و . را به سمت كمد پرت كرد فشيكنان به سمت اطاقش رفت و ك يل يل. در برابر چشمان بنفشه گشوده شده بود ديجد يايدن. بود

گذشته، پدرش از فست فود  يروزها يحتما باز هم، مثل همه . تختش رها كرد و به سمت آشپزخانه رفت يهم مچاله شده رو رامقنعه اش 

 .نبود خچاليبدمزه هم داخل  يتزايهمان پ. ديند خچاليدر  يزيرا باز كرد و چ خچاليدر . بود دهيخر تزايمنزلشان پ كينزد

 او را هم خورده بود؟ يپدرش سهم غذا يعني. او گرسنه بود. اخم كرد بنفشه

 ....زشت يگنده  شكم

 كرد؟ يشكم گرسنه چه م نيحاال با ا. بود كه به پدرش نسبت داد يلقب نيا

 .بود دهيرا به گند كش خچاليواقعا  نباريا. را شخم زد خچاليلجش دوباره درون  از

........ 

نگاهش كرد كه عاقبت پرستار  رهيآنقدر خ. كرد ينگاه م د،يكش يم رونيب انيكه سرم را از دست شا يبه پرستار خوشگل طنتيبا ش اوشيس

پرستار سرخ شد و . به اصطالح دختر كش را نثار پرستار جوان كرد ياز آن لبخندها يكي اوشيس. چشم دوخت اوشيسرش را بلند كرد و به س

 .داختان نييسرش را پا

 ...بود يخوب ينشانه  چه
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 ....سرخ شده بود پرستار

 ست،يچ انيبپرسد جر يحت اينگاه كند و  اوشيبه س يجد يليتوانست خ يم

 ....يول

 ...سرخ شده بود پرستار

 يرا م اوشيآمد شب قبل مدام با چشمانش، نگاه س ادشي. شد يكسل كننده م شينغمه كم كم برا. توانست شماره اش را به او بدهد يم پس

 يكه در آن مهمان يبه آن همه دختر رنگ و وارنگ اوشيمراقب بود تا س. ا نفهمدنگاه نغمه ر يتر از آن بود كه معن زيت يليخ اوشيس د،ييپا

 .زرنگ نبود يلياما نغمه خ. فكندين دارانهيخر هبودند، نگا

 بماند؟ شيدرو اوشيچشمان س ،يزيآم كيتحر يمهمان نيشود در چن يم مگر

 نكند؟ طنتيش اوشيشود س يم مگر

 .شماره داده بود بايفرصت مناسب و دور از چشمان نغمه به دو نفر از دختران ز كيدر  شبيد

 ....حاال و

 .توانست بگذرد يپرستار خوشگل هم نم نيا از

 ببرن فيتونن تشر يهم تموم شد، حالشون خوبه م شونيخوب، سرم ا: ديپرستار را شن يصدا

 نيلطف كرد يليخ: با نگاهش، چشم پرستار را از حدقه در آورد بايتقر اوشيس

 كنم يخواهش م-

 ن؟يچند ساله پرستار ن،يماشاال معلومه كه تو كارتون مهارت دار-

 چهار ساله: لبخند زد پرستار

 نيهست قيباهوش و دق يليپس خ ن،يآفر-

 يشماره  نيا: به سمت پرستار گرفت يدست بجنباند، كارت يكم ديبا ديفهم د،يرا كه د انياخم شا اوشيس. نگاه كرد اوشيبا اخم به س انيشا

ما  يجنس ها ن،يوفتيبه زحمت ن كيش يمغازه  هيكردن  دايواسه پ ن،يبخر يزيچ يلباس يروز نيخواست ديشا ن،يمنه، داشته باش كيبوت

 هاست قهيسل يمتناسب با همه  شه،يوارد م هيكاز تر مايمستق

 ....گرفت و تشكر كرد و رفت اوشيكارت را از س. باز هم لبخند زد پرستار

 :را جمع كرد شيزهوار در رفته اش لبها ي افهيق دنيبا د د،يچرخ انيتا بناگوش در رفته به سمت شا شيبا ن اوشيس

 يخودت مخشو بزن ،يروپا باش يخواست يبابا؟ خوب م هياوووووه، چ-

 وفتاده؟يكه هنوز راه ن يديرو م يكيتو پز بوت رم،يميولو شدم دارم م نجايمن ا-

امروز هم بابت بد  ،ياگه شما اون باسن مباركو تكون بد وفتهيراه م كيچشمت كور حاال بكش، دوما بوت ،يتا خرخره نخور يخواست ياوال كه م-

 يدار يفردا چه بهونه ا نميحروم شد، بب يجنابعال شبيد يمست

 .تخت بلند شد يكرد از رو يلب غرغر م ريهمانطور كه ز انيشا
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....... 

 .داد يفواد را م اميبود و جواب پ دهيتختش دراز كش يرو بنفشه

 ؟يكن ياز ما نم يادي ؟يخوب: فرستاده بود اميپ فواد

 از تو كنم ياديچرا  گهيكه، د دمتيد شيدو ساعت پ نيهم: جواب داد بنفشه

 "ادتميباور كن به "ننوشته بود  ضهينبودن عر يخال يبرا يدخترك حت. از بنفشه دهانش از تعجب باز مانده بود اميپ نيا دنيفواد با د احتماال

 .بود ييپروا يدختر رك و ب عجب

 ادتميبه  دمتيكه د ياول ياما من از لحظه : فرستاد اميو باز هم پ اورديخودش ن يبه رو فواد

 يبرم فعال با ديمن با: فرستاد اميپ عيبنفشه سر ،يدر ورود يصدا با

 ....الل شده بود نباريبه احتمال نود و نه درصد ا فواد

...... 

 .وارد خانه شده بود اوشيآمد و چشمش افتاد به پدرش كه به همراه س رونياز اطاق ب بنفشه

 ....اوشيس

 ....دماغ دراز معروف همان

 .تا بناگوش باز شد ششيخنده دارش افتاد و ن يجمله  ادي

 .رديلبخند زدنش را بگ يجلوكرد  يآمد و سع ادشيبدن به  يبنفشه، آناتوم دنيهم با د اوشيس

 .كرد يم يچيدمش را ق ديگذاشت و با يسر به سرش م يليخ رمرديپ نينظر بنفشه ا از

 .كرد ياو را سرگرم م بش،يو غر بيعج يدخترك با كارها نيا اوشينظر س از

 سالمت كو؟: برداشت اوشيحال پدرش چشم از س يب يصدا با

 سالم- : را غنچه كرد شيپدرش نگاه كرد، انگار حالش چندان خوب نبود، لبها به

 .سرش را تكان داد انيشا

 جواب سالمم كو؟: اخم كرد بنفشه

 .را باال فرستاد شيابروها اوشيس

 سالم كيعل: پاسخ داد انيشا يبه جا اوشيس. مبل نشست يتوجه به بنفشه رو يب انيشا

 .نتوانست خودش را كنترل كند و قهقهه زد اوشيس. نگاه كرد اوشيگوش در آورد و به ساش را به شكل خر افهيق بنفشه

 ...بود وانهيدخترك د نيا

 ....وانهيد ي وانهيد

 :كرد اوشيحوصله رو به س يب انيشا

 حالم بده؟ ينيب يگوشم كر شد، اه، مگه نم-
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 درمونگاه يرفت نيبه خاطر هم ويتا خرخره خورد شبينبود د ادمي د،يببخش-

 :كرد اوشيتوجه به بنفشه رو به س يب انيشا. چشم دوخت انيپرسشگر به شا ياش را به حالت نرمال در آورد و با نگاه يخرگوش ي افهيق بنفشه

 گرسنمه-

 ياريو گرنه بازم باال م يبخور يزيچ دينبا گهيگفت، تا دو ساعت د يكه پرستار چ يديد-

 پرستار خوشگله؟ آهان همون: با حرص جواب داد انيشا

 آره خود خود خوشگلش گفت-

 .دوباره قهقهه زد و

هم هندوانه و چند تكه كاهو بود، كه  خچاليدرون . نخواهد بود يهم از غذا خبر گريحساب تا دو ساعت د نيبا خودش فكر كرد، پس با ا بنفشه

 .آنها را خورده بود

 من گشنمه: را به كمرش زد شيدستها بنفشه

 نبود؟ خچاليتو  يزيچ: رو به بنفشه كرد اوشيس. حوصله تر از آن بود كه جواب بنفشه را بدهد يب انيشا

 نبود رينخ-

 ؟يدرست كن مرويتخم مرغ هم نبود كه واسه خودت ن هي-

 خورن؟ يم مرويمگه ناهار هم ن-

 خورن؟ يم يپس چ-

 شد ناهار؟ نميناهار هندونه خوردم، ا يمن به جا-

 ستين ياالن كه وقت لجباز ست،يخوب ن بچه جون بابات حالش-

 حالش بده شهيمن هم يتازشم، بابا ،يبچه خودت-

 .داشته باشد نياعصاب فوالد ديخواست با او سر و كله بزند با يكه م يكس. از حد گستاخ بود شيمتفكرانه به بنفشه زل زد، دخترك ب اوشيس

 .تلفن رساند يخودش را به گوش ،يودتر از هركسز شهيبنفشه به عادت هم. ديزنگ تلفن خانه به گوش رس يصدا

 ؟يبراش بخر يزيچ هي رونيب شيبر يببندم، م نويا يچونه  ميندار خچاليتو  يچ چيه: كرد اوشيرو به س انيشا

 رفتن؟ رونيب

 هم با بنفشه؟ آن

 .محض بود يوانگيرفتن با بنفشه د رونيب

 ....محض يوانگيد

 دوست داره؟ يبراش، چ ارميم رمويگ يم يزيچ هي رميخودم م: مبل برخاست ياز رو اوشيس

 زر زر نكنه نقدريا گهيبخر براش د يكوفت يتزايپ هيدونم،  يچه م-

 نينش نجايباشه تو هم برو استراحت كن، ا-
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 يتا خرخره خورد شبيعمه شهناز بود، بهش گفتم تو د: زد اديبلند فر يبرود بنفشه با صدا يخواست به سمت در خروج اوشيكه س نيهم

 نجايا اديشد بهت فحش داد، االنم داره م يحالت بهم خورده، عصبان

 .ابديحرفش را در يچند لحظه با چشمان گشاد شده به بنفشه نگاه كرد تا معن انيشا

 .شد يظاهر م شيبرا ميدر نقش لقمان حك شهيخواهر بزرگترش كه هم شهناز،

 ....بد اخم غر غرو شهناز

 .شهناز را كم داشت نيهم تيموقع نيدر ا ست؟يتا خرخره خورده و حالش هم مساعد ن انيبنفشه به او گفته كه شا حاال

 ....شهناز را نيهم

 ؟يحرفو به عمه ات زد نيا يتو واسه چ ؟يكرد يتو چه غلط: دينعره كش بايتقر انيشا

 اميبدو برو تا ب ن،ييبدو برو پا: ديبه سمت بنفشه چرخ عيسر اوشيبرد، س ورشيتا به سمت بنفشه  ديمبل پر يهمان حال خرابش از رو با

 شد حاال؟ يچته؟ چ هيآروم بابا، چ: را آرام كند انيكرد شا يسع و

 .ديدو نييندانست و از پله ها پا زيماندن را جا بنفشه

 ....ديدو نييو با همان لباس خانه، از پله ها پا يروسر بدون

بچه منو  نيخدا ا يبهم، وا زهيرياعصاب منو م نجايا اديخواهرم االن م اوش،يس يريگ يمنو م يچرا جلو: ديشن يپدرش را م ينعره  يصدا هنوز

 ....كرد وونهيد

 ....هم خارج شده بود ياز در اصل د،يپدرش را نشن يصدا گريد بنفشه

همانطور كه به بنفشه . آمد رونياز خانه ب اوشيبعد، س ي قهيچند دق. ديايب رونيبود و منتظر بود تا او از خانه ب ستادهيا اوشيس نيكنار ماش بنفشه

 بشه و سرت داد بزنه يكه بابات عصبان يكن يم يكار هيدخترجون، آخه چرا : شد، سرش را تكان داد يم كينزد

 :قفل در را باز كرد ن،يماش موتيبا ر اوشيس. اخم كرد بنفشه

 نيتو ماش نيخوب، برو بش ليخ-

 كمربندتو ببند: خطاب به بنفشه گفت اوشيس. نشست و خواست كمربندش را ببندد نيبنفشه داخل ماش. شد نيخودش سوار ماش و

 دونم يخودم م-

 ديبنفشه سف ياز دست رفتارها شياز موها يميبخرد و دوباره او را به خانه برگرداند، احتماال ن يزيبنفشه چ يتا برا. ديكش قينفس عم اوشيس

 .شد يم

 ؟يكن يم يطونيش نقدريچرا ا-

 :به خودش نگاه كرد نهيزد و در آ نييرا پا ريآفتابگ بنفشه

 دوست دارم-

 :شد رهيخ شيلحظه به بنفشه نگاه كرد و دوباره به روبه رو كي اوشيس

 تا همه از دستت ناراحت بشن؟ يكن يطونيش يدوست دار-
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 را باال فرستاد ريآفتاب گ نباريا بنفشه

 آره دوست دارم-

 بشه؟ يخوب ناراحت بشن كه چ-

 :و آنرا گشود نيدست برد به سمت داشبورت ماش بنفشه

 ناراحت بشن تا من خوشحال بشم-

 .خواست آنها را بردارد. بود نيبنفشه به چند قطعه عكس افتاد كه درون داشبورت ماش چشم

 :بنفشه شد يمتوجه  اوشيس ناگهان

 يدست م گهيد يكي ياليمگه آدم بدون اجازه هم به وسا. به اون عكسها هم دست نزن. درشو ببند ؟يبهت گفت داشبورتو باز كن يبابا، ك يا-

 زنه؟

 زه؟يريحاال نگاه كنم طالهاش م: ديچرخ اوشيبه سمت س تيبنفشه با عصبان. ديبعد عكسها را از دست بنفشه كش و

 زهيريآره م: كرد نخندد يسع اوشيس

 سيخس: لب گفت ريچرخاند و ز نيماش يرا به سمت پنجره  شيا حرص روب بنفشه

 :اورديب رونيكرد از دلش، ب يسع اوشيس. بنفشه همچنان سرش را به سمت پنجره چرخانده بود. لحظه به سكوت گذشت چند

 ؟يگنجو، گنجو قهر كرد-

 دوباره او را گنجو خطاب كرده بود؟ گنجو؟

 دوباره به او گفته بود گنجو؟ يچقدر پر دل و جرات بود، به چه جرات اوشيس نيا

 گنجو؟ يگ يبه من م: ديچرخ اوشيبه سمت س بنفشه

 گنجو؟ يكرد يآهان، باهام آشت-

 زتير يبا اون چشا ،يهست يمارماه هيمن گنجو ام؟ تو هم -

 .داده بود اديرا به او  يمارماه يتشكر كرد كه كلمه  وشايدل از ن در

 يبنفشه  نيو به دور از چشم ا ستديبا يتوانست گوشه ا يبود و خودش خبر نداشت؟ كاش م رادياو سرشار از ا. بود سكته كند كينزد اوشيس

 .با دقت به فرم چشمانش نگاه كند طان،يش

 .....توانست يم كاش

 .كرده بود يچيبنفشه بدجور نوكش را ق. خارج نشد اوشياز دهان س يبه فست فود كلمه ا دنيرس تا

....... 

نشست و  نيداخل ماش اوشيس. نشده بود ادهيپ نياز ماش ،يراحت يلباسها دنيبه خاطر پوش. زبان را با لذت به دندان گرفت چيساندو بنفشه

 .هم كاسته شده باشد انيخواست زمان را تلف كند تا از خشم شا يم. را كامل بخورد چيمنتظر ماند تا بنفشه ساندو

 ؟يخور ينم: كرد اوشيان پر رو به سبا ده بنفشه
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 .چانه اش را باال انداخت اوشيس

 يشده بود و فكر م رهيخ يهدف به نقطه ا يكه ب اوشيلحظه چشمش افتاد به س كيحمله ور شده بود،  چشيزده ها به ساندو يمثل قحط بنفشه

اما بنفشه به او . بود دهيخر چيساندو شيد و حاال هم براكتك خوردنش را گرفته بو يتا االن، دوبار جلو اوشيس. دلش به حالش سوخت. كرد

 .دمغ شده بود اوشيبود كه س نيهم يحتما برا. يارماهگفته بود م

 ....بود نيهم يبرا حتما

 ؟يناراحت يبهت گفتم مارماه نكهيگم، به خاطر ا يم: كرد اوشيهمان دهان پر، باز هم رو به س با

 هوم؟: تكان خورد اوشيس

 يستين يمارماه هيخوب تو شب-

 .و منگ به بنفشه نگاه كرد جيگ اوشيس

 ناراحت نباش گهيد ،يستياش ن هيتو شب ؟يهست يمارماه هيمگه بهت نگفتم شب ،يمارماه-

 .دوباره لبخند زد. شد انيجر يتازه متوجه  اوشيس

 .باشد دواريتوانست به چهره اش ام يهنوز م پس

رد  عيسر. فواد بود. بنفشه به شماره نگاه كرد. ديشلوار گرم كنش بود به گوش رس بيبنفشه كه داخل ج ليزنگ موبا يموقع صدا نيهم در

 .تماس زد

 .دور نماند اوشيس نيزبيحركت از چشم ت نيا

....... 

 اوشيباال س ايب: ديبه گوش رس انيشا يصدا. زنگ خانه را فشار داد اوشيس

 ومده؟يخواهرت ن-

 نجاستيچرا، ا-

 كارا ي هيدنبال بق ميريزنم اگه حالت روبه راه بود، م يفردا زنگ م رم،يم گهيخوب پس من د-

 باشه منتظر تماسم-

به  يعمه اتم اومده، بابات كار گهيد ا،يذار ينم انتيبرو باال، سر به سر بابا شا گهيد ،يخوب، ناهارتم كه خورد ليخ: رو به بنفشه كرد اوشيس

 كارت نداره

 خداحافظت كو؟: را باال برد شيصدا اوشيس. ا تكان داد و وارد خانه شدسرش ر بنفشه

 يباااا: با ژست انگشتانش را تكان داد بنفشه

 .كرد نخندد يباز هم سع اوشيس

...... 

 :داد يعمه و پدرش گوش م يبود و به صحبتها ستادهيا يدر ورود پشت
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 ؟يكن يزندگ يچجور يريگ ينم اديتو خسته شدم، تو چرا  يحماقتها نياز دست ا گهيد-

 كردن، ندارم يزندگ نجوريهم با ا يكنم، مشكل يم يخواهر من، من االنم دارم زندگ-

 ؟يفكر يب نقدريآخه تو چرا ا ،يهست يكثافت كار ويهر شب دنبال پارت ،يبچه رو ولش كرد نيا ،ياز زنت جدا شد ه؟يزندگ نيا-

 بود وونهيخل و د ينجوريكنم؟ از اولشم هم يزندگ وونهيد ي كهيبا اون زن يانتظار داشت-

 .حرف چهره اش در هم شد نيا دنيبا شن بنفشه

 .ببرد مارستانيمادرش به ب ادتيع ينبود كه او را برا يبود، كس دهيشد كه مادرش را ند يماه م كي بايتقر

 ....نبود يكس

بچه  نيكه ا يچرا بچه دار شد يحاال كه ازدواج كرد ؟ياج كردپس چرا باهاش ازدو ضه؟يرعنا مر يدونست ينم ،يتو مگه از اول كور بود-

مگه تو هم  ه،يبستر مارستانيحاال مادرش ب ،يكنترلش كن يتون ينم گهيدختر بچه است، دو روز د هي نيشما دوتا آواره باشه، ا نيب ينجوريا

 كه حالت بد شده بود؟ يكرد يم يچه غلط شبيد ؟يمارستانيو تو ب يهست يروان

 ضيمر. شدم يپاسوز رعنا م ديكردم ازدواج كردم، من كه نبا تيكم سن و سال بودم، خر يلياون موقع خ ؟منيزن يسر من غرغر م نقدريچرا ا-

 باهاش خسته شده بودم يخورد تا آخر شب خواب بود، از زندگ يخواب آور م يبود، از صبح دارو يبود، قرص

 يشده بود و صحبت كردنش كش دار بود، بعض اديوزنش ز. بود دهيدر رختخواب خواب شهيهم گفت، مادرش يپدرش راست م. ديآه كش بنفشه

مادرش با خبر نبود؟ پس  تيگفت، مگر پدرش از ابتدا از وضع يكرد كه بنفشه دخترش است، اما عمه شهناز هم راست م يمواقع فراموش م

 چرا از مادرش جدا شده بود؟

هم بچه،  نيخوب ا ن؟يخواست يمگه شما دوتا بچه نم ن؟يكنه، چرا حرف گوش نكرد يبدتر م تشويوضع نمايو زا يدكتر كه گفته بود حاملگ-

 رهيبگ ادياز تو  يخواد چ يبچه م نيبه امون خدا، ا يولش كرد ينطوريپس تو چرا ا

 مادرش بدتر شود؟ تيبنفشه باعث شده بود كه وضع پس

 او مقصر بود؟ يعني

 شد؟ ينم يبستر مارستانيآمد، مادرش در ب ينم اياو به دن اگر

 .بغض كرد بنفشه

 ....دوازده ساله يبنفشه  نيهم

شوهرتم كه چند ساله مرده،  ستن،ين رانيورش دار ببرش خونت بزرگش كن، تو كه دوتا پسرات زن گرفتنو ا ؟يبچه ناراحت نيواسه ا يليخ-

 تو در آرامش يتو راحته، هم اعصاب من از دست غرغرا اليهم خ شه،يم تيخودت؟ هم خوب ترب شيپ يبر ينم نويا يواسه چ

 كند؟ يعمه اش زندگ ي خانه

 .كردند يرفت و آمد نم يدرون خانه اش هم زنان آنچنان. پدر بداخالق كه بهتر بود نيو غر غرو بود، اما خوب هر چه بود از ا رياش پ عمه

تونه واسش  يآخه عمه م. خواد يخواد، مادر م يبچه پدر م نيپنجاه سال سن منه، ا يباال. ستميساله ن يزن س هيداره، من كه  تيبچه مسئول نيا-

 كار كنه؟ يچ
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 ....اش هم او را بچه خطاب كرده بود عمه

 ....ديحساب عمه اش هم خواهد رس به

 ؟يكن يچرا دخالت م ،يبراش انجام بد يكار يتون ينم يپس وقت-

 هي نجايا اميروز ب هيگم،  يبهت م يچ نيخوب گوشاتو باز كن بب ،يرو خوب بلد يو خوش گذرون ياشيفقط ع ؟يعاطفه دار ؟يآخه تو پدر-

 فميشدم، همزمان سه نفرو حر فيفكر نكن سنم رفته باال ضع. كنم يخودم خفه اش م يبا دستا نميبب نجايرو ا ييهرجا يكدوم ازون زنا

 ؟يبد قليمغر منو ص ياومد اي ،يخودت نگهش دار يخونه  يبنفشه رو ببر نجايا ياومد يپاشد ه؟يشهناز باالخره حرف حسابت چ-

 ؟يوسط چكاره حسن نيبا خودم ببرمش؟ پس تو ا يخوا يازم م يبا طلبكار ينطوريمنه كه ا يبچه  نيآخه مگه ا: كبود شد تياز عصبان شهناز

 .استفاده كرده بود يجالب يعمه اش از چه كلمه . به خنده افتاد "چكاره حسن" يكلمه  دنيبا شن بنفشه

به  يبود و حت اديز يليخ انياش با شا يسن يفاصله . بود دهيفا يبحث كردن با شهناز ب. مبل برخاست و وسط هال قدم زد يكالفه از رو انيشا

مادرشان كار كرده  ياز دست داده بودند، شهناز پا به پا يكه پدرشان را در كودك يداشت، زمان يحق مادر نيشاه گرشيو برادر د انيگردن شا

 ينم نياز ا شتريب. آن دو پر كرده بود يمادر و پدرشان را برا يباشند و بعد از فوت مادرش، شهناز واقعا جا شيبود تا او و برادرش در آسا

 .شهناز جر و بحث كند يتوانست رو در رو

مثل  يدوازده ساله آن هم دختر يدختر بچه  كيالبته كه حق با شهناز بود، . كند ياز بنفشه نگهدار شد كه ينم يشهناز راض ان،يشانس بد شا از

ت يگذشته از آن، بر عهده گرفتن مسئول. آمد يشهناز پنجاه و هفت ساله بر نم يو همه جانبه داشت كه از عهده  ياصول تيترب كيبه  ازيبنفشه ن

 دهيو مهمتر از همه شهناز عق. ديبخش يافتاد، آن وقت شهناز هرگز خودش را نم يدختر م نيا يبرا يقاگر اتفا. بود يريبنفشه، كار خط تيترب

 .و آن شود نيا يخانه  يچه بنفشه آواره  يسرش است، برا يدختر باال نيكه پدر ا يداشت، تا زمان

 ....كند يتوانست از بنفشه نگهدار ياو نم نه،

 ....توانست ينم

 .زدم فونويآ يوقته دكمه  يليباال؟ من خ ومديبچه چرا ن نيا: بنفشه افتاد و رو به شهناز كرد اديبه  كبارهي انيشا

خورد كه  يبه چشم م يكه در دستش زر ورق يدر حال د،يكه در را گشود بنفشه را پشت در د نيرفت، هم ياخم كرد و به سمت در خروج شهناز

 يآن دو گوش م يبود و به حرفها ستادهيتمام وقت پشت در ا يعنيشهناز با خودش فكر كرد، . را نخورده است چياز ساندو يميداد، ن ينشان م

 داد؟

 ؟يينجايعمه جون ا: كرد لبخند بزند يسع

 .سرش را تكان داد بنفشه

 كه يعمه، سالم نكرد-

 سالم: دهانش را كج كرد بنفشه

 عمه جون؟ يچرا پشت در مونده بود-

 كردم يداشتم به حرفاتون گوش م: را به هم فشار داد شيرا باال داد و به سمت چپ نگاه كرد و لبها شيابروها بنفشه
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 يشهناز م ديادب و سركش نبود، شا يب نقدرياگر بنفشه ا. تاسف تكان داد يبه نشانه  يشهناز سر. كنار شهناز گذشت و وارد هال شد از

 ....تيوضع نيانجام دهد، اما با ا يكار شيتوانست برا

 .نبود ريامكان پذ نه،

 .كرده بود يحركت، دق دلش را خال نيباز هم ته دلش خنك شد، عمه اش به او گفته بود بچه، او هم با ا بنفشه

به بنفشه  زيآم ديبا نگاه تهد. گستاخ بود يبچه  نيا ينيبه خاطر خبرچ نجا،يشهناز در ا يحضور فعل. بنفشه داغ دلش تازه شد دنيبا د انيشا

پدرش در حضور خواهرش . راحت بود الشيخ. زد و چشمانش را چند لحظه بست و با آرامش به سمت اطاقش رفت يشخنديبنفشه ن. شد رهيخ

 .او بلند كند يرو دستجرات نداشت، 

. ديرس يعمه اش به گوش م يغرغرها يصدا. تختش پرت كرد يگذاشت و خودش را رو رشيتحر زيم يخورده اش را رو مين چيساندو بنفشه

 .اش برود يصبرانه منتظر بود تا خواهرش نطقش را تمام كند و به دنبال كار و زندگ يحتما ب. ديشن يپدرش را نم ياما صدا

 بله؟: جواب داد نباريبنفشه ا. فواد بود. بلند شد لشيزنگ موبا يصدا

 ؟يسالم، بنفشه خانم، خوب: ديچيپ يبم فواد درون گوش يصدا

 سالم، خوبم-

 يبار هم، تماسمو رد كرد هي ،يد يجواب م ياس ام اسامو سرسر ،يريگ ينم ليتحو-

 االن كه جواب دادم: كرد گفت يكرده بود، چپ و راست م ريدندانش گ يرا كه ال چياز ساندو يهمانطور كه با زبانش تكه ا بنفشه

 ازت خوشم اومد دمت،يامروز كه د-

 چه خوب-

 تو هم از من خوشت اومد؟-

 نيهمچ...يه: را باالخره به ته حلقش فرستاد چيساندو يتكه  بنفشه

 ومد؟يخوشت ن يعني-

 :گفت يبيو غر بيعج يو با صدا ديكش ازهيبار بنفشه از بن جگر خم نيا

 نيهمچ...يه....گم كه يم-

 مدله هيهر دفعه صدات  ؟يكن يكار م يچ يبابا، تو دار يا-

 كشم يم ازهيخم: زد شخندين بنفشه

 ريدهنتو بگ يخوب، جلو: تگف يبه شوخ فواد

 كار كنم يچ يبد اديخواد به من  يتو نم: اخم كرد بنفشه

 چه خشن-

 بعله، من خشنم-

 كردم يم ينزدم، داشتم شوخ يمن كه حرف-
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 ادينكن، خوشم نم ايشوخ نياز گهيد-

 ....صرف كند يوقت و انرژ ديچقدر با يدختر نيمخ چن يكار كردن رو يخط با خودش فكر كرد، برا ياز آن سو فواد

 ...مهم نبود اما

 ...شد يكه رام م باالخره

 ....باالخره

........ 

دختر بچه  نيا يدلش برا. به فكر بنفشه بود. كرد يسرش بود و فكر م ريهر دو دستش ز. بود دهيتخت خوابش طاقباز دراز كش يرو اوشيس

 يكه به عهده م يتيمسئول يپا ديبا. شود يخالصه نم ياشيو ع يانكه فقط در خوشگذر يزندگ. بود يتيمسئول يچه پدر ب انيشا. سوخت يم

 تيبهتر، ترب نيبنفشه بود، از ا يهم كه به جا يگريد يهر دختر بچه  يول. ادب بود يب يدختر بچه  كيبنفشه . ميستيآن با يتا انتها م،يريگ

خود . خواهد شد تيداشته باشد، چگونه ترب يپدر نيكه چن يخوب مشخض بود كه بچه ا. كرد يرا نم زيچ چيه تيخودش رعا انيشا. شد ينم

اما هرچقدر هم . كرد يم يكرده بود و هنوز هم خوشگذران يسرش خوشگذران يتار موها يبه اندازه . نداشت انياز شا يهم دست كم اوشيس

شد كه  ياول مطمئن م ديكند، با طنتيخواست ش يكه م ييزمانها يحت. باشد تشينداشت تا نگران ترب يپسر مجرد بود، دختر كيكه بد بود، 

را  يرنگ و وارنگ و آنچنان يخانم ها نكهيساعت در خانه حضور نخواهند داشت، نه ا نيتا چند شاست و مادر و برادر كوچك يخانه كامال خال

 .ديفهم ينم زيچ چيواقعا ه انيشا. دختر در سن بلوغ، رژه دهد كيچشمان  يجلو

 .....زيچ چيه

هم خودش را  گريماه د كيتا  انيبه دنبال كارها نبود كه شا اوشياگر س. داشت يمشتركشان هم قدم از قدم بر نم كيبوت يبرا يحت انيشا

 يمغازه  كيخودش كه . بود رفتهيمشترك پذ كيبر افتتاح بوت يرا مبن انيشا شنهاديپ نكهيشد از ا يم مانيمواقع پش يبعض. داد يتكان نم

بود كه مغازه اش را فروخته بود و هر دو  انيشا شنهاديبه طمع پ ديشا. خودش بود يبه مغازه  دهيچسب قايهم دق انيشا ي مغازهكوچك داشت، 

 .بودند دهيخر يبزرگ را شراكت يمغازه  نيبا هم ا

 ....را با خود برده بود انينبود، آب شا اوشيس اگر

 ...هرگز پدر نشود اوشيداد، همان بهتر كه س ياز خود نشان م انيبود كه شا نيهم اگر پدر بودن،. تاسف تكان داد يسرش را به نشانه  اوشيس

 ...هرگز

امروز بعد از ظهر به هرسه نفرشان شماره داده بود،  نيتا هم شبياز د اوشيبود كه س ياز سه دختر يكيحتما . بلند شد ليزنگ موبا يصدا

 خواهد بود؟ كيقرعه به نام كدام نباريا

 سالم،-

 سالم،شما؟-

 اد؟ي ينم ادتيكه منو  يمگه به چند نفر شماره داد-

 .از او هم زرنگتر بود اوشياما س. بود يدختر زرنگ عجب
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 .دميمن فقط شماره دادم، اسمتونو كه نپرس-

 ....اوشيس نيحاضر جواب بود ا چه

 ....حاضر جواب بود چه

 آهان، من مهسا هستم-

 نيبزن كردم زنگ يبه به مهسا خانم، فكر نم-

 پرستار امروز بعد از ظهر؟ اي شب،يد ياز دختران پارت يكياست؟  كيبا خود فكر كرد، مهسا كدام  همزمان

 گرفتم يشماره نم شبيخواستم زنگ بزنم كه د ياگه نم ،يكرد يچرا فكر نم-

 ...خورد يحدش شوندگان خط م ستيپس اسم پرستار از ل خوب،

 .ناك اوت شدن، بود يخطا به معن نيكوچكتر .كرد يدقت م ديبا اوشيلحظه س نيا در

 با شما رو داشته باشم يبتونم افتخار هم صحبت يراحت نيكردم به ا يكه فكر نم نيخوشگل نقدريخوب شما ا-

 زير يبا چشما يدماغ دراز مارماه د،يچيبنفشه در گوشش پ يلحظه صدا كي در

 ...بود راديخودش كه پر از ا....يوا

 ....رادياز ا پر

ادراك  يهم اثرات افراط در مشروب بود كه رو ديبود، شا دهيند اوش،يرا در س راديهمه ا نيبود كه ا فيضع يليچشمانش خ يمهسا نمره  حتما

 .گذاشته بود ريمهسا تاث

اما خوب نگفت كه دماغم  ،يستين يمارماه هيبنفشه خودش گفت تو شب ؟ياعتماد به نفستو از دست داد نقدريچرا ا: زد بيبه خود نه اوشيس

 الف بچه واسه من مهم شده؟ هيتا حاال حرف  ياصال از ك ست،ين زيو چشمامم ر ستيدراز ن

 .را تكان داد تا افكار مزاحم را پس بزند سرش

 نيهست پيخوش ت يليكنم، شما هم خ يخواهش م: ديمهسا را شن يصدا

 ...، خراب نبودگفت يپس اوضاع آنطور كه بنفشه م. نفسش باال آمد اوشيس

 ...بنفشه نياز دست ا امان

 خوش گذشت؟ يمهمون شبيمهسا خانم، د نيشما لطف دار-

 مشروب شما رو خورده بودم وانيل يخوب بود، مخصوصا اون لحظه كه اشتباه يليآره خ-

 .حل شد هيقض خوب،

تواند با مهسا خانم مدارا كند،  يكه تا چه حد م و لحن صحبتش هم مشخص بود ييآشنا ياز نحوه . كند يصحبت م يبا چه كس ديفهم اوشيس

 ...بفرستد اهينخود س يهفته مادر و برادرش را پ كيدر عرض  ديبا

 ...يسادگ نيهم به

 ....ساده هم ساده تر از
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....... 

 .گذاشته بود زيم يحس و حال سرش را رو يكه ب وشايبنفشه زل زده بود به ن. داخل كالس همهمه بود. هنوز وارد كالس نشده بود يعرب معلم

 وشا؟ين هيچ-

 دل درد دارم-

 مگه؟ يخورد يچ-

 نخوردم، ماهانه هستم يزيچ-

 تو بودم يخوش به حالت، كاش من جا: نگاه كرد وشايبا حسرت به ن بنفشه

 ؟يكه درد بكش يمن باش يخاك تو سرت، جا: اش چشمانش را از تعجب گشاد كرد يحال يب يبا همه  وشاين

 واقعن واقعن واقعن بزرگ شدم گهيتو باشم كه هر ماه ماهانه بشم، اون موقع د ينه، جا-

 يدرد ندار نقدريهر ماه ا ،يباور كن االن راحت-

 هست؟ يزيچ ،يكار كنم زودتر ماهانه ام شروع بشه؟ قرص ينگو، من دوست دارم زود ماهانه بشم، چ-

 اه برو بابا، خل و چل-

 شم؟يماهانه م گهيس بگو من حتما سال دتورو خدا را وشاين-

 يامسال ماهانه شد نيهم ديآره بابا احمق جونم، اصال شا-

 ؟يگ يراس م ،يوا-

 ...بود تا ماهانه شود شياز خدا وانه،يدختر د. اصابت كرده است ييبا خودش فكر كرد، حتما سر بنفشه به جا وشاين

 راحت التيگم، خ يآره راس م-

 دم يم تزايبهت پ رونيبرمت ب يماه منم ماهانم شروع بشه، باور كن م نيخدا كنه هم يوا-

 ؟يگ يتو چرتو پرت م رم،يميتورو خدا خفه شو، من دارم از درد م يوا-

 اي يكه معلم پرورش يخواست زمان ياو م. خواست خانم بودن را با تمام وجود احساس كند ياعتنا نكرد، او فقط دلش م وشايبه حرف ن بنفشه

با افتخار دستش را بلند كند و نشان دهد كه واقعا  "ماهانه دارن يدوره  ايبچه ها، ك "ديپرس يشد و م ير مدرسه اشان وارد كالسشان ممشاو

اش به  يكودك مهين يبود كه هنوز در دوره  نيسنگ يليبنفشه خ يآنوقت برا. ماهانه داشت يچاپلوس هم دوره  يشهنام يحت. است شدهبزرگ 

 .بود كه خانم شود نيوقت ا گريد. كردند ياو را بچه خطاب م انشيبود كه اطراف نيهم يبرا ديشا. برد يسر م

 ...خانم شدن بود يبرا يسن مناسب ،يسالگ دوازده

 ....برپا: زد اديوارد كالس شد، مبصر فر يعرب معلم

........ 

. كنند زيتا آنرا تم د،يكش يروز كامل طول م كي ديشا. بود فيكث يليزه خمغا. كرد يبود و دور تا دورش را نگاه م ستادهيوسط مغازه ا اوشيس

كنم، تو هم از اون گوشه  يم زيطرفو تم نيمن ا: كرد انيرا باال زد و رو به شا شينهايآست اوشيس. شدند يدست به كار م دينبود، با يچاره ا
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 كن شروع

 .از مغازه اشاره كرد يبا دستش به سمت و

 .گهيكنه د زيتم اديخودش ب م،يريكارگر بگ هي: لبش را كج كرد انيشا

جنسا رو  ديبعد هم با. رسهيدكور م گهيبره، تا چند روز د ميزود باش تمومش كن. ستيكه ن يخونه تكون. نداره كه يكار ار،يدر ن يشاد باز...اه، -

 .تو مغازه مياريب

 :بلند شد انيشا ليزنگ موبا يصدا. را در دست گرفته بود يدسته بلند ينگاه كرد كه جارو اوشيبه س يعصب ان،يشا

 الو-

 الو، بابا: خط جواب داد يبنفشه بود كه از آن سو يصدا

 ه؟يها؟ چ-

 ندارم ديمن پشت در موندم، كل-

 ؟يكدوم قبرستون گذاشت دتويكل-

 .انداخت و سرش را به عالمت تاسف تكان داد اوشيبه سمت س ينگاه مين اوشيس

 تو قبرستون خونه، جا مونده ديكل-

 ادب يب ي دهيورپر يا: گشاد شد انيشا چشمان

 كار كنم؟ پشت در موندم ياه، من االن چ-

 كجاست؟ يدون يمن تو مغازه هستم، م نجا،يا اياز دست تو، پاشو ب ،يوا-

 دونم، ينه نم-

 طبقه باالتر هيكجا بود؟ تو همون پاساژم، اما  ميمغازه قبل-

 اميباشه االن م-

 .تماس را قطع كرد يبدون خداحافظ بنفشه

 پشت در جا مونده؟: ديزد پرس يهمانطور كه جارو م اوشيس

 حواسش كجاست ستيخنگ معلوم ن يآره، دختره -

 ؟يستيچرا با دخترت خوب ن انيشا-

 ستم؟يخوب ن يچ يعني-

 بده؟ نقدريچرا رفتارت باهاش ا ،يزن يباهاش بد حرف م ،يچرا باهاش بداخالق-

 ؟يشهناز كم بود تو هم شروع كرد-

بچه همش دوازده سالشه،  نيگم، ا يبگه دروغ گفته؟ من كه به تو دروغ نم رادتويا يهر كس يعني ست،يبه خدا رفتارت باهاش خوب ن انيشا-

 گناه داره
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 يبد لميچرند تحو يخوا يه مچته، نطقت باز شد ستيزنم، تو معلوم ن يجارو رو، خودم جارو م نيبده من ا: رفت اوشيبه سمت س انيشا

 ،يدعوا دار ايچرا با كل دن ستيمن معلومه چمه، تو معلوم ن-

 ادبه؟ يبچه چقدر ب نيا ينيب ينم اوش،يس-

 يبار آورد ينجوريبچه رو خودت ا نيخوب ا-

 كنم تشيمن اون موقع كجا بودم كه ترب. كرد يم يمادربزرگش زندگ يبچه چهار سال با مادرش خونه  نيا اوش،يچرت و پرت نگو س-

 شود؟ ياز دخترش نگرفته بود؟ مگر م يهم سراغ كباري يحت اوشيچهار سال س نيدر ا يعني: با خود فكر كرد اوشيس

 ؟ياز دخترت نگرفت يچهار سال اصال سراغ نيتو، تو ا يعني-

 من شيپ ومدينصفه روز م هي يوقتها هم برا يكردم، بعض يباهاش صحبت م يتلفن-

 .اش، كوه جابه جا كرده است ياندازه رفتار پدر نيبا هم انيشا اديباز هم با خودش فكر كرد، كه به احتمال ز اوشيس

 آره؟ مارستانه،يب يحال مادرش چطوره، گفته بود-

كه حال  شيسال پ هيكردن، از  يم يمادربزرگش زندگ يخونه  م،يكه جدا شد شيخبر مادرشو ندارم، بنفشه و مادرش، از همون چهار سال پ-

 شد، مادربزرگه هم بنفشه رو انداخت سر من يبستر مارستانيرعنا بدتر شد و ب

 نكرد؟ يچرا مادربزرگه از بنفشه نگهدار-

 نداره يخوب ي ونهيكال با من م. كنم يكنم؟ از دختر خودم مراقبت م يمردم چرا نگهدار يافتاده، از بچه  مارستانيدخترم تو ب يگه وقت يم-

 ؟يپدربزرگه چ-

 ي ونهيخودشونن، اما اونا هم با من م يرعنا هم كه دنبال زندگ يهم زنه هم مرده، خواهر برادرها گه،يگم د يگم در مورد هردوتا م يم يهر چ-

 ندارن يخوب

 نداشتم يخوب ي ونهيواهللا منم بودم با تو م-

 باز شروع شد؟ چارو رو بده من-

 .اورديب رونيرو را از دستش برفت تا جا اوشيبه سمت س و

 :ديخودش را عقب كش اوشيس

 ؟يآشنا شد يبا مادر بنفشه چجور نميجارو رو، بگو بب نياه ول كن ا-

 من ننداز اديخاطرات بدو -

 دم كل مغازه رو خودم جارو بزنم يبگو قول م گه،يبگو د-

 ميآشنا شد ابونيدونم بابا تو كوچه، خ يچه م-

 بود؟ يبود، منظورت چ وونهيدونم خل و د ياز اول حالش خوب نبود، چه م يبار گفت هي ادمهي-

 كنم، يرو به اون روش م نياز ا "عشقم يروين "كردم با يدونستم، اما كم سن و سال بودم، فكر م يداشت، منم م يرعنا افسردگ-

 .را به تمسخر ادا كرد "عشقم يروين"
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 يم هيحوصله بود مدام گر يخورد، كسل و ب يروز تو خودش بود، دارو م هيخوب بود،  يليروز خ هيكارو بكنم، افسرده بود،  نياما نتونستم ا-

بدتر كنه، باز  تشويممكنه وضع ست،يبراش خوب ن يدكتر، دكتر گفت فعال باردار ميرفت شه،يخوب م ميكرد، با عقل نداشته ام گفتم بچه دار بش

و  مانيو زا يحاملگ يتونه از بچه دل بكنه، دوره  ينم گهيد وفتهيبه دلش م يمهر مادر شه؟يمگه م ميرو هم، گفت ميهم ما دوتا عقلمونو گذاشت

 زدم تو سر خودم ياومد من واقعا دو دست ايبد بود بنفشه كه بدن يليخ مانشيبعد از زا

 چرا؟-

داره و دكتر  ديشد يكه افسردگ يچه برسه به زن ره،يگ يم مانيبعد از زا يافسردگ مان،يبعد از زا يزن عاد هي ؟يبابا، انگار تو واقعا خنگ يا-

بدن به  اديرو به رعنا  يبچه دار نكهيا يبنفشه افتاد رو دوش من، مادر رعنا و خواهرم به جا يبهش هشدار داده كه فعال بچه دار نشو، تمام كارها

همه رو  ،يكه فكرشو بكن يزيو بردن به دكترو خالصه هر چ دادن به بچه ريكار كنم، از حموم كردنو پوشك گرفتنو، ش يدادن كه چ يم اديمن 

 خودم انجام دادم

 م؟يما خبر نداشت ويبچه هم شسته بود.....نه بابا، -

 .ديحرف بلند بلند، خند نيبا گفتن ا اوشيس

 :سرش را تكان داد انيشا

خودم كار داشتم،  يكه كم آوردم، من مرد بودم، برا دميرس ييجا هيبه  گهيكردم، اما د يم يآره، من بدبخت، همزمان از مادر و دختر نگهدار-

كردن، دوست  يكمكم نم اديز اميدورو بر. افتاده بود رو دوش من، از خودم بدم اومده بود رونيكار ب ويدار ضيمر ،يعمال كار خونه، بچه دار

كه با  نميدرو باز كنم، مادر زن فوالد زره رو بب نكهينه ا ،نميگردم، زن و بچمو شاد و خندون بب ياز سر كار بر م يمردا وقت يمثه همه  اشتمد

 هشتادكه از مرز  يبا وزن ده،يگوشه خواب هيكه طبق معمول  نميافتاده، زنمو بب شيزنه كه از كارو زندگ يده بغلم، غر م يبنفشه رو م يبداخالق

 هم گذشته بود، از اون طرف، بنفشه هم كه خودشو خراب كرده لويك

 كنه يكار م نقدريبنفشه چرا ا يروده ها نيكه ا ميديپس االن فهم: حرف قهقهه زد و گفت نيا دنيبا شن اوشيس

 .سر تكان داد انيشا

 سالم: دنديشن يدخترانه ا فيظر يلحظه صدا نيهم در

 .بود ستادهيچهار چوب در مغازه ا نينغمه ب. هر دو سر چرخاندند. تمام ماند مهين حرفشان

 .كرد تيهم از او تبع انيشا. بود كه سالم كرد ينفر نياول اوشيس

 .دو تعجب كرده بودند هر

 يينجايآره از شانس خوبم ا دميكه د ،يتو مغازه سرگرم باش ديشا اميشدم، گفتم ب يرد م نجاياز ا ستم؟يمزاحم كه ن-

 هيو خاك فيكث نجايتو فقط شرمنده ا ايكنم، ب يخواهش م: جواب داد اوشيس

نغمه را  ياصال حوصله . بود يو افاده ا ياطوار يليبه نظرش نغمه خ. ديلبش را جو يبا حرص گوشه  انيشا. با ادا و اطوار وارد مغازه شد نغمه

 .نداشت

 ....اصال
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 ....گذراند يشبها را با او م يكرد و از همه مهمتر بعض يچطور نغمه را تحمل م اوشيس

 .كرده بود، به نظرش چندش آور شده بود ادهيصورتش پ يكه رو يآن همه رنگ روغن با

 ....كرد، صورت نغمه بود يكه نگاه نم يزيدر همان شبها، به تنها چ اوشيخوب، س اما

 ....كرد يدر آن لحظه تنها به خودش فكر م اوشيس

 ....به خودش تنها

 كرد؟ يكار م اتورينيصورتش م يبود و رو يو افاده ا يداشت كه نغمه اطوار يتيچه اهم پس

 .....داشت يتيچه اهم واقعا

 نيبش نجايا ايب: خاك گرفته را كنار نغمه گذاشت و گفت ي هيكه چهار پا اوشيس يرفت رو انيشا نگاه

 خاك گرفته شششششش،يا: هم جواب داد نغمه

 .چانه اش را كج كرد و از مغازه خارج شد انيشا

....... 

خواب آلودش،  شهيهمان مادر هم دنيد يدلش برا. برد يمادرش م دنيبود كه او را به د يكسكاش  يبه فكر مادرش بود، ا. در فكر بود بنفشه

 .تنگ شده بود

 مادرش ببرد؟ دنيكرد تا او را به د يدرخواست م يچه كس از

 مادربزرگش؟ از

 .همه مشكالت شده است نيكرد، حضور بنفشه باعث به وجود آمدن ا ياو هم فكر م. مادربزرگش را نداشت يها نيتوه دنيتحمل شن نه،

 گرفت؟ يكمك م ياز چه كس پس

 شهناز؟ عمه

 .شد يقابل تحمل م ريشهناز هم تا چند روز پس از دعوا با پدرش بد اخم و غ عمه

 گفت؟ يپدرش م به

 كباري يحت ضهينبودن عر يخال يمادرش ببرد؟ پدرش برا ادتيع يبرا مارستانياو را به ب نكهيگفت؟ ا يبه پدرش چه م ،يحرف خنده دار چه

 بود، امدهيهم به مدرسه اش ن

 ....ببرد مارستانياو انتظار داشت كه او را به ب آنوقت

 ....ديآه كش بنفشه

 ....عذاب آور بود يليخ شيبرا ست،يكس به فكرش ن چيدانست ه يبنفشه م نكهيا هم

شانسش را امتحان كند و از پدرش بخواهد  گريد كباريبد نباشد  ديبا خودش فكر كرد، شا. رفت يپدرش م يمغازه  يسالنه سالنه به سو بنفشه

 .قبول كند نباريدل پدرش به حالش بسوزد و ا ديشا. مادرش ببرد دنيتا او را به د

 شد، يم يپدرش راض ديشا. بنفشه برق زد چشمان
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 ....ديشا

 ....ديشا

......... 

 :كرد كيآنرا به لبش نزد اطينغمه به فنجان نگاه كرد و با احت. بود به دست نغمه داد دهيشاپ پاساژ خر يفنجان قهوه را كه از كاف اوشيس

 نه؟ ست،يقهوه اش اصل ن-

 نه، متاسفانه: هم فشار داد يرا رو شيدندانها اوشيس

 خورم ينداره م يباشه، اشكال: داد يبه سر و گردنش تكان نغمه

 نقدريهم خوابه بودن كه ا كي. خودش دراز تر كرده بود ميرا از گل شينغمه پا. احساس كرد ممكن است از شدت خشم منفجر شود اوشيس

 .شد يم دايپ يبهتر از آن به سادگ يليخ يمثل نغمه و حت. و افاده نداشت سيف

 ....يسادگ به

 .ديبه گوش رس ييآشنا يصدا

 ...دوازده ساله يدختر بچه  كي يصدا

 ...بنفشه باشد يتوانست صدا يكه م ييصدا

 ....بنفشه بود قايدق

بنفشه . سرش را بلند كرد و با بنفشه چشم در چشم شد اوشيس. كرد يم يفراوان باز خوان يخواننده معروف رپ را با غلطها ياز ترانه ها يكي

كرد،  زيچشمانش را ر. در دستش بود ينشسته بود و فنجان هيچهارپا يبرداشت و نگاهش افتاد به نغمه كه وسط مغازه رو اوشيچشم از س

 ....بود اوشيخانم جوان، دوست س نيآمد، ا ادشي

 سالم كيعل: گفت طنتيبا ش اوشيس. نغمه سر خورد يكرم كاه يموها يرو نگاهش

 .دياز قهوه اش نوش يرا باال برد و جرعه ا شينغمه ابرو. به خنده افتاد اوشيس. چپ كرد اوش،يس يچشمانش را برا بنفشه

 .كدام سالم هم نكرده بود چيادب بود، كه به ه يمخصوصا كه در نظرش بنفشه آنقدر ب. بود امدهيحركت بنفشه خوشش ن نيا از

 ؟يجا گذاشت دتويبازم كل: رو به بنفشه كرد انيشا

 ذارم يجا م دمويبارمه كل نيمن اول-

 .دياش را پر صدا باال كش ينيب انيشا

 ؟يخور يقهوه م: رو به بنفشه كرد اوشيس

 ادي يخوشم نم ،يييييييا: عق زد بنفشه

 ارنياداها در نم نيخورما، وسط خوردن كه از ا يقهوه م نيمن دارم از: ديابرو در هم كش نغمه

 ؟يناهار خورد: را گرفت انهيم انيخواست جواب نغمه را بدهد، شا بنفشه

 نه، ناهار نخوردم: با اخم جواب داد بنفشه
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 ؟يخور يم سيسوس چيساندو ؟يخور يم يچ-

 بهت بگم يزيچ هيخوام  يخورم، م ينم يزينه، چ-

 نيديخر يدنگ اوشيرو با س نجايا ان،يآقا شا: ديحرفشان پر انيجواب دهد، نغمه به م انيشا نكهياز ا قبل

 هيبعله، دنگ: پاسخ داد يبا حواس پرت انيشا

 يببر ييجا هيخوام منو  يبابا، گوش كن، من م: كرد يپافشار بنفشه

 ها ادهيز كيبوت نجايده؟ ا يپاساژ جواب م نيشما تو ا كيبه نظرتون بوت: ديشان پرحرف انينغمه به م دوباره

 ميكرد يآره، همه جانبه بررس-

 نمش؟يمامان تا بب شيپ يبر يبابا، منو م: شد يم يكم كم عصبان بنفشه

 .با تعجب به بنفشه نگاه كرد انيشا

 را به نزد رعنا ببرد؟ او

 ؟يشگيهم يهم همان خواسته  باز

 .ذهنش، دفن كرده است يخاطراتش، در زباله دان يكه او رعنا را به همراه همه  ديفهم يبچه چرا نم نيا

 ن؟يهست انشيفكر سود و ز: دينغمه دوباره پنجه به اعصاب بنفشه كش يجواب دهد، صدا انيشا نكهياز ا قبل

 وسط حرف ما يپر يزشتت همش م ياون صدازنم؟ با  يدارم با بابام حرف م ينيب ياه، مگه نم: بنفشه منفجر شد ناگهان

بود كه از  يناهنجار يتالشش صدا يكرد خودش را كنترل كند تا نخندد، اما ثمره  يسع اوشيس. حرف نغمه سنكوب كرد نيا دنيشن با

بود كه  اوشيو بدتر از آن حركت س. شده بود عيضا نطوريادب ا يب يدختر بچه  كيدر برابر . نغمه احساس حماقت كرد. خارج شد شيگلو

 .بود دهيكه از ته حلقش به گوش رس يخنده دار يبه جز همان صدا داد،نشان ن يعكس العمل چيه

 يهست يادب يب يچه بچه : بلند شد يصندل ياز رو نغمه

بنفشه را بچه  ياز ذهنش گذشت كه نغمه با چه جرات خواهد افتاد، يدانست چه اتفاق يخوب م. به نغمه زل زده بود يخنده دار ي افهيبا ق اوشيس

 .خطاب كرده بود

 ....يجالب يويسنار چه

 ....به دنبال آن بود اوشيافتاد كه س يم يهمان اتفاق ديشا

 شده بود، دايهم كه پ نيگزيخواست كم كم نغمه را كنار بگذارد، جا يكه م او

 ... مهسا

 ....پس

 ....پس

 يبه بنفشه نگاه كرد تا چشمان بنفشه كه با حرص به نغمه دوخته شده بود و آماده بود تا جواب دندان شكن رهيشد، آنقدر خ يموذ اوشيس نگاه

 .بنفشه تكان داد يبرا د،ييتا يرا باال برد و با ذوق سرش را به معنا شيابرو اوشيس. ثابت ماند اوشيچشمان س يبه او بدهد، رو
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 ....شده بود جيهم گ بنفشه

 فراموش كند اورد،يخواست به زبان ب يباعث نشد كه آنچه را كه م نيشده بود، اما ا جيگ اوشيس دييتا از

 ،يريكبيكاهه، زشت ا هيمن بچه ام؟ از تو كه بهترم، با اون موهات كه شب: زد اديبار فر نيگذاشت و ا شيباز هم حلقش را به نما بنفشه

رساند و دستش را محكم در دستش  اوشيخودش را به س عيسر اوشيكرده بود، س يرو ادهيبنفشه ز د،يبگو يزيدهان باز كرد تا چ انيشا

 .را باال فرستاد شيابروها اوشيس. ديچرخ اوشيبه سمت س يبا سردرگم انيگرفت و مانع از صحبتش شد، شا

 ارمايسه در مچشاتو از كا ا،يح يب تيترب يساكت شو، ب: را باال برد شيبا چشمان گشاد شده صدا نغمه

 .كرد دشييتا بنا گوش باز شده، باز هم با سر تكان دادن، تا شيبا ن اوشيس. ديچرخ اوشيچشمان س يبنفشه دوباره به رو چشم

 يپالس اوشيس نيكه همش تو ماش ييتو ايح يب ،يكن يتو غلط م: زد اديفر بنفشه

 خاك تو سرت ،يدوست بيزشت بدترك نيكه با ا اوشيخاك تو سرت س: ديچرخ اوشيشد، به سمت س ريبنفشه جو گ نباريا

 ....اشاره زد كه تمام كند شينشست، با ابروها اوشيشود، خنده و خجالت همزمان در دل س عيضا نطوريالل شده بود، قرار نبود كه ا اوشيس

 حرفش اشتباه بود؟ يتعجب كرد، كجا بنفشه

 ....كرده بود دشييكه خودش تا اوشيس

 ....بود نياز ا ريغ مگر

 كنم ياالن با دستام خفه ات م: ديچينغمه در مغازه پ يهم صدا باز

 سرت يرو يمغازه رو گذاشت ؟يكن يكار م يچ: مداخله كرد اوشيس نباريا

 گه؟ يم يبهم چ يوجب مين نيا ينيب ينم: نفسش بند آمد نغمه

 يشلوغش كرد يادينزد كه، تو ز يحرف-

 نزد؟ يحرف اوش؟يس يچ يعني ؟؟؟؟؟ييييييچ-

 يشيبرو آروم م ،يهست يبرو خونه، االن عصب ايب: كرد تياز مغازه هدا رونياو را به ب اوشيس رد،يخواست دوباره اوج بگ و

 ؟يكن يم رونميب يدار-

 برو ،يشيزنم، برو آروم م يكنم، شب بهت زنگ م يآروم م توينه دارم وضع-

 ....منو...رونيب...منو...ايس: از شدت خشم به لكنت افتاد نغمه

 خسارت بدم شميبعد من مجبور م ش،يشكنيم يزن يفنجونو بهم بده، قربون دستت، م نيا: لبخند زد اوشيس

 ......نابود شد نغمه

....... 

 يبنفشه كوالك كرد ،يوا يوا يوا: از شدت خنده كف مغازه ولو شد اوشيكه رفت س نغمه

 ؟يگ يراس م: تا بنا گوش باز شد ششين بنفشه

 تو پرش، بدبخت فنا شد يدجور زدب ،يوا-
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 كردم؟ يكار خوب-

 گنجو، يدفه كارت حرف نداشت، شرشو از سرم دفع كرد نيآره ا-

 .را ببخشد اوشيتوانست س يبار م نيا. خودش را گرفت يرا بدهد، اما جلو اوشيلحظه خواست جواب س كي بنفشه

 ....بار نيفقط هم اما

 .داد يكرد و سر تكان م يبه هر دو نگاه م نهيدست به س انيشا

 خاك تو سرت؟ يبه من گفت يشد ريحاال چرا جو گ: شده بود را با پشت دستش پاك كرد يكه از شدت خنده جار يياشك ها اوشيس

 گرفتم از تو استفاده كنم ميخواستم بهش نشون بدم كه چقدر زشته، تصم يم: زده شد جانيه بنفشه

 گهيد يزبون دراز: رو به بنفشه كرد انيشا

 وسط حرفم ديپر يكردم، اون مدام م يچرا زبون درازم، من داشتم با تو صحبت م: اخم كرد بنفشه

 دادم يمن به حرفت گوش نم د،يپر يبه هر حال اگه وسط حرفمون هم نم: درخواست بنفشه افتاد اديبه  انيشا

 چرا؟: شد زانيآو شيلبها بنغشه

 با مادربزرگت برو مارستان،يمن حوصله ندارم ببرمت ب-

 عالمه فحشم داد هيبار كه با مامان بزرگ رفتم  نيآخر نم،يخوام برم مامانمو بب يمن م: ديلب برچ بنفشه

 با خودش برو ،يسر زبون يچقدرم كه تو ب-

 .پرخاش شد يآماده برا بنفشه

 ؟يبر يخوا يكجا م ه؟يچ انيجر: ديوسط حرفشان پر اوشيس

 گم ينم: لج كرد بنفشه

 يبر يخوا يگنجو، كجا م گهيبگو د-

 منظورم بنفشه بود ديببخش: حرفش را اصالح كرد عيسر اوشيرا بدهد، س اوشيخواست جواب س بنفشه

 ....شود شيبغض درون گلو يمتوجه  اوشيخواست س ينداد، دلش نم يجواب بنفشه

 ....خواست ينم دلش

 نهيمادرشو بب ارستان،ميببرمش ب گهيبابا م يچ چيه: حوصله جواب داد يب انيشا

 خوب ببرش-

 برو بابا-

 .هم فشار داد يرا رو شيلبها اوشيس. رفت رونينماند و از مغازه ب انيپاسخ شا منتظر

 ....ديفهم ينم زيچ چيواقعا ه انيشا

 ...نديخواست مادرش را بب يدخترك م نيا

 ....را مادرش
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 ....نكن يدخترك باز نيخدا لعنتت كند، با دل كوچك ا انيشا

 برمت يغصه نخور، خودم م: كه كف مغازه نشسته بود رو به بنفشه كرد همانطور

 اميفردا بعد از مدرسه م: بود ينگاهش جد اوشيس. نگاه كرد اوشيناباورانه به س. است دهيچند لحظه احساس كرد، اشتباه شن يبرا بنفشه

 ونميبرمت، باالخره بابت دك كردن نغمه بهت مد يدنبالت، م

 گهيجبرانش كنم د يجور هي ديبا: زد يشمكچ

 ...ديبا تمام وجودش خند بنفشه

 ....كماهيآن هم بعد از  ند،يتوانست مادرش را بب يم فردا

 دختر خوب، بخند گنجو نيآفر: ديرا شن اوشيس يصدا

 باز هم به او گفته بود گنجو، اوشيس

 مادرش ببرد، دنيخواست او را به د يم اما

 ....نداشت ياشكال

 ....اوشيهم بگو، س نباريا

 .....هم بگو نباريا

 .ميبچرخ ميدنبالمون بر انيم ايامروز فواد و پور: پچ پچ كرد وشاين

 اميتونم ب ينه، من امروز نم: بالفاصله جواب داد بنفشه

 چرا؟-

 ييجا هيخوام برم  يم-

 ؟يبر يخوا يكجا م-

فكر كند، كه  وشايدوست نداشت ن. رود يم يروان مارستانيمادرش به ب ادتيع يكه برادهد  حيتوض وشاين يخواست برا يدلش نم بنفشه

از  گريكند، اما د يم يدانست كه پدر و مادر بنفشه، از هم جدا شده اند و او هم اكنون به همراه پدرش زندگ يم وشاين. است وانهيمادرش د

 .نبودمطلع  ات،يجزئ

 خوام برم مالقاتش يم مارستانه،يمامانم حالش بهم خورده ب-

 ؟ييتنها اي ،يريبا بابات م-

 نبود نيآنقدر نكته ب وشايآرزو كرد كاش ن بنفشه

 ...نه با-

 رود؟ يگفت كه با پدرش م يبه دروغ م ايآ

 ...شد يم عيدر آن صورت بنفشه ضا ند،يدر مدرسه بب يرا جلو اوشيس وشا،يامكانش بود كه ن د،يبهتر بود راستش را بگو خوب،

 ....ديبود راستش را بگو ربهت
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 رميبا دوست بابام م-

 ؟يريخوب چرا با بابات نم-

 بابام كار داره-

 .را باال فرستاد شيشانه ها وشاين

 م؟يپس قرار امروزو بهم بزن-

 يندار يخوب تو برو، تو كه مشكل-

 ميباش ييخواستم چهارتا يآخه من م-

 گهيروز د هيباشه واسه -

 ميريم ييچهارتا گهيدفعه د هي رم،يخوب، پس من امروز باهاشون م ليخ-

 چه خبره اون ته، ساكت: ديمعلم علوم به گوش رس يصدا

......... 

به او زنگ زده  يآمد وقت ادشي. دلخور بود انياز دست شا. ديايب رونيمدرسه پارك كرده بود و منتظر بود تا بنفشه از مدرسه ب كينزد اوشيس

 ربه او گفت كه رعنا هر چه نباشد، هنوز ماد اوشيس يوقت يحت. بنفشه را بپرسد، با تمسخر گفته بود به رعنا سالم برساند يس مدرسه بود تا آدر

 :رحمانه گفته بود يدخترش است، ب

 ....بنفشه هم اگه خواست بره سر قبرش تو ببرش رم،يسر قبرش نم ره،ياگه بم ياما حت ه،يبستر مارستانياالن كه ب-

 .بود تيمسئول يچقدر ب انيشا. زد يفرمان ضرب م يبا دستش رو اوشيس

 ....به حال خودش كه پدر نبود خوش

 ....به حال خودش خوش

دست  يعده ا دند،يكش يم غيج يعده ا. به وجود آورده بود يجالب يآمدند منظره  يم رونيكه از در مدرسه ب ييدختركان مقطع راهنما هجوم

كردند، و  يبه درون آن نگاه م يبا كنجكاو اوشيس نيماش دنياز آنها با د يبرخ. دنديدو يم يخواندند، عده ا ياز مدر دست دوستانشان آو

 .زدند يو اشاره م مايا اوشيآنها به س از يبرخ يحت

كه دستش در دست  يبنفشه را در حال يگذشت و باالخره چهره  قهيچند دق. بنفشه بود يتازه بالغ شده، به دنبال چهره  يچهره ها نيب اوشيس

شد و با  اوشيس يبنفشه متوجه . بوق زد ياپيبوق گذاشت و چند بار پ يدستش را رو اوشيس. داد صيهم سن و سال خودش بود، تشخ يدخترك

 .آمد سمتشبه  يخوشحال

...... 

 برم گهيدوست بابام اومد دنبالم، من د وشايخوب ن: كرد وشايرو به ن بنفشه

 نمشيب يمكو؟ ن-

 االن بوق زد. نشسته يمشك 206داخل  گه،ياوناهاش د-
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 هيخوام بدونم چه شكل يم نمش،يبب اميخوب منم م-

 گهيباشه؟ آدمه د ديبا يچه شكل-

 زن داره؟-

 رهينه زن نداره، اما پ-

 چند سالشه؟ ره؟يپ-

 و پنج سالشه يس-

 ستين ريو پنج ساله كه پ يس-

 ست؟ين ريپ ؟يگ يم يچ-

 ه؟ياش چه جور افهيق نمش،يبب امينه، حاال بزار ب-

 زيدماغ دراز، چشم ر ،يمارماه: نسبت داده بود اوشيافتاد كه به س يمختلف يلقبها اديبه  بنفشه

 زهيچشماشم ر ه،يمارماه هيدماغ درازه، شب ست،ياش خنده داره، خوشگل ن افهيامممم، ق-

 :چشمانش گرد شد وشاين

 نمشيبب امير وحشتناك، واجب شد حتما بچقد ه؟يشكل نيواقعا ا-

 عالمه دوست دختر داره ها هياما  م،يبر ايباشه ب-

 نمشيخوام بب يكار دارم، فقط م يهمه دوست دختر داره؟ اصال من به اونو دوست دختراش چ نيزشته، ا نقدريحاال ا-

 اياريدر ن ياما تابلو باز نش،يبب ايباشه ب-

 :تندتر شد شيقدمها يرا رها كرد و كم وشايبنفشه دست ن. دنديآن رس يكيقدم برداشتند و به نزد اوشيس نيدختر نوجوان به سمت ماش دو

 ؟ياومد-

 ؟يسالم كن يريگ يم ادي يتو ك: زل زد به صورت بنفشه كه با مقنعه خنده دار شده بود و با خنده گفت اوشيس

 خوب بابا، سالم ليخ-

 مارستانيب ميباال تا بر ايسالم، ب كيعل-

كه به صورت كج  ييبا قد متوسط و صورت پر و موها يدختر بچه ا. بود ستادهيكه چند قدم آن طرف تر ا وشايلحظه چشمش افتاد به ن همان

 يزير يفكر خودش خنده  نياز ا اوشيس. مدل مو چقدر جذاب شده است نيكرد كه با ا يخودش فكر م شيحتما پ. بود ختهيصورتش ر يرو

 :كرد

 دوستته؟ نيا-

 .اشاره زد وشايهمزمان با سرش به ن و

 وشاستيآره، اسمش ن: ديچرخ وشايبه سمت ن بنفشه

 .جواب سالمش را داد اوشيس. بلند سالم كرد يبا صدا وشاين
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 .داشت يبانمك ي افهياتفاقا ق ست،يگفت، زشت و خنده دار ن يبا خودش فكر كرد، دوست پدر بنفشه آنقدرها هم كه بنفشه م وشاين

 كور بود؟ بنفشه

 اياز پور وشايبنفشه خودش گفته بود كه ن. بهتر بود يليخ ايهر چه كه بود از پور. داده بود، دوست پدرش زشت است صيكور بود كه تشخ حتما

 .خوشگلتر است

 نمتيب يمن رفتم، فردا م وشاين: بنفشه به خود آمد يصدا با

 ن؟يرسون يم ييجا هيمنم تا : ديحرفش پر انيبه م وشاين

 باال ايآره، حتما، ب: سرش را تكان داد اوشيس. نگاه كرد اوشيبه س. ديدانست چه بگو يچند لحظه مكث كرد، نم بنفشه

 :دستش را گرفت وشايتا به سمت جلو برود، ن ديدر عقب را باز كرد، بنفشه چرخ عيسر. ذوق كرد وشاين

 عقب؟ نميمن تنها بش گه،يد نيبش شميعقب پ ايب-

 شه؟يبد نم مينير دو تا عقب بشخوب ه-

 شم،يپ اينه ب-

 .را روشن كرد و به راه افتاد نيماش اوشيس. عقب نشست يصندل يرو وشايبه ناچار به همراه ن بنفشه

...... 

 :گفت يكرد كه بنفشه متوجه شد و به آهستگ ينگاهش م انهيآنقدر ناش. كرد ينگاه م اوشيو به س نهيبا جسارت زل زده بود به آ وشاين

 فهمه يم ؟يكن ينگاش م ينجوريچرا ا-

 خنده داره؟ يخوبه، تو چرا گفت افشيبذار بفهمه، ق: كرد گفت ينگاه م اوشيهمانطور كه به س وشاين

 خوب بود؟ اوشيس ي افهيق. اخم كرد بنفشه

با خودش . دو دختر نوجوان شده بود ي هرينگاه خ يمتوجه  اوشيس. نگاه كرد نهيناخوداگاه به آ. چرا تا به حال خودش متوجه نشده بود پس

به  يزيهم چ ديشا. شده باشد رينكند آب دماغش سراز. نظر گرفته اند ريدو وروجك او را ز نيافتاده؟ چه شده كه ا يفكر كرد، چه اتفاق

همچنان  وشاياما ن. چرخاند گريبه سمت د نهيچشمانش را از آ اوشينگاه س دنيبنفشه با د. ديبه صورتش كش يبا عجله دست. دهيصورتش چسب

 :ديكوب وشاين يبنفشه با آرنج به پهلو. شده بود رهيخ نهيبه آ

 ؟يكن ينگاش م ينجوريچرا ا د،يفهم وونهيد-

 ازش خوشم اومده-

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ي ي ي ي ي ي يچ: ديكش يخفه ا غيج بنفشه

 .شده بود وانهيحتما د وشاين

 چرا به او زل زده بودند؟. بود زيدختر شك بر انگ دو نيرفتار ا. كرده بود زيرا ت شيگوشها اوشيس

 هيمارماه هيدوست بابات دماغ درازه و شب يتو گفت گه،يخوشم اومده د-

 بنفشه به دوستش چه گفته بود؟. بود فرمان را رها كند كينزد اوشيس
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 گفت؟ يقصه م شيبرا اوشياز دماغ دراز س ديرس يبه هر كس كه م نكند

 خوبه يليخ افشيق نياما ا زه،يچشماش ر يگفت: ادامه داد وشاين

حرف  "دياز دهان بچه شن ديحرف راست را با"گفته اعتماد كند كه نياگر قرار بود به ا. اش خوب است افهيپس ق: با خودش فكر كرد اوشيس

 كرد؟ ياز آنها را باور م كيكدام 

 نگاش نكن نقديخوب حاال، ا ليخ-

سر و  گريكه د نيا. ديجنب يسر و گوشش ناجور م وشاين. تكان خورد شيشاخك ها اوشيس. نگاه كرد وشايو باز هم به س ديخند انهيموذ وشاين

 :در هم شد شياخمها. بود امدهيدخترك خوشش ن نياصال از رفتار ا. گذشت يو پنج ساله هم نم ياز مرد س ايح ينبود، دخترك ب دنيگوش جنب

 بنفشه از كدوم طرف برم؟-

 از كجا بره؟: كرد وشايرو به ن بنفشه

 :لبخند زد وشاين

 دست شما درد نكنه شم،يم ادهيمن همونجا پ ن،يبر ابونيخ نيهم يتا انتها-

دختر دوازده ساله داخل  كي. كنند يم تيمادرها و پدرها چطور دخترانشان را ترب ستيبا خودش فكر كرد كه معلوم ن. باز هم اخم كرد اوشيس

شدند به امسال  يم ليشدند و تبد يدخترك ها بزرگ م نيهم. كرد يم يسته بود و با كمال وقاحت دلبرو پنج ساله نش يپسر س كي نيماش

 .مهسا و نغمه

 اديمثه مهسا و نغمه بدت م ييچقدرم كه تو از دخترها: خودش جواب خودش را داد اوشيس

 ....دخترك دوازده ساله كيطلبد،  يم يسن يهر چقدر هم كه بد باشد، رده  ،يزيباز هم با خودش فكر كرد كه هر چ اوشيس

 ....كرد يمحله را آباد م كيدختر  نيهم گريسال د دو

 ....محله را كي

.......... 

 دست شما درد نكنه: كرد اوشيشد و رو به س ادهيپ نياز ماش وشاين. شود ادهيپ وشايپارك كرد تا ن ابانيكنار خ اوشيس

 خداحافظ نمت،يب يفردا م: شه كردرو به بنف وشاين. با اخم سر تكان داد اوشيس

 نيجلو بش ايب: به بنفشه نگاه كرد نهياز آ اوشيكه رفت س وشاين

 جلو؟ اميب-

 ستميمدارس ن سيجلو، من كه سرو ايب گهيآره د-

 .جلو نشست يصندل يشد و رو ادهيپ نيو از ماش ديخند بنفشه

 ؟يكالس هيتو  وشايبا ن: را روشن كرد و به راه افتاد نيماش اوشيس

 آره-

 ن؟يهست يميبا هم صم-
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 آره-

 چند تا خواهر، برادر داره؟ پدر مادرش چه كاره ان؟-

 ونهيبزرگترن، مامانش خونه داره، باباش راننده كام وشايبرادر داره، همشون از ن هيدوتا خواهرو -

 ....شود يم نياش هم جهينت بچه ها به حداقل برسد، معلوم است كه تيترب ينظارت رو يوقت. سرش را تكان داد اوشيس

 .....و پنج ساله ياز مرد س يدلبر نيهم

 نه؟ ،يگرفته بود وشاياز ن لموياون ف-

 :بنفشه خودش را به آن راه زد. شده بود بيو غر بيعج اوش،يچرا سواالت س. جا خورد بنفشه

 لم؟يكدوم ف-

 يتيزبان تقو يد يهمون س-

 :اخم كرد بنفشه

 ؟يپرس يم يواسه چ-

 خوام بدونم يم-

 :جواب داد يبا قلدر بنفشه

 بود وشايآره مال ن -

 ؟يگرفت لميبازم ازش ف-

 ؟يپرس يسواال رو م نيچرا ا: ديچرخ اوشيبه سمت س بنفشه

 خوام بدونم يگم كه م يم-

 بشه؟ يكه چ يبدون-

 ينگاه كن لمايف نيخوام تو باز هم از ا يخوب من نم-

 نگاه نكردم گهياما من د-

 ؟يرو بهت دادم، بازم نگاه نكرد يد يهم كه س يهمون روز-

 .آن روز افتاد، بشتر از ده بار نگاه كرده بود اديبه  بنفشه

 ...نبود مانيهم پش اصال

 ...نداشت يمانيپش يشدن، كه جا بزرگ

 ؟يپس نگاه كرد: لحظه با اخم به بنفشه نگاه كرد كي اوشيس

 ؟يدون يتو از كجا م-

 كه رفته بغل گوشت شتين نياز ا-

 .نديپت و پهنش را نب يخنده  يمابق اوشيكرد تا س نيماش يرا به سمت پنجره  شيرو بنفشه
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 ن؟يگفت يم يبا هم چ ن،يدر ضمن، شما دوتا اون پشت نشسته بود-

 م؟يگفت يم ديبا يما؟ چ: را چرخاند شيرو بنفشه

 ؟يدون ينم يبگ يخوا يم يعني-

 دونم ينم ر،ينخ-

 ؟يدوست وشايبنفشه، چند ساله با ن-

 امسال دوست شدم-

 نشو يميباهاش صم اديز-

 :ناگهان آشفته شد بنفشه

 نشم؟ يميهم باهاش خوبم، چرا باهاش صم يليمنه، خ يميدوست صم وشاين ه؟يحرفا چ نيمنظورت از-

 طونهيش يليخوب من حس كردم خ-

 طونه؟يش يليخ يچ يعني-

 جنبه يسر و گوشش م يعني-

 .است شتريب طنتشيكه از بنفشه هم ش اوشيبا خودش فكر كرد، س بنفشه

 رفته تو رو از دست نغمه نجات دادم؟ ادتيجنبه،  يم شتريتو كه خودت سر و گوشت ب-

و  ديجنب يسر و گوشش م وشايداشت كه ن ياصال به او چه ربط. شد يزبان بنفشه نم فيحر د،ينگو يزيچ نياز ا شتريگرفت ب ميتصم اوشيس

 بود؟ يميبنفشه با او صم

 دختر پدر داشت، نيا

 ....او دل بسوزاند، نه دوست پدرش يبرا ديبا پدرش

 هم داشت، يپدر عجب

 .....يپدر عجب

....... 

 نديبا د. بود اوشيس يحواسش پ وشاين. را در دست گرفته بود وشايدست ن ايپور. زد يقدم م شانيو فواد بود و پا به پا ايپور نيماب وشاين

خنگ بود كه  نقدريواقعا بنفشه ا. نبود ايمثل پور يبا جوجه ا سهيقابل مقا اوشيمثل س يپسر. شده بود اهيكالغ س هيدر نظرش شب ايپور اوش،يس

 با نمك است؟ اوشيس د،يفهمن

 :به خود آمد وشايفواد، ن يصدا با

 ومد؟يبنفشه چرا ن-

 مادرش ادتيع مارستان،يبنفشه رفت ب-

 مگه مادرش چشه؟-
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 بنفشه گفت حال مادرش بهم خورده-

 تنها رفت؟-

 نه، دوست باباش بعد از مدرسه اومد دنبالشو بردش-

 چرا با دوست باباش رفت؟-

 خوب پدر و مادرش از هم جدا شدن-

 كنه؟ يم يبنفشه با پدرش زندگ يعني-

 آره-

 باباش چه كارست؟-

 باز كردن كيمغازه مشترك گرفتن دوباره بوت هيداشت، االن با دوستش  يلباس مجلس كيدونم مغازه داره، قبال بوت يكه م ييتا جا-

بشتر . ستياكثر مواقع خانه اشان خال يعني. شغل پدرش هم خوب بود. كرد يم يپدرش زندگ شيبنفشه پ. چه خوب. به فكر فرو رفت فواد

 يدر خانه حضور نداشته باشد، كار امثال فواد را راحت تر م يليكه به هر دل يمادر. كنند يدخترانشان نظارت م يمواقع، مادرها هستن كه رو

 .كند

 بچه سال مثل بنفشه، يشاغل، دختر يجدا از هم، پدر يپدر و مادر ،يخال ي خانه

 شود؟ يكم داشت، تا نقشه اش عمل يزيچه چ گريد

 ....كم داشت يزيچه چ واقعا

اما  ستيچ انيجر دينفهم. نگاه فواد شد يمتوجه  ايپور. نگاه كرد ايزد، به پور ينفس حرف م كيكه  وشايسر ن ياز باال يطانيبا نگاه ش فواد

 ....است دهيبه ذهن فواد رس يحدس زد كه فكر خوب

 ....وشاين چارهيهم ب باز

 ....بنفشه چارهيهم ب باز

........ 

 يصدا. رفتند يسو و آن سو م نيبه ا ،يكرد كه با ظاهر نه چندان عاد ياه منگ يپوش يبود و با دلهره به زنان آب دهيچسب اوشيبه س بايتقر بنفشه

 :كرد يصحبت م رشيكه با مسئول پذ ديشن يرا م اوشيس

 هستم نجايمالقات خانم رعنا صباغ، ا يبرا د،يسالم خانم، خسته نباش-

 ؟يشوهرش ؟يچه كاره اش: نگاه كرد اوشيخسته و كسل به س رش،يپذ مسئول

 نتشيخواد بب يمن پسرخاله اش هستم، دخترش م....نه، من-

 .با دستش به بنفشه اشاره زد و

 داخل نيبر نيتونينم-

 چرا؟-
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 ؟يكار كن يتو چ يبخش زنانه، شما رو بفرستم بر نجايا-

 كار كنم؟ يخوام برم تو چ يخانم، مگه من م-

 تو، نيشه بر يگفتم كه، نم-

 ش بره تودختر نيرم، اجازه بد يخوب من نم-

 داره تيبچه ساله، مسئول يلينه، دخترشم خ-

 ....شده بود يممنوعه بر زبان جار يتكان خورد، باز هم كلمه  شيگوشها بنفشه

 ....هم باز

 م؟يكار كن يبابا، پس ما االن چ يا-

 دونم ينم-

 يرا به هم م هيسر و ته قض رهيلبخند و نگاه خ كيبود تا با  بايبد اخالق، ال اقل ز رشيمسئول پذ نيكاش ا يبا خودش فكر كرد كه ا اوشيس

 ....دل و قلوه رد و بدل كند يو منكر رينك ي افهيق نيچن كيشد با  ينم يواقعا راض اوشيس. آورد

 ...شد ينم يراض واقعا

 :ديكش قينفس عم اوشيس. بنفشه بغض كرده بود. به بنفشه نگاه كرد مستاصل

 خودم ببرمش داخل بخش؟ تيدونم؟ من با مسئول ينم يگ يم يراحت نيبه هم ه،ديماهه مادرشو ند هيدختر  نيخانم ا-

 داخل نيبر نيتون يگفتم، شما نم ،يستيمتوجه ن نكهيآقا مثل ا-

 .هم فشار داد يرا رو شيلبها اوشيس

 ....پرستار  عجب

 ....پرستار عجب

 ...اورديبه زبان ن يبهتر بود حرف بد نه

 خودتونه يبچه  نيفكر كن ن؟يبچه بكن نيبه حال ا يفكر هيتونم ازتون خواهش كنم  يخانم محترم، م: كرد ميرا مال شيصدا

 يدق دل. گرفت يزير شگونيچسباند و ن اوشيس يانگشتانش را به پهلو. ديبه مرز جنون رس اوش،يبچه از دهان س يكلمه  دنيبا شن بنفشه

 .كرده بود يخال اوشيهم، سر س رشيگفتن مسئول پذ "بچه"

را متحمل  يفشار فراوان ييكه گو اوشيس يچهره  دنيبا د رشيمسئول پذ. شد ديرنگ صورتش، سرخ و سف. نكشد اديكرد فر يسع اوشيس

 .آمد باعث عذاب مردم شود يخدا را خوش نم. لحظه دلش به حال او سوخت كيشده است، 

 قهياما فقط ده دق نه،ياز پرستارها بره تو اطاق مادرش و اونو بب يكيگم با  يخوب، م ليخ-

 ممنونم از محبتتون ن،يلطف كرد يليخ: گفت يفيضع يكه در وجودش پخش شده بود، لبخند زد و با صدا يدرد يبا همه  اوشيس

 :از پرستارها كه در حال رد شدن از راهرو بود اشاره زد يكيبه  رشيپذ مسئول

 مراقبش باش اد،يو ب نهيمادرشو بب قهيهستش، به اسم رعنا صباغ، ببرش ده دق 221اطاق  ضيدختر بچه، دختر مر نيا ،يميخانم كر-
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احساس كرد تا چند  اوشيس. دو چندان كرد اوشيس يپهلو يفشار انگشتانش را رو رشياسم بچه از زبان مسئول پذ يدوباره  دنيبا شن بنفشه

 ميبر ايدخترم، ب ايب: پرستار رو به بنفشه كرد. از حال خواهد رفت گريد يلحظه 

ذوق  شيپهلو. نفس حبس شده اش را رها كرد اوشيس. آزاد كرد و به همراه پرستار به راه افتاد اوشيس يلبخند زنان دستش را از پهلو بنفشه

لبخند زد، دوباره سر برگرداند و به همراه  اوشيچرخاند و به سلحظه سرش را  كيبنفشه . از پشت سر، به رفتن بنفشه نگاه كرد. كرد يذوق م

 .راهرو گذشت چياز پ رپرستا

 .ولو شد ،يكنار درب خروج مكتين يگرفت و رو شيدستش را به پهلو اوشيس

......... 

قدم به درون اطاق  اطيبنفشه با احت .گشود و وارد اطاق شد يپرستار در را به آرام. توقف كرد 221به همراه پرستار مهربان پشت در اطاق  بنفشه

تختش نشسته بود و زانوانش را در آغوشش جمع كرده بود و چهره اش به  يچشمش افتاد به مادرش كه رو. بود كيتار مهياطاق ن. گذاشت

. زانوانش را در آغوش گرفته بود شه،يبود كه مادرش هم نطوريآمد، هم يم ادشيكه به  ياز زمان. بنفشه قلبش فشرده شد. بود رهسمت پنج

 :ديپرستار را شن يصدا. رديلرزش چانه اش را بگ يكرد، جلو يبنفشه سع

 نهيدختر گلت اومده تورو بب ن،ياومده، بب يك نيرعنا خانم، بب-

 :پرستار بلند شد يصدا. شد كيبنفشه چند قدم به سمت تخت نزد. پلك هم نزد يحت رعنا

 دن؟يپرده ها رو چرا كش كه؟يتار نقدرياطاق چرا ا نيبابا، ا يا-

. بازوانش گذاشت ينور سرش را رو دنيرعنا با د. اطاق را روشن كرد يهجوم نور به داخل، فضا. ديكش نيدر همان حال پرده ها را به طرف و

 شيموها. ود، الغرتر شده بودب دهيكه او را د يبار نياز آخر. مادرش ثابت ماند فينح كليه ياطاق، نگاهش رو يروشن شده  يبنفشه در فضا

. مادرش گذاشت يبازو يبنفشه دستش را دراز كرد و رو. بودند دهيهفته بود كه رنگ شانه را به خود ند نيچند ييگو. خورده بود هدر هم گر

 .تكان هم نخورد يرعنا حت

 مامان رعنا-

 .كرد يلرزان بنفشه بود كه مادرش را صدا م يصدا

 .خودش غرق شده بود ماريب ياياو در دن. نبود ايدن نيدر ا رعنا

 ....خودش ماريب يايدن در

 :به كمك بنفشه آمد پرستار

 .يدار يچه دختر خانم نيخانم خوشگلو، بب نيها، نگاش كن ا شهيرعنا خانم، دخترت ناراحت م-

 .خوشحال نشد فيتعار نياز ا بنفشه

 .بدانند ياقعخانم و كينبود كه همه او را  نيا شيآرزو شهيهم مگر

 بود، نيهم شيآرزو

 ...بود تيوضع نيكه مادرش در ا ينه زمان اما



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٢ 

 .او را بچه بنامد ينداشت كه كس تياهم شيبرا يصورت حت نيا در

 مامان رعنا نگام كن: شكست يكم كم بغضش م بنفشه

 يمامان: هم رعنا تكان نخورد، بنفشه با دستش رعنا را تكان داد باز

 :رعنا گذاشت يشانه  يتخت دستش را رو گريد ياز سو پرستار

 نهيهمه راه اومده تورو بب نيرعنا خانم، دخترت ا گهيسرتو بلند كن د-

 رونيب نيبر: شد دهيحال رعنا شن يب يصدا

 .شده بود ريسراز شياشكها بنفشه

 :به عالمت تاسف تكان داد يبنفشه سر ياشكها دنيبا د پرستار

 ها رهياالن م ؟ينيدخترتو بب يخوا ينم-

 رونياز اطاقم ب نيبر-

 گهينگام كن د يمامان: باز هم تالش كرد بنفشه

 مامان جونم: ديرعنا كش يموها يدستانش را رو و

 نميبب ويخوام كس ينم: جان رعنا جان گرفت يب يصدا نباريا

 :فرستاد رونينفسش را ب يپرستار با ناراحت. شد رهيبه پرستار خ يبا دردمند. بود دهيترس. قدم عقب رفت كي بنفشه

 ؟ينيبب يخوا يرعنا خانم دخترتم نم-

 رونينههههه، ببرش ب: زد اديرعنا فر نباريا

خواست او  يدلش نم نباريزده بود، اما ا يجان يلبخند ب شيقبل مادرش، حداقل به رو يدفعه . كرد يبه هم برخورد م شياز ترس دندانها بنفشه

 ...نديرا بب

 ....چقدر بدبخت بود بنفشه

 :ديپرستار را شن يصدا

 سرتو بلند كن، الاقل نگاش كن-

 نهههههه: زد اديرعنا مقاومت كرد و دوباره فر. بازوانش بلند كند يكرد با دستانش سر رعنا را از رو يسع و

 نشيبب ايب گهيدفه د هي ست،يدخترم حال مامانت خوب ن: رو به بنفشه كرد پرستار

 .كز كرده بود يگوشه ا بنفشه

 ادين گهيد اد،ين گهينهههههه، د: رعنا باز هم بلند شد يصدا

 .خودش را جمع كرده بود ميتيمثل كودكان  بنفشه

 م؟يتيكودكان  مثل

 ....بود ميتيحاال هم با وجود داشتن پدر و مادر،  نيهم او
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 ....حاال نيهم

 :به سمت بنفشه آمد پرستار

 ايب گهيدفه د هي ميبر ايب ست،يكه دخترم، مامان حالش خوب ن ينيب يم-

رعنا  فينح كليه يشد، نگاهش رو يلحظه كه از اطاق خارج م نيبنفشه تا آخر. ديبنفشه را در دست گرفت و او را به دنبال خود كش يبازو

 ثابت مانده بود

......... 

مادرش برود  داريخواست به د يكه م يزمان. كرد يبا چشمان كنجكاو براندازش م اوشيس. نشست نيبرافروخته داخل ماش يبا چهره  بنفشه

 بغ كرده و ساكت برگشته بود؟ نطوريرا سوراخ كرده بود، حاال چه شده بود كه ا اوشيس يخوشحال بود، با انگشتانش پهلو

 :وحشتناك بنفشه، داغ دلش تازه شد شگونين يآور ادي با

 ؟يكش يپنجول م ينطوريكه ا يمگه تو گربه هست ،يو كندكارت كنه، تنم يخدا بگم چ-

 داد، اما امروز؟ يرا م اوشيجواب س يزد و با حرف درشت تر يبود، بنفشه قهقهه م يگرياگر زمان د ديشا

 .نبود يحاضر جواب يبرا يمسلما امروز روز خوب نه،

 ....نبود اصال

 .مادرش بود ريبنفشه درگ ذهن

 ....داشت ياسفناك تيوضع چه

 جوجه؟ يشيزبون من م فيتو اصال حر ،يبد يجواب يتون يمعلومه كه نم ؟يد يچرا جواب منو نم ه؟يچ-

دختركان هم سن و سال او مادرانشان سالم بودند و در  يبود، همه  ختهيمادرش آنطور بهم ر تيباز هم با خودش فكر كرد كه چرا وضع بنفشه

 .داشت يسرنوشت شوم نيبود كه چنكردند و تنها او  يم يكنارشان زندگ

 مادرش شده بود؟ تيچه بود كه نا خواسته، باعث بدتر شدن وضع گناهش

 ند،يخواست او را بب يبود كه مادرش، نم نيهم يبرا حتما

 .....بود نيهم يبرا حتما

 ....نديرا بب يدختر نيچن كيخواست  يمادرش بود، نم يكه جا هركس

 ....مادرش بود يكه جا هركس

 گم ينم ينداره من به كس يبيع ؟يشكست خورده ها رو گرفت ي افهيحاال چرا ق-

 د،يد ينم تيكاش مرده بود و مادرش را در آن وضع يلحظه با خودش فكر كرد كه ا كي بنفشه

 ....رديفوران آنرا بگ يتوانست جلو ينم گريكه د يخشم. زد مهيدر وجودش خ خشم

 رميتونستم حالتو بگ ويمن كم آورد يخره جلوهاهاهاهاها، باال ؟يگنجو، كم آورد-

 .به دستش داده بود يخوب يچه بهانه  اوشيس. بهانه بود كيبنفشه، منتظر  انگار
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 .....يخوب يبهانه  چه

 ...كوه آتش فشان كي هيدرست شب. ناگهان منفجر شد بنفشه

. زد يو با دستانش به سر و صورتش ضربه م ديكش يم غيبنفشه ج. با دهان باز به بنفشه نگاه كرد. خورد كهي دايشد اوشيس. ديكش غيته دل ج از

سو پرت  كيبود با دستانش به  نيداشبورت ماش يبنفشه دستش را دراز كرد و هر آنچه را كه رو. شده بود رهيمات و مبهوت به او خ اوشيس

 .كرد

عمو  هيچ ه؟يبنفشه جون، چ: كرد بنفشه را آرام كند يبه خود آمد و سع اوشيس. صاف كرده بود اوشيگوش خراشش مو را به تن س يها غيج

 شده خانم طال؟ يجون؟ چ

 .دوست داشت خودش را بزند. كرد دستانش را رها كند يبنفشه سع. دستانش دستان بنفشه را گرفت با

 .شده بود بتيهمه مص نيا جاديرا كه باعث ا خودش

 ....خودش را خود

 آمد؟ يم ايبه دن ديعمه شهنازش نگفته بود كه او نبا مگر

 مادرش قدغن كرده بود، يرا برا مانيو زا ينگفته بود كه دكتر، باردار مگر

 ....شود يبستر مارستانينحو ممكن در ب نيآمده بود و باعث شده بود كه مادرش به بدتر ايبود كه او به دن نيهم مسئله

كردم بخدا، تو كه  يمن شوخ ؟يمن دلخور شد يشد آخه؟ از حرفا يعمو، آروم باش، عمو جون، چ: ديبنفشه را به سمت خود كش اوشيس

 ؟يهست يچرا عصب گهيد ،يديمامانتو د

با  اوشيس. ديكوچكش لرز يشانه ها. به هق هق شد ليشكست و تبد شيبغض در گلو د،يتوان بنفشه به انتها رس "مامان" يكلمه  دنيشن با

 .بنفشه، قلبش شكست يچارگيب دنيد

 ....انيلعنتت كند شا خدا

 ....لعنتت كند خدا

 كن عمو هيگر ،يكن سبك بش هيعمو گر: ديرا در آغوش گش بنفشه

. بود دهيرا نفهم نيچطور تا به حال ا. آرام بخش بود اوشيچقدر آغوش س. كرد يم هيگذاشته بود و گر اوشيس ي نهيس يسرش را رو بنفشه

 يعمو جون، بنفشه جون چ: زمزمه كرد اوشيس. اش قرار داشت نهيس يواسطه رو يدستان بنفشه را در دست گرفته بود و سر بنفشه ب اوشيس

من چقدر  نيناراحت نباش، بب گهيهستم، د يمن خودم كه دماغ درازم، من خودم كه مارماه ؟يمن گفتم گنجو ناراحت شد ؟ناراحتت كرد عمو

 ايناراحت نش گهيد ا،ينش يعصب گهيخوام بخندونمت، د يم ؟يريگ يم يمنو جد يكنم، تو حرفا يم يم، من باتو شوخدار راديا

 دهيعمه شهنازش او را در آغوش كش يحت ايمادرش و  ايكه پدر  يبار نيآخر. كرد چقدر آرام شده است يزد و بنفشه حس م يحرف م اوشيس

 بود؟ يبودند، چه زمان

 بودند؟ دهيتا به حال او را در آغوش كش اصال

 .بود ريچقدر خوب و دلپذ اوشيس آغوش
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 ماند، يم اوشيس ي نهيس يسرش رو امتيق اميتا ق كاش

 ....امتيق اميق تا

................ 

 .گذشته بود قهيدق ده

بود كه حاال  اديآرامشش آنقدر ز. ه بودآرام شد. بود اوشيس ي نهيس يكرد و بنفشه همچنان سرش رو يلب زمزمه م ريهمچنان ز اوشيس

 ايدن يآغوش ها يبنفشه با خودش فكر كرد، همه . ادكلنش، در هم ادغام شده بود يبه همراه بو اوشيعرق تن س يبو. چشمانش را بسته بود

 بود؟ ريدلپذ نطوريا اوشيفقط آغوش س اي تاس ريدلپذ نقدريا

دستان  ديدستانش چقدر كوچك بود، شا. به دور مچ هر دو دستش حلقه شده بود اوشيبه دستانش نگاه كرد، دستان س. ديكش قيعم نفس

 ...درشت و مردانه بود يليخ اوشيس

 ....ديشا

 ؟يآروم: بنفشه را به خود آورد اوش،يس يصدا

 .تكان داد يسرش را به آرام بنفشه

 ؟يديكش غيچرا ج يگ يخوبه، حاال بهم م-

 .تلخ و گزنده بود دار،يد يهمان لحظه  يبا مادرش، به اندازه  داريد يلحظه  يآور ادي. ماند يحركت باق يب بنفشه

 يها خوشت نم يشوخ نياگه از. نه اي يختيبهم ر ينجوريخوام بدونم واسه خاطر حرف من، ا يكه م نهيپرسم، واسه ا يعمو جون اگه سوال م-

 كنم يبهم بگو، دوست ندارم تورو عصب ادي

 .ختسرش را باال اندا بنفشه

 ؟يمن ناراحت نشد ياز شوخ يعني ؟يچ يعني نيبنفشه ا-

 نه، ناراحت نشدم: به زحمت دهان باز كرد بنفشه

 .بود، باال بكشد رياش سراز ينيرا كه از ب يتالش كرد، آب كش دار هودهيب و

 :دستانش را از دور مچ دست بنفشه رها كرد اوشيس

 دختر جون يمنو ترسوند-

 .بماند يباق اوشيس ي نهيس يباز در دلش دعا كرد، تا سرش همچنان رو بنفشه

 .اش دهد يدلدار يداشت تا كس ازين چقدر

 ...داشت ازين چقدر

 كرد؟ تيعصب يچ يگ يحاال به عمو م-

 .امديچرا از لفظ عمو خوشش ن دينفهم بنفشه

 گم يبعدا م-
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 ؟ياالن بگ شهينم-

 گم ينه بعدا م-

 مطمئن باشم؟-

 آره-

 ليدل ينشده بود، پس حدس زدن درباره  يعصب نطورياش ا يحال كه بنفشه از شوخ. زد هيتك نيماش يپنجره  يلبه  يآرنجش را رو اوشيس

 .كرد يمادرش روانه م دارياورا تنها به د دينبا. شد يهر چه كه بود، به مادرش مربوط م. توانست چندان مشكل باشد يرفتارش، نم

 ....دينبا

 ...بودكرده  اشتباه

 ....اشتباه

 :ديبه گوش رس اوشيس ليزنگ موبا يصدا

 الو-

 اوشيسالم س-

 ؟يبه به مهسا خانم، خوب-

 شد، مهسا كه بود؟ زيبنفشه ت يگوشها

 يريگ ياز من نم يسراغ ،ييدايخوبم، كم پ-

 بره ادمياز  يخانم دوست داشتن نيهمچ هي شهيشمام، مگه م اديبه  شهيمهسا خانم، من هم هيچه حرف نيا-

 شده بود؟ شيدايمهسا از كجا پ نيبا نغمه بود، پس ا روزيكه د اوشيچهره اش در هم شد، س بنفشه

 .شد يم داريكم آن حس سركش دوباره در بنفشه ب كم

 نمت؟يبب يك اوشيس-

 م،ينيب يم گرويهفته همد نيهم-

 رون؟يب مير يم يعني-

 خوره؟ يم يبه چه درد رونيمال جغله هاست، تا خونه هست، ب رونيب زم،ينه عز-

به  وي ويشد و سر بنفشه به موازات آن مثل  نيياش باال و پا نهيس. خودش از حرفش به خنده افتاد اوشيس د،يمهسا به گوش رس يقهقهه  يصدا

 .حركت افتاد

 .اخم كرده بود بنفشه

 ميايهفته از خجالت هم در م نيتا آخر هم-

 .شده بود غيها هم از او در نيها قانع بود، كمتر نياو كه به كمتر. برده بود نيرا از ب يدوست داشتن يموقع مهسا آن خلسه  يب تلفن

 ....ها هم نيكمتر
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 .ديكش اوشيس راهنيپ ياش را رو ينيور كرد و آب كش دار ب كيسرش را . را گرفت مشيلحظه تصم كي در

 اوشيس نيبود ا حقش

 ...بود حقش

 دهيبه گند كش اوشيس راهنيپ. فرستاد رونياش جا خوش كرده بود با فشار ب ينيب يهر آنچه را كه در انتها. دل بنفشه خنك نشده بود هنوز

 ....شد

.......... 

 .كرد يبود و فكر م دهيتختش دراز كش يرو بنفشه

 .اش از دستش رها شد يبود كه گوشچطور آنقدر دستپاچه شده  اوشيكرده بود، س نيف اوشيس راهنيپ يرو يآمد وقت ادشي

 گريكديبا  ينتوانستند درست و حساب اوش،يمهسا و س نكهيخوشش آمده بود از ا. از هم گشوده شد يآن صحنه، دهانش به خنده ا يآور ادي با

 .صحبت كنند

 ....اما

كه با او  اوشيس. كه او را آرام كرده بود اوشيس. گران تمام شده بود شيبا مهسا آنقدر برا اوشيدانست چرا صحبت كردن س يهنوز نم بنفشه

 ...مادرش برده بود دارياو را به د اوشيس. كرده بود يمهربان

 ....پس

حس را در او به  نيو پدرش ا اوشيمشترك س ينغمه در مغازه  دنيد روزيبنفشه گران تمام شده بود؟ د يبا مهسا برا اوشيس تيميصم چرا

 ....بود اوردهيوجود ن

 :از فواد بود يامياش بلند شد، پ يگوش زنگ يصدا

 سالم حال مامانت چطور بود؟-

 خوب بود: نوشت شيبرا يحوصلگ يبا ب. قلبش فشرده شد بنفشه

 نمت؟يتونم فردا بب يبود، م يخال يليجات خ يامروز نبود: ديرس اميهم پ باز

 باشه: نوشت يرفت، سرسر يبود، هنوز با آن حس ناشناخته كلنجار م اوشيس ريبنفشه هنوز درگ ذهن

...... 

 ديبار نفهم نياما ا. شد يدخترك آدم نم نيا. آن جا خوش كرده بود يبنفشه، رو ياز خراب كار يدينگاه كرد كه رد سف راهنشيبه پ اوشيس

از دستش بود  يشدن گوش آمد رها ادشيكه به  يزيتنها چ. امدين ادشيبه  يزيهر چه به ذهنش فشار آورد باز هم چ. كرده بود يچه تالف يبرا

 .كرد ياز مهسا خداحافظ يكرد و با دستپاچگ دايرا پ يچطور گوش ديزده بود، اصال نفهم هياش تك يصندل يبه پشت ياليخ يبا ب كهو بنفشه 

 .بود يراض اوشيمطمئن نبود، اما هر چه كه بود، س. كار را كرده بود نيهمان گنجو گفتنش ا يبنفشه، به تالف ديشا خوب

 .خرابكار فرو رفته بود يبود كه بنفشه، دوباره در جلد همان بنفشه  يراض

 ....بود يراض
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 ...داد كه حالش رو به راه است ينشان م نيا

 ....به راه رو

 .كند كسانيرا با خاك  نشيماش گر،يساعت د كيداد تا  يبود كه با سرعت او را به خانه اش رسانده بود، احتمال م نيهم يبرا

 :بود ستادهينگاهش افتاد به مادرش كه مقابل اجاق گاز ا. تكان داد و لبخند زنان به سمت آشپزخانه رفت يسر اوش،يس

 سالم مامان-

 كشم ياالن ناهار م ؟يسالم، گرسنه ا-

 سر برم تا پاساژ هيخوام  يخورم، م ينم يزينه مامان، چ-

 ؟يشكم خال يجور نيهم-

شب دور  هي نجايا انيخوان ب يو بچه ها م انيشا ؟يبر يخوا ينم ييگم مامان تا آخر هفته جا يخورم، كارام مونده، م يم يزيچ هيهمون جا -

 ميهم باش

 رميبگ يقراره مولود. نه تا آخر هفته كار دارم-

 ؟يريگ يم يتا حاال مولود ياز ك ؟يمولود: چشمانش از حرص گشاد شد اوشيس

 باشه نجايامسال ا ش،يقرار شد مولود ره،يبگ يخواد مولود يمخاله سوسنت  ست،يمن ن يمولود-

 ....هفته، به شكمش وعده داده بود اما حاال نيهم يبرا. حس از بدنش رفته بود بايتقر اوشيس

 .چهار روز بود ايها تا سه  نهيزم نيدر ا اوشيصبر س. بعد هم صبر كند يتوانست تا هفته  ينم

 ....بود بايلوند و ز اريده روز گذشته بود و مهسا هم كه بس بايبارش، تقر نيآخر از

 .توانست خودش را كنترل كند ينم گريد

 .كرد يخودش م يبرا يگريبهتر بود، فكر د ديشا

 ....يگريد يجا

 ...يگريد ي خانه

 ...يگريد يخال ي خانه

 نبود؟ بهتر

 نبود؟ بهتر

با نمكه، اصال دماغش دراز نبود، واقعا با اون چشات  يليدوست بابات خ ،يوااااا: زد ينفس حرف م كيكه  وشايچشم دوخته بود به ن بنفشه

 نزد؟ ينگفت؟ جون من بگو از من حرف يزيشدم در مورد من چ ادهيپ يوقت. قشنگ بود يليكه دماغ درازه، صداشم خ يداد صيتشخ يچجور

 :لحظه بدجنس شد كي. در مورد او چه گفته بود اوشيآمد كه س ادشيبنفشه  و

 جنبه يچرا، اتفاقا گفتش تو سر و گوشت م-

خواسته با  ياحتماال م. نبود، حرف خود بنفشه بود اوشيحرف س نيجنبد؟ نه ا يگفته بود كه سر و گوشش م اوشيس. چند لحظه مكث كرد وشاين
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 .توانست دل بنفشه را بسوزاند يهم م وشايخوب، ن. حرف دلش را بسوزاند نيا

 ...توانست يهم م خوب

 نگفت؟ يزيدر مورد خود تو چ-

 بگه؟ ديبا يمثال چ-

 نگفت؟ يچ چيپشت لبت ه يها يليپشم و پ نيمثال در مورد ا-

 .نگفته بود يزيدر مورد آن چ وشايآمد؟ چطور تا به حال ن يبه چشم م يليها؟ مگر خ يليو پ پشم

 :ديبه پشت لبش دست كش بنفشه

 معلومه؟ يليخ-

 هيزيمدل چنگ التيبيآره س-

 .قهقهه زد يسرخوش با

 .آمد يبه چشم م شيها ليسب نقدريپس ا ؟يزيچنگ مدل

 ......افتضاح چقدر

 .دلش خنك شده بود وشاين نباريا. پكر شد بنفشه

 .متوقف شده بود يزيچنگ يلهايهمان سب يفكرش رو. داد يگوش نم وشاين يصحبتها ي هيبه بق بنفشه

....... 

 ليدهانش گذاشته بود تا سب يدستش را جلو انهيبنفشه ناش. بودند ستادهيدو به دو مقابل هم ا ييكذا يت همان كوچه پش يهم چهار نفر باز

 .پشت لبش را بپوشاند يها

 دقت نكرده بود؟ شيلهايتا به حال به سب چرا

 :خنده دار كرده بود، رو به بنفشه گفت شياز پ شيكه در نظر بنفشه صورتش را ب يبا لبخند فواد

 واقعا دلم تنگ شده بود دمت،يچند روزه ند-

 .تكان داد يسر بنفشه

 حال مامانت بهتره؟-

 .اورديبنفشه ب اديداشت كه مدام از مادرش بپرسد و حال و روزش را به  يچه اصرار فواد

 .باز هم سر تكان داد بنفشه

 ؟يخورد ريگه سدهنت، م يجلو يحاال چرا دستتو گرفت-

 :بنفشه با خشم رو به فواد كرد. دنديبلند بلند خند وشايو ن ايحرف پور نيگفتن ا با

 نينخوردم، بب ريس رم،ينخ-

 ها: كرد "ها"صورت فواد  يقدم جلو رفت و تو كي
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 جلو صورتت؟ يخوب، پس چرا دستتو گرفت-

 :ديحرفشان پر نيب وشاين

 الشهيبيواسه خاطر س-

 :گفت يفواد با لحن دلسوزانه ا. نگاه كرد وشاينبا خشم به  بنفشه

 ستيمشخص ن اديز ال،يخ يبابا ب-

 .كرد يموقع باز م يدهانش را ب شهيهم وشاين. كالفه شده بود بنفشه

 :دهد رييكرد تا بحث را تغ يسع فواد

 واست نگفته؟ انويجر وشايگم، ن يم-

 .صحبتش را بشنود ي هيشد تا بق رهيبا اخم به فواد خ بنفشه

 ه؟ينظرت چ يياونم چهارتا. ميريواسش جشن بگ ميخوا يم كهينزد وشايجشن تولد ن-

 .نداشت ينظر خاص. باال انداخت يشانه ا بنفشه

 ...گريجشن تولد بود د كي

 :ادامه داد فواد

 مهمه نيباشه، ا يك يحاال خونه -

 :باالخره دهان باز كرد بنفشه

 كنه؟ يم يچه فرق-

كدوممون  يخونه  م،ينيبب ديبا گه،يد ميخونه باش يتو ديبا ره،يما رو بگ سيممكنه پل رونيب مياگه بر م،يبا هم باش ييچهارتا ميخوا يم خوب ما-

 ميريجشن تولد بگ ميتون يم

 :زودتر از همه جواب داد وشاين

 از خواهر و برادرام هستن يكيخونست، اگه هم نباشه باالخره  شهيمامانم هم شه،يما كه اصال نم يخونه -

 :را گرفت وشايحرف ن يهم دنباله  ايپور

 خونه باشه ينفر تو خونه هست كه بپا هي شهيهم وشا،يمنم مثه ن-

 :رو به فواد كرد يركيبا ز ايپور

 شما؟ يخونه  ميشما خوبه، بر يخونه -

 :متفكرانه به خود گرفت ي افهيق فواد

 ما هم خوب بود يوگرنه خونه  ستا،يحواست ن ايپور راته،يما كه تعم يخونه -

 :خبر از همه جا ذوق زده گفت يب وشاين

 اوقات بنفشه تنهاست، مگه نه بنفشه؟ شتريخوبه، ب يليخ نايبنفشه ا يخونه -
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 :متعجب شد بنفشه

 ما؟ يخونه -

 كارش يكه تموم بشه بره پ ميريگ يدوتا عكس م م،يكن يشمعو فوت م ميايساعت م هي گه،يشما، قبول كنه د يآره، خونه -

 اديآخه، بابام ممكنه ب-

 :مداخله كرد فواد

 شهيتموم م عيسر م،يمون ينم اديز-

 :نگاه كرد وشايبه ن يبا دو دل بنفشه

 ه؟يتولدت ك-

 گهيدوازده روز د-

 دم يقول نم ه،ياوضاع چطور نميبب ديدونم، با ينم-

 .هم خوب بود نيهم. نزد يحرف گريد فواد

 .بود يخوب يليخ يكند نشانه  يخواست اوضاع را بررس يكه بنفشه م نيهم

 يتازه بلوغ شده از فتوحاتش سخنران يپسرك ها نيتوانست ب يبعد م. ديرس يآنوقت فواد به خواسته اش م. شد يدخترك رام م نيا باالخره

بارها و بارها آنچه را با بنفشه انجام  حيتوانست زنگ تفر يم. حسرت بخورند گاهشيبود به جا يكه آب از آن جار يكند و آنها با لب و لوچه ا

شد،  ينم ياگر راض. كند يهم او را همراه يدفعات بعد يكرد تا برا يم يبنفشه را راض ديمهمتر از آن شا. كند فيتوص شانيبرا بود،داده 

 .كرد يچقدر فكر فواد خوب كار م. كرد يم دشيتهد

 .كرده بود يزيخودش برنامه ر يرا برا ندهيشش ماه آ تا

 ....ندهيشش ماه آ تا

 ...شود يم نيفرزندانشان، هم تيرفتار و ترب يبر رو نيعدم نظارت درست والد ي جهينت خوب

 ....ندهيآ يبرا قيدق يها يزيبرنامه ر نيهم

....... 

كه غرق در  انيچشمش افتاد به شا. داد ينشان مرا  تشيهمانطور كه به دكور داخل مغازه چشم دوخته بود، با تكان دادن سر رضا اوشيس

 .رفت يآن كلنجار م ياش بود و با دكمه ها يگوش

 كار كرد، دستش درد نكنه يبرامون آماده كرد، واقعا سفارش يدكور خوب ديبنده خدا مج ان،يگم شا يم-

 اوهوم-

 رهيرو حساب رفاقت ممكنه پول نگ يدون يتو كه م ما،يبهش بد يدستمزد درس حساب ديبا-

 هوممممم-

 ميخوام پاساژو بتركون يتو مغازه، م مينيبچ مياريجنسا رو ب ديبا گهيد-
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 هوم م م م م م-

 خونه، پول كفششو همون اول باهاش حساب كن شياريدفه كه م نيا ؟يكن يم ياس ام اس باز يزابتيبا كدوم ملكه ال ستا،يدرد، حواست ن-

 .انداز شد نيدرون مغازه طنقهقهه اش  يصدا

 .شد رهيخ اوشيبه س يچندش آور ي افهيخورد و با ق يتكان انيشا

 :ديخند انهيموذ اوشيس

 ه؟يخبر-

 نه؟ اي ميبه كارمون برس يذار يحاال م ه،يتو فك كن خبر-

 فردا؟ ايامروز  ؟يك يبه به، به سالمت-

 فردا دميامروز شا نيهم ديتا چشت دراد، شا-

 ...بود يخوب يچه مكان خال انيشا يخانه . گذشت اوشياز ذهن س يفكر

 ....يخوب يمكان خال چه

دختر بچه، آن هم  كيچشمان  يدوست نداشت جلو اوشياما س. كه مهم نبود انيشا يبرا. ساخت ينم نديحضور بنفشه آنرا چندان خوشا اما

 ....يمثل بنفشه با زن يدختر

 اصال درست نبود، نه

 .بفرستند اهينخود س يچند ساعت پ يتوانستند بنفشه را برا يخوب م اما

 .بود يكار شدن نيا

 واسه دو سه ساعت؟ يكن فيرد يتون يخونه رو م ان،يشا-

 .نشد اوشيمنظور س يمتوجه  انيشا

 كدوم خونه؟-

 گهيخودت د يخونه -

 ؟يواسه چه كار-

 .شد انيجر يمتوجه  اوشيبه چشمان س ينگاه با

 :زد پوزخند

 ؟يتو مگه جا ندار-

 خوره يو بپاشه از خونه جم نم زيداره، از االن تو فكر بر يواسه خودش، آخر هفته مولود دهينه بابا، مامانم كار د-

 لرزه يدست و پاهات م يمن، تو هم كه دو سه روز به خودت نرس يخونه  ارشيخوب بابا، ب-

 ؟يكن يكارش م يبنفشه رو چ-

 تو اطاقش رهيكارش كنم؟ م يبنفشه؟ چ-
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 رونيبنفشه رو بفرست بره دو سه ساعت از خونه ب -

 گهياه برو بابا، تو اطاقش افتاده د-

 تو خونه؟ ياريخانم ب يتون يچشم دخترت م يجلو يچطور ،يتو چقدر احمق يوا-

 واسه من؟ يمرشد شد ريباز تو پ-

فهمم، بنفشه رو بفرست بره  يكنم از تو بهتر م يم يهمه كثافت كار نيمن ا ،يفهم ينم ياصال حرمت پدر دختر ا،يحال بهم زن يليخ انيشا-

 خوام بدون لباس تو خونه بچرخم يمن م دياصال شا. خواهرت هم اون راحته هم ما يخونه 

 گه؟ يم يعقلت چ شه؟ينه پس با لباس؟ اصال م گه،يد يبدون لباس بچرخ ديخوب با-

 :ديخند اوشيس. بود كه قهقهه زد انيشا نباريا

گذروندم، بنفشه رو بفرست  يم نهيزم نيرو تو ا ياستاد يمن داشتم دوره  يشست يبچه م.....بده، اون موقع كه تو  اديبه من  اينه تورو خدا ب-

 تمومه يخواهرت، دو سه ساعته همه چ يبره خونه 

 ميفرستم بره ور دل لقمان حك يواسه من روانشناس شده، به جهنم، م نميخوب بابا، ا ليخ-

 .آمد يبه حساب م يكش خوب دكي ،يخورد، اما در مواقع بحران ينم زيچ چيبه درد ه انيهر چند شا. به غبغب انداخت يباد اوشيس

 رونياش را ب ياو هم گوش. بود ايمه زيخوب و خاطره انگ داريد كي يبرا زيهمه چ. را كرده بود زيبه عقل خودش كه فكر همه چ نيهم آفر باز

 .هسا را گرفتم يآورد و شماره 

 ...كرد يفردا هماهنگ م يبا او برا ديبا

. خالص شود يزيچنگ لياز دست آن سب عتريگرفته بود هر چه سر ميتصم. ديكش يبود و به پشت لبش دست م ستادهيا نهيآ يرو به رو بنفشه

 نييرا پشت لبش گذاشت و آنرا به سمت پا غيبنفشه ت. دانست ينم يهنوز طرز استفاده از آنرا به درست. پدرش را در دستش گرفته بود لتيژ

را پشت  غيباز هم ت. كرد، به وجد آمده بود يم ييخودنما مينه چندان ضخ يموها نيپوستش كه در ب يدياز سف يشدن قسمت ربا ظاه. ديكش

به چهره  يبنفشه با خوشحال .پشت لبش به جا نمانده بود يزيچنگ يها لياز سب يبعد اثر ي قهيچند دق. ديكش نييلبش گذاشت و به سمت پا

 .تمامش را تمام كند مهيبهتر باشد كار ن ديبنفشه با خودش فكر كرد كه شا. شده بود ديپشت لبش سف. اش نگاه كرد

 د،يگونه اش گذاشت و باز هم كش يرا رو غيت

 اش گذاشت، يشانيپ يرو

 چانه اش گذاشت، يرو

 دم خطش گذاشت، يرو

 ....ديو كش ديو كش ديكش

بنفشه در . نداشت يتياهم شيشده بود اما برا دهيصورتش خراش يچند جا. پوست صورتش روشن شده بود. شد رهيخ نهيدرون آ يبنفشه  به

 .وجود نداشتند گريبود كه د يزائد يداشت، موها تيآنچه كه اهم. شده بود باينظر خودش ز

....... 
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آن دختركان  يبنفشه از همه  ديشا. مدرسه هجوم آورده بودند يبه سمت درب خروج اديو فر غيشده بود و باز هم دختران با ج ليتعط مدرسه

 يچهره  يكدام از معلمان هم متوجه  چيه. نبود يزيچنگ يلهاياز آن سب يخبر گريد. متعجب شده بود دنشيبا د وشايامروز ن. خوشحالتر بود

 .نديرا بب اوشيخواست كه عكس العمل س ياما بنفشه ته دلش م. بنفشه نشده بودند يروشن شده 

 كرده بود؟ رييهم تغ اوشيدر نظر س ايآ

عكس  دنيدانست كه چرا مشتاق د ينم يباز هم به درست. باشد ستادهيجا پشت در مدرسه منتظرش ا نيهم اوشيكاش س يكرد كه ا آرزو

سابقه . بنفشه تعجب كرد. بود ستادهيا نيكنار ماش ابان،يخ يكه از مدرسه خارج شد چشمش افتاد به پدرش كه آن سو نيهم. بود اوشيالعمل س

بنفشه سالنه سالنه به . نشست نيبنفشه به او اشاره زد و خودش داخل ماش دنيبا د انيشا. ديايبه خانه، به دنبالش ب بردنش ينداشت پدرش برا

 شياراده قدمها يافتاد و ناگهان ب نيبود كه نگاهش به درون ماش دهينرس نيهنوز به ماش. پدرش را نداشت ياصال حوصله . رفت نيسمت ماش

 .ديپر نيدرون ماش يبا خوشحال. نشسته بود نيماشدرون  اوشيس. تندتر شد

 .را بر آورده كرده بود شيآرزو عيسر نقدريخوب بود كه خدا ا چقدر

 ....خوب بود چقدر

 ده ستسالم از بن: و رو به بنفشه كرد ديبه سمت عقب چرخ اوشيس

 سالم: ديخند بنفشه

 نه؟ ،يسالم كن يريگ ينم اديوقت  چيتو ه-

 نه: ديباز هم خند بنفشه

 :لبخند زد اوشيس

 نه؟ ،ينكن نيف يكس رهنيكه رو پ يريگ ينم ادي نميا-

 نه: باز هم ذوق كرد بنفشه

 .بماند يتمام باق مهيبا مهسا، ن اوشيكردن باعث شده بود كه صحبت كردن س نيف همان

 ....كردن نيف همان

 يرو اوشيچشمان س. انگار رنگ پوستش روشن شده بود. كرده بود رييبه نظرش چهره اش تغ. شد قيبنفشه دق يچهره  يرو اوشيس

 بنفشه جا خوش كرد، يچانه  ريز يدگيخراش

 ...وبعد

. بود وشايحتما كار ن. گرفته بود ادي ياز چه كس گريرا د نيا. صورتش را اصالح كرده بود لت،يبا ژ طانيدخترك ش نيا. شد انيجر يمتوجه  تازه

 .را از پشت بسته بود طانيدست ش وشاين

در چهره اش  گريكديلحظه بنفشه را در حال اصالح كردن صورتش مجسم كرد و همزمان اخم و خنده با  كيكرد اخم كند اما  يسع اوشيس

 .نديتا بنفشه چهره اش را نب ديچرخ عيسر. شد انينما

 :بلند شد انيشا يصدا
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 عمه شهنازت شيبرمت پ يم-

 :اخم كرد بنفشه

 ؟ياونجا واسه چ-

 اميدنبالت، ناهار بخورو بخواب تا ب اميمهمون دارم، دوستام هستن، غروب م-

 هستن؟ ايمهمونات ك-

 :مداخله كرد اوشيس

 يشناسيدو تا از دوستامون كه تو نم يكيمنو -

 خواست آنجا باشد يآنها بود، بنفشه هم م يخانه  اوشيس. دوست داشت به همراه آنها به خانه برود بنفشه

 خونه اميعمه شهناز، منم م يخونه  رميمن نم-

 :حوصله جواب داد يب انيشا

 عمه شهنازت يخونه  ميريم مينزن، دار ياضاف حرف

 خونه اميرم، منم م يمن نم: لج كرد بنفشه

 :كرد بنفشه را آرام كند يسع اوشيس

 حرف گوش كن عمو ست،يواسه شما خوب ن م،يعمو جون اونجا ما همه آقا هست-

 :با حرص جواب داد بنفشه

 ؟يمن يعمو يتو واسه خودت فكر كرد نمه،يعمو دارم اونم عمو شاه هيمن -

 .بود بتيدختر خود مص نيا د،يكش قينفس عم اوشيس

 ....بتيمص خود

. چهره اش را پوشانده بود يقيداده بود و اخم عم هيتك يصندل يبه پشت نهيبنفشه دست به س. گرفت شيخواهرش را در پ يخانه  ريمس انيشا

 .كرد يكار را م نيعمه اش بفرستد، پس هم يگرفته بود او را به خانه  مينداشت، پدرش تصم يا دهيجر و بحث كردن فا

 .غر غرو اش برود يعمه  يخواست به خانه  يبنفشه به خاطر حضور او بود كه دلش نم. متنفر شد اوشياز س يلحظه ا يبرا

 .حضور بنفشه از خود نشان نداده بود يبرا يرغبت چيه. نداشت يتياهم اوشيس يانگار برا اما

 :خواهرش توقف كرد و رو به بنفشه گفت يخانه  يجلو انيشا

 ؟يپول دار ا،يب ريآژانس بگ ام،ينتونستم ب دنبالت، اگه اميم گهيدو سه ساعت د-

به چهره اش نگاه  يكه با كنجكاو اوشيرا ببندد، چشمش افتاد به س نيكه خواست در ماش نيشد و هم ادهيپ نيرا نداد از ماش انيجواب شا بنفشه

. به بنفشه نگاه كرد يبا كالفگ. ديز جا پرهمزمان ا اوشيس. ديرا با قدردت به هم كوب نيتمام حرصش را در دستش جمع كرد و در ماش. كرد يم

 .عمه اش رفت و زنگ در را فشار داد يو به سمت خانه  ديچرخ نفشهب

 .ديبعد كه وارد خانه شد، در خانه را هم با حرص بهم كوب يلحظه  چند
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........ 

 :شده بود رهيبه او خ يعمه شهنازش با كنجكاو. كرد يم يباز شيبا غذا ينشسته بود و با ناراحت زيپشت م بنفشه

 بابات كجاست؟-

 خونه-

 خونه چرا؟-

 انيخواستن ب يدونم، دوستاش م ينم-

 هستن؟ ايدوستاش ك: كرد زيچشمانش را ر شهناز

 دونم يرو نم هياسم بق اوشه،ياز اونا س يكياسم -

 :تكان داد و دوباره به بنفشه چشم دوخت يبا حرص سر شهناز

اون  ه،يچه طرز بچه دار نيخسته شدم از دستش، ا ست،ياون كله اش ن يذره عقل تو هيتو خونه، بابات  زهيبر قاشويكه رف نجايتورو فرستاد ا-

 آواره كرده ينجوريهستن كه به خاطرشون تورو ا ايالدنگش ك يدوستا

 اوشياما س نديرا بب اوشيخواست س ياو دلش م. آواره شده بود اوشيگفت، به خاطر س يبا خودش فكر كرد كه عمه شهنازش راست م بنفشه

 .نداشت كه امروز بنفشه در كنارش باشد يليخودش تما

 :از حد معمول باالتر رفت يعمه شهنازش كم يصدا. هم فشار داد يرا رو شيلبها

 به من نگاه كن نم،يواستا بب-

ا صورتش چه كرده بود كه رنگ چهره دختر ب نيا. شد قيبنفشه دق يچهره  يشهناز رو. سرش را بلند كرد و به عمه اش چشم دوخت بنفشه

 :اخم كرد. شده بود انيجر يتازه متوجه . ها جا خوش كرد يدگيخراش ياش عوض شده بود؟ نگاهش رو

 ؟يبه صورتت دست زد-

 آره: سرش را خاراند بنفشه

 .انتظار داشت بنفشه حاشا كند ديشا. خورد كهيهمه صراحت  نياز ا شهناز

 ؟يكار كرد يچ-

 كردم زشيتم غيبا ت-

 ؟يكارو كرد نيا يدختر واسه چ-

 پشت لبم بود يليعالمه پشم و پ هي. نداره يواسه چ-

 به جونش؟ وفتهيب غيبا ت ديداره با يليپشم و پ يخوب باشه، هر ك-

 كنه تا دوستاش مسخرش نكنن زشيتم ديآره با-

خودتو چقدر  يديد ؟يدم خطتو چرا زد يكرد يصورتتو زخم غيبا ت ،يكار كرد يچ نيكارا واسه تو زوده آخه بب نيدختر من، ا ا،يخدا يوا-

 ؟يزشت شد
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 .اصالحش كند غيخواست با ت يدلش م. صورت خودش بود. اصال به عمه اش چه مربوط بود. عمه شهنازش كالفه شد ياز دست غرغرها بنفشه

 كنم زشيصورت خودمه، دوست دارم تم-

 يبنفشه برا. بود يشاك انياز همه، از دست شا شتريب. شروع كرد به غرغر كردن. جواب بودلجباز و حاضر  يليبنفشه خ. نفسش تندتر شد شهناز

كرده بود و در اطاق را محكم به هم  ضيشد كه در بدو ورود، لباسش را همان جا تعو يغذا بخورد وارد اطاق نكهينشان دادن اعتراضش بدون ا

 .ديكوب

........ 

 باال دييخانم خانما، بفرما دييبفرما: رو به مهسا كرد يبا لودگ اوشيس

 خونست؟ يكس: با ناز و عشوه گفت مهسا

 به ما ندارن يكار. و دوست دخترش هستن انيشا ست،ين يكس-

 .ديگوششان رسبه  انياز اطاق شا يمستانه ا يخنده  يكه وارد خانه شدند صدا نيهم. خرامان خرامان از پله ها باال رفت اوشيبه همراه س مهسا

 .تند بود يليآتشش خ. كرده بود ادهيمهسا پ يخانه  ياو را زودتر جلو انينبود كه شا ليدل يبا خودش فكر كرد پس ب اوشيس

 .....يليخ

د و سر ز يلبخند. بنفشه ي ختهيدر اطاق را باز كرد و نگاهش افتاد به اطاق بهم ر. گذاشت و به سمت اطاق بنفشه رفت بشيخانه را داخل ج ديكل

 .تكان داد

 .سرتقه يدختر بچه  هياطاق . ختستيبهم ر كمي. عوض كن نجايا تويمانتو و روسر ايمهسا ب-

 .لبخند زنان، وارد اطاق بنفشه شد مهسا

........ 

 :لب با خودش گفت ريز. منفجر خواهد شد گريد يبنفشه احساس كرد تا چند لحظه . كرد يبود كه عمه شهنازش غر غر م قهيبه ده دق كينزد

 شه؟يخسته نم. زنه يچقد فك م-

 يكرد و از خانواده  ياز خودش گله م. بنفشه يو گستاخ يادب يتا ب انيشا يتيمسئول ياز ب. كرد يگله م زياز همه چ. شد يشهناز واقعا خسته نم و

 .بود دهيبچه كمك كند اما خودش را كنار كش نيتوانست به ا يكه م ياز هر كس. رعنا

دوشش  ياش را رو يو كوله پشت ديمدرسه اش را پوش يمانتو و مقنعه  عيسر. را گرفت مشيلحظه تصم كيدر . ديرس انيتحملش به پا شهبنف

 :ديپر رونيكرد و از اطاقش ب زانيآو

 خوام برم خونه يعمه من م-

 :به بنفشه نگاه كرد. ناگهان نطقش بسته شد شهناز

 يتو كه ناهارتم نخورد ؟يبر يواسه چ-

 ياعصابمو خورد كرد ،يعمه از بس غرغر زد-

 :به زور خودش را جمع و جور كرد. وفتديكم مانده بود پس ب شهناز
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 جا نيبمون هم ؟يبر يخوا يبابات خونتون هستن، كجا م يدوستا يتو مگه نگفت-

 ريآژانس برام بگ هيخوام برم خونه،  ينه م-

 دنبالت اديابات بناهارتو بخور تا ب نيجا، بش نيبچه جون بمون هم-

 :رفت نيدرصد هم از ب كيحرف از دهان عمه اش همان احتمال  نيا دنيكند، با شن رييدرصد احتمال داشت تانظر بنفشه تغ كياگر  يحت

 خوام برم يم ر،يزنگ بزن برام آژانس بگ اد،ي يمونم، از غرغرات خوشم نم ينم-

هم  ياز عمه شهنازش خداحافظ يحت ضهينبودن عر يخال يبرا. كرد يبعد بنفشه داخل آژانس نشسته بود و به سمت خانه حركت م ي قهيدق چند

 .نكرده بود

.......... 

ه دو جفت از آنها زنان. كفشها مردانه نبود يهمه . پله ها جا خوش كرده بود ريجفت كفش كه ز نيچشمش افتاد به چند. وارد خانه شد بنفشه

 .بود

 ....زنانه يكفشها نيپس ا. مهمانها آقا هستند ينگفته بود كه همه  اوشيس مگر

 كردند؟ يچه كار م نجايزنانه، ا يكفشها نيا

 اوشيزنها، دوست س نياز ا يكينكند  نكهيمثل خوره به جانش افتاده بود و آن ا ياما فكر. دوستان پدرش بودند ديبا خود فكر كرد كه شا بنفشه

 يبو. ديكش قيكه وارد هال شد نفس عم نيهم. فكر دستانش را مشت كرد و با سرعت از پله ها باال رفت نيبا ا. مان كه اسمش مهسا بوده. باشد

. به فكر كردن نبود يازين. ديرس يبه گوش م يياز سمت اطاق پدرش سر و صدا. كرد زيرا ت شيبنفشه گوشها. زنانه فضا را پر كرده بود عطر

كه از پدرش در ذهنش جا خوش  يريلحظه سرش را به شدت تكان داد تا تصاو كي. بود لمهايدرون ف يحتما پدرش سرگرم انجام همان كارها

 .رود رونيب ذهنشكرده بود، از 

 .تصور كند يآنچنان يپدر هر چقدر هم كه بد باشد، دخترش دوست ندارد او را در حال انجام كارها كي

 ....دوست ندارد اصال

 .در اطاقش چه خبر بود. ديرس يبه گوش م يياز طرف اطاق خودش هم سر و صدا. باز هم دقت كرد بنفشه

 .داخل اطاقش بود اوشيس نكند

 .خورد يراه پله ها دو جفت كفش زنانه به چشم م ريخودش فكر كرد ز با

 يصدا. گوشش را به در چسباند. شده بود شتريسر و صداها ب. سمت اطاقش رفتبه . خودش فشار آورد تا بتواند آب دهانش را قورت دهد به

 اوشيس: ديرا شن ينازك

 جونم؟: دهد صيرا توانست تشخ اوشيس يصدا

كاش  يا. بود مانيكه به خانه برگشته بود پش نياز ا. است دهيرا شن اوشيس يتوانست باور كند كه صدا ينم. چند قدم از در فاصله گرفت بنفشه

در اطاقش بود،  اوشيرا كه به همراه س يخواست آن دختر يدلش م. در وجودش نشست يحس كنجكاو. كرد يبه حرف عمه شهنازش گوش م

 .نديبب
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 آن دختر وارد اطاق او شده بود؟ يبه چه حق اصال

 .خود را به خشم داد يجا يفكر، كنجكاو نياز او اجازه گرفته بود؟ با ا مگر

 ....ضرب در اطاق را گشود كيمعطل نكرد، به سمت در اطاقش حمله برد و با  گريد بنفشه

 .متوقف شد زيچند لحظه همه چ يبرا

 ....حبس شد نهيدر س اوشينفس س. زد خيبنفشه  يدر رگها خون

 چه شده بود؟ مگر

 .توانست در ذهنش مجسم كند، حاال در مقابل چشمانش قرار داشت يكه بنفشه م يصحنه ا نيبدتر

 .بود دهيتخت بنفشه دراز كش يكه رو يدختر تيبود و بدتر از آن وضع يافتضاح تيدر چه وضع اوشيس

 .بود از حدقه خارج شود كيبنفشه نزد چشمان

اصال در اطاق چرا قفل نبود؟ . عمه اش باشد يمگر قرار نبود در خانه . كرد يچكار م نجايبنفشه ا. پلك هم نزد يچند لحظه حت يبرا اوشيس

بنفشه، برو  رونيبرو ب: زد اديبنفشه رساند و فر ريتحر زيحركت خودش را پشت م كيهول و دستپاچه چشم از بنفشه برگرفت و با  اوشيس

 رونيب

 ،يواااااااا: زد اديفر يگوش خراش يبا صدا. رفت ادشياز  يو لوند يعشوه گر تيدر آن وضع. بنفشه، دستانش را حائل خود كرد دنيبا د مهسا

 اووووشششيس ه؟يك گهيد نيا

انداخت و همانطور  شيپاها يرو عيآنرا سر. جا خوش كرده بود يصندل يدسته  يبنفشه كه رو يشرت ها ياز ت يكيچشمش افتاد به  اوشيس

 رونيگم برو ب يپدرسگ، بهت م رونيبرو ب: زد اديكه خودش را جمع كرده بود از ته دل فر

را در عرض چند  بايز يرهايآن تصو يهمه  اوشياما س. خوشش آمده بود اوشياو كم كم از س. چرا اشك دور چشمش حلقه زد دينفهم بنفشه

 .كند ريغافلگ يتيوضع نيرا در چن اوشيكه س ديد يوقت در خواب هم نم چيه. برده بود نيدر ذهن بنفشه از ب قهيدق

 بود؟ نيعمه اش، هم يبه خانه  رفتن يو پدرش برا اوشيس يآن همه اصرارها ليدل پس

پله  نياول ياز هال خارج شد و رو. رفت يبه سمت در خروج ديكش يم نيزم يرا رو شيدر را رها كرد و همانطور كه پاها ي رهيدستگ بنفشه

 .ختياشك ر يگذاشت و به آرام شيزانو يسرش را رو. نشست

........ 

 .به بار آمده بود يچه افتضاح. چنگ زد شيبه موها اوشيس

 ....يافتضاح چه

. ديكش ياز خودش و بنفشه خجالت م. بود دهيشكل ممكن آنرا د نيو حاال به بدتر نديرا نب يصحنه ا نيبود تا بنفشه چن دهيهمه نقشه كش نيا

 .شده بود ريغافلگ نطوريبود كه ا يبار نياول ،يهمه سال خوش گذران نيبعد از ا

 .كرد يرا لعنت م خودش

 .كرد ياش خودش را لعنت م يسهل انگار تباب
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آمد  يم رونياز ته چاه ب ايكه گو ييبا صدا. بود دهيچيبنفشه را به دور خود پ يكه روتخت ديبه سمت مهسا چرخ. در اطاق را قفل نكرده بود چرا

 چرا در اطاق قفل نبود؟: رو به مهسا كرد

 قفلش كنم؟ يمگه به من گفت: جواب داد دهيبا رنگ پر مهسا

 ؟يديكه نشن ينه به عمه ام گفتم قفلش كنه، مگه كر بود-

 ؟يداره؟ خودت چرا قفلش نكرد يبه من چه ربط-

 د؟يد تيوضع نيبچه مارو تو ا نيشد، خوب شد كه ا يچ نيحاال بب ،يمن به توئه كودن گفتم قفلش كن-

 ....به من چه-

 ميبر ديخودتو جمع كن باشد، پاشو  دهيساكت شو حرف نزن، امروزم به گند كش-

 م؟يابونيبا من درست حرف بزنا، مگه من زن خ: جواب داد يعصبان مهسا

 ،يباش سهيقد يحاال حتما انتظار دار ،يتخت ولو شد يرو ياومد يبعد از تماس دوممون پاشد ،يزابتينه تو ملكه ال-

 .كرد يم يسر مهسا خال تياش را از بنفشه، با عصبان يمتوجه نبود كه شرمسار اوشيس

 .چنگ زد نيزم يرو يپخش و پال شده  يو به لباسها ديپر نييتخت پا يبا بغض از رو. كبود شد ر،يتحق نياز ا ياز خشم و خجالت ناش مهسا

 .كرد يهمه فضاحت را از ذهن بنفشه پاك م نيحاال چطور ا. كرده بود ياطياحت يچرا ب. ديكش يم قيعم ينفسها اوشيس

 يمعمول ريغ تيبود، به وضع دهيچيبه دور خود پ يكه ملحفه ا يدر حال. گشت داريدر پد يدو لنگه  نيب انيو سر شا ضربه به در خورد چند

 شده؟ يچ اوشيس: شد و گفت رهيو مهسا خ اوشيس

 .ديبنفشه ما رو د م،يگند زد انيشا-

 نجاست؟يبنفشه؟ مگه ا ؟يچ: از تعجب گشاد شد انيشا چشمان

 راحت بشم وارويمن االن سرمو بكوبم به د يكاشك د،يما رو د يتيتو چه وضع يآره، اگه بدون-

 تا خودم قبرشو بكنم هيعمه اش بمونه؟ االن كدوم گور يغلط كرد كه برگشت، مگه من نگفتم تا غروب خونه : با خشم جواب داد انيشا

شانه اش  يرا از رو يو به سمت مهسا رفت و رو تخت ديز جا پرا اوشيس. و دورتا دور هال را از نظر گذراند ديحرف چرخ نيبا گفتن ا انيشا

 بده من: ديكش

 ؟يكن يكار م يچ: ديكش غيج مهسا

 لباساتو بپوش و،يبده من رو تخت-

 :ديپر رونيو از اطاق ب ديچيو آنرا به دور خود پ ديرا از دور بدن مهسا كش يبا شدت رو تخت و

 دونمو تو يمن م ،ياگه دست روش بلند كن ا،ينداشته باش شيكار انيشا-

 خوام ادبش كنم يبچه فقط بلده دردسر درست كنه، م نينزن، ا خوديحرف ب-

 :كرد تيرا گرفت و آنرا به سمت اطاقش هدا انيشا يبازو اوشيس

 رونيب ميفقط بر م،يبزن يحرف دياصال االن نبا رون،يب ميبرو آماده شو همه با هم از خونه بر-
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افسوس تكان  يبه نشانه  يسر. ديكش ريقلبش ت. ديبنفشه را د ي هيهال، سا يدر خروج ي شهياز پشت ش اوشيوارد اطاقش شد، س كه انيشا

 .رفت شيتاپش بود، به سمت لباسها دنيتوجه به مهسا كه در حال پوش يداد و وارد اطاق شد و ب

 ميبر ديزود باش آماده شو با: خطاب به مهسا گفت ديپوش يرا م شيكه لباسها همانطور

 رميمن خودم م ،يزحمت بكش ستيالزم ن-

 .ديچرخ يفكرش فقط حول و حوش بنفشه م. نداشت دنيناز كش يحوصله . نزد يحرف اوشيس

 دنيبا د. باز كردرا  ياز هال گذشت و در خروج. از اطاق خارج شد اوشياز س يسرش گذاشت و بدون خداحافظ ياش را رو يروسر مهسا

از كنار بنفشه رد  يبه تند. بود ختهيرا بهم ر زيهمه چ قهينزاكت در عرض ده دق يب يدختر بچه . جا خورد يپله ها نشسته بود كم يبنفشه كه رو

توانست هر چه در دهانش بود  يخواست م يدلش م. بنفشه سرش را باال آورد و از پشت سر به رفتن مهسا نگاه كرد. رفت نييها پا هشد و از پل

 .رفت يچشمانش رژه م يجلو اوشيس يبرهنه  ريمدام تصو. نثار مهسا كند، اما دهانش همچنان بسته بود

 .او هم خوش گذران بود. هم مثل پدرش بود اوشيس. به او داده بود وشايبود كه ن يلميمثل همان ف زيچ همه

 .بنفشه چرا كم كم از او خوشش آمده بود واقعا

 .چهره اش شود يديسف يخواست كه او متوجه  يدلش م چرا

 .نديدر مدرسه اش بب يرا جلو اوشيآرزو كرده بود كه س شيدو ساعت پ يكي چرا

 .خاطرات خوب را از ذهن او پاك كرده بود يهمه  اوشيس

 ...هم مثل پدرش بود اوشيس

 ...پدرش مثل

....... 

 يقيبا اخم عم اوشيس. بودند ستادهيا يو آماده كنار در خروج دهيسال از او بزرگتر است، لباس پوش نيكه مشخص بود چند يبه همراه زن انيشا

 شد؟ يدفه چ هي انيشا: بلند شد انساليزن م يصدا. كه در چهره اش جا خوش كرده بود به سمتشان رفت

 مهسا كو؟ اوش،يس يدم، راست يم حيتو راه برات توض يچ چيه-

 ميبر گهيخوب د لينموند، رفتش، خ-

 ينيب يدستش را رو اوشيس. ديچرخ اوشيو به سمت س ستاديا شيپله ها نشسته بود، سرجا يبنفشه كه هنوز رو دنيدر را باز كرد و با د انيشا

ت به نوب. هم از كنارش رد شد انسالياز كنار بنفشه گذشت و به دنبال آن زن م انيشا. اش گذاشت و اشاره زد كه فقط از كنارش رد شود

 .باز هم قلبش فشرده شد. داشت به بنفشه نگاه كرد يگام بر م يهمانطور كه به آرام. ديرس اوشيس

. ديكش ياز بنفشه به شدت خجالت م. انداخت و از كنار بنفشه رد شد نييسرش را پا. كرده است يمباالت يهم با خودش تكرار كرد كه چرا ب باز

لحظه سرش را باال آورد  كيپله  چيسر پ اوشيس. رفت يم نييشد كه از پله ها پا رهيخ اوشيبنفشه سرش را باال آورد و با چشمان اشكبار به س

 .كرد يپله ها را با سرعت ط ي هيو بق دينگاهش را دزد. چشمان اشك آلود دخترك او را متعجب و شرمسار كرد. بنفشه چشم در چشم شد باو 

 :با خود فكر كرد شاويس
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 كرد؟ يم هيچرا گر بنفشه

 .شد يو سردرگم م جيگ ايو  يو عصبان نيخشمگ شتريبنفشه بود ب يكه جا هر

 كرد؟ يم هيچرا گر بنفشه

 چرا؟

قابل  ريغ شيبود، برا دهيرا برهنه در آغوش مهسا د اوشيس نكهيا. ختير يپله ها نشسته بود و اشك م يربع گذشته بود و بنفشه هنوز رو كي

بنفشه . همان مهسا و نغمه بودند اقتشيل. نداشت يتياهم شيبرا اوشيس گريد. را گرفت مشيربع تصم كي نيبنفشه در عرض هم. تحمل بود

 يچشمش افتاد به رو تخت. ستيدر اطاق را باز كرد و به دور تا دور اطاق نگر. كرد و از جا برخاست و به سمت اطاقش رفت اكرا پ شياشكها

رفت و آنرا از كف  يبنفشه به سمت رو تخت. ديتختش چرخ يبه سمت ملحفه و بالش رو يچشمانش از رو تخت. ف اطاق افتاده بوداش كه ك

آنها را در هم مچاله كرد و  يهمه . آمد و به سمت آشپزخانه رفت رونياش را هم به دست گرفت و از اطاق ب يلشملحفه و روبا. اطاقش برداشت

 .ددرون سطل زباله افكن

 .تمام شده بود شيبرا گريد اوشيس

......... 

را  انساليزن م يك انيمتوجه نشد شا يآنقدر در افكارش غوطه ور بود كه حت. كرد يداده بود و فكر م هيتك يصندل يسرش را به پشت اوشيس

 .كرده بود ادهيپ

 مرده يكنه ك يندونه فك م يهر ك يغمبرك زد نيشده، همچ يخوب حاال، انگار چ: ديافكارش را بر يرشته  انيشا يصدا

 يعني ؟يفهم يم نويمن لخت مادر زاد بودم، ا ،يزن يبخدا حالمو بهم م ،يهست يعار يآدم ب يليخ: نگاه كرد و گفت انيبا نفرت به شا اوشيس

 االغ ديمنو د ستيبنفشه تموم هست و ن

 ه؟يبه چ يفهمه چ يدوازده ساله چه م يبابا بچه  يا-

صحنه  نيهمچ هيتو اون سن  يدختر هي يوقت يدون يم ه،يسن بحران هيتو باورت شده كه بنفشه بچه است؟ اون تو  ،يندار عقل گه،يد نيهم-

 ذاره؟ يم رياش تاث هيچقدر تو روح نهيبب كيرو از نزد ييها

 شه؟يم شيآخه اون اصال حال ؟يكرد ادشيتو هم ز يگ يم يبابا چ-

تونم تو  يباور كن اصال نم شم،ينم يچشم بنفشه آفتاب يجلو يمن تا چند روز ست،ين تيحال يچ چيبحث كردن ندارم، تو ه يحوصله  انيشا-

 بودم دهيخجالت نكش نقدريچشماش نگاه كنم، تو عمرم ا

 فهمه ينم يچ چياون ه ،يشلوغش كرد يگم الك يمن كه م-

 زنم يشراكتو بهم م يبه روح بابام اگه روش دست بلند كن انيشا ا،يباهاش دعوا كن نميخونه نب يخفه شو گوش كن، رفت-

 يبود يراه انداخت يالف بچه چه داد و هوار هيده شد، واسه خاطر ...بنفشه چقدر مهم شده، امروزمون ر نيخوب بابا، حاال ا ليخ-

 يك كهيزن نيكه حد نداره، ا ادي يازت بدم م نقدريوقتها ا يبعض انيشا: در هم شد شيدوباره اخم ها انساليزن م يچهره  يآور اديبا  اوشيس

تو خونه ات؟ چقدر هم چاق و  شونياريهستن كه م يك نايآخه ا نهييفكر كنم چهل، چهلو پنج ساله بود، تو چقدر فطرتت پا. بود؟ چقدر زشت بود



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٣ 

 كه كوه گوشت بود كهيزن نيا ؟يگرفت يم راديبعد به مادر بنفشه ا. بود يكيخ

 كه بود از مادر بنفشه بهتر بود يهر چ-

 يتو كه به زور باهاش ازدواج نكرد اد،يازش بدت م نقدريچرا ا ان؟يچرا شا-

اصال رو پا نبود كه بهم برسه، همش  يعني د،يرس يبهم فشار آورده بود، رعنا هم بهم نم ياز چشمم افتاد، مشكالت زندگ گهيرعنا كم كم د-

 گهيد يود كه منم كم كم رفتم سمت زناخواب و خواب و خواب، همون روزا ب

 ؟يكارو بكن نيكه ا يشد يراض يبار چه جور نياول ؟يجد-

 يزنو آوردم تو خونه رعنا خواب بود، تا لحظه  هيكه  يبار نياول. كرد يجوره بر طرفش نم چيبود كه رعنا ه ازين هيخواست،  يشدن نم يراض-

 نشد داريكه از خونه ببرمش هم ب يآخر

 شه؟يواقعا؟ مگه م-

 ينم گهيبود، اما من د يمعمول يليخ يليخ كلشمينداشت، ه افهيزشت بود، اصال ق يليكنه، اون زن هم خ يم ينطوريآره قرص اعصاب با آدم ا-

 اون نويتونستم خودمو كنترل كنم، بعد از اون هم كم كم واسم عادت شد كه برم سمت ا

 بهتر نبود؟ ياون جور ؟يخوب چرا همون اوائل زنتو طالق نداد-

 طالق يمنم رفتم دنبال كارا مارستان،يبه ب ديبار كارش كش نياول يبرا يوقت-

 به اون؟ يبچه رو هم داد-

 داشتم؟ يپس خودم نگه م گه،يآره د-

شده،  يبستر تانمارسيداشته كه تو ب يخوره، احمق مادره كه اونقدر مشكل روان يگم حالم ازت بهم م يكه م يكن يكارا رو م نيهم نيبب-

 به اون؟ يبچه اتو داد ياونوقت تو رو چه حساب

 داشتم؟ يپس من نگهش م-

 نه؟ اي ينسبت بهش داشت يتعهد هيباالخره  ،يبود اوردهيكه ن ابونيبچه رو از سر خ نيا-

خواستم خالص  يندارم، فقط م ايواسم مهم نبود بچه دارم  گهيبزنم، د زويهمه چ ديخواستم ق يم. زده شده بودم يازون زندگ گهيمن د اوشيس-

 بشم

 يبرا يمناسب طيمح ان،يبند و بار شا يب يزندگ. كند يبنفشه هم بهتر بود كه در كنار مادرش زندگ يبرا ديبا خودش فكر كرد كه شا اوشيس

 ...رشد يدوره  نيحساس ترآن هم در . كرد يم يزندگ انيهر چند بنفشه در حال حاضر با شا. بنفشه نبود تيترب

 ....دوره نيحساس تر در

. نشود يچشمان بنفشه آفتاب يبود كه جلو نيكار هم نيفعال بهتر. افتاد و از خجالت چشمانش را بست شيساعت پ كيافتضاح  اديزهم به  با

 .كرد يبنفشه، كم كم فراموش م ديشا

 .....ديشا

......... 
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 .كرد ينگاه م وشايبه حركات ن يگذاشته بود و با كنجكاو زيم يگونه اش را رو بنفشه

دخترك به  نيا يبرا يذهن يريكه چه درگ ديفهم ياگر م اوشيس. از ذهنش پاك نشده بود ريگذشت پنج روز از آن اتفاق، هنوز هم آن تصاو با

 .شد يوجود آورده است، از شدت عذاب وجدان خفه م

 فعال فواد حضور داشت،. بسپارد يرا به دست فراموش اوشيكرد تا س يالش ماوضاع و احوال، بنفشه ت نيتمام ا با

 ....فعال

 .بود متيغن شيبرا نيپس هم. نبود يآنچنان يبه دنبال كارها اوشيبود، اما مثل س يمارماه هياگر چه شب فواد

 .نبودبه بنفشه  يهر چه كه بود، مثل فواد به فكر دست دراز اوشيدانست كه س يبنفشه نم چارهيب

 ....بنفشه چارهيب

 خل شده بود؟ وشاين. شد يبنفشه كم كم متعجب م. كف زد يبا سر خوش وشاين

 .هم نبود كه خل شده باشد ديداد، بع يكه از خود نشان م يحركات نيا با

 ؟يخوشحال نقدريچرا ا: ديپرس وشاياز ن بنفشه

 يشد يخوشحال م نقدريهم ،يمن بود يتو هم اگه جا-

 شده؟ يمگه چ-

 بهت بگم؟-

 .داد يقلقلكش م يحساب ،يحس كنجكاو. بلند كرد زيم يسرش را از رو بنفشه

 گهيبگو د-

 ايغصه نخور-

 زود باش گه،يبگو د-

به سمت بنفشه خم شد و در . مانده بودند، نگاه كرد يدر كالس باق حيكه در زنگ تفر يسرش را به عقب چرخاند و به چند تن از دختران وشاين

 خوش به حالت ؟يگ يراس م: آمد رونيباز شد و آه حسرت از آن ب مهيدهان بنفشه ناخوداگاه ن. گوشش پچ پچ كرد

 نيگم، بب يآره راس م-

 .و پشتش را به بنفشه كرد ديدو طرف مانتو اش را به سمت جلو كش و

تفاوت  يكرد خودش را ب يسع. ديلب برچ. بود انينما يمانتو اش به خوب ريداد كه از ز صيتشخ وشايكمر ن يرا رو يفيظر يبرجستگ بنفشه

 خوب مباركه: نشان دهد

 اونم دوتا دم،يبا مامانم رفتم خر روزيخانم شدم، د يمن حساب: جواب داد يگر يبا موذ وشاين

 .فرستاد رونينفسش را پرصدا ب. ان شودبود تا غم بنفشه دو چند ياز مادرش گفت، كاف وشايكه ن نيهم

 ميستيخانم كامل ن هي م،يدينپوش ناياز يتا وقت: ادامه داد وشاين

 ؟يدون يتو از كجا م-
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 بپرس يخوا يم يبرو از هر ك-

 گهيدو ماه د يكي نيپوشم، تا هم يخرمو م يم نايمنم باالخره از هم: با حرص جواب داد نباريا بنفشه

 بخرد؟ ريخودش لباس ز يبرا وشا،يتا او هم همانند ن ده،يزمان آن فرا رس ايبه خودش نگاه كرد تا بفهمد آ يدينا ام با

 ...نه

 ...بود دهيزمان آن فرا نرس هنوز

 يخوب تو از من الغرتر شه،ينوبت تو هم م گهيماه د شيتا ش: گفت يشد و با دلسوز انيجر يمتوجه  وشاين

 ادهيز يليماه خ شيش-

 يصبر كن ديبا نه،يمه گهيد-

 از دوست بابات چه خبر؟: را آهسته كرد شيصدا وشاين. را چرخاند شيبا حرص رو بنفشه

 باشه ديبا يخبر، چه خبر چيه: جواب داد يسرسر بنفشه

 ش؟يديند گهيد-

 دمشينه ند: را پس بزند ريهم فشار داد تا تصاو يرا رو شيچشمها. در ذهنش شكل گرفت اوشياز س يريباز هم تصاو بنفشه

 ازت بخوام؟ يزيچ هيگم بنفشه  يم-

 ؟يچ-

 ؟يشمارشو دار: شد كيبه بنفشه نزد يكم وشاين

 و؟يك يشماره -

 دوست باباتو-

 كار؟ يچ يخوا يم: شد رهيخ وشايبا تعجب به ن بنفشه

 خوام بهش زنگ بزنم يم: ادا در آورد شيبا چشم و ابرو برا وشاين

 ...ديجنب يسر و گوشش م وشايافتاد كه گفته بود ن اوشيحرف س اديبه  وشاين

 د،يجنب يهم م يليگفته بود، خ راست

 ....يليخ

 اديخوشش ن ديشا ،يچرا بهش زنگ بزن-

 شمارشو بده يكار دار يتو چ-

 دم ينه نم-

 شهيم تينكنه حسود-

 بشه؟ ميچرا حسود-

 دن ينشون نم ينو به كسدار يزيچ هيكه  يها شد ين يمثه بچه ن گه،ياه، شمارشو بده د-
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كرد،  يهم استفاده م ريشد و لباس ز يماهانه م وشايحال كه ن. كرده بود ريحرف او را تحق نيبا ا وشاين. امديخوشش ن وشايحرف ن نياز ا بنفشه

داد كه بزرگ شده  يبا رفتارش نشان م ديبا. اورديكم ب وشايخواست در مقابل ن يبنفشه نم. خانم تر از بنفشه تصور كرده بود يليخودش را خ

سر به سرش  يبدهد تا كم وشايرا به ن اوشيس يبهتر بود تا شماره  دياتفاقا شا. شد يرو به راه م گريمسائل هم تا شش ماه د ي هيبق. است

 د،يجنب يخوب بود كه سر و گوشش م وشايهمان ن يبرا اوشيس. نداشت تيبنفشه اهم يبرا گريد اوشيس. بگذارد

 ....خوب بود وشايهمان ن يبرا

 كن وشيگم، س يخوب بهت م ليخ: كرد وشايرو به ن بنفشه

....... 

 .ستدينبود پشت در، فال گوش با يازيپدرش آنقدر بلند بود كه ن يصدا. داد يپدرش گوش م يتختش نشسته بود و به صحبتها يرو بنفشه

 ارم،يخوب بابا غر نزن، پس فردا جنسا رو م ليخ-

....... 

 بهش سفارش داده بودم اره،يم هياز دوستام داره از ترك يكيخوب چند تا بسته هنوز تو راهه، -

....... 

 يغر م نقدريچرا ا نمشون،يچ يمونمو م يشده تا آخر شبم م ارم،يهمه رو با هم م رسه،يتا پس فردا جنسا م ستن،ين اديكه تو خونه دارم ز يينايا-

 اوشيس يزن

 .اورديرا به زبان ب اوشياسم س ياصال دوست نداشت حت. چهره اش در هم شد. كرد يصحبت م اوشيپدرش با س پس

 من كودنم؟ يكن يحواسم هست تو چرا فكر م: ديپدرش را شن يهم صدا باز

...... 

 نفهم تيترب يب: ديپدرش را شن يقهقهه  يصدا

بود تا اعصابش بهم  ياست، كاف اوشيخط س يدانست آن سو يكه م نيپدرش نداشت، هم يصحبتها يادامه  دنيبه شن يليتما گريد بنفشه

 .زديبر

 .شد هايباز ياش را در دست گرفت و وارد پوشه  يگوش

........ 

 :كرد و نوشت دايباز كرده بود، ورق زد و باالخره جواب سوال را پ زيم ريرا كه ز يبه دور از چشم معلم كتاب بنفشه

 )دينگاه كن 5-1 يشماره  ريبه تصو(شود يم يزاگرس منته يها هيالبرز و از غرب به كوه پا يها هياز شمال به كوه پا رانيا فالت

اشتباه را  نيهم گر،يامتحان در مورد سه چهار سوال د انيتا پا ديجواب آورده بود و شا يرا در ادامه  ريتصو يشماره و صفحه  انهيناش بنفشه

 .تكرار كرد

 ؟يامتحانو خوب نوشت: نگاه كرد و گفت وشايكه تمام شد با غرور به ن امتحان

 :آورد و گفت رونيب بشيرا از درون ج يمچاله شده ا يبرگه  وشاين
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 ؟ينوشتم، تو چ يآره عال-

 .ديخند ياشاره زد و نخود زيم ريبه كتاب ز بنفشه

 گه؟يد يشيم ستيب يعني-

 همه رو نوشتم شم،يم ستيآره ب-

 .ديدباز هم خن و

 :ديبه گوش رس يمعلم جغراف يصدا

 ارميكنمو م يم حييبرگه ها رو تص گهيد يهفته -

 همش سه روز مونده ؟يواسه تولد آماده ا: پچ پچ كرد وشاين

 من چرا آماده باشم؟-

 يد يم يتو چه جواب ننيشما باشه، بچه ها منتظرن بب يتو خونه  ستيمگه قرار ن-

 ما باشه؟ يخونه  ديحاال حتما با-

 ناز كن يازت خواستما، حاال ه يزيچ هيبار تو عمرم  هي -

 اديكنم بابام م يآخه همش فكر م-

 ميريخونه بعدش م يتو ميايپاساژ؟ ما همش دو ساعت م رهيبابات بعد از ظهرا م يگ يبابا، مگه تو نم يا-

احتماال تا .. بود اديز يليپدرش، خ يكار يفردا مشغله . كرد يصحبت م اوشيپدرش افتاد كه درمورد جنسها با س روزيد يحرفها اديبه  بنفشه

 .را بكند هيبهتر بود فردا قال قض ديشا. گشت يشب هم به خانه بر نم

 شميم يشرط راض هيبه  وشاين-

 ؟يچه شرط-

گم  يبهش م يمنم الك نه،يمغازه اشو بچ يخواد جنسا يبابام فردا م. ما يخونه  نيايفردا ب نيهم م،يريجشن بگ گهيدو سه روز د نكهيا يبه جا-

 خونه اميم عيخونه كه فك نكنه بعد از مدرسه سر اميم رتريو د ميكالس فوق برنامه دار

 از كارامو نكردم يليزود، من هنوز خ نقدريبابا، چرا ا يا-

 ما يخونه  ميايبعدش م م،يخر يو شمعو م كيك ميريفردا بعد از مدرسه با هم م ؟يبكن يخواست يكار م يمثال چ-

 فردا باشه؟ ديحاال حتما با-

 يمونه، حاال چ يسره م هيخونه،  اديم ريد نهيخواد تو مغازه بچ يجنساشو م يوقت شهيهم ستش،يفردا مطمئنم كه بابام ن يمن فقط برا وشاين-

 م؟يريدو سه روز زودتر واست تولد بگ شهيم

 شما يخونه  ميايبا هم ب يكه دسته جمع ميذار يقرار م ايبا فواد و پور م،يخر يم وهيو م كيك ميريباشه، فردا بعد از مدرسه م-

به او برچسب بچه  وشايكه اگر مخالفت كند، ن دياما باز هم ترس. را در خانه اشان برگزار كند وشاينبود تا جشن تولد ن يهم راض يليخ بنفشه

 .بودن بزند
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 ؟يپوش يم يتو واسه فردا چ: رو به بنفشه كرد وشاين

 بلوز و شلوار ،يلباس معمول هي-

 زنگ نزدما اوشيمن هنوز به س يپوشم، راست يباشه منم بلوز و شلوار م-

 .نزند ايزنگ بزند  اوشيبه س وشايمهم نبود كه ن شيرا باال انداخت، اصال برا شيشانه ها بنفشه

 .نداشت يوجود خارج شيبرا اوشيس

 :ديخند وشاين

 زنم يفردا بعد از تولد بهش زنگ م-

 شه؟يم يچ ايپور-

 زنم يبهم م ايخوب بود كه با پور يليخ اوشيفعال كه هستش، اگه هم س-

 ؟يزن يباهاش بهم م يگ يحاال م ،يريعكس بگ ايبا پور يخوا يتو كه فردا م: تعجب كرد بنفشه

 :ديباز هم خند وشاين

 زنم يبعدش باهاش بهم م اره،يم ييواسم چه كادو نميبزار بب-

 ؟يخواد بخره؟ واسه خاطر كادو باهاش موند يم ييحاال مگه چه كادو-

 زشته؟ يگفت يبهم م ادتهي ؟يشد اياالن طرفدار پور -

 .چه در سر دارد وشايمعلوم نبود ن. به جر و بحث ادامه ندهد ن،ياز ا شتريگرفت ب ميتصم بنفشه

 بخشنده، اوشيس گريبرازنده اش بود و طرف د "كاراگاه گجت"بود كه لقب  ايپور انيجر نيف اطر كيبود؟  "چه كاره حسن"بنفشه  اصال

 ...كه

 ...كه

 ....تمبونش يتو

 سروده بود، اوشيس يبرا يعجب شعر. ديشعرش نخند نياصال به ا نباريا بنفشه

 ....يشعر عجب

....... 

 :داد يرا محكم در دستش فشار م يگوش. عرق كرده بود ،ياز خوشحال ايپور دستان

 خبر خوب هيالو فواد، -

 شده؟ يچ-

 جشن تولد يواسه  نا،يبنفشه ا يخونه  ميبهم زنگ زدو گفت فردا بر وشاياالن ن-

 زود؟ نقدريهنوز دو سه روز مونده تا روز تولدش، چرا ا-

 رنيخوان جشن بگ يزودتر م ست،يبنفشه خونه ن يگفت فردا بابا وشاين-
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 شده بود، ايدردسر مه يب يخوش گذران كي يبرا زيهمه چ. مانش برق زدچش فواد

 ...زيچ همه

 خونشون؟ ميبر يشد، قرار شد چه ساعت يعال يليخ-

 نايبنفشه ا يخونه  ميريم ييبعدش چهارتا م،يبخر وهيو م كيو بنفشه، تا ك وشايدنبال ن ميريبعد از مدرسه من و تو م-

 گذره يخوش م يبشه، حساب يخوبه، فردا چه روز-

 دياونم خند ،يبهم لب بد ديبار بهش گفته بودم با هيآخه  اد،يخودشم بدش ن وشايفواد من فكر كنم ن-

 بتركون وشايبا ن يخوبه، پس تو حساب-

 .رفت جيسرش گ ياز خوش ايپور

 ؟يكن يكار م يفواد، ممكنه بنفشه نخواد، اون موقع چ-

 يكمكم كن ديكنم، تو هم با ينشد مجبورش م يكنم، اگه هم راض يم شيراض-

 باشه، منم هستم-

 برو به خودت برس گهيخوب د يليخ-

 ؟يچه جور-

 يكار كن يچ ديبا يرو نگاه كن تا بدون لمايبرو بازم همون ف-

 باشه ه ه ه ه ه ه ه: نعره زد ايپور

 .كردند يا نگاه مممنوعه اشان ر يها لميبار چندم ف يبعد هر دو پسر نوجوان برا يلحظه  چند

 :دياز اجناس كه وسط مغازه تلنبار شده بود نگاه كرد و آه كش يبه كوه اوشيس

 .مينيهمه رو بچ ديتا فردا صبح با م،يكار دار يليخ-

 ميحاال فردا نشد، پس فردا، عجله كه ندار: آدامسش را باد كرد انيشا

 يهمه چ ديامشب با نيپس هم ،يندار قهيتو هم كه سل گه،يد يحساب كتابا غاتويتبل يدنبال كارا رميمن از فردا م م،يهم عجله دار يلياتفاقا خ-

 تموم بشه

 يكن يكار م يچ يا قهيتو كه خوش سل نميخوب حاال، بب ليخ-

لباسها رو به  تا بگم چطور ار،يمغازه بردار ب رونيبرو اون رگالها رو از ب ه،يمجلس يقسمت لباسها فيرد نيا م،ينيجنسها رو بچ ميشروع كن ايب-

 ينيبچ زشونيسا بيترت

 :دوباره او را مورد خطاب قرار داد اوشيرفت، س يبه سمت در خروج انيشا

 ؟يجنسا رو آورد يهمه  ان،يشا نميبب-

 آره همشونو آوردم-

.......... 
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. قفل شده بود گريكديدر  ايو پور وشايباز هم دستان ن. داشتند يآنها گام بر م يجلو وشايو ن ايزدند و پور يقدم م گريكديو فواد در كنار  بنفشه

 :رو به بنفشه كرد. شد انيجر ينگاه بنفشه را گرفت و متوجه  ريفواد مس. مانده بود خكوبيدستان آن دو م يبنفشه چشمانش رو

 رم؟يتونم دستتو بگ يمنم م-

 .سوال فواد فكر كرد يچند لحظه در سكوت به معن بنفشه

 ش را در دست فواد بگذارد؟دست يعني

تكان  دييتا يبنفشه سرش را به نشانه . بماند يدر دست فواد باق شتريب يداشت دستانش كم يچه اشكال. او كه قبال با فواد دست داده بود خوب

 .قفل شده بودند گريكديدستان بنفشه و فواد بود كه در  نباريداد و ا

 .نيزده بود و هم شرمگ جانينداشت، هم ه يحس بد. به دستان خودشان نگاه كرد نباريا بنفشه

 .جنس مخالف را در دست گرفته بود كيبار، دست  نياول يبرا

 شده بود، كينزد نقدريا يبار بود كه به پسر نياول يبرا

 ...پسر كي

 ....جنس مخالف كي

 .دادند يرا تاب م شانيزدند و دستها يرو قدم م ادهيپ يسنگ فرشها يپسر و دختر نوجوان دست در دست هم، رو چهار

........ 

 :ولو شده بود، گفت هيچهار پا يكه رو انيبه رگالها كرد و رو به شا ينگاه اوشيس

 بود؟ نيكل جنسها هم-

 مينيعالمه مونده كه بچ هيهنوزم  م،يكن يكار م ميكمه؟ از ده صبح دار-

 ها كجان؟ يمجلس زيپس شوم ه،يكه همش لباس مجلس نايا-

 همون جاست گه،يآوردم د-

 .اشاره كرد نيزم يلباس رو يبا دستش به بسته ها و

 :دستانش را به كمرش زد اوشيس

 نميب ينم يزيكو؟ پس چرا من چ-

 :زد هيتك نيزم ياز زانوانش را رو يكيبلند شد و با غر غر به سمت بسته ها رفت و خم شد و  هيچهارپا يبه زحمت از رو انيشا

 ينيب ينم نيواسه هم گه،يد يكور-

 .بود ستادهيا انيسر شا يدست به كمر، باال اوشيس

 .نكرده بود دايپ يزيهنوز چ يكرد، ول يبسته ها را جا به جا م انيشا

 :ضرب گرفت نيزم يرو شياز پاها يكيبا  اوشيس

 ؟يجنسا رو از خونه آورد يكه همه  يكه من كورم؟ تو مطمئن-
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 آره بابا، آوردم-

 يگفت ادمهي ؟يداشت زياز قبل شوم اي ؟ينداد زيآورده بود؟ بهش سفارش شوم هيبود كه دوستت از ترك ييجنسا يهمه  نايفكر كن، ا كمي-

 يخودتم تو خونه جنس دار

 :زد شيشانيپ يناگهان با دستش رو انيشا

 از جنسا تو خونه موندن، تو كمد اطاقم يسر هي اوشيس يوا-

 اديبدتم م يگم كودن يبعد كه بهت م ؟ياريمگه من سفارش نكردم كه همه رو ب ارشون،يپاشو برو ب ،يزن يم لنگ شهيتو كه هم يريبم يآ-

 نميقربونت برم، من اصال حال ندارم پشت فرمون بش ارشون،يجون من پاشو برو ب ا،يس-

 م؟يچقدر كار دار نجايا ينيب يحرف نزن بابا، نم-

 گهيد ارشونيدم، برو ب يمن خودم انجام م-

دوباره با بنفشه چشم تو  يخوا ينگذشته، م ميكه زد يخونه ات، هنوز دو هفته از گند رميمن نم ارشون،يپاشو برو ب ،يهست يتو عجب آدم تنبل-

 چشم بشم؟ پاشو برو

 راحت التيبهم گفت، خ شبيخونه، د ادي يكالس فوق برنامه داره، تا چهار و پنج بعد از ظهر هم نم ست،يبنفشه خونه ن-

 انيتو شا يشد يمصرف يگم، چه ب يبابا پاشو برو م-

 بشه زيتا تر و تم سميل يكنم واست، به جون تو خودم تا صبح، كل مغازه رو واست م يجبران م-

 :به خنده افتاد اوشيس

 بده، من رفتم دويخوب بابا، كل ليتو، خ يا وانهيد-

 .خانه را به او داد ديكل عيشود، سر مانيپش اوشينكند س نكهياز ترس ا انيشا

 :كرد انيدوباره رو به شا اوشيس

 شكنمايبخدا گردنتو م نمش،يمن نرم اونجا بب ست؟يبنفشه خونه ن يمطمئن انيشا-

 راحت التينه مطمئنم، برو خ-

 .برداشت و بالفاصله از مغازه خارج شد شخوانيپ يرا از رو يبزرگ يپارچه  اوشيس

........ 

 :كرد وشايرو به ن بنفشه

 گهيدست دست كردن نداره، زود باش د نقديانتخاب كردن كه ا كيك هي-

 :چشم غره رفت وشاين

 هم بخرم ينيريكم ش هيخوام  يكنم، م يكار م يدارم چ نميبذار بب گه،يهولم نكن د-

 :كرد وشايبه دفاع از بنفشه رو به ن فواد

 پولتو خرج نكن يخوبه، الك كيك نيچرا؟ هم گهيد ينيريكم زودتر، ش هيگه،  يخوب راست م-
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 .است دهيدانستند كه چرا فواد با بنفشه هم عق يدونفر م نيبه فواد كرد، فقط هم ينگاه مين ايپور

 ...برسد يخال يبه خانه  عتريخواست هر چه سر يم فواد

 ....يخال يخانه  به

 ....از بزرگتر يخال ي خانه

.............. 

پله ها نگاه كرد و نفس  ريهول و دستپاچه در خانه را باز كرد و به ز. رفت ابانيخ يك كرد و با عجله به آن سوپار ابانيرا كنار خ نيماش اوشيس

با كفش وارد خانه اش  اوشيبود كه س نيهم انيهمانطور با كفش از پله ها باال رفت، حق شا. بنفشه خانه نبود. بود انيحق با شا. ديكش يراحت

 ينم يآوردن آن باق رونيباز كردن بند كفش و ب يبرا يزمان گريد. اش،باعث شده بود كه وقتشان هدر رود يو حواس پرت يتنبل نيهم. شود

 زيبه دنبال شوم. تخت پهن كرد و در كمد را باز كرد و به جستجو در كمد پرداخت يشد، پارچه را رو انيبه سرعت وارد اطاق شا اوشيس. ماند

 انيشا يآورد و شماره  رونيب بشيرا از ج يگوش يكالفه و عصب. نبود زهاياز شوم يخبر يول. ند و كاو كردهمچنان در كمد، ك قهيچند دق. ودها ب

 :را گرفت

 كو؟ زهايشوم نيپس ا ان،يالو، شا-

 گهيتو كمده د-

 نم؟يب يتنه تو كمدم، پس چرا نم مياحمق من االن تا ن-

 خوب بگرد، همونجاست،-

 :چند لحظه سكوت كرد و ناگهان انيشا

 يوا ،يوا شه،يخواهرم گذاشتم، تو انبار يخونه  ،يوااااااااا-

 اونجا رميمن كه عمرا نم رشون،يخواهرت بگ يپاشو برو خونه  ،يچقدر معطلمون كرد نيبب اد،يخبرت واسه من ب يمرگ، اله يدرد، آ يآ-

 نجايچاكرتم هستم، تا تو ا ارم،يخواهرم بسته ها رو م ياز خونه  رميكردم، من االن خودم م يدونم چرا قاط يداداش منو ببخش، بخدا نم يوا-

 مغازه برات گذاشتم شخوانيپ يمن بسته ها رو، رو يبرس

 .....ديشن ييبه سمت پارچه رفت و آنرا برداشت و خواست از در اطاق خارج شود كه صدا. با حرص تماس را قطع كرد اوشيس

 ايفواد و پور وشا،يبه سمت ن. پدرش خانه نبود. لبش نشست يرو يلبخند. پله ها جشم دوخت راه ريدر خانه را باز كرد و به ز اطيبا احت بنفشه

 :ديچرخ

 ستشيتو، بابام ن نيايب-

 :بنفشه در خانه را بست. سه وارد خانه شدند هر

 باال ميبر-

 فشياز ك يا نهيراه پله ها معطل كرد، آ ريز وشاين. و فواد از پله ها باال رفتند ايخودش جلوتر از آنها از راه پله ها باال رفت، به دنبال بنفشه، پور و

بار  چند. زده بود رونيب ش،يرژ لب از چند قسمت لبها. ديكش شيلبها يرو انهيرا در دست گرفت و ناش يرنگ يآورد و رژ لب صورت رونيب
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 .گرفت چير پراه پله ها را د ريو به دنبال آنها مس ديرا به هم مال شيلبها

 ؟يباباااااا، خونه ا: زد ادياز نبود پدرش فر نانياطم يبنفشه برا. سكوت خانه را فرا گرفته بود. وارد هال شد بنفشه

 :بنفشه با لبخند گفت. ديبه گوشش نرس ييصدا

 جمع التونيخ ستش،يخوب، بابام ن ليخ-

 .بنفشه وارد خانه شده بود يعجب لحظه ا. فرستاد يبود و به بخت بد خودش لعنت م ستادهيپشت در اطاق ا اوشيس

 ...يلحظه ا عجب

 كرد؟ يچه م نجايگردد؟ پس بنفشه ا ينگفته بود كه بنفشه، كالس فوق برنامه دارد و تا ساعت پنج بعد از ظهر به خانه بر نم انيمگر شا اصال

 بود؟ اش چه ييدروغگو لياما دل. جواب خودش را داد، بنفشه دروغ گفته بود خودش

 :ديرا شن يدخترانه ا يصدا. نا آشنا گوش فرا داد يكرد و به صداها زيرا ت شيگوشها اوشيس

 ارم؟يكجا مانتومو در ب شه،يجشن تولد شروع م گهيهوراااااااااااا، د-

 ارميتو اطاق من، منم مانتومو در ب ميبر وشاين: جواب داد بنفشه

 .ه استهمراه بنفش وشايبا خودش فكر كرد، پس ن اوشيس

 ....آمد يدخترك خوشش نم نياز ا اصال

 ....اصال

خارج شود و  انياز اطاق شا ند،يبنفشه او را بب نكهيو قبل از ا يو خواست به آرام ديكش ينفس راحت اوشيبسته شدن در اطاق بنفشه، س يصدا با

 .شد خكوبيم ،يپسرانه ا يصدا دنيبرود كه با شن رونيبه سرعت از خانه ب

 ستيهم بزرگ ن يليخونشون خ: رو به فواد كرد ايپور

 ماست يخونه  يآره، اندازه : جواب داد فواد

 ست ختهيبهم ر كمي-

 اوهوم-

 دچار توهم شده است؟ اي دهيپسرانه شن ياخم كرد، با خودش كلنجار رفت كه واقعا صدا اوشيس

 .از تعجب چشمانش از هم گشوده شد نباريلحظه سكوت كرد و ا چند

 ....شد انيجر يامال متوجه ك اوشيس

 ....كامال

 .دو پسر را همراه خود به خانه آورده بود بنفشه

 ان،يبر سرت شا خاك

 ...كردنت تيبچه ترب نطوريبر سرت با ا خاك

 ....بر سرت خاك
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 ...پسر به خانه آورده بود بنفشه

 ....پسر

 ....پسر

.............. 

و  ديايب رونيخواست از اطاق ب يته دلش م. داد يبود و به صداها گوش م ستادهيا انيكه هنوز به چهره داشت، پشت در اطاق شا يبا اخم اوشيس

دوست داشت مطمئن شود كه  گريد ياز سو. گوش بنفشه بخواباند ريز يليس كيكند و بعد  رونيهر دو پسر نوجوان را از خانه ب يابتدا با اردنگ

 .از آن است شتريب يزيچ اياست و  يدسته جمع يدوره  كيفقط در حد  ،ينين دور هم نشيا

 خواهد شد؟ دهينبود صبر كند تا بفهمد ماجرا به كجا كش بهتر

 نبود؟ بهتر

 .كرد ينم ديبنفشه را تهد يكه حضور داشت، پس خطر اوشيس وفتد،يب يهم قرار بود اتفاق اگر

 ....كرد و منتظر ماند زيرا ت شيگوشها اوشيس

 ديچرخ وشايبه سمت ن يپارچه ا يبا همان شلوار مدرسه . به تن داشت يرنگ يگرد آب قهيبلوز . مدرسه اش را از تنش خارج كرد يمانتو بنفشه

بند ثابت مانده  يچشمان بنفشه رو. مشخص بود رش،يز دلباسيبند سف. بود دهيپوش يتاپ قرمز رنگ وشاين. باال رفت شيابروها وشاين دنيو با د

 .حسرت در دلش نشست هيشب يزيو باز هم چ بود

 ؟يايب يخوا يم ينجوريا: كرد وشايبه ن رو

 ؟يايب يخوا يم ينجوريا نميحاال تو بگو بب ه؟يآره مگه چ: كرد رو به بنفشه كرد يم زانيرا به گوشش آو شيهمانطور كه گوشواره ها وشاين

 ؟يچه جور-

 مو داره؟ نقدرينگاش كن توروخدا، دستات چرا ا ه؟يچ نيفواد؟ ا يجلو يايب يخوا يبا شلوار مدرسه م ،يديلباس پوش هايمثه دهات-

 :دستانش چشم دوخت يرو يمشك يبه موها. به دستانش نگاه كرد بنفشه

 ه؟يمگه چ-

 زهيچه تم نيمنو بب يدستا ،يهست يچقدر هپل شششش،يا-

باعث  وشاين يبود؟ صدا ختهياوضاع بهم ر نقدريواقعا ا. ضطراب شدبنفشه دچار ا. گذاشت شيچشمان بنفشه به نما يرا جلو دشيدستان سف و

 .رديشد چشم از دستانش برگ

 نيبب نويحاال ا-

چشمش افتاد به رژ . نگاه كرد وشايبه ن يبا سرخوردگ. بنفشه پوست لبش را به دندان گرفت. ديبه سمت باال كش يشلوارش را كم يپاچه ها و

 .جا خوش كرده بود وشايلب ن يكه رو يلب كج و معوج شده ا

 :متفكرانه به او چشم دوخت وشاين

به  يزيچ ياسپره ا ،يادكلن هيبچه ها، در ضمن  شيپ رميكنو بپوش، شلوارتم عوض كن، من م دايبلند پ نيبلوز آست هيحاال ناراحت نباش، برو -
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 يد يعرق م يخودت بزن، بو

. داد يعرق م يبود و بدتر از آن بو يهپل وشايبه قول ن شيدست و پا. داغان بود تشيچقدر وضع. رفت بنفشه بغض كرد رونيكه از اطاق ب وشاين

 .ديكش رونيدر هم شده ب يلباسها نيبود، از ب دهيرا كه چروك يرنگ يبلند صورت نيلباسش رفت و بلوز آست يبه سمت كشو يبا دلخور

دستش را به دور گردن  ايپور. كرد ياش را روشن م يسالگ زدهيس يكه بر لب داشت شمع ها ينشسته بود و با لبخند پت و پهن ايكنار پور وشاين

 .حلقه كرد و خودش را به او چسباند وشاين

گذاشته  ريتاث شياز حد رو شيب وشاين يصحبتها. تا ساعدش مشخص نشود ديكش ياش را، با هر دو دستش م دهيبلوز چروك ينهايآست بنفشه

 ....بود

 ...از حد شيب

 ...گذارند يهم م يرا رو ريتاث نيشتريب همساالن،

 ....ريتاث نيشتريب

 د؟يكش يرا م شينهايبا خود فكر كرد كه بنفشه چرا آست. كرد ياش نگاه م يكاناپه دو نفره نشسته بود و به حركات عصب يكنار بنفشه رو فواد

 :داد شيبه صدا يمهربان لحن

 ؟يشده؟ چرا ناراحت يبنفشه چ-

 :و گفت ديلغز يم وشايبند تاپ ن ريثابت مانده بود كه كم كم به ز ايدست پور يبنفشه رو نگاه

 ستين يزيچ-

 شده؟ يزيچ گه،يبهم بگو د-

 ديخند ينگاه كرد كه خودش را خم كرده بود و غش غش م وشايبه ن بنفشه

 ستين يزيگم چ يم-

از . داد نياش را چ ينيو ب ديكش قيبنفشه نفس عم. كاناپه دراز كرد يپشت يه روشد و دستش را از پشت سر بنفش كتريبه بنفشه نزد يكم فواد

بنفشه . داد يحلقه كرده بود و قلقلكش م وشايدستانش را دور كمر ن ايپور. نگاه كرد ايو پور وشايدوباره به ن. عرق تن فواد چندشش شد يبو

 .را قورت داد دهانشآب 

 :نداشت يتياهم شيآمده بود و اصال برا نيياز حد پا شيتاپش ب ي قهيكرد كه  وشايرو به ن فواد

 زود باش گه،يشمعا رو فوت كن د-

 :خنده كنان گفت وشاين

 قلقلكم نده نقدريا گه،يذاره، نكن د ينم نيا-

 :ثابت ماند وشايدستانش به دور كمر ن ايپور

 ندارم، فوت كن تيكار ا،يباشه، ب-

 نره ادتي آرزو كردن: كرد وشايرو به ن فواد
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 دو، سه ك،ي: زدند اديفر وشايو فواد و ن ايپور

 .شمع چشم دوخته بود يبنفشه بود كه مغموم و متفكر به شعله ها تنها

 .كرد يچشم به بنفشه نگاه م يفواد از گوشه . باز هم بنفشه كف نزد. شمع ها را فوت كرد، هر سه نفر كف زدند وشاين

 :از فرصت استفاده كرد و گفت ايپور

 بدم ديمن با كويبوس تبر نياول-

 .جلو آورده بود ايپور يگونه اش را به سمت لبها يينگاه كرد كه با پر رو وشايبا تعجب به ن بنفشه

 :ديخند ايپور

 خوام يمن لب م ست،ينه لپ قبول ن-

 .ديخند وشاين. معذب شد يكم بنفشه

دستانش پنهان كرد  نيو صورتش را ب ديكرد و دوباره عقب كش كينزد ايبا لبخند خودش را به پور وشاين. به آن دو نگاه كرد يچشم ريز بنفشه

. كرد يباور نم ديد يچشمان بنفشه آنچه را كه م. صورتش خم شد يصورتش كنار زد و رو يرا از رو وشايدستان ن ايپور. ديو بلند، بلند خند

چرخاند و با فواد  گريسرش را به سمت د. بود از ذهنش گذشت دهيكه د يلمياز ف ييلحظه صحنه ها كي. ديپروا بوس يرا ب وشاين يلبها ايپور

 :لبش به بنفشه نگاه كرد و گفت يرو يفواد با لبخند مزخرف. چشم در چشم شد

 شه؟يم يبوس من چ-

 :است، به چشمان فواد نگاه كرد دهيفكر كرد اشتباه شن بنفشه

 ؟يچ يعني-

 ست؟يمگه تولد ن خوام، يمنم بوس م-

 :و منگ جواب داد جيگ بنفشه

 وشاستيتولد ن ست،يتولد من كه ن-

 يبوسم كن ديتو با د،يبوس يم ديمنو كه نبا د،يرو بوس ايكه پور وشاين-

 نه: خودش را جمع و جور كرد بنفشه

 :خودش را به بنفشه چسباند يكم فواد

 كارو كرد؟ نيا وشايچرا نه؟ مگه بده؟ اگه بده چرا ن-

 .ولو شده بود ايدر آغوش پور باينگاه كرد كه تقر وشايو به سمت ن ديخودش را عقب كش بنفشه

 :را به سمت فواد كرد روش

 من دوست ندارم-

 :دست بنفشه را گرفت فواد

 شهيتموم م يدونه، زود هيهمش -
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 :اورديب رونيكرد دستش را از دست فواد ب يسع بنفشه

 ادي يخوام ، خوشم نم ينه، نم-

 ايپور ايپر رو شد: ديخند يكه م ديرا شن وشاين يصدا

 :دست بنفشه را محكم فشار داد فواد

 اديكه، خودتم خوشت م ستشين يزيچ-

 .بود دهيد تيرا در آن وضع اوشيآورد كه در اطاقش را گشوده بود و س اديرا به  يلحظه ا بنفشه

 :مبل كشاند يهم خودش را به كناره ها باز

 گم دوست ندارم ينه فواد، مگه نم-

 :ديبا دستش بنفشه را به سمت خودش كش فواد

 يكن يحاال چرا فرار م-

نبود كه به  يكس گريخودشان، آنوقت د يآن هم در خانه . ديايبر سرش ب ييجا بال نينكند ا. بود دهيرنگش پر. ديكوب يامان م يقلبش ب بنفشه

كه انگار قرص خنده خورده بود، به شدت  ييوشايا را از حدش فراتر گذاشته بود و نكه پ ايپور دنيو با د ديچرخ وشايبه سمت ن. دادشان برسد

 :بنفشه گرفت يموضوع شد و از بازو يفواد متوجه . كاناپه بلند شود يگرفت از رو ميتصم. جا خورد

 ؟يبر يخوا يكجا م-

 :ديلرز يبنفشه م يصدا

 خوام پاشم يولم كن، م-

 نيمن بش شيپ-

 بهش بگو ولم كنه وشايخوام پاشم، ن ينه م-

 فواد ولش كن: خنده كنان گفت وشاين

 .....نداشت كه دست بنفشه را رها كند ميفواد تصم اما

داد  يم صيلرزان بنفشه را تشخ يصدا وشا،ين يامان و مسخره  يب يخنده ها نيدر ب. بود يعاد رياوضاع غ. كرده بود زيرا ت شيگوشها اوشيس

: كه با خنده گفت ديرا شن وشاين يصدا. صداها واضح تر شده بود. در اطاق را باز كرد يبه آهستگ اوشيس. كرد يمخالفت م يزيكه انگار با چ

 كن ولشفواد 

 اه ه ه ه ه ه: گفت تيكه با عصبان ديبنفشه را شن يلحظه صدا كي

 گهيد نيبش: ديرا شن يزمخت پسرك يصدا

 ولم كن: بنفشه يناله  يبعد صدا و

 :ديرا شن وشاين يصدا نباريو ا ديبه گوش رس يكشمكش يصدا. قطع شده بود وشاين يخنده  يصدا

 ؟يكن يكار م يفواد چ-
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 كنه ينم يكار: ديبه گوش رس گريد يپسرك يصدا

 چخ خ خ خ: ديچيدر فضا پ يزيپاره شدن چ يصدا

 نكن ن ن ن ن: بنفشه بود غيج يبعد صدا و

كه در برابر  يو از راهرو گذشت و مثل اجل معلق وسط هال ظاهر شد و به صحنه ا ديپر رونياز اطاق ب ندانست و زيماندن را جا گريد اوشيس

 .بود، چشم دوخت دگانشيد

 قهيكه  يبود كه با تاپ قرمز وشاياز دخترها ن يكي. كاناپه نشسته بودند يدوازده تا پانزده ساله دو به دو رو نيسن نيدختر و پسر نوجوان ب چهار

 .نشسته بود يآمده بود، در آغوش پسرك نوجوان نييپا نهيس ياش كامال تا رو

سمت راستش پاره شده بود و  يكه سر شانه  يصورت ي دهيبلوز چروك كيبا  زديكاناپه برخ يخواست از رو يم ايبنفشه بود كه گو گريد دختر

 .ور شده اش مشخص بود كيبلوز  رياز ز فشيبدن الغر و نح. به جا مانده بود يچپش در دست پسرك نيآست

 .كردن بود هيگر يبنفشه نگاه كرد كه آماده  ي دهيبه صورت ترس اوشيس

بود و با خشم به بنفشه  ستادهيكه به پا داشت وسط هال ا ييكردند كه با كفشها ينگاه م يمرد جوان يبه چهره  رتيچهار نفر با ترس و ح هر

 .كرد ينگاه م

 يفرشته  اوشيلحظه با خودش فكر كرد كه س كي. شد ريسراز شياشكها اوشيس دنيبنفشه با د. را شناختند اوشيهر دو س وشايو ن بنفشه

 .چطور وارد خانه شده است اوشيمهم نبود كه س شيبرا. نجات است

 .داد يم تيكوچك حس امن يخانه بود كه به بنفشه  نيحضورش در ا مهم

 ...كوچك ي بنفشه

 ....كوچك تنها ي بنفشه

 ن؟يكن يم يچه غلط نيدار: زد اديفر اوشيس

خودش  وشاين. به عقب و جلو تلو تلو خورد يبنفشه كم ن،يبا رها شدن آست. بنفشه را رها كرد نيبه خود داد و آست يبود كه تكان يكس نياول فواد

و خواست كه  د،ياز او، فواد از جا پر تيبه تبع. ديدو يكاناپه برخاست و به سمت در خروج ياز رو عيسر ايپور. ديكش رونيب ايرا از آغوش پور

فواد حواله كرد كه محكم به باسنش برخورد كرد و باعث شد كه  يبه سو يو لگد ديمعطل نكرد و به سمت فواد دو اوشيبه سمت در بدود، س

 آخ خ خ خ خ: بكشد اديفواد وسط هال ولو شود و فر

 هرزه يدختره  خفه شو: ديبه سمتش چرخ اوشيس. ديكش غيج وشاين

فواد از فرصت استفاده كرد . به آسمان بلند شد ادشيبرخورد كرد و فر ييرايپذ زيبا م شيقبل از آن كه به فواد برسد، پا د،يبه سمت فواد دو و

 يارا در دست گرفتند و با پ شانيهر دو با عجله، كفشها. ديدو نيياز در خارج شد و از پله ها پا ايو از جا برخاست و به سرعت به همراه پور

شده  ريآنها، د هيتنب يبرا گريكه د ديفهم يدرب اصل يصدا دنياما با شن ديلنگان لنگان به دنبالشان دو اوشيس. دنديپر رونيبرهنه از خانه ب

 .است

 :زد شيصدا يبه آرام. كاناپه گذاشت ينشست و سرش را رو نيزم يبا ترس به بنفشه نگاه كرد كه رو وشاين
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 ....بنفشه ؟يشد يبنفشه، چ-

. كاناپه بلند شد ياز ترس از رو وشاين. به خون نشسته وارد هال شده بود يكه چشمان اوشينگاهش افتاد به س وشاين. ديلرز ياز ترس م بنفشه

 :كرد وشايرو به ن ديمال يهمانطور كه خم شده بود و زانو اش را م اوشيس

 رونيزود گورتو گم كن، برو ب-

 .چطور عقب عقب به سمت اطاق بنفشه رفت و وارد آن شد دينفهم وشاين

 :زد يم اديكه خطاب به او فر ديشن يرا م اوشيس يصدا هنوز

 يبنفشه رو هم مثه خودت كن يخوا يحاال م ،يخودتم مثه اونا بار اومد ،يهرزه دار يننه بابا گه،يد يپدرو مادر يب-

 .شد ياز چهره اش جار وشاين ياشكها

 :به شانه اش زد ينشست و با دستش ضربه ا شيپا يپنجه  يبه سمت بنفشه رفت و رو اوشيس

 تو خونه؟ ياريپسر م گهيحاال د نم،يسرتو باال كن بب ؟يزد يخودتو به موش مردگ-

 :را باال برد شيصدا اوشيس. سرش را بلند نكرد بنفشه

 گم سرتو بلند كن يم ؟يديخجالت كش يديمگه، منو د ستميبا تو ن-

چشمان . اصالحش كرده بود غيكه با ت يهمان صورت. رنگ صورتش زرد شده بود. چشمانش اشك آلود بود. سرش را بلند كرد نباريا بنفشه

 .بنفشه، ثابت مانده بود زانيدم خط نام يرو اوشيس

 :بنفشه، نگاهش را از دم خطش چرخاند و به چشمانش نگاه كرد يصدا با

 ؟ياون روز لخت تو بغل مهسا بودكار بده، پس تو چرا  نياگه ا-

 ؟يديپس تو چرا خجالت نكش: بنفشه به هق هق باز شد دهان

 خواستم ازون كارا كنم يتازه من كه نم: ديدماغش را باال كش بنفشه

 يازون كارا كن ياما تو دوست داشت: آب دماغش را كه به حلقش وارد شده بود، قورت داد بنفشه

 كه جواب نداشت، حرف حساب. الل شده بود اوشيس

 .سوال برده بود ريبا دوازده سال سن او را ز دخترك

 .كرد يرا استنطاق م او

 ده،يبود كه او را لخت مادر زاد د دهيرخش كش به

 ده،يعمل ممكن د نيبود كه او را در حال بدتر دهيرخش كش به

 ....بود دهيرخش كش به

 م؟يپندار يجدا بافته م ياز ما، خودمان را تافته  يما، بد است، چرا بعض يهمه  يبد است، برا يسوال داشت، اگر كار يجا نيواقعا هم و

 همه، كار بد است يبد، برا كار

 .......همه يبرا
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 :بنفشه نگاه كرد يبه اشك ها اوشيس

 د،يكش يشد و بنفشه آن را باال م يم رياش كه سراز ينيآب ب به

 .پاره شده اش يسرشانه  به

 .كشد يدانست بنفشه چرا باز هم آنرا م يباسش كه نمل يكش آمده  نيآست به

 :زد اديهق هق فر انيبنفشه م. نشست نيزم يرو اوشيس

 خواست به زور بوسم كنه ياون م اوش،يس-

 .ديكش ريبار چندم ت يقلبش برا اوشيس

 ....بار چندم يبرا

 .در مقابلش نبود يبنفشه ا گريد

خواست به  ياصال دلش نم اوشيس. نداشت تيكس، اهم چيه يبود كه سرنوشتش برا يپناه يدر مقابلش نشسته بود، دخترك بدبخت و ب آنكه

 رفت، اوشيس اديدرد زانو از . آمد يبر سر بنفشه م ييفكر كند، كه اگر در خانه حضور نداشت، چه بال نيا

 :شد يم دهيكوب اوشيبود كه بر سر س يپتك محكم شد، همانند يكه از دهان بنفشه خارج م يجمله ا هر

 كردم؟ يكار م يمن چ ياگه تو نبود-

 كرد؟ ينبود، او چه كار م اوشيواقعا اگر س و

 كرد؟ يهم م گهيد يكرد، بعدش كارا ياگه بوسم م يعني-

 داد؟ يهم انجام م گريعمل د د،يبوس يواقعا اگر او را م و

 لمه؟يمثه همون ف-

 لم؟يواقعا مثل همان ف و

 .رديبود آتش بگ كينزد اوشيس

 نشسته باشد، تيرو به رو يدوازده ساله ا كودك

 ،يداشته باشد و مادر پدر

 گر،يكودكان د يهمه  مثل

 ،يروان ماريخوشگذران باشد و مادر ب پدر

 كرده باشد، يشانه خال تيبار مسئول ريداشته باشد و عمه از ز عمه

 با پدر، كودك را پس زده باشند، يداشته باشد و آنها به حساب لجباز و پدربزرگ مادربزرگ

 همه فشار، خم شده بود، نيبار ا ريكوه بود، ز اگر

 ....كوه بود اگر

 دوازده ساله بود، يكه كودك نيا
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 .....دوازده ساله يكودك

 .اش چسباند يشانيكاناپه گذاشت و كف دستش را به پ يآرنجش را رو اوشيس

 كودك را لعنت كند، نيمادر اپدر و  خدا

 را هم؟ مادرش

 هر دو را لعنت كند بله،

 ....دو را هر

 وشاين. نكرد ييبه او اعتنا اوشيس. زد يذوق م يرژ لب كج و معوجش تو. ديپر رونيبا چشمان اشك آلود از آن ب وشاياطاق بنفشه باز شد و ن در

 :زد اديو فر ديچرخ اوشيخواست از آن خارج شود، به سمت س يكه م يرفت و لحظه ا يبا همان چشمان اشك آلود به سمت در خروج

 احمق، گاو خر، االغ شعوريب ،يپدر و مادر يتو ب-

 زيل شيپا وشاين. ديبه گوشش رس ييبود كه صدا امدهين رونيب وشاين ياز ناسزاها ياز شوك ناش اوشيهنوز س. ديدو نييبه سرعت از پله ها پا و

را در دستش گرفت و با  شياز جا برخاست و كفشها عيسر د،يايبه دنبالش ب اوشينكند س نكهياز ترس ا. شده بود ريسراز خورده بود و از پله ها

 .آشفته از خانه خارج شد يظاهر

 ديفكر كنم ترك: گذشت و زمزمه كرد اوشيس يلبها ياز رو يمحو لبخند

 ....عيه...يك...عيه:با سكسكه جواب داد بنفشه

 وشاين-

 .بودند يهنوز اشكها جار. دينخند بنفشه

 نكن هيگر گهيبودم، د نجايخدا رو شكر كه من ا: رو به بنفشه كرد اوشيس

 ....عيه....يگ يم....عيه....به بابام: ديبا سكسكه پرس بنفشه

 گم، اما شرط داره ينه نم: ديكش قينفس عم اوشيس

 يچه شرط-

 گهيد زيچ هيو  ،يد يبه بعد به حرفام گوش م نياز ا ،يگرد ينم وشايبا ن گهيد-

 ؟يچ...عيه-

 يو فراموش كن يمنو ببخش ،يديبابت اون روز كه منو با مهسا د-

 :با خودش فكر كرد بنفشه

 را ببخشد؟ اوشيس

 ببخشد؟

 ....بخشد يم باشد،

 فراموش كند، نكهيا اما
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 شود؟ يم فراموش

 ييصحنه ها نيچن نه،

 ...هرگز

 ....هرگز

 ...هرگز

 ....شود ينم فراموش

 ....مت...عيه....بخش يقبوله، م...عيه....باشه: اش را پاك كرد ينيبا دستش آب ب بنفشه

 ؟يكن يفراموش م-

 ....كنم يم....عيه....فراموش...عيباشه،ه-

 كرد، يگفت، فراموش نم يم دروغ

 شد، يفراموش نم اصال

 ....بود محال

 ....محال

 .لبخند زد اوشيس

 ....عيه....يبه بابام نگ....عيه....يد يقول م: ديبا دلهره پرس بنفشه

 دارد؟ يتيبچه اهم نيسرنوشت ا ان،يشا ياز ذهنش گذشت كه اصال برا اوشيس

 بداند و چه نداند؟ چه

 دارد؟ يتياهم شيبرا واقعا

 يزشت شد دماغتو نكش باال، پاشو با دسمال پاكش كن، نقدريا گه،يد زيچ هيدم، در ضمن  يآره قول م-

شلوار  ينبرده بود، سرش را رو اديرا از  يهم حس تالف تيدر آن وضع. شد يباز هم چشمانش اشك اوشيجمله از زبان س نيا دنيبا شن بنفشه

 .دياش را به آن مال ينيگذاشت و آب ب اوشيس

 .نزد يحرف نباريا اوشيس

 .پناه بود يب يليخ دخترك

 را گرفته بود، مشيتصم اوشيس

 اش شود، يخواست حام يم اوشيس

 ....كوچك يبنفشه  نيا يحام

 قدم اول بود، نيا

 ات را بمال بنفشه، ينيب
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 ...ات را بمال ينيب

............ 

ناهار  خچال،يها رو هم ببر بذار تو  ينيريو ش كيك نيبه سر و صورتت بزن و ا يآب هيپاشو برو : از جا برخاست و رو به بنفشه گفت اوشيس

 ؟يخورد

 ستميگشنه ن: نگاه كرد اوشيسرش را باال آورد و به س بنفشه

 ديبا گهيبه من بگو، من د ايشد، ب يبه بعد هم هر چ نياز ا ،ينچرخ وشايبا ن گهيبرات شد تا د يدرس عبرت هي نينكن، ا هيگر گهيخوب، د ليخ-

 ؟يترس ينم ييبرم مغازه، تنها

 :ديلب برچ بنفشه

 ؟يبر يخوا يم-

 عالمه كار دارم هيبرم،  ديعمو، با گهيآره د-

 يستيمن ن يتو عمو: اخم كرد بنفشه

 آمد؟ ياز لفظ عمو خوشش نم چرا

 چرا؟

 :ديخند اوشيس

 بلوزتم عوض كن، نيپاشو ا ره،يگ يم ييواسه من غلط امال ريواگ ريهاگ نيخوب حاال، تو ا ليخ-

كفش  اوش،بايس: زد شيافتاد صدا اوشيس يچشمش به كفشها. برود اوشيدوست نداشت س. بنفشه دلش گرفت. به سمت در رفت اوشيس

 تو؟ ياومده بود

 :با خنده جواب داد اوشيس

 ديببخش ارم،يرفت درشون ب ادميآره، -

 :كرد و گفت يبلند نيكه در دستش بود، ف يبا دستمال بنفشه

 ولو شد؟ يفواد كه اونجور....تو  يكفشت زد نيبا هم-

 :قهقهه زد اوشيس

 يدار يخوب ي ونهيدفع، م يزدم، خوشت اومد؟ تو كه كال با مجار نيبا همآره، -

 .شد دتريقهقهه اش شد نباريا

 را آغاز كند يياو، چرت و پرت گو يپا به پا اوشيهم دخترك باعث شده بود كه س باز

 ....هم باز

 يشد حتما به من زنگ بزن، شمارمو كه دار يزيمن رفتم، اگه چ-

 .پله ها رفت يدر را باز كرد و به سو اوشيس. سرش را تكان داد بنفشه
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........ 

 .دلش شكسته نبود شيپ يمثل چند لحظه  گريكه رفت، بنفشه د اوشيس

 .مهم بود شيشده بود كه مشكالت بنفشه برا دايپ يكس

 .شد به او زنگ بزند يتوانست، اگر دچار مشكل يشده بود كه بنفشه م دايپ يكس

 .كرده بود يبابت آن ماجرا از او عذرخواه اوشيس. حس ناشناخته در وجود بنفشه شكوفا شد كيباز هم . نبود زاريب اوشياز س گريد

 نداشته باشد؟ يبا مهسا ارتباط گريممكن بود د يعني

 ممكن بود؟ يعني

 .ديايبر سرش ب ييبود چه بال كيچند لحظه فراموش كرد، نزد يبرا. ذوق زده بود بنفشه

 داد، يجوالن م اوشيدر فكرش، فقط س. انداخته بود ياو را به چه دردسر وشايچند لحظه فراموش كرد كه ن يبرا

 اوش،يس

 ...بخشنده اوشيس

.................. 

دختر . كرد زيچشمانش را ر اوشيس. بود دنيمشغول خند يكه با دختر جوان ان،يآمد كه چشمش افتاد به شا يپاساژ باال م ياز پله ها اوشيس

 .از خشم كبود شد اوشيس. بود دهيچسب كشانيبود كه به بوت يا يفروش يروسر كيبوت يجوان، فروشنده 

 يكنار دختر روسر نجا،يرا به باد دهد، آنوقت او ا ستشيبود دخترش هست و ن كينزد شيساعت پ كي نيهم. بود ياليخ يچه پدر ب انيشا

بر لب  يكه لبخند يدر حال انيبعد، شا ي قهيچند دق. گذشت و وارد مغازه شد انياز كنار شا تيبا عصبان. فروش، بگو بخند راه انداخته بود

 :مغازه آمد ونداشت، به در

 ؟يداداش اومد-

 .دهان و چانه اش گذاشته بود يبود و دستش را رو ستادهيا شخوانيكالفه رو به پ اوشيس

رو آوردم، هه هه، تازه نطقش باز شده بود كه واسم  زهايخواهرم، شوم يرفتم خونه  يمن جلد يايتا تو ب: كرد ياش م يعصب انيشا يصدا

 سرت كجا گرم شده بود؟ ؟يكرد ريچرا د دم،يزودتر از تو هم رس نجا،ياومدم ا چوندمشويكنه، پ يسخنران

 گفت؟ يچه م تيمسئول يپدر ب نيبه ا د،ينگو يزيكرد چ يسع اوشيس

 :دست بردار نبود انيشا

 ؟يهست ياز من راض گهياالن د م،يساعت معطل شد هيجنسا رو آوردم، همش  عيخوب خدا رو شكر من سر-

 باشد؟ يباشد؟ واقعا انتظار داشت كه از او راض يبا خودش فكر كرد كه از او راض اوشيس

 پدرها را برده بود، يهمه  يآبرو

 ....پدرها ي همه

اجناس كف  نينتوانست تعادلش را حفظ كند و ب انيشا. تمام قدرت او را به سمت عقب هل داد و با ديچرخ انيبه سمت شا تيبا عصبان اوشيس
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 .مغازه ولو شد

 كه به بنفشه قول داده بود، فيح. نگاه كرد انيبا خشم به شا اوشيس

 ...فيح

 ايذارم، آروم باش س يجا نم ويزيچ گهيد ،يهست يكنم، چقد عصب يبه بعد حواسمو جم م نيبابا، از ا يا: كرد اوشيرو به س يبا سردرگم انيشا

 .بكوبد واريبود سرش را به د كينزد اوشيس

 د،يفهم يواقعا نم انيشا

 به دنبال ندارد، يخشم نيكه جا گذاشتن چند تكه لباس، چن ديفهم ينم

 ....است يگريد زيچ اوشيكه علت خشم س ديفهم ينم

 .....ديفهم ينم

............. 

 يكه رو ديرا د وشايگشت و در كمال تعجب ن مكتشانيبا چشمانش به دنبال ن. وارد كالس شد اطيبود كه بنفشه با احت قهيهفت و پنجاه دق ساعت

 .شود شيدايامروز در مدرسه پ وشاين روز،يكرد بعد از افتضاح د يگمان نم. نشسته بود مكتين

چشم  ياز گوشه . آن نشست يآمد و رو مكتشينگاه كند به سمت ن وشايبه ن نكهيدوشش جابه جا كرد و بدون ا ياش را رو يكوله پشت بنفشه

 .كه به او زل زده بود دييپا يرا م وشاين

 :رو به بنفشه كرد وشاين

 كتكت زد؟ ؟يديترس ه،يچ-

 .را نداد وشايجواب ن. هم كالم نشود وشايبا ن گريافتاد كه به او گفته بود، د اوشيحرف س اديبه  بنفشه

 شون؟ياورديچرا برام ن ؟يخورد ؟يكار كرد يچ موينيريش كويك ؟يد يچرا جواب منو نم-

 .از دهانش خارج نشود يكرد خودش را كنترل كند، تا حرف يسع بنفشه

 ستم؟يمگه من با تو ن-

 .باز هم سكوت كرد بنفشه

 ؟ياون بهت گفته با من حرف نزن ؟يديترس اوشياز س-

 .آورد رونيرا باز كرد و كتابش را از آن ب فشيك پيز بنفشه

 ترسم؟ يازش م يچقدر بهش فحش دادم؟ فك كرد روزيد يديد-

 :ديچرخ وشايو به سمت ن اورديطاقت ن گريد بنفشه

 يديترك وياز پله ها افتاد يبعدش چه جور دميآره، د-

 .حرف به خنده افتاد نياز ا و

 :با خشم جواب داد وشاين
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 ؟يشد اوشيطرفدار س گهياالن د-

 رفته؟ ادتينكنه  ،يكرد يم يواسش خودكش يتو خودت داشت -

 كنم ينم يواسش خودكش گهيد-

 يدست خورده هست گهيبه همه جات دست زد، تو د روزيكن كه د يجونت خودكش ايبرو واسه همون پور-

 دست خورده؟ يگ يبه من م-

 اره؟يكه فواد سرم بال ب يبود دهيگم، تو نقشه كش يآره به تو م-

 خونه يتو يآورده بود اوشوينداشته باشه، تو از قصد س تيكه خودم بهش گفتم كار يديد ه،يچ انيونستم جرد يمن اصال نم رم،ينخ-

 ومد؟يسرم م ييچه بال يدون يخونه نبود، م اوشيتو خونه است، تازه اگه س اوشيدونستم س ينه، من نم-

 رنيبگ اوشويخوان حال س يهستن، گفتن م يعصبان يحساب ايفواد و پور-

 .ختيته دلش فرو ر بنفشه

 .اورنديب اوشيبر سر س ييخواستند چه كار كنند؟ نكند بال يم يعني

 پسرانه بود، يايدن يبند يخال كيفقط  نيدانست كه ا يهنوز نم بنفشه

 ...و بس نيهم

 دخترانه، يايدن يالبافيخ مثل

 .نداد وشايبه ن يجواب بنفشه

 :باز هم ادامه داد وشاين

 اريب اموينيريش كويك-

 :بنفشه جواب داد نباريا

 همشونو انداختم تو سطل آشغال-

 :گفت تيبا عصبان وشاين

 ؟يكارو كرد نيچرا ا-

 خوب كردم-

 ينيب يكنم، حاال م يهر دوتاتونو پخش م يكار كنم، شماره  يچ اوشيدونم با تو و س يمنم م ؟يخوب كرد-

 :جواب داد يبا لجباز بنفشه

 باهات حرف نزنم گهيجنبه، به منم گفت د يگه تو سر و گوشت م يراست م اوشيبكن، س يدوست دار يبرو هر كار-

 :را باال برد و گفت شيكالس صدا يبچه ها گريتوجه به حضور د يب وشاين نباريا

 تازه مامانو باباتم از هم طالق گرفتن، هو هو فت،يكث يبو گندو، با اون دست و پا ؟يخودت چ-

اعتماد كرده بود و از  وشاياو به ن. اشك دور چشمش حلقه زده بود. شد زاريب وشاياز ن. در هم شكست شيها ينگاه كنجكاو همكالس ريز بنفشه
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 بود، يچه امانت دار خائن وشاين. او گفته بود يخانواده اش برا

 .....يامانت دار خائن چه

اسرار  وشاين ديترس يم اورديجرات نداشت آنرا بر زبان ب. گفت يم راهيبد و ب وشايدر دلش به ن. زديبه خودش فشار آورد تا اشك نر بنفشه

 .را هم فاش كند گرشيد

 وشا،ين يريبم ياله

 ....يريبم ياله

............ 

 .كرد يكه در مدرسه رخ داده بود، فكر م يبود و به اتفاقات دهيتختش دراز كش يرو بنفشه

 .شيهمكالسها يكنجكاوانه  ياو به نگاه ها و پچ پچ ه وشاين يرحمانه  يب يحرفها به

 .برده بود يپ اوشيس يحرفها يبنفشه تازه به درست. چشمانش رد شدند ياز جلو يينمايس لميو همه مثل ف همه

 را خوب شناخته بود، وشاين اوش،يس

 ....خوب

 دهينقشه كش اوشيس يبرا ايهر دو نفرشان را پخش كند و بدتر از آن، فواد و پور يخواست شماره  يم وشاين. افتاد وشاين ديتهد اديبه  ناگهان

 .بودند

داخل مغازه  اوشيطبق معمول پدرش و س. ساعت پنج بعد از ظهر بود. به ساعتش نگاه كرد. را با خبر كند اوشيس عتريبود هر چه سر بهتر

بارها و بارها صحبت كرده و  اوشيس نيبا هم. زده است جانيه نقدريدانست چرا ا ينم. را گرفت اوشيس يبنفشه با دستان لرزان شماره . بودند

 .سربه سرش گذاشته بود يحت

 ...كرد يخفه اش م جان،يه نباريا اما

 الو: ديچيپ يدرون گوش اوشيس يصدا

 سالم-

 :بنفشه را شناخت يصدا اوشيس

 ؟يخوب ؟يسالم، چطور-

 من خوبم-

 ؟ييچه خبر؟ اوضاع خوبه؟ تنها-

 آره تنهام-

 كه؟ يترس يخونه، نم اديبابات تا ساعت هشت نه شبم نم-

 ترسم ينه، نم-

 :ديخند اوشيس
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 ؟يكن يحاال چرا صداتو اكو م-

 :شد جيگ بنفشه

 ؟يچ يعنيكنم،  ياكو م-

 يكن يگم، تو آخرشو تكرار م يمن م يهرچ يعني-

 .نشد اوشيمنظور س يمتوجه  بنفشه

 :منظورش نشده است يبنفشه متوجه  ديفهم د،يسكوت بنفشه را كه د اوشيس

 كه بهت نگفت؟ يزيچ ؟يديرو د وشاين يامروز مدرسه رفت يراست ؟يشده بهم زنگ زد يحاال ولش كن، چ-

 :ديكش قيبود، بنفشه نفس عم دهيكش انيخودش بحث را به م اوشيخوب كه س چه

 بهم زد يبد يحرفا وشايامروز ن اوش،يس-

 گفت؟ يچ: اخم كرد اوشيس

 ارنيسر تو ب ييبال هيخوان  يم دنويتو نقشه كش يو فواد برا ايگفت پور-

 :به خنده افتاد اوشيس

 گفت؟ يچ گهيهاهاهاها، خوب د ارن،يسر من بال ب ؟يچ-

 ؟يترس يتو نم-

 ستنيتم هم نمثه تو رستم دستانن، واسه من پهن رخش رس يكيبترسم؟ اونا دو تا واسه  دينه دختر جون، مگه از دو تا جغله هم با-

 :مجال فكر كردن به او نداد اوشيس يصدا. ديرا خوب نفهم اوشيباز هم منظور س بنفشه

 تونن بكنن ينم يكار چينگران نباش، ه ؟يزنگ زد نيواسه هم-

 :من و من كرد بنفشه

 هم گفت گهيد زيچ هي ،يدون يم ز،يخوب چ-

 گفت؟ يچ گهيد-

 ؟يكن ياگه بهت بگم دعوام نم-

 گفت يچ نمينه بگو بب-

 :زد ايآب دهانش را قورت داد و دل به در بنفشه

 وشايتو رو داده بودم به ن يمن شماره  اوش،يس-

 ؟يداد يواسه چ: ديابرو در هم كش اوشيس

 خوب، خوب خودش ازم خواست كه شمارتو بدم بهش،-

 چرا؟-

 آخه گفته بود، از تو خوشش اومده-
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 .ديانست بگوتو يچه م. هم فشار داد يرا رو شيلبها اوشيس

 :با آرامش گفت. كودكانه انجام داده بود طنتيش كي بنفشه

 بود؟ نيهمش هم-

 :بغض كرد بنفشه

 هر دو تامونو پخش كنه يخواد شماره  يم وشاين اوش،يس-

 كار كنه؟ يخواد چ يم گهيد: لبخند زد اوشيس

 زنن يزنگ م يكمه؟ شمارمون پخش بشه، همه به ما مزاحم نيا-

 :گفت يبا مهربان اوشيس

 خوبه؟ رم،يگ يواست م گهيخط د هيمزاحمت شد، خودم  يتونه مزاحم من بشه، نگران نباش، اگه كس يكس نم چيه-

 ؟يگ يراس م-

 نده، باشه؟ گهيد يكيبدون اجازه به  ويكس يشماره  گهياما د ،يبه تو دختر خوب كه راستشو به من گفت نينگران نباش، آفر گهيآره، د-

گفت حتما  ياگر به پدرش م. بود دهياو را در آغوش كش نيمثل همان روز كه در ماش قايدق. چه مهربان بود اوشيس. حساس آرامش كردا بنفشه

 .او را، آرام كرده بود يبا مهربان اوشياما س. زد ياو را كتك م

 اوش،يس يمهربان چه

 .....يمهربان چه

 :ديخند بنفشه

 كنم يكارو نم نيا گهيباشه د-

 بود؟ نيحرفات هم يخوب همه  شن،يم يهمه ازت راض يكن يخوب م يكارا نيدختر خوب، بب نيآفر-

 بودن نيآره، همشون هم-

 پس حاال كه حرفات تموم شده، برو به كارات برس تا منم به كارام برسم-

 خداحافظ ؟يندار يفعال كار اوش،يباشه س-

 خداحافظ-

با . اورديتوانست دلش را به دست ب يبا محبت كردن م. ردن بنفشه چندان هم سخت نبودآرام ك. تماس را كه قطع كرد لبخند زد اوشيس

 شد، يم يشد، چه پدر مهربان يخودش فكر كرد كه اگر پدر م

 .افكارش پوزخند زد به

 .اهل ازدواج و بچه دار شدن نبود اوشيس

 .كرده بود يبند و بار زندگ يسال ب انيسال

 .آورد يازدواج به او فشار نم يخاطر برا نياست و به هم دهيخط قرمز كش كيدانست كه او دور ازدواج  يمادرش هم م يحت
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 .رديبر عهده بگ يدر قبال كس يشده بود كه تعهد نياش، مانع از ا يطلب تنوع

 .اصال اهل ازدواج نبود اوشيس

 شد، يم يشد، پدر مهربان ياگر پدر م اما

 .....شد يپدر م اگر

 .....اگر

 بنفشه بود؟: او را به خود آورد انيشا يصدا

 آره، بنفشه بود-

 تو هم ايهمش زنگ بزنه مغزتو بخوره، حوصله دار ديبا ،يشد چارهيب ؟يشمارتو بهش داد يواسه چ-

 .گذاشت يكرد و در قفسه م يچند تكه لباس را تا م ياليخ ينگاه كرد كه با ب انيبه شا اوشيس

 كرد، يم يمغز خودش را متالش ان،ياز دست شا اوشيروزها س نيهم

 ...شود يتا مغزش متالش ديكوب يم واريرا به د سرش

........... 

كرد، اما  يصحبت م اوشيدوست داشت باز هم با س. به دلش نشسته بود اوشيس يداشت، مهربان ينديتماس را كه قطع كرد حس خوشا بنفشه

 .گفتن نداشت يبرا يحرف گريد

 .كرده بود، بنفشه احساس غرور كرد نياش تحس يياو را به خاطر راستگو يوقت. دارد ينيدلنش يچه صدا اوشيد كه سبا خودش فكر كر بنفشه

 .خواهد گفت اوشيرا به س زيبه بعد، همه چ نيا از

 ....خواهد گفت اوشيرا راست و بدون دروغ به س زيچ همه

 .نبود يخبر شيپ يچند لحظه  ياز نگران گريد

 ....حاال و

 .بود دهيرس يگريبه كار د نوبت

. زد يچشمانش برق م. را به رخش بكشد شيدست و پا يفيكند، كث يدوست نداشت هركس كه با او دعوا م. باشد فيخواست كث ينم بنفشه

 .حمام رفت ياش را برداشت و به سو يبنفشه حوله لباس

 .شود وشاين هيبش شيخواست دست و پا ياو م. كرد يم ييخود نما ييكذا لتيدستش همان ژ در

 .تا بزند فيرا دو رد شينهايتوانست آست يدر مدرسه م فردا

 .از حدقه خارج شود وشايقرار دهد تا چشمان ن زيم يتوانست دستانش را رو يم

 .بد بود نباشد گريو دوازده پدرش استفاده كند تا د ستيخواست از ادكلن دو يم

 .بود يسوختن وشايدماغ ن فردا

 بود، يريروز حال گ فردا
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 دخترانه، يريحالگ كي

 ....كامال دخترانه يريحالگ كي

.......... 

ها را بر طرف  يفيبه طور كامل نتوانسته بود به قول خودش، كث. شده بود دهيآن خراش يجا نيچند. به دستانش نگاه كرد يبا خوشحال بنفشه

. باشد فيكث شيدست و پا ديدختر نبا كيگفت،  يبد بود اما راست م يليخ وشاين. داشت تيكند، اما از آن چه كه انجام داده بود، كامال رضا

 .بود زيتم نقدريآمد كه بنفشه ا يحتما خوشش م ند،يرا بب شيهم دست و پا اوشيداشت س دوستبنفشه 

 ....آمد يخوشش م حتما

......... 

 .خورد يآشپزخانه نشسته بود و به همراه مادر و برادرش شام م زيپشت م اوشيس

 :گرفت و گفت اوشيبرنج را به سمت س سيد مادرش

 باالخره مغازه راه افتاد؟-

 :گفت د،يكش يخودش برنج م يبرا ريهمانطور كه با كف گ اوشيس

 از كت و كول افتادم گهيكارا انجام شد، اما د يآره همه -

 هم كمك كرد؟ كتيداد، شر چهيخوب، خدا رو شكر كه زحمتهات نت-

 :نكرده بود يگريكمك د ،يبه جز خراب كار انيشا. افتاد انيشا اديبه  اوشيس

 آره اونم كمكم كرد-

 زن و بچه داره؟-

 دوازده ساله داره يدختر بچه  هياز زنش جدا شده، اما -

 زنشه؟ شيپ-

 خودشه شينه پ-

 بچه رو از مادرش گرفت؟ ه،يعجب آدم-

 .بدهد، چه برسد به مادرشحاضر بود بچه اش را به كهنه فروش هم  انيپوزخند زد، شا اوشيس

 هيبستر يروان مارستانينه، زنش ب-

 بچه چارهيچرا؟ ب ،يآخ-

 ...بنفشه چارهيبا خودش فكر كرد كه واقعا ب اوشيس

 :ديمادرش را شن يصدا

 كنه؟ باباش كه تا نه شب تو مغازه است يكار م يتو خونه چ ييبچه تنها نياالن ا-

 .تكان داد يفيبالتكل يسرش را به نشانه  اوشيس
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 بچه؟ نينداره ا ويكس ،يخاله ا ،يعمه ا-

 همه با هم لج كردن يخونوادگ يهايريچرا هم عمه داره هم خاله، اوضاع بهم رخته است، به خاطر درگ-

 بابا، شام كوفتم شد يا-

 مهناز خانم، مادر من، شامتو بخور، فكرتو مشغول نكن-

 داره يمعصوم چه سرنوشتطفل  نمش،يبب ارشيب نجا،يا ارشيبار ب هيخوب -

دختر  كيبه هر حال او . باشد نديتوانست خوشا يبنفشه هم م يبنفشه با مادرش، برا داريبار د كي ،يچه فكر خوب. چشمانش برق زد اوشيس

 .افتاد امكيو پنج ساله اش س ستيبه برادر ب اوشينگاه س. زن داشت كيبه صحبت با  ازيمسائل، ن يبرخ يبرا ديبچه بود كه شا

بچه  نينخواهد شد؟ او در قبال ا امكيبچه به س نيا يعاطف يبا خودش فكر كرد كه حضور مداوم بنفشه در خانه اشان باعث وابستگ اوشيس

 .اورديمادرش ب داريبار بنفشه را به د كيداشت فعال فقط  ميتصم. كرد يم تياحساس مسئول

 .خواهد كرد، خودش است دايپ يعاطف يكه بنفشه به او وابستگ يدانست آن كس ينم اوشيس

 .دخترانه بسازد ياهايخودش رو يشود تا دخترك برا ياش به بنفشه باعث م يكيدانست نزد ينم اوشيس

 .قابل كنترل است زيپدرانه است، پس همه چ دياحساس دوستانه و شا كيكرد كه چون احساس خودش به بنفشه  يفكر م اوشيس

 خواهد كرد، ريدانست بنفشه را درگ ينم

 ...دانست ينم

.............. 

. بود دهيچيو دوازده در كالس پ ستيادكلن دو يبو. نكرد يتوجه شيها ياز همكالس يبرخ ي رهيبه نگاه خ. با غرور وارد كالس شد بنفشه

كرد،  يم يرفتن به مدرسه لحظه شمار يبرا. بود دهيدنده به آن دنده چرخ نيتا صبح از ا شبيد. تا زده بود فيرا دو رد شينهايبنفشه آست

 .كند ييبود و حاال زمان آن بود كه كامال خودنما دهيبه خودش رس يشد، با چه وسواس داريب وابصبح كه از خ

دستان  يحتما متوجه . كرد يكه به او نگاه م دييپا يرا م وشاين يچشم ريز. گذاشت وشايخودش و ن نيرا ب فشينشست و ك مكتشين يرو

 .و دوازده را هم استشمام كرده است ستيكه ادكلن دو ديبنفشه فهم د،يكش يقينفس عم وشاين. شده بود زشيتم

 وشا،يبسوزد ن دماغت

 ....بسوزد دماعت

 ...اما

چه بود؟  يجا خوش كرده، برا وشايلب ن يكه رو ياما آن پوزخند. جا خورده است وشايبود كه ن دهيبنفشه فهم. زد يلنگ م يزيچ كي نجايا

را باز كرد و چشمش افتاد به  فشيك پيبنفشه ز. ابدياش را در يحركات بدن يشناخت تا معن يرا م وشايآنقدر ن. بنفشه فكرش مشغول شده بود

را  شيو رو ديكش رونيب فشيبنفشه اخم كرد و كتابش را از درون ك. كرد يچانه اش زده بود و با لبخند به بنفشه نگاه م ريرا ز دستشكه  وشاين

 .چرخاند گريبه سمت د

 :ديچيدر كالس پ يديخانم عم يصدا ناگهان
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 كهيدفتر كوچ نيايب نيزادگان، پاش عيسماك و سم-

 .آب دهانش را قورت داد بنفشه

 شده بود؟ چه

 رونياز كالس ب وشاين بنفشه با تعجب از جا بلند شد و به دنبال. بلند شد و به سمت در كالس رفت شينگاه كرد كه با آرامش از سر جا وشاين به

 .ديكش يم نييتا شده اش را به سمت پا نيكه با عجله آست يرفت، در حال

.......... 

 يكه با ب ديچرخ وشايبه سمت ن. بنفشه دستپاچه شده بود. كرد ينشسته بود و با خشم به بنفشه نگاه م زشيمدرسه، پشت م ريمد ،يقيشف خانم

 .زل زده بود يقيبه شف ياليخ

 :ديچياطاق پ يدر فضا يقيشف يصدا

 فهمم؟ يسماك، نگفتم باالخره م-

 خانم؟ ويچ: فرو برد بشيدر ج ديلرز يدستانش را كه م بنفشه

 انداخته بود تو سطل آشغال؟ يرو ك يشهنام فيحاشا كن، ك يدروغ بگو، تو ه يتو ه-

 خانم ميدون ينم-

 سطل آشغال؟ انداخته بود تو يك فويزادگان، ك عيتو بگو سم ؟يدون يكه نم-

 :را صاف كرد و گفت شيگلو وشاين

 رو انداخت تو سطل آشغال يشهنام فيكه خورد، بنفشه ك حيزنگ تفر دم،يخودم د. خانم، بنفشه انداخته بود-

 :با خشم به بنفشه نگاه كرد يقيشف خانم

 هاست؟ يانتر باز نيا يمگه مدرسه جا ،يختياعصاب منو بهم ر گهيسماك تو د-

 خانم كار ما نبود: ديلرز يم شيصدا بنفشه

فردا  ديبا فتويمدرسه، من تكل يايب يحق ندار گهيوگرنه د ،يچ چيمدرسه، اگه اومدن كه ه يايمادرت م ايصداتو نشنوم، فردا با پدر  گهيد-

 .....سر كالساتون نيبر گهيمعلوم كنم، د

 دوخته بودند، گريكديدر دفتر، دو نفر چشم در چشم  پشت

 :رو به بنفشه كرد ندشخيبا ن وشاين

 مدرسه اريبرو فردا بابا جونتو ب-

 اديازت بدم م: با حرص گفت بنفشه

 يدلمو شكست ،يآخ-

 :بلند شد يديخانم عم يصدا

 نيزود باش ن،يچرا موند نجايتو كالس، ا نيبر-
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 آورد؟ يرا به مدرسه م يفردا چه كس. بود دهيبود كه تا به حال در عمرش د يدختر نيمنفورتر وشاين. و منگ وارد كالس شد جيگ بنفشه

 را؟ مارشيمادر ب ايخوشگذرانش را  پدر

 درس و مدرسه را بزند؟ دينبود ق بهتر

 كند؟ لينبود ترك تحص بهتر

 كرد؟ يپدرش را تحمل م يآن صورت، چطور كتكها در

 كرد؟ يچه م ايخدا

 ....جرقه زد ذهنش

 اوش،يس

 اوش،يس

 توانست كمكش كند، يم اوشيس

 ....اوشيس

 كرد؟ يكمكش م اوشيس

 كرد؟ يم كمكش

با خودش فكر كرد كه بهتر بود خودش هم . وجود داشت ا،يبود كه در دن يدوست نينامردتر وشاين. پكر و دلخور بود د،يبه خانه كه رس بنفشه

و باز هم فكر . اورديمادرش را به مدرسه ب ايشد كه پدر  يهم مجبور م وشايدر آن صورت ن. گفت يم ريرا، به خانم مد وشايدوست پسر ن انيجر

 .كند فيتعر ريخانم مد يجشن تولد را برا يماجرا وشايممكن بود ن كهكرد 

 نگفته بود، يزيبهتر كه چ همان

 ....بهتر همان

 يزيق و شوقش بابت تمذو يهمه . تا نشده بود گريمانتو اش كه د نيچشمش افتاد به آست. مانتو و مقنعه اش را از تنش خارج نكرده بود هنوز

 .رفت بود نيدستانش از ب

 زيبه سمت م زانيآو يبا لبها. ديد زيم يبود، رو دهينهار امروزش خر يبرا شبيرا كه پدرش، د ييتزايپ يسمت آشپزخانه رفت و جعبه  به

. از آن را برداشت و به سمت دهان برد يبه سرعت تكه ا. شناسد يسرد بود اما شكم گرسنه كه سرد و گرم نم تزايپ. رفت و در جعبه را گشود

 يهمانطور كه به سمت اطاقش م. بود كه وارد خانه شده بود انيشا. باز شد ياول را به طور كامل نخورده بود كه ناگهان، در ورود يهنوز تكه 

 :بلند شد شيرفت صدا

 خونه؟ ياومد-

 آهااااا: زد اديبا دهان پر فر بنفشه

 چه طرز جواب دادنه؟ نيدرمون، ا يآها و درد ب-

 خوام يم گهيد زيچ هيسرده، من  تزايپ نيا: زد اديفر بنفشه
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 :كه وارد اطاقش شده بود از همان جا جواب بنفشه را داد انيشا

 عالمه كار دارم هيبرم،  عيسر ديمنتظره، با نييپا اوشيهمونو بخور، س. رميبگ تزايمن وقت ندارم دوباره برات پ-

 نه بود؟از خا رونيب اوشيس پس

 .گفت يم اوشيرا به س زيحاال، همه چ نيخوب بود اگر بنفشه هم چه

 .كرد يحتما كمكش م. مهربان بود يليخ اوشيس

 ...حتما

چشمش . ابانيكنار خ يپارك شده  يها نيماش نيچشم چرخاند ب. را گشود يرفت و در اصل نييو از آن پا ديبالفاصله به سمت پله ها دو بنفشه

 .ديدو نيبه سمت ماش يبنفشه با خوشحال. زد يفرمان ضرب م ينشسته بود و رو نشيكه درون ماش اوشيافتاد به س

 .بود زيانگ جانيه شيبرا اوشيس يدوباره  داريد. شد يهم قلبش پر از شاد باز

 اووووشيس: زد اديكرد و فر يپرش بلند نيماش يدر چند قدم بنفشه

 .خورد يكه ذرات غذا كنار لبش به چشم م يسرش را چرخاند و چشمش افتاد به دخترك خندان. جا خورد اوشيس

 ؟يباز تو منو ترسوند: ديخند اوشيس

 .ديپر رونياز حلقش ب يخنده دار يصدا بنفشه

 :گذاشت نيماش يپنجره  يلبه  يدستش را رو اوشيس

 به لبت؟ دهيچسب هياون چ ؟يخوب-

بنفشه دستانش را . شده بودند ديدستانش چقدر سف. دستان بنفشه ثابت ماند يرو اوشينگاه س. ديچه به صورتش دست كشهول و دستپا بنفشه

 .آمد نييبه همراه دستان بنفشه پا اوشيچشمان س. آورد نييپا

 .دخترك دستانش را اصالح كرده بود. كرد يرا مشخص م زيدستش همه چ يرو يها يدگيخراش

 يكه با آنها در ارتباط بود، همگ يدختران. برخورد با دختركان هم سن و سال بنفشه را نداشت يتجربه . اخم كند ايندد دانست بخ ينم اوشيس

 .سه سال سن داشتند ستيب يباال

 .كرد بخندد يسع اوشيس

 .بود كه بنفشه را حساس نكند نيكار ا نيبهتر

 ن؟يچ نايا -

 ا؟يچ: جواب داد بنفشه

 دستت يرو يها يدگيخراش نيا-

 :دستانش شده بود يمتوجه  اوشيس. ذق زده شد بنفشه

 زدمشون غيبا ت-

 ييپروا يدخترك ب عجب
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 ...يدخترك عجب

 ؟يچرا زد: سرش را تكان داد اوشيس

 فهيدستاش مو داشته باشه، كث يهر ك-

 فم؟يداره، كث يليهمه پشم و پ نياالن منم كه دستام ا-

 :كرد و گفت يتك سرفه ا بنفشه

 باشم زيتم دياما من خانم هستم، من با ،يتو مرد-

 .او زود بود ياز كارها برا يانجام دادن برخ گريحق با بنفشه بود و از طرف د ياز طرف. ديدانست چه بگو ينم اوشيس

 يكرد يدو سال صبر م يكي ديكنم با ينبود، من فكر م اديز يليدستت خ يخوب تو موها-

 ومد؟يتو خوشت ن يعني: دلخور شد بنفشه

 ؟يكرد يكارو م نيا ديبا ،يكن يفكر م ؟يكن يفكر م يتو خودت چ اد،يبدم ب اي اديخوشم ب ديمن نبا -

 شدن زيشدم، تازه پاهامم تم زيمن االن تم. كردم يكارو م نيا ديآره با-

 .سرش را به اجبار تكان داد اوشيس

 ومد؟يتو خوشت ن: ديدوباره پرس بنفشه

 :ديدانست در جواب بنفشه چه بگو ينم گريد اوشيس

 بگم يدونم چ يمن نم ،يكارو انجام داد نيا گهيبگم آخه؟ تو د يچ-

 .شد زانيآو شيلبها بنفشه

 :كرد موضوع صحبت را عوض كند يسع اوشيس

 نكرد تتياذ گهيكه د وشايچه خبر، مدرسه خوب بود؟ ن گهيخوب د-

 :گفت يبا ناراحت ند،يببرا  اوشيخواست س يچه، م يآمد كه برا ادشي بنفشه

 شده يزيچ هي اوشيس-

 شده؟ يچ-

 ده يمنو تو مدرسه راه نم گهيمدرسه، وگرنه د ارميبابامو ب ديگفته من فردا با رمونيخانم مد اوشيس-

 ؟يكار كرد يمگه چ-

 ....يدون يخوب م...خوب-

 .كرده بود نياش او را تحس ييبابت راستگو اوشيقبل، س يدفعه . ديدروغ بگو اوشينداشت به س ميتصم بنفشه

 د،يخواست دروغ بگو يدلش نم اصال

 ...اصال

 انداختم تو سطل آشغال ش،يچند هفته پ اموياز همكالس يكي فيمن ك اوشيخوب س-
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 .چشمانش درشت شد اوشيس

 :ادامه داد بنفشه

 يزنه، تو به جا يدونم، تازه اگه بفهمه كتكم م يمن م اد،يمدرسه، بابام نم ارميبابامو ب ديمدرسه گفت، اونم بهم گفت با ريبه مد انويجر وشاين-

 ؟يايبابام م

 ؟يبود كه كرد يچه كار نيا-

 كنه، منم حالشو گرفتم يم يحقش بود، دختره همش چاپلوس-

 :بنفشه رنگ التماس گرفت يصدا

 مدرسه؟ يايتورو خدا، فردا م ؟يايم اوشيس-

 نه؟ ديتوانست بگو يم اوشيس

 دختر شود، نيا يكه حام خواست يخودش نم مگر

 بگذارد، انيمشكالتش را با او در م يخودش نگفته بود كه بنفشه،همه  مگر

 .رفت يفردا حتما به مدرسه م. مخالفت وجود نداشت يبرا ييجا گريد پس

 .....حتما

 ميدنبالت كه با هم بر اميقبل از هشت م ام،يباشه، فردا م-

 يآخ جون، مرس ،يمرس اوشيس يوا: ذوق كرد بنفشه

 برو باال گهيخوب، د ليخ-

 .تا برود ديچرخ يليم يبا ب. صحبت كند اوشيدوست داشت باز هم با س. باز هم پكر شد بنفشه

 بنفشه: زد شيدوباره صدا اوشيس

 ها؟: با ذوق به سمتش برگشت بنفشه

 جلوتر ايها نه بله، ب-

 .بود، با دستش پاك كرد دهيلبش چسب يرا كه به كناره  تزاياز پ يكوچك يتكه  دستش را دراز كرد و اوشيس. قدم به جلو برداشت كي بنفشه

 حاال برو-

 برود؟ بنفشه

 اوش؟يس يكار كرد چه

 اوش،يس يو رو كرد ريبنفشه را ز دل

 ....و رو ريز

كنار صورتش  يده غذادستش را كنار لبش گذاشته بود و خر اوشيس. احساس ضعف كرد و در عالم هپروت فرو رفت. ختيبنفشه فرو ر قلب

 او انجام نداده بود، يپدرش هم برا يكه حت يكار. كرده بود زيرا، با دستش تم
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 ....پدرش يحت

 .زل زده بود اوشيكوچك به چشمان س ي بنفشه

 رفت، ادشياز  زيچ همه

 به درون خانه برود، ديرفت كه با ادشي از

 .....رفت ادشي از

 گهيبرو خونه د: لبخند زد اوشيس

 ها؟: تكان خورد بنفشه

 برو خونه عمو، برو باباتم اومد-

. بنفشه سرش را تكان داد و برگشت و به سمت در خانه رفت. نبرده بود نيرا از ب يدوست داشتن يهم آن خلسه  "عمو" يگفتن كلمه  يحت

 .نداختيپدرش ن يهم به سو ينگاه مين يخودش غوطه ور شده بود كه حت االتيآنقدر در خ

......... 

 :بود يكرد كه در حال رانندگ اوشيرو به س انياش

 مياريب كيفروش،تو بوت يو كفش هم برا فيگم ك يمن م-

 :نگاه كرد و گفت نيبغل ماش ي نهيبه آ اوشيس

 هيكاف زيو شوم يلباس مجلس نيشلم شوربا نكنش، هم گهينه، د-

 آخه چرا؟-

 ميتون يفروش نداره، م يلباس مجلس يو كفش به اندازه  فيك ؟ياريفروش ب يو كفش هم برا فيك يخوا يما مگه چقدره كه تو م يمغازه -

 دو تا نه يكياز  شترياونم جنس تاپشو، ب م،ياريدو تا ب يكيهر دفه 

 :را باال انداخت شيشانه ها انيشا

 ؟يا هيفردا پا ؟يگ يم يچ نويباشه، خوب حاال ا-

 ؟يواسه چ-

 يحال اساس هيواسه -

 ؟يكجا؟ با ك ؟يك-

 بهم خورد يكنم، اون دفه كه همه چ يمن، آدمشم خودم واست جور م يفردا صبح خونه -

 نهيبب زويبنفشه همه چ يخوا يباز م ؟ياون دفه عبرت نگرفت ،يواقعا االغ-

 اريار بفردا صبح بنفشه مدرسه ست، اصال تو برو همون مهسا رو دوباره ورد ،يگ يم نويدونستم االن هم يگم فردا صبح، م يم وونهيد-

در  يايب يخوا يم يك گهيد ،يكن يز...خانم ب يخوا يبعدشم م ،يخواب يكار دارم، بعدشم تو كه تا ده صبح م يياوال كه من فردا صبح جا-

 مغازه؟ در ضمن، قابل توجه شما، من همون روز با مهسا بهم زدم
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 گفتم كه اون با من ،يعنق نقدريا نياووووووه، پس واسه هم-

 اون با من....تايورينيس: ه آواز خواندنشروع كرد ب و

 .بعد قهقهه زد و

 :مخالفت باال انداخت يسرش را به نشانه  اوشيس

 شما كه مطلقا ممنوع يخونه . ميكه كجا بر ميكن يم يفكر هيمغازه، شب  يبر ديتو هم با ،ييبرم جا ديگفتم كه فردا با-

 .دمغ شد انيشا

 نبود، هياصال پا نباريا اوشيس

 ....اصال

............ 

 .سرد است تزايمهم نبود كه پ شيبرا گريكه به خانه برگشت، د بنفشه

 بخورد، يگريد يتزايخواست پ يدلش نم گريد

 گرسنه هم نبود، يحت گريد

 .زده بود جانيه بنفشه

 .لبش را پاك كرده بود يرو يبا دستش تكه غذا اوشيس

 .داد يكار را انجام نم نيبود، كه ا نياز ا رياگر غ. ديآ ياز او خوشش م اوشيبا خودش فكر كرد كه حتما س بنفشه

 .زد يبنفشه لبخند نم دنيبود، كه با د نياز ا رياگر غ. نديهم دوست داشت كه او را بب اوشيس حتما

 د؟ياياز او خوشش ب اوشياست كه س ياش در آن حد افهيباز با خودش فكر كرد كه اصال ق و

كه او  ديچيدر گوشش پ اوشيس يصدا. اش افتاد يگوشت ينينگاهش به ب. و خودش را بر انداز كرد ديدرون هال دو يقد ي نهيبه سمت آ بنفشه

 .احساس كرد چقدر زشت شده است. اش نگاه كرد يبه صورت استخوان. كرد يرا گنجو خطاب م

 .ديرس يزشت به نظر م اوشيدر چشم س دينبا او

 شود؟ بايكرد تا ز يكار م چه

 .دياياز او خوشش ب شتريب اوشيس تا

 از او خوشش آمده بود، اوشيچهره هم، س نيهم با

 ...چهره نيهم با

 هم بهتر شود، نيخواست از ا يم و

 ....هم بهتر نيا از

 .و آنرا در دست گرفت ديدو يبه سمت گوش يبا خوشحال. باشد اوشيس ديبك لحظه با خودش فكر كرد كه شا. اش بلند شد يگوش يصدا

 .....خودم تو رو ،يشد چارهيب ؟يذار يواسه ما تله م گهيحاال د ؟يزرنگ يليخ يفكر كرد: از فواد بود ياميپ
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با  ايافتاد كه گفته بود، فواد و پور اوشيحرف س اديبنفشه به . ناسزا بود اي دياما هر چه كه بود حتما تهد. ديآخر فواد را نفهم يجمله  يمعن بنفشه

 .وفتنديتوانند در ب يرخش رستم هم نم

 گر؟يرا گفته بود د نيهم

 را نگفته بود؟ نيهم مگر

 .بود كه آنها جوجه هستند نيبود، اما باالخره منظورش ا نيمثل هم يجمله ا ديشا

 بود، آنها جوجه هستند نيهم قايدق

 برو بابا، جوجه: فرستاد اميپ بنفشه

 ينيب يحاال م: ديرس اميپ

 .ديرس يحسابشان را م اوشيس. را داشت اوشياو س. جوابش را نداد گريد بنفشه

 خواست بترسد؟ يچه م از

 چه؟ از

........ 

به  نيپاورچ نيبنفشه پاورچ. بود دهيچيخر و پف پدرش در اطاق پ يصدا. وارد اطاق پدرش شد اطيصبح بود و بنفشه با احت ميهفت و ن ساعت

 .كرد يخال بايمقنعه اش، تقر يآورد و آنرا رو رونيو دوازده را ب ستيرفت و ادكلن دو يسمت پاتخت

 .شد يخوشبوتر در برابرش ظاهر م شهياز هم ديبا. به مدرسه برود اوشيخواست به همراه س يم امروز

....... 

 :لبخند زد اوشيس. را پر كرده بود نيماش يفضا انيادكلن شا يبو. ديكش قينفس عم اوشينشست، س نيكه داخل ماش بنفشه

 گه؟يد يبابات دوش گرفت با ادكلن-

 قهيچند دق. كرد ينگاه م مرخشيبود و به ن دهيچرخ اوشيبنفشه به سمت س. به راه افتاد اوشيس. تا بناگوش در رفته سر تكان داد شيبا ن بنفشه

 .پرت شده بود اوشيحواس س. گذشت

 به من يدخترك؟ چرا زل زد هيچ: اخم كرد يشوخ به

 يجور نيهم-

 ده؟يچسب يزيمن چ يعجب، نكنه رو سر و كله -

 دهينچسب يزينه چ: ديخند بنفشه

 شهياونورو نگاه كن، حواسم پرت م-

 .ديارز يم يزينشسته بود به هر چ اوشيكه كنار س نيهم. نداشت يرادياما ا. دلخور شد يكم بنفشه

 .....يزيهر چ به

 نيكنار ماش يرنگ يشمي ديپرا. سر چهار راه و پشت چراغ قرمز توقف كردند. بودكرد و بنفشه به روبه رو چشم دوخته  يم يرانندگ اوشيس
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دختر جوان . سرش را چرخاند و به دختر جوان زل زد اوشيس. فكل كرده پشت فرمان نشسته بود يبا موها يدختر جوان. متوقف شد اوشيس

 :كرد اوشيرو به س يبا ناراحت. شده بود اوشينگاه س يبنفشه متوجه . اش را در دست گرفت يكرد و گوش اوشيبه س ينگاه مين

 اوش؟يس يكن يكجا رو نگاه م-

 :دستپاچه شد يكم اوشيس

 يزيچ هي ،يمارماه هي ،يدماغ دراز هيواسش انتخاب كن،  ياسم هيدختره زشته،  نيچقدر ا نيگم بنفشه، نگاه كن بب يم ز،يچ-

 .ديهم خند اوشيس. ديخند بنفشه

 .دوست نداشت دوباره وجهه اش را در نظر بنفشه، خراب كند اوشيس

 ....نداشت دوست

 :در مدرسه پارك كرد و رو به بنفشه گفت يجلو اوشيس

 ه؟يچ رتونياسم خانم مد-

 يقيخانم شف-

 تو هستم باشه؟ ييگم كه دا يم ريمن به خانم مد نيخوب، بب ليخ-

 اش؟ ييدا

 اش، ييدا ايباشد،  شيخواست عمو يدلش م اي اوشيس

 .را دوست نداشت نيا بنفشه

 يخوب بگو دوست بابام-

 گه بابات كجاست؟ ينم رتونيبعد مد. شهيدختر خوب، اگه بگم دوست باباتم كه وضع بدتر م-

 پرسه يم نويهم، هم يهست مييدا يخوب اگه بگ-

 دونه پدر و مادرت از هم جدا شدن؟ يم رتونيمد نميبگم، فقط بگو بب يدونم چ ينگران نباش، م-

 دونه ينه نم-

 شو ادهيحله، پ يخوب، همه چ ليخ-

نگاه . كردند يمرد جوان نگاه م نيفراوان به ا يبا كنجكاو ييدختركان سه مقطع راهنما. قدم به داخل مدرسه گذاشت اوشيبه همراه س بنفشه

 :كردند يم يكه لودگ ديشن ياز آنها را م يبرخ يصدا. نشان ندهد ينان توجه اكرد به آ يسع اوشيس. را متعجب ساخته بود اوشياشان س رهيخ

 رو پهيبه به، آقا خوش ت-

 هيگريعجب ج-

 گريج گه،ينگاه كن د كمي نورويا-

 ؟يشيزن من م-

اندازه  نيخودش، دختركان به ا ينداشت كه در دوره  اديبه  اوشيس. ديرس يبه گوش م اط،ياز هر طرف ح ز،يآم طنتيش يخنده ها يصدا
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 .گستاخ شده باشند

 .گستاخ بودند يبود كه اغلب دختركان امروز نيهم قتيحق اما

 ....گستاخ

دختران به  يخوشش آمده بود كه همه . اش است يفرد زندگ نيمهمتر اوشيكرد س يگمان م. داشت يقدم بر م اوشيبا غرور در كنار س بنفشه

است كه تنها  نيزم يگنج رو نيبزرگتر اوشيكرد س يبنفشه فكر م. كرد يكدام از آنها توجه نم چيبه ه اوشيس كردند، اما ينگاه م اوشيس

 .خودش شده است بينص

 خوشحال بود، بنفشه

 ....خوشحال

......... 

 :داد يگوش م شيبود و به صحبتها ستادهيا يقيخانم شف يرو به رو اوشيس

اوضاع بچه  ننيمدرسه سر بزنن، بب ومدنيبار هم ن كيگذره، اما  يكنم، چند ماه از مدرسه م يبچه تعجب م نيصباغ، من از پدر و مادر ا يآقا-

 درسته؟ نيبچه اومده مدرسه، آخه ا يياالنم كه دا. هيشون چه جور

 .حق با شماست، اما اونا هم گرفتارن-

 ؟يگرفتار ايما هست، بچه مهمتره  يهمه  يبرا يآقا گرفتار-

 .شد يم دهيبه رخش كش يرحم يبنفشه با ب يكمبودها يهمه . كرد يم يپناه گرفته بود و با انگشتان دستش باز اوشيسپشت  بنفشه

 ....يرحم يب با

 .داد يچپش را تكان م يپا يبا ناراحت اوشيس

ازش  ياول سال تا االن فقط خرابكار بودم، از دهيند يبچه ا نيهمچ هيبچه فقط بلده دردسر درست كنه، من تا حاال  نيا: ادامه داد يقيشف خانم

 ن؟يكن يكار م يچ يمن باش يتو سطل آشغال بود، شما جا ش،يهمكالس فيكردن ك يمربوط به خال شميخرابكار نيآخر دم،يد

 .هم فشار داد يرا رو شيلبها اوشيس

 :گرفت اوشيبه سمت س يبرگه ا يقيشف خانم

 ديشكلها رو هم، جا ننداخته، مالحظه كن ياسم و شماره  يهمش تقلب كرده، حت د،ينيبب شه،يامتحان يبرگه  نيا-

 .بنفشه چشم دوخت يرا در دست گرفت و به خط بچه گانه  يامتحان يبرگه  اوشيس

رك دخت. بود قهقهه بزند كينزد اوشيس. در جواب سه، چهار سوال، شماره شكلها را هم در جواب آورده بود. گفت يراست م ريمد خانم

 .تقلب كردن هم بلد نبود گوش،يباز

 بدهد، اديباشد تقلب كردن را به او  ادشي

 ...باشد ادشي

از دستش  گهيخواد درست رفتار كنه؟ من د يم يك نيكار كنم؟ ا يمن چ ن،يبچه معلوم كن نيمنو با ا فيآقا تكل: بلند شد يقيخانم شف يصدا
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 خسته شدم

 :رو به بنفشه كرد و گفت. اخم كرد اوشيس

 رونيبرو ب ييدا...عم-

 .چشمانش پر از سوال شد بنفشه

 صحبت كنم ييخوام تنها يم رتونيبنفشه جون، برو من با خانم مد رونيبرو ب-

 .آمد رونياز اطاق ب يليم يبنفشه با ب. به بنفشه اشاره زد كه از اطاق خارج شود ريخانم مد. مدرسه نگاه كرد ريبه مد ديبا ترد بنفشه

 از آن بفهمد؟ يزيكه دوست نداشت بنفشه چ ديخواست چه بگو يم اوشيس

 :مدرسه كرد ريرو به مد اوشيكه از اطاق خارج شد س بنفشه

بچه چرا به قول شما  نيا نيديشما تا حاال از خودتون پرس. سن حساس هستن نيدونم كه بچه ها تو ا يم نويمن بچه ندارم، اما ا يقيخانم شف-

 كنه؟ يدردسر درست م نيا شه،يدرست نم نيخرابكاره، ا نيا نيگ يفقط م ينطوريكنه؟ هم يدردسر درست م

 ه؟يمنظورتون چ-

 يتو خلوت به خودم م دياوال كه با ن،يخودش گفت يرو يبچه اونم جلو نيا يها يواستاده بودم، شما فقط از بد نجايا قهيخانم من پنج دق-

 ه،يبستر مارستانيب ضه،يبچه مر نيدوما مادر ا ،نيگفت

 گفت، راهيبد و ب انيدر ذهنش به شا اوشيس نجايا در

 د،يبود به خاطر بنفشه دروغ بگو مجبور

 ....بود مجبور

 نيمثه ا نيگ يم نيكنن، بعدشم خانم، همچ يدگيبچه رس تيبه وضع انيكدوم نتونستن ب چيه نيهم يپدرش هم با مادرش سرگردونه، برا-

 كار كرده يبچه چ نيكه انگار ا نيديبچه رو ند

 :بدش آمد اوشيس ياز حرفها يقيشف

 نكرده؟ يكار دييفرما يم يعني-

كنه،  يعذر خواه شياز همكالس ديبچه گانه بوده كه با طنتيش هي ن،يكن يم ادشيز ينجوريكرده، اما نه اونقدر كه ا يگم كار خوب يخانم من نم-

 داره؟ يبچه مشكل روح نيكه گفتم مادر ا نيعرض من نشد يشما متوجه 

 .سكوت كرد يقيشف خانم

 :پر و بال گرفت اوشيس

مدرسه؟  انينم نشيكه چرا والد نياصال كنجكاو نشد ه؟يدردش چ نينيكنار بب نيبچه رو كشوند نيبار ا هي ن؟يشما مگه تو مدرسه مشاور ندار-

 نيا دم؟يند يبچه ا نيهمچ هيمن تا حاال  يگ يكنن، بعد شما م يهستن كه با پسر خلوت م يياشما، دختر يمدرسه  نيبعدشم خانم، تو هم

 ازون حرفاست گهيد

 بود، وشاين اوش،يمنظورس
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 بنينج يليمن خ يمدرسه  يها م؟بچهيدخترا دار نيگه از يم يگه؟ ك يم يك-

 بار من شد، از طرف معلمهاتون بود؟ اطيتو ح قه،يدو سه دق نيكه تو هم ييمتلكها نيخانم، پس ا-

 .كرد ياشاره م زيبه همه چ حيچه صر. كه بود گريمرد جوان د نيا. بود سكته كند كينزد يقيشف

 خواست بكنه؟ ياونم هر كار م؟يبچه نگ نيبه ا يزيما چ دييفرما يآقا م-

بچه مادرش باال  نياگه ا ن،ينكن ريبچه رو تحق نيا نقدريما هم اكنه، اما ش يباشه كه از دوستش عذر خواه نياش ا هيگم تنب يخانم، من م رينخ-

 ن؟يندار. نيبهتر بود، شما كه خودتون بچه دار يليخ نيسرش بود، اوضاعش از ا

 .نگفت يزيچ گريسر تكان داد و د يقيشف

 حساب كه جواب نداشت، حرف

 داشت؟ جواب

 :كالم آخر را گفت اوشيس

 يمدرسه واسه بررس اميب كباريدو هفته  يحت اي انهيكنم ماه يم يبچه رفتاراشو بهتر كنه، سع نيكنم، تا ا يبه بعد حواسمو جمع م نيمن از ا-

 خوبه؟ تش،يوضع

 هم فنا شد، يقيشف خانم

 ....هم يقيشف خانم

....... 

 :بنفشه لبخند زد دنيبا د. بود ستادهيآمد، بنفشه هنوز پشت در ا رونيكه از دفتر ب اوشيس

 كه، برو سر كالست يينجايهنوز ا-

 شد؟ يچ اوشيس-

 حل شد ينشد، همه چ يزيچ-

 ؟يچ يعني-

 يكن يمعذرت خواه ،ياز اون دوستت، شهنام يبر ديشما با يعني-

 رميمن؟ عمرا نم ؟يچ-

 مشكلت حل بشه؟ يخوا يمگه نم ،يكارو بكن نيهم يبر ديچرا دختر خوب، تو با-

 .سكوت كرد بنفشه

 كردم؟ يمنم ازت معذرت خواه ادتهي ست،يكه بد ن يمعذرت خواه ،يكن يعذر خواه يبرو نشون بده كه جرات دار-

 .سرش را تكان داد بنفشه

 كردم يكارو نم نياگه بد بود كه من ا-

 .در فكر فرو رفت بنفشه
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 :سر بنفشه گذاشت يدستش را رو اوشيس

 شنيكارت خوشحال م نيكن، مطمئن باش همه از ا يبرو دختر خوب، برو عذر خواه-

همه  نيدانست با هجوم ا يبنفشه نم. ديلرز يبنفشه م. سر بنفشه بود يدستش رو اوشيس. ديشنيرا نم اوشيس يصحبتها يادامه  گريد بنفشه

 .چه كند يخوشبخت

 :ديبه گوش رس اوشيس يصدا

 ؟يكن يكارو م نيا ،يكن با همه دوست باش يسع. كن يبرو دختر خوب، برو عذر خواه-

 كند؟ يكار را م نيا

 كند؟ يكار را م نيبنفشه ا يپرس يتازه م اوش،يس

 رد،يميحاال م نيبنفشه هم ر،يبنفشه بم يياگر بگو اوش،يس

 ....حاال نيهم

 اوش،يدختر س نيبا دل ا يكرد چه

 ...يكرد چه

 .زد يم ين ياشك ته چشمانش ن بنفشه

 از سر شوق، ياشك

 شوق نوازش شدن، از

 .كرد يم دايپ يكه بنفشه كم كم به او، حس يشوق نوازش كس از

 :ديدوباره به گوش بنفشه رس اوشيس يصدا

 ؟يكن يكارو م نيبنفشه، ا-

 .نكنند دايپ زشيمجال ر شيپلك زد تا اشكها بنفشه

 دست نوازش بر سرش بكشد و او قبول نكند؟ اوشيشد س يم مگر

 شد؟ يم مگر

 را گوش ندهد؟ اوشيشد حرف س يم مگر

 شد؟ يم مگر

 بود ييحكم نها اوش،يس حرف

 ....يينها حكم

 كرد، ينوازشش م اوشيتا آخر عمر س كاش

 ...آخر عمر تا

 :دهان باز كرد بنفشه
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 كنم يم يباشه، ازش معذرت خواه-

 :ديبنفشه گذاشت و با دو انگشت آنرا كش يگونه  يدستش را رو اوشيس

 غ درازمدونم منم دما يگنجو، م نيبه تو دختر خوب، آفر نيآفر-

 .لبخند زد بنفشه

 اوش،يس يستيدماغ دراز ن گريد تو

 ،يمن زيعز اوشيس تو

 ....من زيعز اوشيس

.............. 

و  ستيادكلون دو. رفت، تا ادكلون بزند يكارش كه تمام شد به سمت پا تخت. زد يرا شانه م شيبود و با وسواس موها ستادهيا نهيآ يجلو انيشا

 .درهم شد شيلباسش بپاشد، اخمها يكه خواست آنرا رو نيدوازده را در دستش گرفت و هم

 كم شده بود؟ نقدريادكلن چرا ا نيا

 شده بود؟ ريتبخ يعني

 شد؟ يم ريادكلن هم تبخ مگر

 .گذاشت و از اطاقش خارج شد شيو آنرا سر جا ديلباش پاش يو سر در گم ادكلن را رو جيگ انيشا

.............. 

 .كند يقرار بود از او عذر خواه. كرد يو انگشتانش را باز و بسته م يزل زده بود به شهنام بنفشه

 بود، يكردن، چه كار سخت يخواه عذر

 .كار را انجام دهد نياز او خواسته بود كه ا اوشيس اما

 داد، يكار را انجام م نيحتما ا پس

 ....حتما

 :او را به خود آورد وشاين يصدا

 گم يم ريبه خانم مد رميم ش؟يبابات آورد يمدرسه؟ به جا يخوشگله اومده بود اوشيبا اون س-

 :به زحمت خودش را كنترل كرد. حمله كند وشايبود به سمت ن كينزد بنفشه

 مدرسه ياريم لمايگم تو ازون ف يم رميمنم م-

 .با اخم به بنفشه نگاه كرد و چشم غره رفت وشاين

 .كل كل كردن با بنفشه نبود يبرا يزمان مناسب االن

 از مدرسه، رونيب يبماند برا زيچ همه

 هم كمك خواهند كرد، ايو پور فواد
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 بنفشه خانم، باشد باشد

 .....باشد

 .گشت يم يدر ذهنش به دنبال اسم كوچك شهنام بنفشه

 اسمش چه بود؟ ايخدا

 .صدا بزند لياسم فام را به شيها يبد ذات،همكالس يوشاياز ن ريكرده بود كه به غ عادت

 .آمد ادشي باالخره

 .بود رايسم ،يشهنام اسم

 .رفت يبا خودش تكرار كرد و به سمت شهنام د،يبگو يشهنام رايخواست به سم يآنچه را كه م بنفشه

 :به چشمانش نگاه كند، شروع به صحبت كرد نكهيو بدون ا ستاديا دياش كه رس يچند قدم به

 ديكنم، ببخش يكارو نم نيا گهيخوام، د يانداختم تو سطل آشغال معذرت م فتوياون روز كه ك....من به خاطر را،يسم-

 مات و مبهوت به بنفشه نگاه كرد، رايسم

 .دهانش از تعجب باز مانده بود وشاين

 ....بنفشه و

 .گوش كرده است "اوششيس"خوشحال بود كه به حرف  بنفشه

 .......اوششيس

................ 

. داد كه چطور رفتار كند يم اديبه او  ديكم كم با. انجام دهد يبنفشه كار يچقدر خوب بود كه توانسته بود برا. بود يخوشحال و راض اوشيس

 .رفت يدر دستش كلنجار م يكه با گوش ديچرخ انيبه سمت شا يبا خوشحال اوشيس. انداخت يرا از سرش م يو حاضر جواب يسركش ديبا

 :ديپرس يسرخوش با

 چندمه؟ زابتيملكه ال گهيد شونيا-

 :مغازه گذاشت شخوانيپ يدستانش را رو انيشا

 ؟يپرس يچرا م گهيد يستين هيپا يبرو بابا، وقت-

 ام هيام بابا، پا هيپا-

 :گفت يبا خوشحال انيشا

 ما؟ يجون من؟ به به به، پس امشب خونه -

 هم داشته باشه يخال يكن كه خونه  داينفرو پ هيرنگو وارنگ دورو برته،  يهمه خانمها نيتو كه ا ر،ينخ-

 :پوزخند زد انيشا

 بگردم يخونه داشته باشمو بعد برم دنبال خونه خال ده،يكار ما به كجا رس نيبب-
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 يكن هايشكر خور نياز ديدخترت تو خونه ست، نبا يتا وقت-

 كنه؟ يبچه رو از سر من كم نم نيشر ا يك چيكه ه هيبابا گناه من چ-

 خودتو؟ يشر بچه : تند شد اوشيس

 بابا من غلط كردم بچه دار شدم-

 يه هم خورد...گ-

 خوردم، واهللا خوردم، باهللا خوردم، خوبه؟-

 نه، هنوز كمته-

 ؟يشيم يخوبه، راض ينجوريجا بمونه، ا هيدو ساعت بره  يكيال اقل -

 يم يميحتما با بنفشه صم. مهربان بود يليمادرش خ. كرد يبا مادرش آشنا م عتريبنفشه را هر چه سربهتر بود . ديبه نظرش رس يفكر اوشيس

خواست  يم انيكه شا ييتوانست زمانها يهم م ديشا. سوزاند يبنفشه دل م يبرا ل،ياز فام شتريب بهيغر ديشا ،يعاطفگ يب يوانفسا نيدر ا. شد

 .بنفشه را از آن خانه دور كند اورد،يرا به خانه ب ييهرجازنان 

 توانست آدم كند، يرا كه نم انيشا

 ...شد ياصال آدم نم انيشا

 ....اصال

 .كنم يبه حالت م يفكر هيمن واسه دفعات بعد  ار،يرو بهم ب هيجور سر و ته قض هي يتون يامشبو اگه م هيتو -

 ؟يچه فكر-

 ست؟يتو مگه مشكلت بنفشه ن-

 انگار مشكل تو بنفشه ست ت،سيواهللا مشكل من بنفشه ن-

 ؟يچ يعني-

 نباشه ايكنه بنفشه خونه باشه  ينم يمن واسم فرق يعني-

 كرد يم يرو ادهياعصابش پ يرو انيباز هم شا. شد يم يكم كم عصبان اوشيس

 بمونه شتيبچه تا آخر عمرش مجبور بشه پ نيا ديحرف گوش كن، شا ان،يآقا شا-

 .فشار داد تا بتواند خودش را كنترل كند گرشيانگشت د يرا رو شيانگشت شصتش پا اوشيس. نگاهش نگران شد انيشا

 بود؟ انيبنفشه دختر شا واقعا

 بود، رفتهيپذ ياو را به فرزند خواندگ ديشا

 خبر بود، ياز همه جا ب اوشيفقط فرزند رعنا بود و س ديشا

 از بودن در كنار فرزندش، ناخشنود باشد؟ يشود پدر يم مگر

 ان،يشا يفرزند را دار كي نيهم فقط
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 ،يندار اقتيل

 ....انيشا يندار اقتيل

 .شده است يعصب يليمعلوم بود خ. چپش را تكان داد يپا شهيباز هم به عادت هم اوشيس

كنم، بعد  يبنفشه رو ازون خونه دور م يجور هيخونه به من بگو،  ياريرو ب يكس يخوا يبه بعد هر وقت م نياز. ازت دارم يخواهش هي انيشا-

 تو خونه زيبر يخوا يرو كه م يهر ملكه ا

 كنم يخوب من معموال شب تا صبح، با ملكه هام شاهانه سر م-

 يكارم نم نيسر شب، اونم دو سه ساعت، هم ايشو، بزار وسط روز  اليخ يشب تا صبحو ب گه،يكن د تيذره رعا هيوقت، بابا  هي يرودل نكن-

 ؟يبكن يتون

 كار كنم؟ يحاال امشبو چ-

 نهيبب يبرم با مادرم آشنا كنم، بزار بچه دو تا آدم درستو حساب ياز همون دوستات، قبلش من بنفشه رو م يكي يخونه  ميامشبو بر-

 گه؟يد ميهست يما ناحساب-

 نيهست يمادر بنفشه ناحساب ي فهيخودتو طا ي فهيتو و كل طا-

 يكرد يبازم كه تو قاط-

 .رفت رونيگذشت و از مغازه ب شخوانياز پشت پ انيشا. بلند شد انيشا يگوش يبدهد، صدا يجواب اوشيس نكهياز ا قبل

.............. 

 .نه شب بود ساعت

 :مقدمه گفت ينشسته بود و ب ونيزيتلو يوارد خانه شد و رو كرد به بنفشه كه رو به رو يبا خستگ انيشا

 خواد ببرتت خونشون يمنتظرته، م نييپا اوشيآماده شو، س عيپاشو سر-

 .ابتدا متوجه منظور پدرش نشد بنفشه

 منتظر بود تا او را به خانه اشان ببرد؟ اوشيس

 .لبخند زد ارياخت يب ناگهان

 ن؟يبهتر از ا يزيچ چه

 .خواست به خانه اشان برود يم اوششيس با

 ....بار نياول يهم برا آن

آنقدر . گشت يلباسش م نيو مناسبتر نيزتريلباسش به دنبال تم يكشو نيدر ب. ديشد و به سمت اطاقش دوكاناپه بلند  يبا عجله از رو بنفشه

 .كرد دايپ يزيتر و تم يو رو كرد تا باالخره بلوز آب ريرا ز دهيجيبه هم پ يلباسها

بنفشه . بود، به لبش بمالد دهيلبش مال يرو وشايكه ن ييتوانست از همان رژ لبها يكاش م يا. و به خودش نگاه كرد ستاديا نهيآ يرو به رو بنفشه

 د،يخر ياش حتما رژ لب م يبيبعد، با پول توج ياما دفعه . برود اوشيس يساده به خانه  يچهره  نيمجبور بود با هم نباريا. ديآه كش
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 ....حتما

بنفشه به سرعت وارد اطاق . است ييآواز خواندن پدرش متوجه شد كه داخل دستشو ياز سر و صدا. ديآمد و سرك كش رونياز اطاقش ب بنفشه

 .پدرش شد، تا دوباره از ادكلنش استفاده كند

 ....ديلباسش پاش يو رو ديكش رونيرفت و ادكلن را از آن ب يهم به سمت پاتخت باز

 بنفشه ه ه ه ه ه ه-

بنفشه خودش را . برداشت زيبه سمت بنفشه خ تيبا عصبان انيشا. دكلن از دستش رها شدو ا ديبنفشه از ترس از جا پر. پدرش بود اديفر يصدا

 :را به بنفشه دوخت نشيچشمان خشمگ. برداشت و به آن نگاه كرد نيزم يخم شد و ادكلن را از رو انيشا. كمد كشاند يبه گوشه 

 كه نصف شده؟ نهيواسه هم ؟يزن يادكلن منو م يايم يپس تو ه-

 .از ترس زبانش بند آمده بود بنفشه

 :زد اديفر انيشا

 شرف يب ؟يبهت اجازه داد از ادكلن من استفاده كن يك ستم؟يمگه با تو ن-

 .توانست حرف بزند يدخترك از ترس نم. بنفشه دستانش را سپر خود كرده بود. قدم به سمت بنفشه رفت چند

 گرفت، يپدرش را م يبود تا جلو نجايا اوشيكاش س يا

 ....بود نجايا اوشيكاش س يا

 .بنفشه پر از اشك شد چشمان

 .ديگوش بنفشه كوب ريهوا ز يدستش را بلند كرد و ب انيشا

 .كوچك شكست يبنفشه  بغض

 .خنك نشده بود انيدل شا هنوز

 .از آن زنان هم خوابه اش برود يكي يمجبور بود كه به خانه  يموجود اضاف نيبه خاطر ا امشب،

 ....او را مجبور كرده بود اوشيس

 خت،ير يبر سرش فرو م يو زمان بد شانس نيكه بنفشه به خانه اش آمده بود، از زم يوقت از

 ....و زمان نيزم از

 .و زبر شده بود ريز شيبرنامه ها تمام

 .باز شد يگوشخراش غيبنفشه دهانش به ج. ديصورت بنفشه كوب گريبا پشت دست به طرف د نباريا انيشا

 .كند يبنفشه خال فينح كليه يرا رو ريچند وقت اخ ينزده  يكتكها يتالف ان،يبود تا شا يبنفشه كاف غيج

 آمد، يبود كه بر بدن بنفشه فرود م يرحمانه ا يب يها ضربه

 د،يكش يم غيدفاع، ج يب يبنفشه  و

 د،يكش يم
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 ....ديكش يم

با خودش فكر كرد، چه . بود ستادهيا يمنتظر تاكس ابانيخ يكرد كه آن سو ينگاه م يپشت فرمان نشسته بود و به زن جوان خوش اندام اوشيس

 .امشب خوش بگذراند ،يزن نيتوانست با چن يخوب بود اگر م

 نبود، يبنفشه ا اگر

 قرار مالقات با مادرش نبود، اگر

 .كرد يو او را سوار م ستاديا يآن زن م يپا يجلو ن،ينبود، حتما با ماش اگر

 ف،يح

 .....فيح

 .چرخاند انيشا يسرش را به سمت خانه . را بر هم زد اوشيافكار س غ،يج يصدا

 .بود يگوشخراش دخترانه ا غيج يصدا

 بود؟ يچه كس يصدا يعمي

 .گذشت تنش را لرزاند اوشيكه از ذهن س يفكر. ديبه گوش رس غيج ينگذشته بود كه باز هم صدا هيچند ثان هنوز

 بنفشه باشد، يصدا نكند

 ...نكند

 ان،يشا نكند

 نكند،

 ....زند يكتكش م انيشا نكند

زنگ  يدكمه  يو دستش را رو ديدو انيشا يرا قفل كند به سمت خانه  نيدر ماش نكهيو بدون ا ديپر رونيب نيهول و دستپاچه از ماش اوشيس

 .ديرس يبه گوش م غيج يهنوز صدا. فشار داد

 .داد يامان تكان م يچپش را ب يپا اوشيس

زنگ  يدكمه  يرو كسرهيدستش را  اوشيس. نگاه كردند اوشيچند رهگذر با تعجب به س. ديبا مشت به در خانه كوب اوشيس. خانه باز نشد در

كه به پا داشت از  ييهول و دستپاچه با كفشها اوشيبعد در خانه باز شد و س يجند لحظه . به در ضربه زد گرشيفشار داد و همزمان با دست د

 .....رفت االپله ها ب

 .كنار كمد، در هم مچاله شده و كز كرده بود ان،ياطاق شا يهمان گوشه . ديچيپ يآنقدر تن و بدنش ضربه خورده بود كه از درد به خود م بنفشه

 بود، زاريپدرش ب از

 شعورش، يپدر زشت ب از

 رد،يچشمانش تصادف كند و بم يداشت پدرش جلو دوست

 ...داشت پدرش قطعه قطعه شود دوست
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 گاو خرش، پدر

 ...رديكاش بم يا

 .ديكش يم ريشانه اش ت. به هق هق شده بود ليها تبد غيج

 پناه بود، يب چقدر

 ...پناه يب

 خورد؟ يكتك م نگونهيهم در خانه اشان از پدرش ا يشهنام رايلحظه با خود فكر كرد، كه سم كي

 وشا،ين اي

 ا؟يفواد و پور يحت اي و

 شد؟ يبدنش متحمل ضربات دردناك پدرش م يبزرگ، فقط او بود كه در سن دوازده سالگ يايدن نيدر ا اي

 يخودت: كرد يلب تكرار م ريگفت و بنفشه ز يهنوز به او فحش و ناسزا م. ديشن يرا م انيغر غر شا يصدا

 .اورديبلند بر زبان ب يرا با صدا "يخودت"جرات نداشت  رلب،يتنها ز اما

 :ديشن ييآشنا يو به دنبال آن صدا ديبه گوشش رس يباز شدن در ورود يصدا

 د؟يكش يم غيبنفشه بود كه ج يشده؟ صدا يچ ان،يشا-

 بود، اوششيس

 بود، زشيعز اوشيس

 كه چطور كتك خورده ام، نيمرا بب ايب اوشيس

 تمام تنم را كبود كرده است، نش،يكه پدرم، چطور با دست سنگ نيبب ايب اوشيس

 اوش،يس نيبب ايب

 ....نيبب ايب

 يكرده باشد، از رو دايپ ييگوش شنوا ييگو اوشيس دنيبا د. و دوازده در دستش بود ستيدو ييهنوز ادكلن كذا. كاناپه نشسته بود يرو انيشا

 :كاناپه بلند شد و بالفاصله گفت

 كنم يم يدختره، آخر خود كش نيمن از دست ا ا،يس-

 با خود فكر كرد كه بنفشه چه كار كرده؟ اوشيس

 را به خانه آورده باشد؟ يدوباره پسر نكند

 ....نكند نكند،

 بود دهيچيپ ابونيبنفشه تو كل خ يشده؟ صدا يچ-

 :گرفت اوشيادكلن را به سمت س اوشيس

 ريكم شده، مثه خلها فكر كردم تبخ نقدرياادكلن  نيچرا ا ايگم خدا يكرده، من م يادكلنم تموم شد، همشو رو سر و شكل نحسش خال ن،يبب-
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 كرده ياستفاده م مونيم نيشده، نگو ا

 شد، يجار شياز زبان پدرش دوباره اشكها مونيم يكلمه  دنيبا شن بنفشه

 زشت بود؟ نقدريچهره اش ا يعني

 نقدر؟يا

 مون؟يم مثل

 مون؟يم

 :ديو منگ پرس جيگرفت و گ انيادكلن را از دست شا اوشيس

 بنفشه كجاست؟-

 تو اطاقم افتاده-

 .ديدو انيبه سمت اطاق شا اوشيس

 زد؟ يم اديفقط بر سرش فر انيشا اي ديكش يم غيبنفشه كتك خورده بود كه ج يعني

 .بكشد غيبچه گانه بود كه باعث شده بود بنفشه ج يلجباز كيفقط  ديشا

 ....قدم در اطاق گذاشت و نفسش بند آمد اوشيس

دستانش . كج شده بود راهنشيپ ي قهي. ختير يصورت اشك م ينشسته بود و به پهنا واريكه در هم شكسته كنج د ديد يرا م يكوچك دخترك

 :شد دياش شد هيگر اوشيس دنيبنفشه با د. كرد يم ييپنج انگشت دست خود نما يهر دو طرف صورتش سرخ بود و جا. ديلرز يم

 ش ش ش ش اوشيس-

 نيچن نيارزش، ا يادكلن ب كيدخترش را به خاطر  ،يشد كه پدر يباورش نم. به ادكلن در دستش نگاه كرد و دوباره به بنفشه زل زد اوشيس

 .كتك بزند

 ....نيچن نيا

 بابام منو زد د د د د د: ختيرا بهم ر اوشيبنفشه روان س يصدا

........... 

 .زد يسرش نبض م اوش،يس

 بكشد، اديبهتر بود فر كند، اما هيداشت گر دوست

 شود، هيبكشد تا تخل اديفر

 ارزش، دخترش را كتك زده بود؟ يادكلن ب كي يبرا انيشا

 را؟ بنفشه

بنفشه هق هقش قطع شد و . شكست يوحشتناك يادكلن با صدا. ديكوب نيبا تمام قدرت ادكلن را به زم. كند يچه م ديبود كه نفهم يعصبان آنقدر

 .را جمع كرد شيبا ترس، دست و پا
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 .شده بود يچرا عصب اوششيس

 او هم بخواهد كتكش بزند؟ نكند

 زد؟ يهم كتكش م اوشيس يعني

 زد؟ يم

 .بود دهيچيو دوازده در فضا پ ستيادكلن دو يبو. ادكلن، چشم دوخت يشكسته شده  يبا عجله وارد اطاق شد و به تكه ها انيشا

 شده بود، زاريادكلن ب نيا يعمر از بو يهمه  يبرا بنفشه

 ...عمر يهمه  يبرا

 ....بود كه از پدرش خورده بود يكتك درد آور ادآوريادكلن  نيا يبو

 :كرد اوشيرو به س انيشا

 ش؟يچرا شكست ؟يكار كرد يچ-

 :بهت زده گفت انيشا. در او را به سمت هال هل داد يرا در دست گرفت و از جلو انيشا ي قهيبا هر دو دستش . شد وانهيد اوشيس

 چته؟-

 :زد اديفر اوشيس

 ؟يادكلن، كتكش زد هيواسه خاطر -

 .را به سمت كاناپه هل داد انيدر همان حال شا و

 :را باال برد شيصدا انيشا

 آره، غلط كرد از ادكلون استفاده كرد-

 :زد اديباز هم فر اوشيس

 ؟يكتكش زد يادكلن چقدر بود؟ واسه چ نيا متياحمق مگه ق-

 خوام بكشمش يدلم خواست كتكش بزنم، بچه مه، اصال م-

 :ديكوب انيشا يچانه  ريخود شد و با مشت ز ياز خود ب اوشيس

 ؟يبچه دار اديم ادتي ،ينقره داغش كن يخوا يمواقع كه م نجوريكه بچه ته؟ ا-

 .نگاه كرد اوشيبه س يبا ناباور انيشا

 او دست بلند كرده بود؟ يرو اوشيس

 اش، دوستش، يكار كيشر

 را زده بود؟ او

 هم به خاطر بنفشه؟ آن

 :او را به كاناپه چسباند و گفت تيبا عصبان اوشيس. كاناپه بلند شود يكرد از رو يسع انيشا
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 ؟يذره كتك نخور هيدرد داره؟ كتك زدن خوبه؟ تو چرا -

 ا؟يس يزن يمنو م-

 يدلش نم اوشيس. كرد يبود و به آن دو نگاه م ستادهيراهرو ا نيترس و لرز ب بدهد، چشمش افتاد به بنفشه كه با يجواب اوشيس نكهياز ا قبل

 :با خشم رو به بنفشه كرد. دعوا كند ن،ياز ا شتريچشمان بنفشه ب يخواست جلو

 بدو ن،يبرو تو ماش-

 .پا و آن پا كرد نيا بنفشه

 :گفت يبا لحن خشنتر نباريدوباره رو به بنفشه كرد و ا. شد شيصورت بنفشه، دلش ر يكبود دنيبا د اوشيس

 گم برو؟ يمگه نم ؟يكن يمنو نگاه م يگم، چرا موند يبرو م-

 .رفت نييو آنرا گشود و از پله ها پا ديكرد، به سمت در هال دو يكه در بدنش احساس م يندانست و با تمام درد زيماندن را جا بنفشه

 :را رها كرد و با نفرت به او چشم دوخت و گفت انيشا راهنيپ ي قهي اوشيس

 بشم ميامشب عق نيهم شااليوقت، اگه بخوام مثه تو با دخترم رفتار كنم، ا چيه ان،يوقت پدر نشم شا چيخدا كنه ه ،يزن يبخدا حال منو بهم م-

 .را گفت و به سمت پله ها رفت نيا اوشيس

 .ديمال يكاناپه افتاده بود و با دستش چانه اش را م يهنوز رو انيشا

 بود، نيسنگ يليخ اوشيس مشت

 .....يليخ

چند . داد يهم فشار م يرا رو شيبود و دندانها دهيبا هر دو دستش محكم به فرمان چسب. بود ينشست هنوز عصبان نيكه داخل ماش اوشيس

 .ديبنفشه افتاده باشد به سمتش چرخ اديشد و بعد انگار تازه به  يلحظه به همان حالت سپر

 .كرد يخورد، به او نگاه م يآن به چشم م يخشك شده، بر رو يكه رد اشكها يقوز كرده، نشسته بود و با صورت دخترك

 :تاسف تكان داد و گفت يسرش را به نشانه  اوشيس

 يادكلون بزن يخواست يم يواسه چ-

 :مظلومانه جواب داد بنفشه

 شهيادكلون بزنه خوش بو م يهر ك-

 بود؟ دهيبود كه از بنفشه پرس يچه سوال احمقانه ا نيبا خود فكر كرد كه ا اوشيس

 ....گريخوش بو شدن است د يمعلوم است كه ادكلن برا خوب

 :ديدوباره پرس اوشيس

 داره؟ يچه اخالق گند ينيب يبه جونت؟ مگه نم وفتهيبشه ب وونهيبابات، تا اونم د ياليسر وسا يريكه سرخود م يتو مگه ادكلن و اسپره ندار-

 :جواب داد يبه آرام بنفشه

 نه، ندارم-
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 .را روشن كرد و به راه افتاد نيدرهم ماش ينگاه كرد و با چهره ا شيبه رو به رو اوشيس

نشسته بود و چقدر ورجه  يندلص نيهم يبنفشه رو ش،يپ يآمد چند هفته  ادشي اوشيس. كرد ينگاه م رونيبه ب نيماش ياز پنجره  بنفشه

 .نداشت طنتيش يبرا يليم گر،ياما حاال دخترك آنقدر كتك خورده بود كه د. كرد يورجه م

 كند، طنتيتوان آنرا نداشت كه ش يدر او وجود داشت ول طنتيش ليم ديشا

 ان،يبشكند شا دستانت

 ....بشكند دستانت

 :پارك كرد و گفت ديرا كنار مركز خر نيماش انيبعد، شا ي قهيدق ستيب

 شو ادهيپ-

 م؟يريكجا م-

 يفهم يشو، م ادهيپ-

 :دستش را به طرف بنفشه دراز كرد و گفت اوشيس. شد ادهيپ نياز ماش بنفشه

 ريدستمو بگ-

 .ردياز او خواسته بود كه دستش را در دست بگ اوشيكرد، س يباور نم د،يشن يآن چه را كه م بنفشه

 اوش،يس يخوب چقدر

 ....يخوب چقدر

 .دست بنفشه را محكم در دستش گرفت اوشيس. گذاشت اوشيدست كوچكش را در دستان بزرگ س بنفشه

 .لبخند زد بنفشه

 لبخند بنفشه گرم شد، دنيبا د اوشيس

 .....گرم گرم گرم

اشت و دستش در دست د يقدم بر م اوشيكه با س نيهم. رود يمهم نبود كه به كجا م شيبرا گريرفت، بنفشه د ديبه سمت مركز خر اوشيس

 .بود يكاف شيبود، برا اوشيس

 .....شدند يم ديهر دو با هم و دست در دست هم كه وارد مركز خر اوش،يبود و س بنفشه

 :و به بنفشه گفت ستاديا يشيلوازم آرا كيبوت نيتريو يجلو اوشيس

 بگو تا برات بخرم يخوا يادكلن، هركدومو م ،ياسپر ،يكدومو دوست دار نيخوب نگاه كن بب-

 يشيبه انواع لوازم آرا اوشيس يچهره  يچشمانش از رو. به او چشم دوخته بود ينگاه كرد كه با لبخند مهربان اوشيبا دهان باز ابتدا به س بنفشه

 :بلند شد اوشيس يصدا. كرد يم ييخودنما ن،يتريكه پشت و ديلغز يو ادكلن و اسپر

 نه رو برات بخرم؟و دوازده زنو ستيهمون دو يخوا يم-

 :بالفاصله جواب داد بنفشه
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 ادي يخوشم نم گهياون د ينه، از بو-

 .شد يم زاريبنفشه بود، از آن ادكلن ب يبا خود فكر كرد كه اگر او هم به جا اوشيس

 :ديسرك كش كيبه داخل بوت اوشيس

 رميگ يست ممام هم وا رم،يگ يهم هست، از هر كدوم خوشت اومد واست م گهيد يزايتو، چ ميبر-

 :ديپرس بنفشه

 ه؟يمام چ-

 عرق ندن يبغل، كه بو ريز زننيمامو م-

 خوب، چقدر

 ....تا به حال از مام استفاده نكرده باشد وشايبست كه ن يشرط م د،يخر يمام هم م پس

 ....بست يم شرط

 يفروشنده . ختيافتاد و قلبش فرو ر يكنار يآخر چشمش به درون مغازه  يشد، لحظه  كيوارد بوت اوشيسر تكان داد و به دنبال س بنفشه

بخواهد كه به  اوشيتوانست از س يكاش م يا. آن را به تن كند يداد، كه بنفشه آرزو داشت روز ياش نشان م يرا به مشتر يزيمغازه، همان چ

 .از همانها بخرد شيادكلن، برا يجا

 .بود دهيزمان داشتن آن فرا نرس اما

 .شد كيانش جا خوش كرده بود، وارد بوتكه در چشم يبا حسرت بنفشه

...... 

 :و مام ركسونا را به دست بنفشه داد و گفت وايو ياسپر ،يادكلن رم يحاو يبسته  اوشيس

 يمباركه دخمل-

 :با ذوق بسته را گرفت و گفت بنفشه

 اوشيس يمرس يوا-

 .باز هم لبخند زد اوشيس

 خوب بود كه توانسته بود دخترك را خوشحال كند، چقدر

 ...خوب بود چقدر

 .است افهيهم با نمك و خوش ق يلياحساس كرد كه او خ نبارينگاه كرد و ا اوششيبه س يبا خوشحال بنفشه

مغازه  يب در ورودچهارچو كينزد. آمد رونيب كيافتاد و از بوت يكنار يمغازه  اديسرگرم حساب كردن اجناس بود كه بنفشه به  اوشيس

 .چشم دوخت كيو با حسرت به افراد درون بوت ستاديا

بنفشه شد كه به درون مغازه  يآمد و متوجه  رونيب كياز بوت اوشيس. توانست از همان ها داشته باشد يكاش م يهم در دل آرزو كرد كه ا باز

 :رو به بنفشه كرد. چشم دوخته است يا
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 ن؟يهست ا يچ يواست بخرم؟ اصال مغازه  يخوا يم يچ ؟يخوا يم يزيچ-

 .باال رفت و با تعجب به بنفشه نگاه كرد شيابروها. شد انيجر يبه درون آن متوجه  يو با نگاه ديمغازه رس كينزد به

 .داد يتوجه نشان م ييزهايسن كم، به چه چ نيبا ا طان،يش دخترك

 كم بود؟ زهايچ نيداشتن ا يسنش برا واقعا

 .اورديمسائل سر در ب ينداشت تا از همه  بيعلم غ گريكه د اوشيس

 بود؟ دهيزمان آن فرا رس نكهيا ايزود بود  ييراهنما يدختران دوره  يدست و پا، برا يفيبه قول بنفشه كث يمسائل هم، مانند مسئله  نيا

 به مادر داشت، ازيروزها ن نيهم يبرا دختر،

 ....روزها نيهم يبرا

 مادر، يب يتنها يبنفشه  چارهيب

 ....بنفشه چارهيب

 :را صاف كرد شيگلو اوشيس

 شد ريبنفشه، د ميبر-

 .كرد يباز هم با حسرت به درون مغازه نگاه م بنفشه

 .خواست وارد آن مغازه شود ينم اوشيس

 گفت؟ يشد و چه م يآن مغازه م وارد

 خواهد؟ يم ريدختربچه، لباس ز كي يبرا نكهيا

 از آن حرفها بود، گريد نيا

 .....ن حرفهاآ از

 .ديبه دنبال خود كش نباريدوباره دست بنفشه را در دست گرفت و ا اوشيس

 ...بنفشه رفت ادياز  ييكذا يمغازه  آن

 وجود بنفشه گرم شده بود، نباريا

 ....بنفشه وجود

............. 

 .با در دست گرفتن دست فواد، نبود سهياصال قابل مقا اوش،يدر دست گرفتن دست س. نشست هنوز گرم بود نيكه داخل ماش بنفشه

 دستان فواد را در دست گرفته بود، ،يبر طرف كردن حس كنجكاو يبنفشه،برا

 امشب، اما

 .بود يبه او منتقل شده بود، وصف نشدن اوش،يكه از در دست گرفتن دستان س يحس

 بزرگ و قدرتمند بود، اوشيس دستان
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 بود، تگريحما اوشيس دستان

 و دردناك، نيمثل دستان پدرش سنگ نه

 عاطفه، يسرد و ب شيها و خاله ها يينه مثل دستان دا و

 ....و لرزان ريمثل دستان عمه اش، پ يحت ونه

 .....قدرتمند بود اوشيس دستان

 :افكار بنفشه را برهم زد اوش،يس يصدا

 گه؟يد يبلد ابونه؟يعمه ات از كدوم خ يخونه -

 ؟يپرس يم يواسه چ-

 گهيعمه ات د يخونه  يبر ديامشب با-

 شما؟ يخونه  اميمگه قرار نبود ب-

 برمت خونمون يم گهيدفه د هي ست،يخوب ن تيوضع نيبا ا-

 .گذرا بودند شيهايپكر شد، باز هم خوش بنفشه

 .....گذرا

 برم مدرسه؟ يفردا چطور-

 برم؟ يچطور يچ يعني-

 خونه جا مونده مليتازه موبا. مدرسه ام، خونه موندن فيلباسو ك-

 ميدارياز خونه بر م ميريخوب االن با هم م-

 :متوجه شد اوشيبنفشه نگران شد، س نگاه

 عمه ات يخونه  ميريبعد م ميدار يباال، لباستو برم امينترس، باهات م-

 .ديبه او بگو ديبا خودش گفت دو كالم حرف حساب با عمه شهناز دارد، كه حتما با اوشيس

 خودتون؟ يخونه  يمنو ببر يايم يبعد ك-

 برمت عمو، خوبه؟ يبعد م يهفته -

 يستيمن ن يتو عمو-

 اد؟يعمو بدت م ياز كلمه  نقدريچرا ا-

 د،يآ يكلمه خوشش نم نيبود كه چرا بنفشه از ا دهيهنوز نفهم اوشيس

 ست،يچ هيقض ديفهم يكم م كم

 ...كم كم

 ....كم كم
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 .را روشن كرد و به راه افتاد نينكرد و ماش يصرارا گريد اوشيس. نداد اوشيبه س يجواب بنفشه

........... 

 .بود ستادهيا فونيكبود شده كنار آ يكه با چانه  انيوارد هال شد، چشمش افتاد به شا اوشيكه س نيهم

 گريطرف تعجب كرده بود و از طرف د كيبود، از  دهيد يريتصو فونيكه او را درون آ ياز لحظه ا. كرد ينگاه م اوشيبا تعجب به س انيشا

 .و شراكتشان شود ينگران بود كه برخورد امشب، باعث برهم خوردن دوست انيشا. خوشحال شده بود

 خودش برگشته بود، اوشيخوب كه س چه

 .....خوب چه

 :رو به بنفشه كرد ان،يبدون توجه به شا اوشيس

 جمع كن التويبرو وسا-

 .به پدرش كرد و به سمت اطاقش رفت يادكلن را محكم در دستش گرفته بود، با ترس نگاه يحاو يبسته  كهيدر حال بنفشه

 :كرد اوشيرو به س يبه آرام انيشا

 ؟يازم دلخور ايس-

 .نداد يجواب اوشيس

 خوام يمن معذرت م ايس-

 :جواب داد يحوصلگ يبا ب اوشيس

 ؟يخوا يمعذرت م "دوستت"از  ،يچون دخترتو كتك زد-

 .ادا كرد ظيرا غل "دوستت"

 .....ظيغل

 كار كنم؟ يخوب پس چ-

 :سرش را تكان داد اوشيس

انتظار داشته  نياز ا شتريشوت باشم كه از تو ب يليخ ديمن با ،يكن يمعذرت خواه ياز ك دياالن با يدون يتو اصال نم ان،يشا يش يتو آدم نم-

 باشم

 .نگاه كرد اوشيبه س فيبالتكل انيشا

 :ادامه داد اوشيس

تا صبح باهاش شاهانه  اريوردار ب يخوا يم ويخواهرت، خودمم دو كالم حرف دارم با خواهرت، تو هم امشب هرك يخونه  رهيبنفشه مامشب -

 سر كن

 رونيمدرسه و مانتو اش از اطاق ب فيلحظه بنفشه با ك نيدر هم. پوزخند زد اوشيس. ديدست برد به سمت چانه اش و آنرا مال ارياخت يب انيشا

 .رفت اوشيآمد و به سمت س
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 :را باز كرد و به بنفشه گفت يدر خروج اوشيس

 امياالن م ن،ييبرو پا-

 :كرد انيرو به شا اوشيرفت، س نييكه از پله ها پا بنفشه

 دميبراش ادكلنو اسپره خر رون،يبردمش ب-

 :بالفاصله گفت انيشا

 ميچقدر شد؟ بگو با هم حساب كن-

 .ده افتادلحظه از حرص به خن كي اوشيس

 .ديفهم ينم يزيچ نيهم يبود و برا يذهن يعقب مانده  انيشا ديشا

 ....ديشا

 :سرش را تكان داد و گفت اوشيس

 يچ يبرا ،يهست ييحاتم طا نقديبعدشم تو كه ا ،يديخر يكتك زدنش دوتا ادكلن واسش م يپولش نگفتم، خواستم بهت بگم به جا يبرا-

 ؟يخودتو جر داد يتومن يادكلن س هيواسه 

 .در را باز كرد و به سمت پله ها رفت. ستاديآنجا نا گريد اوشيبزند اما س يخواست حرف انيشا

............. 

دوشش انداخته  ياش را رو ينگاهش افتاد به بنفشه، كه كوله پشت. به او زل زده بود يكرد كه با طلبكار ينگاه م يبا تعجب به مرد جوان شهناز

 .بود

 :ديپرس ياننگر با

 شده؟ يشده عمه؟ بابات طور يچ-

 :گفت يدار شيبا لحن ن اوشيس

 ن؟يبچه هست نيا يشما عمه -

 :نگاه كرد و گفت انيدوباره به شا شهناز

 ن؟يهست يبله من عمه اشم، شما ك-

 :ديوسط حرفشان پر بنفشه

 دوست بابا اوشه،يس نيعمه ا-

 بود؟ دهيشن ياسم را، از زبان چه كس نيكرد كه قبال ا يدر ذهنش كنكاش م شهناز

 :را پس زد و گفت افكارش

 بابات كو؟ ؟ياومد نجايشده؟ چرا ا يخوب عمه چ-

 :ديحرفشان پر انيبه م اوشيس نباريا
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 دارم يسوال هيخانم سماك من از شما -

 دييبفرما-

 نيكن فيخانم، عمه بودنو واسه من تعر-

 .اخم كرد شهناز

 گفت؟ يمرد جوان چه م نيا

 چه طرز صحبت كردن بود؟ نيا

 ه؟يمنظورتون چ-

 .منتظر جرقه بود، تا شعله ور شود اوشيس

كه چرا  ،يتومن يادكلن س هيكبودش كرده، اونم واسه خاطر  اهويدختر بنداز، داداشت زده س نينگاه به صورت ا هي ايخانم ب ه؟يكه منظورم چ-

 بنفشه از ادكلنش استفاده كرده

 .نشده بود انيجر يهنوز متوجه  شهناز

 بنفشه را كتك زده بود؟ انيشا

 .آمد يكار برادرش، اصال خوشش نم نيا از

 .بلند نكرده بود شيبچه ها يوقت دست رو چيه خودش

 :نور سر در خانه، كشاند و گفت ييبنفشه گذاشت و او را به سمت روشنا يشانه  يدستش را رو اوشيس

 خانم نيصورتشو بب يكبود-

 :اخم كرد و گفت شهناز

 كرد زدش، االن خودش كجاست؟ خوديب-

 ؟يهم بلد گهياز غر غر كردنو چهار تا توپ و تشر كار د رياالن خودش ور دل دوست دخترشه، شما به غ-

 .ادب بود يمردك چقدر ب. شديم يكم كم عصبان شهناز

 ؟يزن يبا من حرف م ينجوريآقا؟ چرا ا يچ يعني-

 بچه جذام كه نداره نيعقب، ا يديكنه، شما هم كه خودتو كش يبچه نگهدار نينداره از ا اقتيحرف بزنم؟ داداشت كه ل يپس چه جور-

 فحش است؟ كي ست؟يبا خودش فكر كرد كه جذام چ بنفشه

 .در برابر آن رنگ باخته بود "بچه" يشده بود كه كلمه  "جذام" يكلمه  ريدرگ آنقدر

 داره تيبچه مسئول نيا-

بره، نكنه دوست  يازتون حساب م دميلرزه؟ پاشو برو گوش برادرتو بكش، شن يدست و پاهات م نقدريكه ا يكار كن يچ يخوا ينم مگه مخا-

 جاش ناقص بشه؟ هيبرادرزادت  يدار

 :جواب داد تيبا عصبان شهناز
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 ؟يداره؟ تو چه كاره حسن ياصال به تو په ربط-

 من خود حسنم-

 .ديچيقهقهه اش درون كوچه پ يباز شد و صدا يموقع يب يدهانش به قهقهه  اوش،ياز زبان س جمله نيا دنيبا شن بنفشه

 خود حسن بود و او خبر نداشت؟ اوشيس

 ...جالب چقدر

 .حسن بود اوش،يس

 .نمانده بود يباق ياثر ياز آن خشم چند لحظه . بنفشه لبخند زد يقهقهه  يصدا دنيبا شن ت،يدر اوج عصبان اوشيس

 .سرخوشانه را تكرار كرده بود يباز هم، همان قهقهه ها بنفشه

 .خوشحال شد اوشيس

 :به شانه اش زد يشوخ به

 نخند گنجو-

 :كرد اوشيرو به س ديخند يهمانطور كه م بنفشه

 حسن دماغ دراز-

 .شد يبه خنده م ليكم كم لبخندش تبد اوشيس

 .خود را رو كرده بود "آس" يهم دخترك حرفها باز

 ....هم باز

 :شهناز به حرف آمد. برده بود اديجر و بحثش را با شهناز از  اوشيس. آن دو نگاه كرد نيب تيميو صم اوشيبا تعجب به بنفشه و س شهناز

 نيجواب سوال منو بد دن،يخند يبه جا-

 :مشخص بود شيخودش را جمع و جور كرد، هنوز ته خنده در صدا اوشيس

لنگش  يبگ وينيبرادرزادتون دل بسوزونه، اونوقت شما به عنوان عمه، كنار گود بش يخانم سماك، واسه شما افت داره كه دوست برادرتون برا-

 كن

 اوشيس د،يبگو يزيچ نكهيقبل از ا. شهناز دوباره برزخ شد. حسن دماغ دراز بود ريذهنش هنوز درگ. نشد اوشيس يصحبتها يمتوجه  بنفشه

 :كرد يتدس شيپ

 اد،يبرادرزادت كتك خور بار ب يخوا يسر و صورتشم مشخصه، حاال اگه شما م يها يكبود. شده يچ نينيبب ن،يباال از خود بنفشه سوال كن ديبر-

 .است گهيد زيچ هي

 :به بنفشه كرد رو

 نخند نقديخوب، بسه ا يليخ-

 .زد شخنديخودش ن و
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 يبرم باهام كار ديبه خودش داد، من با يتكون هيعمه جان دلش به حالت سوختو  ديشده، شا يبده چ حيعمه ات، واسش توض شيبرو پ گهيد-

 ؟يندار

دستش را در . بود دهيادكلن خر شيبرا اوشيس. بود نيريبنفشه ش ياش برا يتلخ يامشب با همه . خواست برود يم اوشيس. پكر شد بنفشه

 .فاع كرده بوداز او در برابر پدر و عمه اش د. دست خود گرفته بود

 ...حاال و

 .خواست برود يم

 :ديبه سرش كش يدوباره دست. بنفشه شد يگرفتگ يمتوجه  اوشيس

 مينيب يرو م گهيفردا باز هم همد گه،يغصه نخور د-

 .كردند يدل بنفشه، قند آب م در

 ...قند

 .ديد يباز هم نوازشش كرده بود و مهمتر از آن فردا دوباره او را م اوشيس

 ؟يگ يراس م-

 بگو، عمه جان منتظرن انويبرو باال واسه عمه جر گهيآره دخترك، د-

 .كند يبود قالب ته كينزد شهناز

 كرد؟ يم تيميبا او احساس صم نقدريمرد، كه بود كه بنفشه ا نيا

 بار او كرده بود؟ هيو كنا شين نقدريا يبه چه حق اصال

 :را بدهد اوشيس يو خواست جواب متلكها اورديشهناز طاقت ن. رفت نشيو به سمت ماش ديگفت و چرخ "يخداحافظ"لب  ريز اوشيس

 .خودتو بهش نشون بده ما،يروانشناس دار يتو انزل-

 .وارد خانه شد و در خانه را بست. ديبعد دست بنفشه را گرفت و به دنبال خود كش و

 .وسط كوچه متوقف شد و به حرف شهناز فكر كرد اوشيس

 م؟يروانشناس دار يانزل در

 خوب، چقدر

 خودش؟ يبرا. شد كه به روانشناس مراجعه كند يالزم م يروز ديشا

 ريخ مسلما

 ...بنفشه يحت ايو  انيشا يبرا

 .كند يخودش و بنفشه به روانشناس مراجعه م يروزها برا نيدانست هم ينم اوشيس

 ...دانست ينم

 .صبح بود 9ساعت . به ساعتش نگاه كرد اوشيس. بود كيداخل بوت انيشا. شد كيوارد بوت نيسر سنگ اوشيس
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 شده بود؟ زيسحر خ نقدريتا به حال ا ياز ك انيشا

 .چانه اش نگاه كرد يبه كبود يچشم ريز

 .داده بود انيمشت حساب كار را به دست شا كي همان

 ....مشت كي همان

 .دور افتاد يطنز سالها ياز برنامه ها يكي اديبه  اوشيس

 "مشت كيفقط با "

 .ديخنده دار بگو يو حرفها رديرا بگ اوشيحرف س يبود تا دنباله  يبنفشه خال يجا

من و  يكم انيشا. درون قفسه سرگرم كرد يو خودش را با لباسها ستاديا شخوانيپ يسر تكان داد و آن سو اوشيس. لب سالم گفت ريز انيشا

 :من كرد و باالخره گفت

 من تنها بودم شبيد-

 .سكوت بود اوشيس پاسخ

 شميپ ادينگفتم ب يبه كس-

 .سر تكان داد نباريا اوشيس

 ؟يمثه بچه ها باهام قهر كرد ايس-

 :لب باز كرد اوشيس

 يكن يم يطفل معصوم خال هينه تو مثه بچه ها، زورتو سر -

 يكرد يكارو م نيهم ،يمن بود يتو هم جا-

 زنه يكتك نم نقدريارزش ا يب زيچ هيخودشو واسه  يآدم بچه  ان،يكردم شا يكارو نم نيمن ا-

 نبود نيمنم ا تيكنم اگه از اول نبود، االن وضع يدونم بچه مه، اما همش فكر م يم. رو بهش ندارم يباور كن اون حس پدر دختر ايس-

 :ديچرخ انيحرف به سمت شا نيا دنيبا شن اوشيس

 ه؟يمنظورت چ-

 كردم يم مويگوشه زندگ هيمنم االن با زنم داشتم  ديشا دم،يرس يمرحله نم نيمن به ا ومدينم اياگه بنفشه به دن اوشيس-

 بود ينطوريزنت از اول، هم يتو كه گفت-

 بشه يبستر مارستانيبار ب هيحد نبود كه هر دو سال  نيبه ا گهيد-

 ؟ياز دست بنفشه ناراحت يپس واسه چ گه،يد يبچه رو به وجود آورد نيحق با تو باشه، خود تو ا ميرياصال گ-

 نبود ينجورياگه بنفشه نبود اوضاع ا يخوب من به وجود آوردم، ول-

 يگ يباال، االن م ياريب يخواست يانگار م ،ياز زنت حرف بزن يخواست يتو كه قبال م ؟يگفت يچ يديشروع شد؟ خودت فهم ييباز شر و ور گو-

 رو اعصابم؟ يبر يخوا ياگه بنفش نبود من با زنم خوش بودم؟ باز م
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 وام برم رو اعصابتخ يمن نم-

 كتكش نزن گهيرو اعصابم؟ پس بنفشه كه اومد خونه، د يبر يخوا يواقعا نم-

 خونه؟ اديمگه م-

 گردونه يخواهرت اونو برش م يدون يكنه؟ تو كه م يخواهرت زندگ يخونه  شهيپس نه، رفته واسه هم-

 من رو اعصابتم يگ يچونه ام، تازه م ريز يالف بچه زد هي يجلو-

 زنم يم شتريب نمياز ،ياگه بازم كتكش بزن-

 :كالفه جواب داد انيشا

 واسه تو مهمه نقدرياصال چرا سرنوشت بنفشه ا-

 .جا خورد اوشيس

 ....ينيسوال سنگ عجب

 مهم بود؟ اوشيس يبرا نقدريبنفشه ا چرا

 شده بود، ريدرگ انيخاطرش با شا به

 د،يكش يم ريخاطرش قلبش ت به

مشخص بود  يكه برق شرارت آن، از ده قدم يدماغ دلقك ها، چشمان هيشب يدماغ گوشت كيبا . نبود شتريكه ب طانيو ش فينح يدختربچه  كي

 بود، ليكه كوتاه كردنش كار حضرت ف يو زبان دراز

 ....ليف حضرت

 :دوباره تكرار كرد انيشا

 چرا مهمه؟ گهيبگو د-

 .كند دايسوال پ نيا يبرا يقانع كننده ا ليبه خودش فشار آورد تا دل اوشيس

 .داد، به هر حال او هم آدم بود يبنفشه او را عذاب م يپناه يب

 .اش هنوز فعال بود يحس ترحم و دلسوز يبود ول خوشگذران

 نداشت، يبا دلسوز يكه منافات يخوشگذران اصال

 داشت؟

 بود، ميتيداشتن پدر و مادر  نيبود كه در ع يطرد شده ا يدختر بچه  بنفشه

 ....ميتي

 اش پر كرده بود، يگاه نخواهد داشت، در زندگ چيدانست ه يرا كه م يدختر يجا اوش،يس يبنفشه برا ديشا

 ....ديشا

 دونم ينم: به حرف آمد اوشيس
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.................. 

 .كرد ينگاه م وشايبه ن يچشم ريز بنفشه

 كرده بود؟ رييتغ وشاين يچهره  چرا

با  وشايخواست ن يبه چهره اش نگاه كند، دلش نم مايتوانست مستق ينم ياز طرف. شد ينم يزيچ يه آورد، متوج يچه به خودش فشار م هر

 .خود فكر كند كه توانسته، توجه بنفشه را به خودش جلب كند

 .كرد ياشتباه م بنفشه

 .نظر گرفته است رياو را ز يدخترك از همان ابتدا متوجه شده بود كه بنفشه با كنجكاو. ها بود نيزرنگتر از ا وشاين

 :را به سمت بنفشه كرد و گفت شيرو وشاين

 شمايتموم م ؟يخسته نشد ينگام كرد نقدريا ه؟يچ-

 :از رو نرفت وشاين. كرد وشاين يحواله  يبيو غر بيعج يچشم غره  بنفشه

 كردم رييمن چرا تغ يبدون يخوا يم ،يكن ينگام م نقدريدونم چرا ا يم-

كه باز هم نقطه ضعف بنفشه را مورد هدف قرار داده  ديفهم وشاياما آب دهانش را كه قورت داد، ن. اوردينخودش  يكرد به رو يسع بنفشه

 :به گردنش داد و گفت يتكان. لبش نشست يرو يا روزمندانهيلبخند پ. است

 از ابروهامو برداشتم فيرد هي-

 .كرد، چشمانش درشت شد يهمانطور كه به كتابش نگاه م بنفشه

 را برداشته بود؟ شيابروها وشاين

 ابرو برداشتن، در مدرسه ممنوع است؟ رينگفته بود كه ز يديخانم عم مگر

 كار را كرده بود؟ نيا يبا چه جرات وشاين

 .كار دارد نيانجام ا يبرا يديشد ليباز هم ته ته ته دلش احساس كرد كه او هم تما و

 .بود اوشيبه چشم آمدن در برابر س يتالشش برا يكرد و همه  يفكر م اوشيفقط به س بنفشه

 داد، يم رييبنفشه را صد و هشتاد درجه تغ يابرو برداشتن، چهره  ريز فيرد كي يحت

 ....و هشتاد درجه صد

 :ديدوباره به گوشش رس وشاين يصدا

 هيتو پاچه بز يابروها-

 چه بود؟ گريد يبز پاچه

 .بود يبز چه شكل يپاچه  اصال

 .كند يبز است و مثل بز نگاه م هيگفت كه شب يمواقع به او م يآمد پدرش بعض ادشي

 بز باشد، يپاچه  هيشب شيابروها نكهيا اما
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 .آورد ياز آن سر در نم يزيچ بنفشه

 بود، يبد زيحتما چ. چه كه بود هر

 ...حتما

دستان اصالح شده اش، حس حقارت خود را  يكرد تا بلكه با نشان دادن دوباره  يچشمان بنفشه تا م يرا جلو شيها نيآست يديبا نا ام بنفشه

 .پنهان كند

 :پوزخند زد يرحم يبا ب وشاين

 زنه يتا م نشوياون آست ه،يگم ابروهاش پاچه بز يواقعا كه، من م-

 وشاين نيناجور كالس، هم ياست و وصله  يپاچه بز شانيبچه ها ابروها تياكثر ديكرد كه در كالسشان شا يفكر نم نيكوچك به ا يبنفشه  و

 .است

 .گذاشت يم ريبنفشه دوازده ساله تاث يرو يبيدوازده ساله به طور عج يوشاين يحرفها. بود وشايكوچك، فقط در فكر رقابت با ن ي بنفشه

 .م دوختچش زشيم يرو يها يبه خط خط زانيآو يو با لبها ديكش نييرا پا نشيدوباره آست يبا سر افكندگ بنفشه

 يم يخوب يبنفشه چه بو. ديكش قيلحظه نفس عم كي. رفت يكالس م ياز بچه ها در انتها يكيبه سمت . گذشت زشانياز كنار م يشهنام رايسم

 :گفت ينسبتا بلند يو با صدا ديبر لب چرخ يبا لبخند. داد

 چقدر خوشبوئه ه؟يبنفشه، اسم ادكلنت چ-

 شده بود، بشينص وشايسوزاندن دماغ ن يبرا يخوب تيچه موقع. از ته دل شاد شد بنفشه

 ....يخوب تيموقع چه

 هياسم ادكلنم رم: را باال گرفت و گفت سرش

 خرم يم نايخوشبوئه، منم ادكلنم تموم شد از هم يليخ-

 .ديهم خند رايسم. ديخند بنفشه

 رود، يم ادشانيها از  نهيچه زود ك همساالن

 ...زود چه

 :داده بود و گفت نياش را چ ينيكه با انزجار ب ديچرخ وشايبنفشه با غرور به سمت ن. شتاز كنار بنفشه گذ رايسم

 اديدماغ سوخته م يبو-

 :حاضر جواب بالفاصله گفت يوشاين

 سوختن هم داره يپاچه بز يابروها نيبا ا-

 .نبود سهيشده قابل مقا زيتم يادكلن با ابروها يبو. نگاه كرد وشاين يو به ابروها ديدست كش شيبه ابروها. باز هم دمغ شد بنفشه

 ...نبود اصال

 ....اصال
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 بود، وشاين يمثل ابروها شيكاش ابروها يا

 ....كاش يا

 ...كاش يا

............... 

عمه اش برود، عمه شهنازش تا غروب او  يدانست كه اگر هم به خانه  يخودش م. گرفت شيشد بنفشه راه خانه اشان را در پ ليكه تعط مدرسه

 .رفت يپس همان بهتر كه خودش به خانه م. گرداند يرا به خانه بر م

 ....بهتر همان

 .ديآشنا د يچند قدم از مدرسه دور نشده بود كه دو چهره  هنوز

 .كردند يبودند و به او نگاه م ستادهيا ابان،يخ يدر آن سو يواريد يگوشه  ايو پور فواد

 .شد يتاكس نيو سوار اول ستاديآمد و ا ابانيرو به سمت خ ادهياز پ. به خانه برود ادهيجرات نكرد پ. ديترس بنفشه

 ملخك يبار جست كي: از فواد بود ياميپ. اش بلند شد يزنگ گوش يكه به راه افتاد صدا يتاكس

 ؟يرا جستجو كرد يبار ملخ كوچك كي ايآ: كرد يخودش معن يرا برا اميپ بنفشه

 فواد چه بود؟ منظور

 يملخك خودت: كوتاه قناعت كرد اميپ نيدر جواب، به هم بنفشه

............... 

 كرده بود، جاديترس را در او ا جانيه ايفواد و پور يدوباره  دنيد. زده بود جانيه ديكه به خانه رس بنفشه

 ....اما

 .بود يگريد زيبابت چ ياصل جانيه

 .بنفشه رفته بود ادياز  ،يبود كه گرسنگ اديآنقدر ز جانشيه

كار  نيحال كه پدرش در خانه نبود، فرصت انجام ا. بزند غيرا ت شياز ابروها فيرد كيگرفته بود،  ميبود كه تصم نيا يبنفشه برا جانيه

 .شده بود ايمه شيبرا

 بود، ايبنفشه مه يبرا ،يخال يخانه  نيكارها، در ا يانجام همه  فرصت

 ....هاكار ي همه

 .پدرش گشت لتيشد و به دنبال ژ ييدستشو وارد

 يلبخند. چشم دوخت ،ييدستشو ي نهيچهره اش درون آ ريرا در دستش گرفت و به تصو لتيژ. ديو دستپاچه فقط مقنعه را از سرش كش هول

 .نديو او را بب ديايزنگ بزند تا ب اوشيرا برداشت، به س شياز ابروها فيرد كي نكهيداشت، بعد از ا ميتصم. لبش آمد يرو

گذاشت  شيابرو ريرا ز غيكه به خنده باز شده بود ت يبا دهان. ديلرز يخواهد شد، از خوشحال بايچهره اش ز گريد يفكر كه تا چند لحظه  نيا با

 د،يو كش
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 د،يهم كش باز

 ....هم باز

......... 

 .شده بود بايدر نظر خودش ز. نبود شيپ يبا چند لحظه  سهياش اصال قابل مقاچهره . كرده بود رييچقدر تغ. به خودش نگاه كرد بنفشه

 گرفت، يرا م وشايفردا حال ن. دياراده دوبار به هوا پر يو خوشحال بود كه ب ياز كارش راض آنقدر

 .....اما

كه بنفشه بارها نگاه كرده بود، با  يعشق يلمهايكرد و مثل ف ينگاهش م رهيخ رهيبنفشه خ دنيحتما با د. بود اوشيآن مهمتر عكس العمل س از

 ؟ييتو...نيا...يا ؟ييتو..ت:گفت يلكنت زبان م

حتما  ديبا. توانست انتظار بكشد ينم گريد. ديكوب يامان م يقلب بنفشه ب. تا بنا گوش باز شد ششيباز هم ن ،يتيوضع نيدر چن اوشيتصور س از

 .را گرفت اوشيس يبنفشه به سمت تلفن رفت و شماره . گذاشت يم شيبه نما اوشيچهره اش را در برابر س

نگاه كرد كه با  انيبه شا اوشيس. كرد يجر و بحث م اوشيمورد نظرش، با س زيبود كه بر سر نبودن سا يسرگرم صحبت با زن چاق اوشيس

 "ديببخش"با گفتن  اوشيس. بود تا از شر آن زن خالص شود ياش فرصت مناسب يزنگ گوش يصدا. بود يسرگرم خداحافظ يگريد يمشتر

 الو؟: گوشش گذاشت يرا رو يگوش

 :داد صيتشخ يگوش يبنفشه را از آن سو يسرزنده  يصدا

 اوووووووشيس-

 .اش را به دست آورده بود هيخوب بود كه بنفشه باز هم روح چقدر

 گه؟يعوض سالم گفتنه د-

 سالااااااام-

 ؟يخوب سالم،: ديخند اوشيس

 خوب خوببببببببم-

 كند؟ يبا خود فكر كرد كه چرا بنفشه كلمات را كش دار ادا م اوشيس

به خود فشار آورد تا بفهمد، قبال او را  اوشيس. زن جوان، آشنا بود يچهره . را پرت كرد اوشيبه داخل مغازه، حواس س ييبايزن جوان و ز ورود

 است؟ دهيدر كجا د

 :رو به بنفشه كرد همزمان

 خونه؟ يكبكت خروس م هيچ-

 كنند؟ يبا خود فكر كرد كبك و خروس چه م بنفشه

 جمالت فكر نكند، نيا يبود رو بهتر

 ...بود اوشيس مهم
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 تا خونمون؟ يايدارم، م يكار هيباهات  اوشيس-

 .كرد يم يسالم و احوالپرس با،يبا زن ز يكه به گرم ديلغز انيشا يرو اوشيس نگاه

 زن كه بود؟ نيا

 .شناخت يهم او را م انيشا

 سرم شلوغه نجايكارت مهمه بنفشه؟ من ا-

 ؟يايمهمه، م يليآره خ-

 .تكان داد بايزن ز يبرا يسر يبا سردرگم اوشيس. داد يسر تكان م اوشيس يگشاده برا ييبا تعجب به زن نگاه كرد، كه با رو اوشيس

 گفت؟ يعمه شهنازت چ شبيد يراست-

 يمنم بهش گفتم خودت ت،يترب يبه تو گفت ب. عمه همش غرغر كرد-

 :ديخند اوشيس

 ينكرد يبنفشه، كار خوب يحرفو زد نيچرا ا-

 .ديزن جوان چرخ يچهره  يباز نگاهش رو و

 بابا، تا بابا رو ادب كنه كيبوت اديخواد ب يگفت امروز م-

 شد؟ يمشرف م نجايشهناز امروز به ا پس

 ؟يبه جا آورد اوشيس: ديرا شن انيشا يصدا. حضور نداشته باشد نجايورود شهناز ا يلحظه  اوشيبهتر بود كه س شب،يآن برخورد د با

 نه، متاسفانه: جواب داد اوشيس

 .داد ياز پشت تلفن كنجكاوانه به صحبتها گوش م بنفشه

 :بلند شد انيشا يصدا

 .كه زحمت ما افتاده بود به گردنشون......همون خانم پرستار درمونگاه-

. كرد ياحوالپرس يسر تكان داد و به گرم بايپرستار ز يدوباره با لبخند برا. همان پرستار خوشگله بود. شد انيجر يتازه متوجه  اوشيس

 يتوانست چهره  يحالش رو به راه بود، تازه م گريانگار حاال كه د. درخشان، به پرستار زل زده بود يثابت ماند كه با چشمان انيشا ينگاهش رو

 .كند ينيرا باز ب تارپرس

 :ديبنفشه را شن يصدا

 ؟ياينم اوشيس-

 دوست نداشت با او رو در رو شود اوشيآمد، و س يم نجايشهناز به ا امروز

 ....بود نجايهم كه ا بايپرستار ز نيا

 باشد، اوشيسهم س ديها كه نبا ييبايز يهمه  خوب

 واجب تر بود، زيكوچك، از همه چ ي بنفشه
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 ...زيهمه چ از

 با او دارد؟ يدخترك چه كار مهم نيا دينيبب برود

 .در مدرسه به آب داده بود يباز هم دسته گل ديشا

 .اش باشد يبا خود عهد كرده بود كه حام اوشيهر حال س به

 جاماون گهيد قهيتا ده دق: را گرفت مشيتصم اوشيس

 ...انيپرستار هم سهم شا نيا

 ...پرستار هم نيا

............. 

از شدت ذوق و شوق، . رديقرار بگ اوشيس دياول، ابروانش كامال در معرض د يسرش جمع كرده بود تا در همان لحظه  يرا باال شيموها بنفشه

 .سرش بسته بود يرا باز كرده بود و دوباره باال شياز ده بار موها شتريب

 ....شده بود يبنفشه دچار وسواس فكر انگار

 :بود نيآورد، ا يبر زبان م دنشيكه با د يجمله ا نيو اول ديد ياو را م گريد يكرد كه تا چند لحظه  يرا تصور م اوشيس الشيدر خ بنفشه

 يبنفشه چقدر خوشگل شد-

 ....ديدو يم اوشيبنفشه به سمت س آنوقت

 د؟يدو يم

 كرد؟ يو چه كار م ديدو يم خوب

 ....و ديدو يم

 .داد، تكان خورد ياز آنچه كه در فكرش جوالن م بنفشه

 ...و  ديدو يم

 .....ديكش يرا در آغوش م اوشيو س ديدو يم

 .آمد يدر م انيبنفشه كم كم به غل احساسات

 .رديرا در آغوش بگ اوشيدوست داشت س دخترك

 رد؟يرا در آغوش بگ اوشيكه بنفشه س ديرس يآن روز م يعني

 دانست؟ يچه م يكس

 ....ديرس يم ديشا

 دنيبا د ديپر فونيبه سمت آ يبار به چهره اش نگاه كرد و با خوشحال نيآخر يبنفشه برا. ديبه گوش بنفشه رس فونيزنگ آ يصدا

 .ديرا فشار داد و به سمت راه پله ها دو فونيآ يو دكمه  ديكش يخفه ا غيج اوش،يرسيتصو

...... 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٣ 

با لبخند  اوشيس. ديدو يپله ها م يكه رو ديشن يرا م طانيتخس و ش يبنفشه  يپا يصدا. قدم به درون آن نهاد اوشيسخانه كه باز شد،  در

 .پله ها برسد نييسرش را تكان داد و منتظر ماند تا بنفشه پا

 با او داشت؟ يچه كار مهم دخترك

 دانست، يم خدا

 را به درون سطل آشغال روانه نكرده باشد، يكس فيك نباريبود كه بنفشه، ا دواريام فقط

 ...بود دواريام

 :ديبنفشه را شن يصدا. خم شد و سرگرم بستن بند كفشش شد. بند كفشش باز شده بود. بند كفشش ثابت ماند يرو اوشيس چشم

 اوووووشيس-

 :بود گفت نييهمانطور كه سرش پا اوشيس

 سالم كيعل-

 :ديخند بنفشه

 اوووووشيسالم س-

 .....و سرش را باال آورد و ستاديبند كفشش را بست و ا اوشيس

 .....و

 .....و

 ....ايخدا يوا

 .....خدا يوا

 ....ديد يم چه

 .....ديد يم چه

 خودش درست كرده بود؟ يبود كه بنفشه برا يا افهيچه ق نيا

 چه بود؟ گريد نيا

 .كرد يبا دهان باز به بنفشه نگاه م اوشيس

 چه كار كرده بود؟ شيبا ابروها بنفشه

به خط كج و  ليپر پشت، تبد يآن ابرو. نداشت يبهتر تيسمت چپش هم وضع يبرده بود و ابرو نياز ب غيسمت راستش را با ت يابرو ي گوشه

 .شده بود يمعوج

 بنفشه ه ه ه ه ه ه: زد اديتمام قدرتش را جمع كرد و فر اوشيس

 .جا خورد بنفشه

 شده بود؟ چه
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 ؟ياز ناراحت ايزد  يم اديفر ياز خوشحال اوشيس

 بود؟ يخوشحال از

 نبود؟

 بود؟

 .شده بود جيخودش هم گ بنفشه

 .رفت يباال م ارياخت يب شيرا كنترل كند، اما صدا شيكرد صدا يسع اوشيس

 ؟يبه تو گفت به ابروهات دست بزن يك ؟يكار كرد يتو چ-

 .شد زانيبنفشه آو يلبها

 .شده بود بايكه در نظر خودش ز او

 داشت؟ راديكار، ا يكجا پس

 بود؟ امدهيخوشش ن اوشيس يعني

 .منفجر شود تيبود از عصبان كينزد اوشيس

 ....سر خود و افتضاح است يكارها نياش هم جهيسر بچه نباشد، نت يباال يبزرگتر يوقت

 ...سرخود و افتضاح يكارها نيهم

 :گفت يلرزان يبا صدا بنفشه

 بد شده؟-

 :چشمانش را درشت كرد اوشيس

 مدرسه؟ يبر يخوا يم يبد شده؟ افتضاح شده، فردا چه جور-

 :گفت يبه سادگ بنفشه

 فردا پنج شنبه است-

 .چند لحظه به صورت بنفشه زل زد اوشيس

 ...افتضاح شده بود دخترك

 ....افتضاح

 كرد؟ يچه كار م ديبا حاال

 روز در آورده بود؟ نيرا به ا شيكرده بود كه ابروها يخودش چه فكر شيدخترك پ نيا اصال

 .خورد ياراده تكان م يچپش ب يباز هم پا. زد ياش ضربه م يشانيبا انگشتش به پ اوشيس

 بنفشه پر از اشك شده بود، چشمان

 بود، امدهيخوشش ن اوشيس
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 كرد؟ يچه كار م حاال

 اوشيس: گفت يبه آرام بنفشه

 :كه از شدت خشم تند شده بود جواب داد ييبا نفسها اشيس

 ؟يبه تو گفت به ابروهات دست بزن يآخه ك زم،يتو سر جفتمون بر ديبا يچه خاك نمينگو، بزار فكر كنم، بب يچ چيه-

 :بغض كرد بنفشه

 زشت شدم؟-

 .ستيرها درست ناز كا ينگرفته بود كه انجام دادن بعض اديدخترك . بنفشه سوخت تيلحظه دلش به حال مظلوم كي اوشيس

 داد؟ يم اديبه او  ديبا يكس چه

 دهد؟ اديبود كه به او  يچه كس اصال

 رفت؟ ياز او م يچه انتظار گريكه او داشت، د يخانواده ا نيا با

 ؟يچه انتظار واقعا

 :كرد لحن صحبتش را آرامتر كند يسع اوشيس

پس  ،يداشت يخودت، ابروتو بر م دياگه هم بود تو نبا يدختر خوب، االن وقت ابرو برداشتن نبود، حت ،يزد يبه ابروهات دست م ديبنفشه نبا-

 ساختن؟ يواسه چ شگاهويآرا

 :تاسف تكان داد يسرش را به نشانه  اوشيس

 غ؟يبا ت ؟يبرداشت يحاال با چ-

 آره-

 دارن يابرو بر م نيدارن، با موچ يكه ابرو بر نم غيدختر با ت-

 ه؟يچ نيموچ-

 را به باد داده بود، نينازن يابروها غ،يآنوقت با ت ست،يچ نيدانست موچ ينم دخترك

 ....باد به

 .نگاه كرد شيبه سمتش خم شد و با دقت به ابروها يتوجه به سوال بنفشه، كم يب اوشيس

 خراب شده بود، ابروها

 ...خراب

 :ديلرزان پرس يبا صدا بنفشه

 كار كنم؟ ياالن من چ-

 كرد، يم يدخترك فكر نيا يبرا ديآمد كه با ادشيتازه به  اوشيس و

 دخترك كه نه، نيا يبرا
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 دخترك، نيا يابروها يبرا

 ببرد، شگاهيتوانست او را به آرا ينم

 گفت؟ يچه م شگريبرد و به آرا يم شگاهيآرا به

 بردارد؟ يدوازده ساله را، مدل هشت يدختر بچه  نيا يزده  غيت يگفت ابروها يم

 ...نه

 كرد، يم يگريفكر د ديبا

 كرد، يرا رفو م شيابروها يبا ترفند ديبا

 رفو؟

 رفو؟

 .گذشت اوشياز ذهن س يفكر

 .بود شيبا انواع و اقسام لوازم آرا اوشيبه جا گذاشته بودند، آشنا كردن س اوشيس يكه زنان رنگ و وارنگ در زندگ يمثبت يتنها نقطه  ديشا

 چه كار كند، ديكه با ديفهم اوشيس

 د،يخر يمداد تتو م كي ديبا اوشيس

 .كرد يبنفشه را رفو م يو ابروها ديخر يمداد تتو م كي ديبا اوشيس

 .ديخر يتتو م يعدد مداد مشك كيرفت و  يم يشيحاال به فروشگاه لوازم آرا نيهم ديبا

 .بود يبنفشه مشك يابروها

 ...يمشك يمشك يمشك

................ 

 .را پر كرده بود كيكل بوت ان،يشا يخنده  يصدا. در حال صحبت بود بايهنوز با پرستار ز انيشا

 .كرد يو صحبت م ديخند يم انيشا ياو هم پا به پا. برود رونيب كينداشت از آن بوت ميبود، تصم اليجوان هم كه اسمش سه پرستار

 .ديخشك شيلبها ياز مغازه نگاه كرد و ناگهان خنده رو رونيلحظه به ب كي انيشا

برخورد  يآن چنان يزن ها نباربايشهناز افتاد كه گفته بود، ا ديتهد ادي. را گم كرد شيدست و پا انيشا. آمد يم كشيبود كه به سمت بوت شهناز

 .زند يكند و كتكشان م يم

 .شود وانهيد ال،يسه دنيشهناز با د نكند

 .وفتديبه دست شهناز ن ياوضاع را سر و سامان دهد تا بهانه ا عيبود سر بهتر

 ....كرد يرا از سر خود وا م اليبود كه سه نياول ا قدم

 ....اول قدم

 .ديبگو اليسه يبود، برا دهيرا كه در همان لحظه به ذهنش رس ينگاه كرد و آماده بود تا بهانه ا اليبه سه يبه ظاهر ناراحت ي افهيق با



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٧ 

 ....رفت يم رونيب كياز بوت ديبا اليسه

................ 

را باز  نيبنفشه شد كه زودتر از او در ماش يشود، متوجه  ادهيپ نيكه خواست از ماش نيهم. پارك كرد ش،يمقابل فروشگاه لوازم آرا اوشيس

 :اخم كرد اوشيس. كرده بود

 نيتو ماش نيبش-

 اميمنم م-

 گردميمن االن برم ن،يتو ماش نيابروها، بش نيتو رو كجا ببرم با ا-

 شنيابروهام معلوم نم گهيد نيبب ن،ييكشم پا يابروهام م يتا رو مويخوب االن روسر: گفت يبا لجباز بنفشه

 :كرد نخندد اما نتوانست، قهقهه زد يسع اوشيس. كرد دايپ يخنده دار ي افهيو ق ديكش نييپا شيابروها ياش را تا رو يدست برد روسر و

 يحاچ خانوما شد هيشب-

 :گفت اوشيتوجه به س يب بنفشه

 ن؟ييپا امياالن ب-

 :سر تكان داد اوشيس

 ايخوب ب ليخ-

 .شدند و به سمت فروشگاه رفتند ادهيپ نيدو از ماش هر

........ 

 نيبود و به هم دهيكش نييپا شيچشمها يرا تا رو يبنفشه روسر. كرد يرو به دختر جوان فروشنده كرد كه با تعجب به بنفشه نگاه م اوشيس

 .فروشنده، سرش را به عقب خم كرده بود و به او زل زده بود دنيد يبرا خاطر

 :كرد يتك سرفه ا اوشيس

 خوام يخانم، مداد تتو م-

 شخوانيپ ريكه ز ييرژلبها يو رو دياجناس فروشگاه چرخ يچشمان بنفشه رو. مداد تتو رفت يجوان به خودش آمد و به سمت قفسه  دختر

 د،يخر يرژ لبها م نياز هم شيبرا اوشيكاش س يا. نشست شيلبها يباز هم آه حسرت رو. كرد، ثابت ماند يم ييخودنما

 .....كاش يا

 ميبر: پول مداد تتو را به فروشنده داد و رو به بنفشه كرد اوشيس

به گمانش كه چشم دخترك، . بنفشه شد يگرفتگ يمتوجه  اوشيس. از فروشگاه خارج شود اوشيرو چرخاند تا به همراه س يليم يبا ب بنفشه

 :را گرفته باشد رو به او گفت يادكلن ايو  ياسپر

 ؟يخوا يم يزيچ-

 .برگشت و سر تكان داد اوشيبا ذوق به سمت س بنفشه
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 ؟يخوا يم يخوب چ-

 .بلند شد اوشيباز هم دود از سر س. خورد اشاره كرد يبه چشم م شخوانيپ ريكه ز يبا انگشت به رژ لب سرخ رنگ بنفشه

 خواست؟ يرژ لب م بنفشه

 ...خدا يا

 لب؟ رژ

 :به بنفشه نگاه كرد يدرماندگ با

 ميعالمه كار دار هي ميكار؟ ولش كن، بر يچ يخوا يم-

به دختر فروشنده نگاه كرد تا  ارياخت يآنقدر مستاصل شده بود كه ب اوشيس. شد زانيآو شينگاه كرد و شانه ها اوشيبه س يبا دلخور بنفشه

 .نشد اوشينگاه س يكرد و متوجه  يو منگ شده بود كه فقط به بنفشه نگاه م جيدختر فروشنده آنقدر گ. نظر او را بداند

 ميبر: به سمت در فروشگاه رفت اوشيس

 .از هم دلش سوختب. و به بنفشه نگاه كرد ديلحظه چرخ كي اوشيس. روانه شد اوشيسالنه سالنه به دنبال س بنفشه

 ...هم باز

 ؟يخوا يكدومو م نميبب ايب: فرستاد و دوباره وارد مغازه شد و گفت رونيرا پر صدا ب نفسش

جوان، دوباره به همان رژلب سرخ رنگ اشاره  يفروشنده  يچشمان از حدقه درآمده  يو جلو ديدو شخوانيذوق زده شد و به سمت پ بنفشه

 :زد

 خوام ياونو م-

.............. 

 :كرد گفت يبار دهم، باز و بسته م يپارك كرد و به بنفشه كه رژ لب را برا يخلوت ابانيرا در خ نيماش اوشيس

 نميبچرخ سمت من بب-

 .كرد دنيقلب بنفشه شروع به تپ. كرد و چانه اش را در دست گرفت كيخودش را به بنفشه نزد اوشيس. ديچرخ اوشيبه سمت س بنفشه

 خواست او را ببوسد؟ يم اوشيس

 ؟يچ

 ؟؟؟؟؟يچ

 بود؟ دهيدخترك رس نيبود كه به ذهن ا يچه فكر گريد نيا

 او را ببوسد؟ اوشيس

 ممنوعه بود؟ يلمهايهمان ف دنيهم از اثرات د نيا

 ...ديشا... ديشا

بنفشه مسخ شده . ديبنفشه كش يابروها يكه در دستش بود رو يباال زد و با مداد شيابروها يبنفشه را از رو يروسر گرشيبا دست د اوشيس
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 يرو اوشيبود و س اوشيچانه اش در دست س. نبود ايدن نيبنفشه در ا. خورد يصورتش م يتو اوش،يبازدم س. زل زده بود اوشيس يبه چشمها

 .كرد يم يصورتش نقاش

 بنفشه وجود داشت؟ يباالتر، برا نياز ا يخوشبخت

 داشت؟ وجود

 .برد اديشتنش ذوق زده شده بود، از دا يرا كه برا يرژ لب يحت

 كرد، ينگاه م اوشيبه س فقط

 كرد، يم نگاه

 و

 ......كرد يهم نگاه م باز

 .كرد يم اهيرا با مداد، س شيابروها يشده  دهيتراش يبنفشه، قسمتها ي رهيتوجه به نگاه خ يب اوشيس

 كند، ميمانده بود كه با مداد تتو، ابرو هم ترم نيهم

 ...اتفاق هم كه افتاده بود نيا

 ...بگذراند ريبخ خدا

رو به راه شده بود اما كامال مشخص بود كه با  بايابروها تقر. بنفشه را رها كرد و به ابروها نگاه كرد يكردن ابروها كه تمام شد، چانه  اهيس كار

 .شده اند يمداد طراح

 كرده بود، رييتغ دنيشبنفشه، با مداد ك يبا خودش فكر كرد كه چقدر چهره  اوشيس

 ....نمك شده بود با

 شد، يم يگذاشت، دختر با نمك يم رستانيكه بنفشه پا به دب گريچند سال د. بر لبش آمد يفكر لبخند نيا از

 .....گريچند سال د اما

 ....شده دهيمداد كش ي مهينصفه ن يو ابروها يدماغ دلقك نيحاال با ا نه

 :سرش را كج كرد و به بنفشه گفت اوشيس

 ديمدرسه هم با ير يم يشه، وقت يهم ابروهات مثه قبل نم گهيدو ماه د يكيتا  ،يكن اهيبدم كجاها رو س اديبهت  ديمداد بهترش كردم، با با

 رو ابروهات تا مشخص نشه يزيموهاتو، بر يچتر

 باره به مدرسه فرا خوانده خواهد شد،ابروها دو نيبا خود فكر كرد كه به هر حال به خاطر هم اوشيس

 ....دوباره

 اوشيس يكلمه از حرفها كي يحت. كرد ينگاه م اوشيس مرخيبنفشه همچنان به ن. را روشن كرد و به راه افتاد نيو ماش ديسمت فرمان چرخ به

 .به صورتش بود اوشيس يچهره  يكينزد ريفكرش درگ. بود دهيرا نفهم

 باز هم باعث شده بود تا دخترك به عالم هپروت پرواز كند اوشيس
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 باز هم اشتباه كرده بود، اوشيس

 باز هم ندانسته، اشتباه كرده بود اوشيس

 ....هم باز

 :كرد، بنفشه را مورد خطاب قرار داد يم يهمانطور كه رانندگ اوشيس

 ؟يزده بود غيابروهاتو، ت يحاال واسه چ-

 :دوباره سوالش را تكرار كرد اوشيس. گرفت و به رژ لب در دستش نگاه كرد اوشيس مرخينگاهش را از ن بنفشه

 رفت يزد غيت گهيبگو حاال، د ؟يديخجالت كش-

 .لبخند زد و

. ناهار هم نخورده بود يآنقدر ذوق و شوق داشت كه حت. زده بود غيرا ت شيابروها اوشيبه خاطر س يآمد كه با چه ذوق و شوق ادشيبه  بنفشه

هرچند كه با دستانش چانه اش . بود دهيكش ينقاش ش،يدرون ابروها بيو غر بيمداد عج كيزده بود و بعد هم با  ادياو فر دنيبا د اوشيس اما

ذوقش  يچطور نقطه  اوش،ينرفته بود كه س ادشياوضاع و احوال، از  نيا يصورتش بود، اما با همه  كيبود و هرچند كه صورتش نزد رفتهرا گ

 .را كور كرده بود

 :گفت يزانيآو يانداخت و با لبها نييسرش را پا بنفشه

 ينيخواستم تو منو بب يم-

 :ديخند اوشيس

 داره؟ دنيد گهيزدن ابرو د غيبشه؟ آخه ت يكه چ نميمن بب-

 د؟يفهم يحرف بنفشه را نم يخنگ بود كه معن نقدريا اوشيواقعا س. به خودش فشار آورد تا بتواند حرف دلش را بزند، اما نتوانست بنفشه

 واقعا؟

 .باشد بايز اوشيخواست در نظر س يدخترك دوستش داشت و م خوب

 :باز هم گفت بنفشه

 ينيخواستم منو بب يخوب م-

 دوباره لبخند زد، اوشيس

 ....نديخواست او را بب يم كه

 معادله بود؟ نيا يزدن ابرو كجا غيت گريد د،يد يبنفشه را م شهيكه هم او

 و بعد چه شود؟ نديبزند كه او بب غيت

 ند؟ياو بب كه

 ند؟يچه بب يبرا اصال

 گذشت، اوشياز ذهن س يفكر هيثان كي يبرا
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 .به افكارش پوزخند زد خودش

 .تصور كرده بود اوشيباشد كه س يزيآن چ هيامكان نداشت قض نه،

 .د و دوباره در رژ لب را باز كرده بود و بعد به رو به رو نگاه كردانداخته بو نييكه سرش را پا ديلحظه به سمت بنفشه چرخ كي

 .اخم كرد يكم

 بود؟ دهيرس اوشيبود كه به ذهن س يزيهمان چ نكند

 محال بود، نه

 .دخترك فقط دوازده سال سن داشت نيا

 و پنج ساله بود، يس اوشيس

 .بود يخنده دار زيبنفشه چ يهمه اختالف سن، برا نيبا ا يمرد كيدوست داشتن  اصال

 دار هم نه، خنده

 بود، ديبع يليخ

 ....يليخ

 يكه جا يشد، نه به كس يشانزده هفده ساله عالقه مند م يعالقه مند شود، به پسر بچه ها يسن و سال به كس نيخواست در ا ياگر هم م بنفشه

 ....پدرش بود

 بنفشه نگاه كرد، مرخيباز هم به ن اوشيس

 .ديوج يرا م نشييلب پا بنفشه

 .در سر داشت يدانست كه در آن لحظه چه فكر يم خدا

 .بار چندم پوزخند زد يبرا اوشيس

 خواست او را بخنداند، يفقط م بنفشه

 زده بود، رونياز خط قرمز ب شيها يكار نيريش

 ....نيهم فقط

 نداشته باشد، يخنداندن او، به سر و صورتش كار يبرا ديباشد به او بگو ادشي

 .....باشد ادشي

....... 

 اوشيس يهم اشتباه كرد باز

 .....هم باز

 .....هم باز

................ 
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 يصدا. شد رهيخ اليبه سه يو با نگاه مشكوك ستاديدر ا يشهناز همان جا جلو. بود يدر حال خداحافظ اليشد، سه كيكه شهناز وارد بوت يوقت

 :ديرا شن انيشا

 ؟يبد يسر سالمت ك،يبه داداشت بابت افتتاح بوت يداوم ز،يبه به، سالم به خواهر عز-

 :كرد انيرو به شا يخارج شده بود و بدون سالم و احوالپرس كيانداخت كه از بوت الينگاهش را به سه نيآخر شهناز

 ؟يبنفشه رو زد يتو واسه چ نمينه، اومدم بب-

 :حوصله ابرو باال انداخت و گفت يب انيشا

 نجا؟يا ياومد يواسه چ ن،ياز ا ريخوب حاال غ-

 خونه ات؟ يتو يرو آورده بود ييهر جا ياز همون زنا يكيباز هم  شبيكه بدونم تو د نجاياومدم ا نيواسه ا-

 سر هم كرده؟ فوياراج نيا يك. نبودم يبا كس شبيمن د-

 ادبت يب تويترب يهمون دوست ب-

 است؟ اوشيبا خودش فكر كرد منظور شهناز، س انيشا و

 شده بود؟ يحد عصب نيچه گفته بود كه شهناز تا ا اوشيس

 گفته؟ يمگه چ ؟يگ يم اوشويس-

نبود كه به  يكرد، عمه جان عمه جان يبنفشه منو مسخره م ينبود كه نگفته باشه، جلو يگفت؟ اومد دم در خونمو چرتو پرت يم ديبا يچ گهيد-

 من نبنده، شير

 آخه چرا؟-

 ؟يبنفشه رو زد نم،ياول تو بگو بب-

 آره زدم،-

 زدم؟ يم نويمن تو و شاه ،يكه بچه بود يمگه وقت ش؟يزد يواسه چ ،يكه زد يتو غلط كرد-

 يبرادر زادتو از دست باباش نجات بد يتون يمثه همون وقتا، م ،يخوب باش يعمه  هي يتون ياالنم م ،يخواهر خوب بود هي شهيبه به، تو هم-

 خودت شيپ يببر

 ه؟يالك يخودم؟ فكر كرد شيمن ببرم پ-

 چونه ات چرا كبوده؟: نگاه كرد و گفت انيموشكافانه به شا و

 :كرد يشهناز هم دوباره تكرار م يگفته بود، برا اليرا كه به سه يهمان دروغ ديفكر كرد با انيشا و

 شده ينجوريكردم با دوستام، ا يشوخ-

 :اورديخواست، بر زبان ب يرا كه م يبود تا شهناز حرف اصل يدوست كاف ي كلمه

 ديدختربچه رو با هيور اونور، مگه  نيبره ا يداره م يشده؟ نصفه شب بچه رو ور م يميباهاش صم نقدريكه بنفشه ا هيك اوشيدوستت س نيا-

 ؟يدست دوستت بسپر
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 اره؟يخواست سرش ب يم ييچه بال اوشيدختر بچه، حاال مگه س يگ يخودت م-

ذاشتن، آخه تو چرا حواست به  يبودن، سر به سر هم م يميصم يليبچه به دوستت دل ببنده، با هم خ نياصال ممكنه ا وفته،يممكنه ب يهر اتفاق-

 ست؟ين يچ چيه

سراغ مادر  ير يبار نم هيتونم، اصال چرا  يمسخره هم حواسمو جم كنم، من نم يزايچ نيواسه ا ديبا گهيد ،يكن ادهيمغز منو پ يشهناز باز اومد-

 يكه تا صبح براش حرف بزن يگرد يكله م هيغر غراتو سر اونا بزن، تو كه دنبال  نيبرو ا الش،يو فك و فامبچه  نيا

 ور و اونور؟ نيفرسته با دوستش بره ا يساعت ده شب، دخترشو م يآخه كدوم پدر ،يدار نانيدوستت اطم نيچقدر به ا انيشا-

راحت  التيفرستم بره، خ يساعتم م هيهمون  نمش،يب يساعتم كمتر م هيفرستم بره، اگه بدونم  يهم م گهيفرستم بره، ده بار د يمن، من م-

 شد؟

 .بكشد غيبود ج كينزد شهناز

 كرده بود؟ تيبود كه او ترب يهمان برادر نيا

 شهناز، يكرد يتيترب عجب

 ...يتيترب عجب

............... 

. بود، خانمانه تر شده بود دهيكش شيبه ابروها اوشيكه س يچهره اش با آن مداد مشك. كرد يبود و به خودش نگاه م ستادهيا نهيآ يجلو بنفشه

 .ديبه چانه اش دست كش ارياخت يكه در دستش بود نگاه كرد و ب ييبنفشه به مداد تتو

قصد دارد كه او را  اوشيآنرا در دستش گرفته بود و بنفشه به اشتباه فكر كرده بود كه س اوشيس ش،يپ ي قهيچند دق نيكه تا هم يچانه ا همان

 .ببوسد

 د،يبوس يم اگر

 خواست كه ببوسد، يواقعا م اگر

 العمل بنفشه چه بود؟ عكس

 كرد؟ يكار م چه

گفت كه  يبه او م. گفت كه دوستش دارد يم به او. گفت يحرف دلش را م اوشيكاش به س يا. كه به خانه برگشته بود، باز هم دلش گرفت حاال

 .هم، دوستش دارد يليخ

 هم او را دوست داشت؟ اوشيس يعني

 او را دوست داشت، حتما

 بود، شترياش از بنفشه هم ب عالقه

 :آمد ادشي

 را خراب كرده بود، شيابروها غ،يچقدر نگران شده بود كه بنفشه با ت ش،يساعت پ كي نيهم
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 شده بود ريپدرش درگ قبل به خاطر او با شب

 را در دستش گرفته بود، دستش

 بود، دهيادكلن خر شيبرا

 خاطر او به مدرسه آمده بود، به

 بود، دهينوازش بر سرش كش دست

 را از دست فواد نجات داده بود، او

 .حتما به او عالقه مند بود اوشيس

 ....حتما

 بود تا بنفشه زودتر به عشقش اعتراف كند، منتظر

 را از زبان بنفشه بشنود، زيخواست همه چ يم

 د،يرس يباالخره زمان اعتراف به عشق هم م خوب

 .....باالخره

................. 

. رفت شخوانيتوجه به او پشت پ يب. نشسته است شخوانيپشت پ يصندل يكه با صورت در هم رو ديرا د انيشد، شا كيكه وارد بوت اوشيس

 :كرد اوشيچانه اش زده بود، رو به س ريزهمانطور كه دستش را  انيشا

 بود نجايشهناز ا-

 .پوزخند زد اوشيس

 ....شهناز

 ،يتقلب يعمه  همان

 د،يكش يم دكياز عمه بودن، فقط اسمش را  كه

 كه رديآمده بود تا باز هم توپ و تشر بزند و وجدانش آرام بگ نجايا به

 ...بعله

 .....يكه تو چرا دخترت را كتك زد دميبه برادرم توپ من

 ....شهناز

 ....هه

 عمه شهناز، نيهوا كرده بود ا ليف

 ...ليف

 خوب-
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 اونور نوريا اديدم بنفشه با تو ب يكه چرا من اجازه م نهيا دشيجد ياالن بهونه -

 :اخم كرد اوشيس

 بود؟ يمنظورش چ ؟يچ يعني-

 ايمسخره باز نيبنده و از يچه به تو دل مب نيا نكهيگفت، ا يدونم بابا، چرتو پرت م يچه م-

 لحظه تكان خورد، كيلحظه و فقط  كي اوشيس

 بندد؟ يدل م بنفشه

 ...نه

 .كند يتالف شيحرفها نيبا ا شب،يخواست به جبران جر و بحث د يفقط م شهناز

 دل ببند؟ يخواست به چه كس يم بنفشه

 اوش؟يس به

 .گذاشتند يم گريكدياو و بنفشه مدام سر به سر  ش،يپ يدو سه هفته  نيهم تا

 خواست به او، دل ببندد؟ يبنفشه م آنوقت

 .محال بود نه

 :كرد انيافكارش را پس زد و رو به شا اوشيس

 اليخ يفكر كرده، ب يليخواهرت واسه خودش تخ-

 شب؟يد يبهش گفته بود يبود، چ يشاك يلياز دستت خ-

 :ديچرخ انيبه سمت شا اوشيس

 ميعمه بودنو مرور كرد فيوظا گهيدور د هي ميباهم نشست يچ چيه-

 :حرف، چهره اش باز شد نيا دنيبا شن انيشا

 بچه رو ور داره با خودش ببره؟ من راحت بشم؟ نيا اديب يكن يكار هي يتون يم نيقربونت داداش، بب-

 .شد ياما دهانش باز نم د،يفحش و ناسزا بگو انيخواست به شا يدلش م اوشيس

 .هنگ كند اوشيشد، مغز س يبود كه باعث م يو كار يآنقدر ناگهان انيشا يحرفها

 .خودش را آرام كند قيكرد با چند نفس عم يسع اوشيس

 .دهد رييصحبت را تغ ريبود مس بهتر

 .شد يم وانهيبنفشه، دوباره د دنيبا د انيشا دينبا. ديبنفشه بگو ياز ابروها ان،يشا يخواست برا يم

 كرد، يبنفشه بلند نم يدست رو يخورده بود، تا مدت اوشياز س شبيكه د يبا مشت البته

 .....يمدت يفقط برا اما

 باشد، از آن پرستار خوشگل هم بپرسد، ادشي يراست
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 د؟يبه كجا كش انيكارش با شا باالخره

 درون خانه؟ به

 فقط در حد تلفن؟ اي

 ....باشد ادشي

.................. 

 .خودش غوطه ور بود االتيهشت شب بود و بنفشه هنوز در خ ساعت

 .را، در ذهن خود مرور كرده بود، كه همه را از بر شده بود ريچند وقت اخ نيدر ا اوشيس يرفتارها آنقدر

 .قدم شود شيابراز احساسات، پ يبود كه برا يدنبال راه به

 قدم شود؟ شيپ

 به او عالقه مند است، اوشيمطمئن بود كه س او

 .او گذاشته است يرا به عهده  زيهمه چ اما

 بگذارد؟ انيمسائلش را با او در م يخودش نگفته بود كه همه  مگر

 .بود كه احساساتش را باز گو كند نيا اوشيمنظور س خوب

 .دو طرفه بود يعالقه  نيمسئله، هم نيمهمتر االن

 .كرد يباز م اوش،يس يراز عالقه اب يشد و راه را برا يم شقدميپ ديبا او

 كوتاه شروع شود؟ اميپ كيبا  زينبود همه چ بهتر

 خوب بود، يليخ

 خوب هم آن طرف تر، از

 .بود يعال

 فرستاد؟ يم ياميچه پ خوب

 .بنفشه فرستاده بود، در ذهنش مرور كرد ياشان، برا يكوتاه دوست يرا كه در همان چند هفته  ييها اميپ. فواد افتاد يها اميپ ادي بنفشه

 ادتميفرستاده بود، به  اميبار پ كي فواد

 نسبت به تو دارم يفرستاده بود، حس گريد بار

 ....نه نه،

 مناسب نبود، اوشيس يبرا نهايا

 .ر داردو از راز دلش پرده ب رديو رو شود و همان لحظه با بنفشه تماس بگ ريز اوشيفرستاد تا دل س يم ياميپ ديبا

 ...يلمهايف يهمه  مثل

 ممنوعه؟ يها لميف اي يعشق يلمهايف
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 ،يعشق يلمهايف...نه

 ....يعشق يلمهايف يهمه  مثل

 ....دلم برات تنگ شده بود: از فواد در ذهنش تكرار شد يا جمله

 ،يخوب يجمله  چه

 ....بود اوشيس يبرازنده  كامال

 فرستاد، يم شيرا برا نيهم

 .افتاد يجمله، قلبش به تپش م نيهم دنيبا د اوشيس حتما

 ....حتما

 اوشيس يدرنگ برا يرا در دستش گرفت و بدون لحظه ا يگوش. را نوازش كرد اوشيدست س يبه چانه اش زد و جا يدوباره دست بنفشه

 :نوشت

 دلم برات تنگ شده يليخ اوشيس-

 پرواز كرد، اوشيس يگوش يبه سو اميپ. ارسال را فشار داد ي دكمه

 .....زپروا

.................. 

 يصدا. صبرانه منتظر بود تا آنرا، پرو كند يداد كه ب يم يكرد و به دست دختر جوان يرا از رگال خارج م يحوصله لباس دكلته ا يب اوشيس

رفت و خواست  شخوانيپشت پ اوشيدختر جوان وارد اطاق پرو شد و س. لباس را به دست دختر جوان داد اوشيس. اش بلند شد يزنگ گوش

 .نداش را چك ك يگوش

 :ديرا شن انيشا يصدا

 ها شهياندازه اش نم ،يدختره داد نياون دكلته رو به كه ا-

 )L(الرجه زميمنم بهش گفتم، خودش زور كرد گفتم سا-

 كنم يم فيك يمن كل ره،يبشه بگه تو تنم نم عيكه ضا نينداره هم يبيع-

 .بود ييزهايمردك به فكر چه چ. كرد انيشا يحواله  يچشم غره ا اوشيس

. ديرس يدختر جوان از درون اطاق پرو به گوش م يسر و صدا. را باز كند دهيرس يها اميپ يآورد و خواست پوشه  رونيب بشيرا از ج يگوش

 .را چند بار باال انداخت شيابروها يگر يبا موذ انيشا. خواست، لباس را به تن كند يبا تقال م ييگو

 ....تكان داد و پوشه را باز كرد يباز هم سر اوشيس

 از بنفشه بود، ياميپ

 گر،يبود د اميپ خوب،

 ....نه
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 بود، اميفراتر از پ يزيچ نباريا انگار

 فرستاده بود؟ شيبرا ياميچه پ دخترك

 "دلم برات تنگ شده يليخ اوشيس"

 .اش چشم دوخت يگوش يحركت به صفحه  يب هيثان نيچند اوشيس

 بود كه دلتنگش است؟ نوشته بنفشه

را  اميپ نيمشابه هم شان،يياول آشنا يدر هفته ها ش،ياكثر دوست دخترها. را درك كند اميپ نيبه خودش فشار آورد تا بتواند مفهوم ا اوشيس

 .كردند يارسال م شيبرا

 ام؟يپ نيهم مشابه

 كردند، يرا ارسال م اميپ نيهم نايع نه،

 .شد يشروع م ،يدلتنگ يها اميپ نياز هم زياصال همه چ. كرده اند دايپ يكه آنها به او كشش و عالقه ا ديفهم يم اوشيآنوقت س و

 ....ييدخترك كالس اول راهنما كيو چند ساله، نه  يس ايو چند و  ستيب يزنان ايآنها دوست دخترانش بودند، دختران  اما

 شده بود؟ چه

 هم، مثل همان زنان و دختران به او كشش داشت؟ بنفشه

 ....محال بود نه،

 شود، وانهيبود د كينزد اوشيس

 كرده بود ياظهار دلتنگ بنفشه

 كرد، يخودش رفع م يسوء تفاهم را اول از همه برا نيا ديبا. كرد افكارش را جمع و جور كند يسع

 ....خودش يبرا

 كه رونيببردمت  شيچند ساعت پ: فرستاد اميپ عيسر

 بود، يخوب اميپ نيا

 ،يهست يخوب يكه تو عمو ديخواست به او بگو يم بنفشه

 .خطور كرده بود اوش،ينبود كه ابتدا به مغز س يزيبا كلمات را بلد نبود و گرنه منظورش آن چ يبچه، باز چارهيب

 بچه، چارهيب

 :را عقب راند اوشيمانند دختر جوان، افكار س غيج يصدا

 ره يتو تنم نم نيا ن؟يبزرگترشو ندار زيسا هيآقا، آقا، -

 .انداخت نييبار باال و پا نيرا چند شيابروها يگر يباز هم با موذ. نگاه كرد انيبه شا ارياخت يب اوشيس

 .به سمت رگالها رفت اوشيس

............ 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٩ 

 .ه اش را هم با رژ لب قرمز كندبود چان كينزد. ديمال يبود و رژ لب قرمز رنگ را به لبانش م ستادهيا نهيآ يجلو بنفشه

 .بلد نبود دنيرژ لب مال دخترك

 .همان گنجو شده بود هيشب قايبود، دق دهيكه به لبانش مال يرژ لب نيا با

 .....قايدق

تا  شيرا با ن اوشيخودش س التيدر تخ. دهد ينشان م يارسال شده، چه عكس العمل اميپ دنيبا د اوشيكرد كه س يهمان حال با خود فكر م در

 .رديبا او تماس بگ اوشيبناگوش در رفته تصور كرد و منتظر بود تا س

 گرفت، يحاال تماس م نيهم اوشيگرفت، س يم تماس

 ....ناگهان

 .اش بلند شد يگوش يصدا

 تخ خ: تخت صدا خورد. اش پرت كرد يگوش يو خودش را رو ديبا تمام قوا به سمت تختش دو بنفشه

 تختش را شكسته باشد، نكند

 ....نكند

 .را خواند امينكرد و با ذوق پوشه را باز كرد و پ يتشكش كه فرو رفته بود توجه ا يتختش و حت يبه صدا بنفشه

 فرستاده بود؟ اوشيبود كه س ياميچه پ نيا. در هم شد شيابروها

 به او داده بود؟ يمسخره ا اميپ نيچن اوشيكرده بود و آنوقت س اوشياحساسات خرج س نقدريا بنفشه

 د،يكش يعقب م ديبنفشه نبا نه

 منظور بنفشه نشده بود، يمتوجه  اوشيس

 ....بود نطوريهم حتما

 ست،يفهماند كه منظورش چ يكند ذهن م اوشيس نيبه ا ديبا. باز هم فكر كرد بنفشه

 .....فهماند يم ديبا

 تو بودم شيدوست داشتم همش پ: نوشت د،يكش يم لبش به درون دهان يهمانطور كه رژ لب را با دندانش، از رو بنفشه

 فكر هم نكرد، امشيمفهوم پ يرو دخترك

 ارسال را زد ي دكمه

 ام،يباز هم پ و

 چه كرد؟ ام،يهم پ باز

 .....پرواز كرد ام،يهم پ باز

.............. 

 .ديچرخ يشهناز م يحرفها يفكرش رو. ديجو يناخنش را م ي شهير. بود ستادهيحواس پشت در اطاق پرو ا يب اوشيس
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 حق با شهناز باشد؟ نكند

 شهناز كه دختر نداشت، نه،

 او صدها دوست دختر و دوست زن داشت، اما

 د؟يفهم يدختر چه م كياز احساسات  شهناز

 د،يفهم ياو بهتر از شهناز م اما

 بود، او ختم روزگار بود، دهيد ايدن او

 شهناز چه بود؟ اما

 .برادرزاده اش را قبول كند تيحاضر نبود مسئولترسو، كه  يزن غرغرو كي

 .از بنفشه به دستش نرسد ياميكرد پ يخدا م خدا

 بود؟ دهيبود كه به ذهنش رس يچه فكر نينه، ا نه،

 .تمام شود يو خوش ريبه خ زيبرسد و همه چ اميبود پ بهتر

جا ختم  نيمسئله هم گريدر آن صورت د. ميبا هم بود شيحق با توست و ما چند ساعت پ اوشيبرسد كه س ياميحاال از بنفشه پ نيكند هم خدا

 يمتمركز م د،يتراش يمدرسه م ريمد يبرا ديكه با يبنفشه و بهانه ا يشلم شوربا يابروها يفكرش را رو ديبا اوشيآنوقت س. شد يم ريبه خ

 .كرد

 ابروست، زشيدچار ردخترك  نيبرد كه ا يم ريمد يبرا يقالب يگواه كي ديشا

 خوب بود، نيهم

 .شاخش بود يبنفشه از مدرسه، رو يبرد، و گرنه اخراج موقت يم يقالب يگواه ر،يمد يبرا ديبا

 .....شاخش يرو

 .كرد تا حواسش را پرت كند يم يسع هودهيب اوشيس

 خواست پوشه را باز كند، يدلش نم. دستش بود يهنوز تو يگوش. ختيقلبش را فرو ر امكيپ يصدا

 مجبور بود، اما

 ....مجبور

 ....را گشود و پوشه

 ....و

 ....و

 .بنفشه، قلبش به درون حلقش جهش كرد اميپ دنيبا د و

 ...ايخدا يوا

 چه نوشته بود؟ دخترك
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 با شهناز بود؟ حق

 با او بود؟ حق

 آنرا پس زده بود؟ يه بود و او با لجبازفكر به ذهنش خطور نكرد نيچند لحظه هم يبرا ش،يچند ساعت پ نيهم مگر

 .احتمال بود كيفقط  نينه، ا نه،

 د،يچ يحاال دم دراز بنفشه را م نيهم ديبا

 .....درازش را دم

هم  گهيكنم، زود باش برو سر درست، د يتونم باهات اس ام اس باز يسر درست، من هزارتا كار دارم، نم نيبرو بش: داد اميخشم به بنفشه پ با

 اس ام اس نده

 .زد يرانش ضربه م يكه در دستش بود، با حرص رو يبا رگال. را كه فرستاد هنوز هم ازخشمش كاسته نشده بود اميپ

 :ديدخترك از اطاق پرو به گوش رس يصدا

 رهيتو تنم نم نميآقا، ا-

................ 

 .درون تخت فرو رفت شتريكرد و باعث شد كه تشك، ب نييال و پاتختش با يبا حرص خودش را رو د،يرا كه د اوشيس اميپ نيآخر بنفشه

 .بود دهيرا نفهم شياصال مفهوم حرفها اوشيس

 .داد يجواب نم نطوريا اوشيس "دوستت دارم اوشيس"داده بود، اگر نوشته بود كه  حيواضح تر توض شياگر برا. خودش بود ريتقص

 .دلخور شده بود چاندنيهمه پ نياز ا اوشيس حتما

 .بود اوشيحق با س خوب

 .هم در راه بود يبار كه گذشت، اما دفعات بعد نيا

تند با  نقدريتوانست ا ينم اوشيآنوقت س. نوشت ينحو م نيگذاشت و آنها را به بهتر يوقت م شيامهايتك تك پ يبعد، رو يدقعه  بنفشه

 .بنفشه صحبت كند

و  ديكش رونيمماس شده بود، ب نيبا سطح زم بايكه تقر يبنفشه، نقش بست و خودش را از درون تشك يلب ها يرو يتيفكر لبخند رضا نيا با

 .ديدو نهيكه در دستش بود به سمت آ يباز هم با رژ لب

............... 

بود، او  امدهيخوشش ن شياز مدل ابروها اوشيكه س ياز وقت. پوشاند وارد كالس شد يم يرا تا حدود شيابروها يكه رو يچتر يبا موها بنفشه

نشده  شيابروها يمتوجه  ،ينگاه كرد تا مطمئن شود كس شيها يهمكالس ريبا اضطراب به سا. اعتماد به نفسش را از دست داده بود گريهم د

 .باشد

 ....نفر كياز  ريكس حواسش به بنفشه نبود، به غ چيه

 .....وشاياز ن ريغ به
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 :رو به بنفشه كرد وشاين. نشست مكتين يرو اطيبنفشه با احت. كرد ينگاه مبنفشه  يها يموشكافانه به چتر وشاين

 ريسالم صبح بخ-

 .است دهياحساس كرد اشتباه شن بنفشه

 با او بود؟ وشاين

 :دوباره به حرف آمد وشاين. زد دنيخودش را به نشن بنفشه

 سالم كردما-

 .و دستش را كنار مقنعه اش گذاشت ديچرخ وشايبه سمت ن بنفشه

 ؟يقهر: ديخند وشاين

 .اورديبود شاخ در ب كينزد بنفشه

 كرد؟ يبرخورد م مانهيبود كه با او صم وشاين

 .آب دهانش را قورت داد بنفشه

 خوب ديفحش دادم، ببخش اوشيكردمو به س يكردم باهات بدرفتار يكار بد. من اشتباه كردم گه،يقهر نباش د-

 .كرد ينگاه م وشايبه ن يجيگ هنوز با. استياحساس كرد در خواب و رو بنفشه

 مثه اونوقتا، باشه؟ گه،يد يآشت: كرد و گفت كيخودش را به بنفشه نزد وشاين

 :باز هم تكرار كرد وشاين. چند بار پشت سر هم پلك زد بنفشه

 ديمن كه گفتم ببخش گه،يكن د يآشت-

 .خواست كه دوباره با او دوست باشد يم وشاين. كرد يم ياز او عذر خواه وشاين. تازه به خودش آمد بنفشه

كرد،  ياز او عذر خواه شيبابت رفتارها وشاينگفته بود كه اگر ن اوشينچرخد، اما س وشايافتاد كه به او گفته بود دور و بر ن اوشيحرف س ادي به

 .باز هم دور و بر او نچرخد

 يليخوب بنفشه خ. به او اس ام اس ندهد گريبه او گفته بود كه د يندبا ت. از بنفشه نگرفته بود يدو روز بود كه سراغ اوشياز آن، س گذشته

 .كرده بود يهم كه بابت رفتارش از او عذر خواه وشاين. صحبت كند يدوست داشت با كس. كرد يم يياحساس تنها

 نبود او را ببخشد؟ بهتر

 نبود؟ بهتر

 .دبو دهيپس بنفشه او را بخش. ديكش قينفس عم وشاين. لبخند زد بنفشه

 ....خوب چقدر

 م؟يدوست: سرش را كج كرد وشاين

 ميدوست: شد قيلبخندش عم بنفشه

................. 
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 :بود به دست بنفشه داد و گفت دهيرا كه خر يا وهيو آب م كيك وشاين

 يمهمون من هيامروز تغذ ايب-

 وشاين يمرس: كرد وشايرو به ن يبا خوشحال بنفشه

 :نشست گفت يم زيم يهمانطور كه رو وشاين

 ؟يخبر ندار اياز فواد و پور-

 :با تعجب گفت بنفشه

 يندار يمگه تو خبر-

 بهم زدم اينه منم با پور-

 چرا؟-

 دوست ندارم باهاشون دوست باشم گهيهستن، د يبد يكه چه آدما دميچند روز فهم نيمن تو هم-

 :كرد گفت يرا صاف م شيها يهمانطور كه با دستش چتر بنفشه

 اميرفتم خونه، فواد برام پ يبا تاكس عيسر دم،يد ابونيشدم هر دوتاشونو اونور خ يم ليروز كه از مدرسه تعط هيندارم، اما  يخبرمنم ازشون -

 يفرستاد بهم گفت ملخك، منم بهش گفتم خودت

من چقدر خنگ بودم كه به خاطر اونا با تو قهر كردم، از چهارشنبه كه رفتم  اد،ي يازشون خوشم نم گهيجمع باشه، د ديبا يليآره حواست خ-

 يخوب يليدوست نداشتم باهات قهر باشم، تو خ گهيبه تو فكر كردم، د يطور نيخونه، هم

 .كرد يم فياو تعر يهاياز خوب وشاين. ذوق كرد بنفشه

 بهتر؟ نياز ا يزيچ چه

 شدند، يم يميهم با هم صم باز

 ....هاگذشته  مثل

 خونه ست اوشيدونستم س يكه من اون روز تله نذاشته بودم؟ بخدا من نم يكن يتو باور م وشاين-

ازم  گهيد مونم،يپش يليتو سطل آشغال، من خ يرو انداخت يشهنام فيگفتم كه تو ك يم ريرفتم به خانم مد يم ديكنم، منم نبا يآره من باور م-

 ناراحت نباش، باشه؟

 .سر تكان داد ،يبا خوشحال بنفشه

 ؟يترس يچه خبر؟ هنوز ازش م اوشياز س-

 بود يخوبه، اون روز عصبان يليخ اوشينه س-

 :را تاب داد شيپاها وشاين

 ها يختير عيضا ليخ ؟ينيخوب بب يتون يچشات، بعد م يرو يزيريم يچتر ينجوريا ؟يداد رييمدل موهاتو تغ-

 :دستپاچه گفت بنفشه
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 دوست دارم ينجوريا م،نيتونم خوب بب ينه خوبه، م-

بدم  يليچند هفته چقدر دلم برات تنگ شده بود، من خ نيا ياگه بدون م،يرو نده، بازم من و تو با هم دوست يشهنام نيبه ا گهيد يباشه، راست-

 نه؟

 ناراحت نباش گهيد ،ينه، تو خوب-

 .ديخند وشاين

 :اشاره زد و گفت وهيآب م يبه پاكت خال بنفشه

 اميبندازم تو سطل آشغال، االن م نويمن برم ا-

 اميو پ ديكش رونيب بش،ياش را از ج يگوش يواشكياز فرصت استفاده كرد و  وشاين. بلند شد و به سمت سطل آشغال رفت زياز پشت م بنفشه

 اونجا ميايمدرسه م يليبعد از تعط. ميديرو د گهيكه روز اول همد يتو همون كوچه ا ارمشيخوبه، م يهمه چ: نوشت

 فرستاده بود؟ يرا به چه كس اميپ

 ساده بود، يليخ دنشيفهم

 ساده بود، يليخ يليخ

 فرستاده بود، ايپور يرا برا اميپ

 ......ايپور

............. 

 .دست بنفشه را در دست گرفت و هر دو با هم از در مدرسه خارج شدند وشايشد ن ليكه تعط مدرسه

 .خوشحال بود بنفشه

 .نشده بود شيروهااب يمتوجه  يكس امروز

 ....وشاين ينه معلمها و نه حت ر،يمد نه

 كرده بود، يهم با او آشت وشاين

 .كرد ينم يياحساس تنها گريد

 ...يوا: گفت ياستفاده كرد و با لحن وحشتزده ا ييو ازدحام دختركان راهنما ياز شلوغ وشايكه از در مدرسه خارج شدند، ن نيهم

 :ديچرخ وشايبه سمت ن بنفشه

 شده؟ يچ-

 نجانيا ايفواد و پور يوا-

 :ديترس بنفشه

 كو؟ كجان؟-

 دنيتو كوچه تا مارو ند مياونا اونورن، بدو بر-
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 :ديد ينم يزيدختركان سرك بكشد، اما چ تيجمع يكرد از ال به ال يسع بنفشه

 ميبش يسوار تاكس ميبر اينه، ب-

جلو،  انيب دن،يبعدشم ممكنه االن كه اونا ما دو تا رو باهم د م؟يصبر كن ديبا چقدر يدون يم اد؟يم ريگ يتاكس يجور نيمگه هم يشلوغ نيتو ا-

 ره يبچه ها آبرومون م شياونوقت پ

 شيجا پ نيهم اوش،يكاش س يبود كه ا نيداد، ا يكه در ذهنش جوالن م يتنها فكر. توانست درست فكر كند يبود كه نم دهيآنقدر ترس بنفشه

 او بود،

 .....او شيجا، پ نيهم

........... 

 .دلشوره داشت اوشيس

دانست دخترك چه كار  ينم. بود دهينپرس يزيهم چ انياز شا يحت. از بنفشه نداشت يدو روز بود كه خبر. از صبح به جانش افتاده بود دلشوره

 .كند يم

 را سر و سامان دهد؟ شيتوانست با مداد تتو ابروها يرفت، م يبه مدرسه م ديامروز كه با ايآ

 ....دانست ينم

 شود، هيتنب ديداشت كه بنفشه با دهيدلشوره ها، عق نيا يبا همه  اما

 به اس ام اس نكند، ليآمد، تبد يرا كه به فكرش م يزيگرفت كه هر چ يم ادي ديبا بنفشه

 شد، يم هيتنب ديبا

 .....شد يم هيتنب ،يبا كم محل ديبا

 هنوز دلشوره داشت، اما

 .ستيچ يدانست، دلشوره اش برا يهم نم خودش

 :ديرا شن انيشا يصدا

 كنه يازش، زود خودشو شل نم اديزبله، خوشم م يليخ ست،يخونه ن ي هيپا الست،يكنم؟ سه يم ياس ام اس باز يبا ك يدون يم-

 :كرد با صحبت كردن، آن حس دلشوره را به عقب براند يسع اوشيس

 يماتورهه، واسه من كار دو ساعته، تو آ-

 ؟يبند يخودت دو ساعت رو مخش كار كن، شرط م ايب ،يتوروخدا؟ جون من؟ بابا حرفه ا-

 .بود دهيكند، دلشوره امانش را بر يخواست شرط بند يدلش نم اوشيواقعا س نباريا اما

 كرد، يفكر هم نم يحت الياز سه باتريو صد برابر ز اليسه به

 بود، دهيبود كه به عمرش د يچهره ا نيخنده دار تر ريدرگ فكرش

 شده بود، رشيو پنج سال، درگ يس نيكه در ا يدخترك نيكوچكتر ريدرگ
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 .....خودش يگنجو ريدرگ

 خودش؟ يگنجو

 خودش بود، يگنجو

 ....زد يم شياگر دخترك خودش بود، گنجو صدا بنفشه

 .....گنجو

............... 

كوچه ها را به  نيبنفشه ا. خلوت شده بودند يوارد كوچه پس كوچه ها. ديكش يدنبال خود م هنوز دست بنفشه را در دست گرفته بود و به وشاين

او  يبرا وشايكرد، ن يدرصد هم به ذهنش خطور نم كي يحت. مالقات كرده بود ايبار با فواد و پور نياول يبود كه برا يهمان كوچه ا. داشت ادي

 :گفت وشايزد رو به ن يهمانطور كه نفس نفس م. كوچه خلوت بود. بنفشه به پشت سرش نگاه كرد. گذاشته باشد تله

 گممون كردن. رميواستا نفس بگ كميكه،  ادينم يكس-

 :را صاف كرد و گفت شيها يبنفشه با دستش چتر. نفس خودش هم به شماره افتاده بود. ستاديا وشاين

 بودن؟ ايفواد و پور يمطمئن دمشون،يمن اصال ند-

 شهينم داشونيپ گهيد م،يشانس آورد يليآره مطمئنم، خ-

 كنن تمونيخوان اذ يكه اونا م ميبگ يديبه خانم عم ميبر ديگم با يمن م-

 شهيم يچ ستياون موقع معلوم ن م،يكه ما با اونا دوست بود ميبگ ميبعدش مجبور ؟يگ يم يچ-

 .سكوت كرد بنفشه

 بود، وشايحق با ن ديشا

 افتاد؟ يم يگفتند، آنوقت چه اتفاق يرا م قتيحق رشانيمد يحت ايبه ناظم و  اگر

 ....مشخص نبود اصال

 :نگاه كرد و گفت وشايبه ن يبا ناراحت بنفشه

 گم يخوب، نم ليخ-

 :گفت وشايبه پشت سرش نگاه كرد و رو به ن دوباره

 ستنين گهيخونه، د مياالن بر-

 .پا و آن پا كرد نيا يكم وشاين

 .كرده اند ريچرا د ايكرد كه فواد و پور يبا خودش فكر م حتما

 :اجبار گفت به

 ؟يراهو دوباره برگرد نيا يخوا يتو كه نم م،يبر ميتون يكوچه هم م يكي نياز ا. ميباشه بر-

 ميخوب باشه، بر-
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 .شده بودند انيكوچه نما ياز انتها كيو بار دراز كليدو ه. پشت سر بنفشه نگاه كرد يمكث كرد و به نقطه ا يكم وشاين

 .بودند ايو پور فواد

 .نشست وشاين يلبها يرو زيآم طنتيش لبخند

 بنفشه خانم، ديرس يزمان تالف باالخره

 ....ديرس باالخره

 پله ها را از بنفشه، خواهد گرفت، يو افتادن از رو اوشيس يانتقام حرفها ايبه كمك فواد و پور حاال

 ؟يما تله گذاشت يتو برا بنفشه

 ؟يختيمرا داخل سطل آشغال ر يها ينيريو ش كيك تو

 گرد است، يليخ ايدن

 م،يرس يبه هم م شهيهم

 توانست جمالت را درست ادا كند، يدخترك سركش هم نم نيا

 .....توانست ينم

. كرد يپشت سرش نگاه م يچشمانش شد كه به نقطه ا يجا خوش كرده بود، نگاه كرد و متوجه  وشاين يلبها يكه رو يربط يبه لبخند ب بنفشه

 بنفشه به پشت سرش نگاه كرد،

 .....و

 .بود از ترس سكته كند كيبنفشه نزد چارهيب

 .كردند يكوچه چه كار م نيدر ا ايو پور فواد

 :و گفت ديچرخ وشايدلهره به سمت ن با

 كردن، فرار كن دايما رو پ نايا وشا،ين يوا-

 .و راهش را سد كرد و با دستانش به عقب هلش داد ديپر وشاين. تا فرار كند ديچرخ و

 :شده بود جيگ بنفشه

 زود باش گه،يد ميبر شون؟ينيب يمگه نم نجان،يا ايفواد و پور وشاين-

 :به حرف آمد وشاين

 پدر و مادرم؟ يجونت چقدر بهم فحش داد؟ من ب اوشيس ادتهي م؟يكجا بر-

 شده بود، اريانگار تازه هش بنفشه

 همه نقشه بود؟ نهايا

 كرد، يحتما اشتباه م نه

 كرده بود، ياز او عذر خواه وشاين
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 گفته بود كه دوباره با هم دوست باشند، وشاين

 بود، دهيخر وهيو آبم كيك شيبرا وشاين

 ،يعني

 ،يعني

 نقشه بود؟ نهايا يهمه  ،يعني

باز هم راهش را سد  وشاين. ديبنفشه به سمت چپ چرخ. شده بود دنيبه دو ليپشت سرش، تبد يقدمها يصدا. مجال فكر كردن نبود گريد

. تر شده بود كيو نزد كيقدمها نزد يصدا. ديو با دستش به ساعد بنفشه چسب ديكش اديفر وشاين. چنگ زد وشاين يبنفشه با دستش به مو. كرد

 .كرد يدست دست م نياز ا شتريب دينبا گريد

با تمام  وشايبنفشه به خودش فشار آورد تا بدود، ن. دياش را كش ياز پشت سر كوله پشت وشايرا رها كرد تا فرار كند، اما ن وشاين يمو بنفشه

 .ديكش يرا م فشيقدرت ك

 آشغال كثافت، ولم كن برم: دهان باز كرد بنفشه

كه او را به عقب  ديد فشيك يرا رو اين فواد و پوررا چرخاند و دستا شيشود، رو يم دهيحس كرد كه به سرعت به عقب كش يكمال ناباور در

برخورد  واريمحكم به د ف،ينح يبنفشه . پرت كردند واريو او را به سمت د دنديبنفشه را كش فيهر دو پسر نوجوان با قدرت ك. دنديكش يم

 .اشكها به چشمانش هجوم آوردند. وجودش نشست يودرد ت. كرد

 بود، نجايا اوشيكاش س يا

 گذاشت، يو حق هر سه نفرشان را كف دستشان م ديرس يحاال سر م نيهم اوشيكاش س يا

 شد، يم دايكوچه پ ياز انتها اوشيكاش س يا

 ....كرد يلگد، هر سه نفرشان را لت و پار م كيو با با  ديدو يكاش به سمتشان م يا

 ،يهند يلمهايف مثل

 ،يعشق يلمهايف مثل

 ،يرانيا يمثل رمانها يحت اي و

 ....كه بنفشه چند جلد از آنها را بارها و بارها خوانده بود ييرمانها

 ....داد يداستان را نجات م يبايو دختر ز ديرس يحساس سر م يكه قهرمان داستان، درست لحظه  ييرمانها

 ....اما

 و رمانها بود، لمهايآن ف يتلختر از همه  قتيحق

 است، يتيدانست بنفشه هم اكنون در چه وضع ينم يحت اوشيبود كه س نيا قتيحق

 و رمانها نبود، لمهايف يبايبود كه بنفشه دخترك ز نيا قتيحق

 افتاده بود، ريفكر، گ يسه نوجوان ب نيبود كه ب يپناه يدخترك ب بنفشه
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 بود كه بنفشه تنها بود، نيا قتيحق

 .....تنها يتنها يتنها

 :زد اديفر ايد و پوررو به فوا ختير يهمانطور كه اشك م بنفشه

 اديكثافت، از هردوتاتون بدم م يشعورهايب-

 :به سمت بنفشه رفت فواد

 پاهاش بشكنه باعث شد، كبود بشه يكه اله......  اوشيكبوده، اون س......هنوز  ،ينيف نيف يدختره -

 :گفت ديمال يهمانطور كه شانه اش را م بنفشه

 يخودت يهم كه گفت يينايا يخوب كرد تورو زد، همه -

فواد مقنعه را چند . شد زانيبنفشه، از سرش آو ي ختهيبهم ر يموها. ديبنفشه را از سرش كش يدستش را دراز كرد و مقنعه  تيبا عصبان فواد

 .متر آنطرفتر پرت كرد

 دور؟ يمنو چرا انداخت يهاينيريش كويك: گفت ظيبا غ وشاين

 افتاد، اوشيحرف س اديبه  بنفشه

 چه گفته بود؟ اوشين به

 ....بود هرزه گفته

 هرزه: دهان باز كرد بنفشه

 :زد اديفر ايناگهان پور د،يبگو يزيچ وشاين نكهياز ا قبل

 بچه هاااااااااا، ابروهاشو، هاهاهاهاها-

بنفشه بدجور  ي دهيمداد كش ياش عقب رفته بود و ابروها يچتر يموها. بنفشه چشم دوختند بيو غر بيعج يبه ابروها وشايو ن فواد

 :فواد قهقهه زد. ختيصورتش ر يرا رو شيبنفشه با عجله موها. كرد يم ييخودنما

 يمثه گاو ت،يبا اون دماغ دلقك ،ياه ه ه ه، چقدر تو زشت-

 گاو، گاو، گاو: سه نفر دست زدند و خواندند هر

 :زدند يهنوز هر سه نفر دست م. كرد از جا بلند شود يسع بنفشه

 گاو، گاو، گاو-

كار، به  نيا يبه تالف ايپور. وسط كوچه ولو شد وشاين. برداشت و با قدرت او را به عقب هل داد زيخ وشايباالخره از جا بلند شد و به سمت ن بنفشه

 .ديكش غيبرخورد كرد و از ته دل ج واريبنفشه دوباره محكم به د. و هلش داد ديسمت بنفشه پر

 .شود انياز سر كوچه، نما اوشيدر دل دعا كرد كه س هوده،يهم ب باز

 ....هودهيب

گوش  غشيج. ديكش غيبنفشه دوباره ج د،يكند، به سمت بنفشه دو يخواست تالف ياو هم م. شده بودند دهيدستانش خراش. از جا بلند شد وشاين
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 .بود دهيبنفشه ترس غيج ياز صدا. ستاديراه ا نيب وشاين. خراش بود

 :زد اديفر ايپور

 بيببند، بدتركخفه شو، دهنتو -

 .افتاد ييجنا يلمهايف اديبه . ديكش غيسره ج كي بنفشه

 كردند؟ يداستان چه م يتهايشخص لمهايآن ف در

 خواستند، يو كمك م دنديكش يم غيج

 كمك، كممممممك: زد اديفر تهاياز شخص ديبه تقل بنفشه

 :زد اديفر فواد

 هم داره يزشت يببر صداتو، چه صدا-

 .بردارد دنيكش غينداشت دست از ج ميبنفشه تصم اما

اشتباه . ته كوچه ثابت ماند ياهيس يچشم بنفشه به رو. بكشد نيزم يمانتو اش گرفت و خواست او را رو ي قهيو از  ديبه سمت بنفشه دو فواد

 كرده بود؟

 شده بود؟ داريپد ياهيواقعا از ته كوچه س اي

 بود، اوششيس

 بود؟ اوششيس واقعا

 بود؟ اوشيس

 .شد يم كتريو نزد كيته كوچه نزد ياهيس

 انيدارن م م،يفواد بر: ديرا شن ايپور يصدا

 .دادند حيلحظه هر سه نوجوان فرار را بر قرار ترج كي در

سرش  يباال يسال چادر انيدو زن م. بنفشه با چشمان اشك آلود سرش را بلند كرد. ديسرش رس يباال ياهيس. كرد يم هيهنوز گر بنفشه

 :كنارش زانو زد ياز آنها با نگران يكي. بودند ستادهيا

 كردن؟ يم تتيبودن؟ اذ يك نايا نجا؟يا يافتاد يجور نيشده؟ چرا ا يدخترم چ-

 كرد كه او را هل دهد؟ يجرات م ايبنفشه با خودش فكر كرد كه اگر مادرش كنارش بود، باز پور. او را دخترم خطاب كرده بود انسال،يم زن

 از سرش بكشد؟ فواد مقنعه را اي

 .به هق هق افتاد بنفشه

 افتد، ينم يبه او قول داده بود كه اتفاق اوشيس

 ستند،ين زيچ چيگفته بود، آنها ه اوشيس

 آنها او را كتك زده بودند، اما
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 به او گفته بودند گاو، آنها

 ب،ياو گفته بودند بدترك به

 .....را مسخره كرده بودند او

 كنارش بود، اوشيخواست، س يدلخور بود، اما همچنان دلش م اوشيدلش از س ته

 .....لحظه نيجا، هم نيهم

با دستان . برداشت نيزم يخاك آلودش رفت و آنرا از رو يبنفشه به سمت مقنعه . ستاديهم ا انساليزن م. بلند شد نيزم ياز رو هيبا گر بنفشه

 :بنفشه را گرفت ياز آنها بازو يكي. به سمتش رفتند الانسيهر دو زن م. تكاند يلباسش م يكوچكش خاك را از رو

 خونه؟ يبر يخوا يم يچه جور تيوضع نيدختر جون خونتون كجاست؟ با ا-

بودند و با  ستادهيهمان جا وسط كوچه ا انساليدو زن م. كوچه رفت يكرد به سمت انتها يم هيو همانطور كه گر ديرا كش شيبا حرص بازو بنفشه

 .كردند يتعجب به او نگاه م

 بدجنس او را تنها گذاشته بود، اوشيس ند،يبب تيوضع نياو را در ا اوشيحاال س نيخواست، هم يم بنفشه

 كرده اند، دياو را تهد ايكه گفته بود فواد و پور بنفشه

 نگفته بود؟ مگر

 ند،يو بنفشه را بب ديايب حاال

 گر،يد ديايب

 ....ديايب

 .....كرد نييتلفنش را باال و پا يدفترچه  اوش،يس يو به دنبال شماره  ديكش رونيرا ب لشيموبا بنفشه

................ 

 امياز خونه همه جا م ريگه، نوشته به غ يم يچ نيهاهاهاها، بب: قهقهه زد انيشا

 :گونه اش گذاشت يرا نازك كرد و انگشت اشاره اش را رو شيصدا

 هاهاهاهاها ا؟يس سيقبول ن گه،يهم قبوله د نيماش ؟يايهم م نيتو ماش سمينو يهاهاهاهاهاها، منم االن م ام،ياز خونه همه جا م ريبه غ-

 .لبخند هم نزد يحت اوشيس

 ان؟يشا نيگفت ا يم چه

 بود، انيشا نينگران دختر هم اوشيس

 ....انيشا نيهم

 ...انيشا نيهم

 .داشت يمشكل ياز نظر عقل انيبهتر است، به گمانش كه شا دينگو يزيچ نه

 ....در سنگ نيآهن خيبود كه نرود م نيا تيحكا
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به صفحه، از ته دل لبخند زد، بنفشه  يبا نگاه. ديكش رونياش را ب يشلوارش فرو برد و گوش بشيدستش را در ج. اش بلند شد يگوش يصدا

 ....بود

 .كرده است يرو ادهيز يفهماند كه كم يبه او م ديبرخورد نكند، با يما بهتر بود كه با او خودمانا. خوب كه خودش زنگ زده بود چقدر

 الو: جواب داد يگوشش گذاشت و با لحن جد يرا رو يگوش اوشيس

 .ديرس اوشيبه گوش س ،ينيب دنيباال كش يلحظه سكوت و بعد صدا چند

 الو: دوباره گفت اوشيس

 اوشيس: ديبنفشه را شن يتو دماغ يصدا

 چه شده بود؟. ختيقلبش فرو ر اوشيس

 كرد؟ يم هيگر بنفشه

 شده؟ يچ-

 ايب اوش،يس-

 .ديهق هق بنفشه را شن يصدا

 :گفت يسرش گذاشت و با نگران يدستش را رو اوشيس

 ؟ييشده بنفشه؟ تو كجا يچ-

 ؟يايكنار مدرسه هستم، م يگولم زد، من تو كوچه  وشاي، ن)هق هق يصدا(وشاين اوشيس-

 :لحظه هم درنگ نكرد كي اوشيس

 رسميم گهيد قهيهفت هشت دق-

 :ديچرخ انيكه قطع شد به سمت شا تماس

 بنفشه بود-

 خوب؟: كرد يم ياش باز يهنوز با گوش انيشا

 با دوستش دعواش شده نكهيكرد، مثه ا يم هيگر-

 خوب؟-

 :شد يعصب انيشا

 خوب؟ يگ يزنگ زده، اونوقت تو م هيدرمون، دخترت با گر يخوب و درد ب-

 گه يم يچ نيبه من كه زنگ نزده، به تو زنگ زده، خودت برو بب-

 گه با دوستش دعواش شده يم-

 گهيآواره بشم، دو تا دختر بچه دعوا كردن د ديبچه گونه كه من نبا يدعوا هيبه خاطر -

 ....بچه گانه باشد يدعوا كي، فقط هيكرد كه قض يدانست، چرا باز هم ته دلش باور نم ينم اوشيس و
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 ؟ياينم يعني-

 سرمون، من دست تنهام زهيريم يخودش از خودش دفاع كنه، تو هم نرو، االن مشتر رهيبگ ادي ديبچه با ر،ينخ-

 مردك كله اش، چدن بود،. را نداد انيجواب شا اوشيس

 ....پست مردك

 ان؟يشا يپدر تو

 ؟يپدر تو

 ....ياز شمر هم بدتر تو

 .....شمر از

 .به سمت در مغازه رفت اوشيس

 :را بلند كرد شيصدا انيشا

 ؟يريكجا م-

 .رفت رونيباال انداخت و به سرعت از مغازه ب انيشا يبرا "برو بابا" يدستش را به معن اوشيس

............ 

 .بنفشه، مرد و زنده شد يمدرسه  يبه جلو دنيتا رس اوشيس

 افتاده بود؟ يچه اتفاق يعني

 .كرد يم هيچقدر مظلومانه گر هبنفش

 ان،يلعنتت كند شا خدا

 ...يفهم ينم زيچ چيپدر بودن ه از

 مادر بنفشه را لعنت كند كه حاضر شده بود بچه دار شود، خدا

 طفل معصوم چه بود؟ نيا گناه

 ادهيپ نياز ماش اوشيس. درب مدرسه بسته بود. نبود يخبر يياز ازدحام دختركان راهنما. را پارك كرد نيو ماش ديمدرسه رس يجلو اوشيس

 :را در دست گرفت و به بنفشه زنگ زد يشد و دوباره گوش

 ؟ييالو بنفشه كجا-

 :ديبنفشه را شن نيغمگ يصدا

 داره يطال فروش هيكه اولش  يكنار مدرسه هستم، همون كوچه ا يمن تو كوچه -

 .ه به جانش افتاده بودمثل خور يباز هم فكر. ديبه سمت كوچه دو اوشيس

 بود؟ يتيبنفشه در چه وضع يعني

 ن؟يصورت خون با
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 آشفته؟ يموها با

 دستش شكسته باشد؟ نكند

 پولش را به زور از او گرفته باشد، وشايگولش زده، نكند ن وشايبود ن گفته

 نباشد، يگريد زيكند فقط پولش را به زور از او گرفته باشد و چ خدا

 .كند خدا

 ....قدم به داخل كوچه گذاشت و اوشيس

نبود، دستانش هم نشكسته بود، اما آنقدر مظلوم بود كه  نيصورتش خون. ختير يصورتش اشك م يكه به پهنا ديرا د يپناه يهم دخترك ب باز

 .قلبش شكست اوشيس

 سوزاندند، يدخترك دل م نيا يبرا ديكه با يكسان يهمه  يشكست، به جا يدخترك قلبشان م نيا يبرا ديكه با يكسان يهمه  يجا به

 آنها شكست، يهمه  يبه جا اوشيس قلب

 ....آنها يهمه  يجا به

 .چقدر مظلوم بود دخترك

 .ديجان گرفت و سمتش دو اوشيس دنيبنفشه با د. ستاديكوچه ا يهمان ابتدا اوشيس

 د،يدو اوششيسمت س به

 .دياز آنچه كه بر سرش آمده بود بگو شيو برا رديرا در آغوش بگ اوشيخواست س يم. را از هم گشود دستانش

 اوشيتن س يبو. حلقه كرد اوشيدستش را دور كمر س. ديكوب يم نهيامان در س يقلبش ب. را در آغوش گرفت اوشيو س ديدو اوشيسمت س به

قرار  اوشيشكم س يروآنقدر كوچك بود كه سرش، . بود دهيدخترك او را در آغوش كش. شوكه شده بود اوشيس. آرام بخش بود شيبرا

 .گرفته بود

 :ديدردمند بنفشه را شن يصدا اوشيس

 كردن تيتو كوچه منو اذ ايگولم زد، فواد و پور وشاين اوش،يس-

 ....نشان ندهد، دستانش را مشت كرد و از هم گشود، چند بار و چند بار يچند بار تالش كرد تا عكس العمل اوشيس

هق هقش كه به گوش  يصدا. كند هيكرد تا گر دايپ يبنفشه دوباره بهانه ا. سر بنفشه گذاشت يدستش را رو. نتوانست خودش را كنترل كند اما

 .با دستش سر بنفشه را نوازش كرد. در خود شكسته شد شتريب اوشيس د،يرس اوشيس

 ....كرد هيكرد و گر هيكرد و گر هيگر بنفشه

 رد،ك هيگر اوششيآغوش س در

 .زل زد اوشيدرهم س يبنفشه سرش را بلند كرد و به چهره . داد يچپش را تكان م يباز هم پا اوشيس. دستانش را تنگ تر كرد ي حلقه

 شد، رهيبنفشه خ يبه چهره  اوشيس

 كرد، يم يياش خودنما يچتر يموها رياش كه از ز دهيمداد كش يابروها به
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 چشمان سرخ و پف كرده اش، به

 بود، ياش كه باز هم آب از آن جار يگوشت ينيب به

سرش را به . اشك دور چشمش حلقه خواهد زد گريد يبنفشه را، از نظر گذراند وحس كرد تا چند لحظه  يچهره  يتك تك اعضا اوشيس

 ند،يرا نب شيكند، بنفشه اشكها هيخواست گر يبهتر بود اگر هم م. عقب خم كرد و به آسمان نگاه كرد

 ....بود بهتر

 هنوز هم مهربان بود، اوشيس. سرش بود يرو اوشيدست س. احساس آرامش كرد اوشيدر آغوش س بنفشه

 ....شيعمو يعمه اش و حت شيها يياز پدرش، مادرش، مادربزرگ و پدربزرگش، خاله ها و دا مهربانتر

 از آنها نبود، كي چيمثل ه اوشيس

 بود، اوشيفقط س اوش،يس

 .....بود، خود خودش بود خودش

 .ديرا بوس اوشيس راهنيپ بنفشه

 .....از سر شوق ياش نه از سر هوس بود و نه حت بوسه

 بود، يقدردان يبوسه  كياش، فقط  بوسه

 ....يقدردان يبوسه  كي

 ....اش، حضور داشت يدر لحظات حساس زندگ شهيكه هم ياز مرد يقدردان

 .ديچشمش چك ياز گوشه  يچشمانش را بست، قطره اشك اوشيس

 .....كرده بود هيگر اوشيس

................. 

 :بود به دست بنفشه داد و گفت دهيرا كه از سوپر ماركت خر يآب معدن يبطر اوشيس

 ؟يرو زد وشايپس ن-

 دور هم هلش دادم هي دم،يدور موهاشو كش هيآره : و گفت دياش گذاشت و به سمت باال كش ينيب يكف دستش را رو بنفشه

 :زد يجان يلبخند ب اوشيس

 كف دستش يموز مارو گذاشت يدختره  نيبد نبود، حداقل حق ا ادميخوب پس اوضاع ز-

 :و گفت دياش را سر كش يبطر بنفشه

 ه؟يموز مار چ-

 باشه يكه موذ يمار يعنيموز مار -

 آهان-

 .دخترك چقدر ساده بود. دوباره لبخند زد اوشيس. دياش را سر كش يباز هم بطر و
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 .....ساده ي ساده

 كي چيه. دخترك افتاد يمعصومانه  يبوسه  اديبه . كرد يم هيبنفشه چطور در آغوشش گر ش،يپ يچند لحظه  نيآمد كه هم ادشيبه  اوشيس

دختر، تكان  نيا يمحجوبانه  يبوسه  يرا به اندازه  اوشياش حضور داشتند، س يكه در سراسر زندگ يزنان زيعاشقانه و شهوت انگ ياز بوسه ها

 ،نداده بود

 .....كي چيه

 :به بنفشه نگاه كرد اوشيس

 كنه؟ يكه درد نم تييحال و اوضاعت خوبه؟ جا ؟يخوب-

 نه، خوبم-

 يمدرسه كه جاتو عوض كن اميفردا م-

 :ديپرس اوشيس. نگاه كرد اوشيبا تعجب به س بنفشه

 ؟ينيبش يك شيتو كالس پ يدوست دار-

 دونم ينم-

 ؟ياز دختره ندار ريبه غ يا گهيدوست د-

بهتر شده  يشهنام راياواخر كه رابطه اش با سم نينداشت، تا ا يا مانهيصم ياز دختران كالسشان رابطه  كي چيآمد كه با ه ادشيبنفشه به  و

 .بود

 .باال انداخت يشانه ا بنفشه

 ؟ينياون بش شيپ يدوست دار ،يبود؟ آهان شهنام يتو سطل آشغال، اسمش چ يانداخت فشوياون دختره بود كه ك-

 :ديچرخ اوشيبه سمت س بنفشه

 نم؟يبش ششيذاره من پ ياون م يگ يتو م يعني-

 :لبخند زد اوشيس

 خونن؟ يكدوم مدرسه درس م رم،يگ يرو هم واست م ايحال فواد و پور ذاره،يصد در صد م-

 مانيا يمدرسه -

 هر دو تاشون؟-

 سال رد شده اما بازم تو همون مدرسه است هيآره، هر دوتا، فواد -

 كنم يتورو عوض م يكار كنم، اول از همه جا يدونم چ يخوب، من خودم م ليخ-

 يمار موذ كيچاپلوس بود اما هر چه كه بود، بدجنس نبود،  يشهنام. بدجنس را تحمل كند يوشايمجبور نبود ن گريد. ته دلش قرص شد بنفشه

 .هم نبود

 .آن سه نفر افتاد يحرفها اديبه  دوباره
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 اوشيس-

 بله؟-

 من زشتم؟-

 بود؟ يچه سوال نيا. جا خورد اوشيس

 ؟يگه تو زشت يم يك-

 :ديلب برچ بنفشه

 گاوم هياونا گفتن من زشتم، صدامم زشته، به من گفتن شب-

 شد، نيباز هم غمگ اوشيس

 دخترك دل شكسته شده بود، نيا

 .....شكسته دل

 :ديكش قينفس عم اوشيس

 يهم با نمك يليدن، تو خحرفو ز نيا نياونا خودشون زشتن، واسه هم-

 ست؟ين يدماغم دلقك-

 هم قشنگه يلينه، دماغت خ-

 ؟يتو دماغمو دوست دار-

 .نداشت يتياهم شيبرا گرانيو د وشايحرف ن گريكرد، د يم دشييتا اوشيخواست، اگر س يرا م اوشيس دييفقط تا دخترك

 :دماغ بنفشه ضربه زد يبا انگشت رو اوشيس

 آره، من دماغتو دوست دارم-

به  اوشيروزها س نيهم. كال بنفشه را دوست داشت اوش،يپس س. دماغ بنفشه را دوست داشت اوش،يپس س. لبخند زد اوشيس يبه رو بنفشه

 .كرد يعشق خودش اعتراف م

داد و به  يگوش م شيگرفت و از دل و جان به حرفها يباز هم او را در آغوش م. داد ينشان م اوشيبنفشه با تمام وجود، محبتش را به س آنوقت

 بود؟ نياز ا شتريب يزيمگر عشق چ. كرد يآنها عمل م

 ....نبود ن،ياز ا شتريب يزيدخترك دوازده ساله، عشق چ كينظر  در

 خبر بود، يگذشت، ب ياز آنچه كه در ذهن بنفشه م اوشيلبخند بنفشه گرم شد، س دنيبا د اوشيس

 است، زيعز شيدخترك، برا نيكرد كه چقدر ا يفكر م نيفقط به ا او

 .....زيعز زيعز زيعز

.................... 

 چه خبر؟ كتياز دختر شر: كرد اوشيرو به س مهناز
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 .شد رهيبه بشقابش خ اوشيس

 .مادرش بنفشه بود منظور

 خوبه-

 گهيد ارشيشد؟ ب يچ نجا،يا ارشيب يخواست يتو كه م-

 :كرد يقابش بازدرون بش يبا غذا اوشيس

 مامان ارمشيم-

 اديشب شام دعوت كن كه با دخترش ب هياصال دوستتو  ش،ياريب يخوا يكه م يگفت ياز ك ،يكن يچقدر دست دست م-

اش اس  يهنوز هم با گوش. كه ماجرا به كجا ختم شده است دياز او نپرس يحت انيبرگشته بود، شا كيدوباره به بوت يآورد، كه وقت اديبه  اوشيس

 .كرد يم يام اس باز

 .داشت تياهم شترياز هر آنچه كه مربوط به بنفشه بود، ب ال،يمسائل مربوط به سه ايگو

 گريد انيشا. كرد يم يمانيشده بود، احساس پش كيرا با او شر كيكه بوت نيهم. وارد خانه اشان شود ان،يدوست نداشت كه شا اوشيس نه،

 .كرده بود ديرا هم سف اوشيس يرو

 ......ديسف

 .كرد يم هيدر آغوشش گر ش،يچند ساعت پ نيبنفشه افتاد كه تا هم اديهم به  باز

 بوسه اش، و

 .....بنفشه ي بوسه

 .و رو كرده بود ريرا ز اوشيس كه

 شد، يو رو م ريبود، ز اوشيس يكه جا يهركس

 .....يهركس

 .بود ريدلپذ اوشيس ،ياش برا ينداشت اما سادگ يجالب توجه ا زيچ چيدخترك تخس، ه. ديدست كش راهنشيپ يرو ارياخت يب

 .شد يم تيدر آن صورت بهتر ترب. كاش بنفشه دختر خودش بود يا

 شد؟ يم تيبهتر ترب اوش،يبا وجود س يعني

 .بهتر بود انيشا تياز ترب اوش،يس تيترب خوب

 ارميسرش شلوغه، من خودم امروز فردا بنفشه رو م انيشا: رو به مادرش كرد اوشيس

 مهم نبود، اوشيس يدرب و داغان بنفشه برا يابروها گريد

 د،يزده را خواهد د غيت يمهم نبود كه مادرش آن ابروها گريد

 .....مهم بود، كه بنفشه خانواده نداشت خانواده

 داشت؟ يتيشود، چه اهم ياولش م دوباره مثل روز گريكه چند ماه د ييخانواده نباشد، ابرو يوقت
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 ؟يتيچه اهم واقعا

..................... 

 .كرد يها درد م يدگيخراش يجا. كتفش نگاه كرد يرو يدگيبه خراش بنفشه

 كند؟ ينه، به دروغ به او گفته بود كه درد نم ايكند  ياز بدنش درد م ييبود كه جا دهياز او پرس اوشيس يوقت چرا

 ها چه بودند؟ يدگيخراش نيا پس

 .بود دهيرا د اوشيس يبنفشه غم چشمها. بود دهيد ند،يآن همه تالش كرده بود تا او نب اوشيرا كه س ياشك بنفشه

 كوچك، فقط كوچك نبود، ي بنفشه

 .....هم بود مهربان

 .باشد نيغمگ نياز ا شتريب اوش،يخواست س ينم دلش

 كند، ياو نگفت كه تنش درد م به

 .زدياشك نر نياز ا شتريب اوششياو نگفت تا س به

 .....كرده است هيكه چرا گر دياز او نپرس يحت بنفشه

 نبود، طانيما آنقدر ها هم تخس و ش يقصه  ي بنفشه

 ....نهايا يهمه  با

 ...كشد يم ريدلش ت ريز ،يدانست چرا هر از گاه ينم

 ....دانست ينم

 .نشست ينم وشايكنار ن گريآمد و او د يبه مدرسه م اوشيفردا س. فردا متمركز شده بود يفكرش رو. نكرد يدلش توجه ريدرد ز به

 .مماس شده بود نيزم يكه تشكش تا رو يهمان تخت. ديتختش خز يتو يبا خوشحال بنفشه

 اش، چشمانش را بست، يمرد زندگ نيمهربانتر اديبه . چشمانش را بست بنفشه

 اوشش،يس ادي به

 ....اوشيس

 ........ديكش ريدلش ت ريم زباز ه و

................... 

 .بود امدهيامروز به مدرسه ن وشاين. نگاه كرد وشاين يخال يبه جا بنفشه

 بود؟ دهيترس يعني

 .شده بود زاريب وشايتا آخر عمرش از ن. ديد يرا نم وشاياتفاقا چقدر هم خوب بود كه امروز ن. نداشت تيبنفشه اهم يبرا

 ....آخر عمر تا

 .بود و او را هل داده بود دهيرا كش وشاين يخوب كرده بود كه موها اصال
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 ......كرده بود خوب

بار،  كي قهيبر سرش آمده بود كه هر چند دق ييتا االن، چه بال شبياز د. و باعث شد تا كمرش را صاف كند ديكش ريدلش ت ريباز هم ز بنفشه

 .ديكش يم ريدلش ت ريز

 سرطان گرفته باشد، نكند

 نكند سرطان باشد، خدا

 ....نكند خدا

 رايكه كنار سم گرش،يد يبنفشه به همكالس. ثابت ماند، كه باز هم سرش درون كتاب بود يشهنام رايسم يبنفشه از پشت سر، رو چشمان

 .نبودند يميصم گريكديبا  اديانگار ز. شد رهينشسته بود خ

 ند؟يكرد كه بنفشه كنار او بنش يقبول م رايسم يعني

 كرد، يقبول م ديشا

 ....ديشا

................ 

 بله؟: شد و گفت رهيبه مرد جوان خ يقيشف خانم

 :جواب داد يمحكم و جد اوشيس

 ستين يدختر خوب نهيش يكه كنارش م يخواهرزادمو عوض كنم، دختر يخوام جا يعرض كردم م-

 ست؟ين يدختر خوب يدون يشما از كجا م-

 ستيدونم كه خوب ن يمرنگ و وارنگش  ياز دوست پسرا-

 كه دوست پسر داره؟ نيدون ياز كجا م-

 دونم؟ ياز كجا م-

 .چفت و بستش را باز كند يمرد جوان دوباره دهان ب نيداد ا ياحتمال م. آب دهانش را قورت داد يقيشف خانم

 نبود، ديبع اوشيس از

 كه دهانش چفت و بست نداشت، اوشيس

 داشت؟

 :گفت يقيخانم شف د،يبگو يزيچ اوشيس نكهياز ا قبل

 شنيشر م يليهستن خ گهيبا هم د يدو نفرو از هم جداشون كنم، وقت نيبودم كه ا نيالبته خودمم تو فكر ا-

 نهيبعله، بنده هم منظورم هم-

 كنم ياونا رو عوض م يخوب، من جا-

 :ديصورتش دست كش يرو اوشيس
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 گرفت اديخوب هم ازش  زيدو تا چ ديشا نه،ياون بش شيپ شهياگه م ،يداره به نام شهنام يهم كالس هي-

 صباغ يباشه آقا يا گهيامر د-

 :زد شخندين اوشيس

 يقيشما خانم شف يسالمت-

 اوشيس نيبود هم يموز مار عجب

 .....بود يموزمار عجب

 :بنفشه افتاد يابروها اديناگهان به  اوشيس

 ون بگمخوام بهت يهم در مورد خواهرزاده ام م يمسئله ا هي يقيخانم شف-

 دييبفرما-

 ارميم يشده، من امروز فردا از دكترش واستون گواه زشيخانم، ابروهاش دچار ر-

 شده؟ زشيابروهاش دچار ر يچ يعني-

 نيدر موردش نكن يا گهيبهتون گفتم كه شما فكر د ارم،يواستون م شويداره، گواه تيدونم خانم، حساس ينم-

 داره؟ ريواگ-

 .ديدر دلش خند اوشيس

 شده بود، يمسر ييدختركان راهنما نيبرداشتن ب ابرو

 .....يمسر

 ستين يمسر زشينوع ر نيا نينه خانم، مطمئن باش-

 او را دست انداخته بود؟ ايزد  يحرف م يمرد جوان جد. را بر انداز كرد اوشيس يبا نگاه مشكوك يقيشف خانم

 لطفا نياريرو هم برام ب يگواه ه،يچ انيجر نميكنم بب يم يدگيباشه رس-

 لبخند زد، مشكل بنفشه حل شده بود، اوشيس

 ....هم آنجا داشت يهم برود، كار كوچك مانيا يتوانست به مدرسه  يم فردا

 لبخند زدن نداشت، يجا اما

 اشتباه كرده بود، ش،يجا يباز هم با دخالت ب اوشيس

 ......اشتباه

................ 

نبود تا دوباره  وشايكرد كه ن يخدا را شكر م. به جانش افتاده بود يامان يچه درد ب. گذاشته بود و چشمانش را بسته بود زيم يسرش را رو بنفشه

 مسخره اش كند،

 .....را شكر خدا
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 :ديرا شن يقيخانم شف يصدا

 ؟يخواب ؟ييسماك، كجا-

بود، با  ستادهيچهار چوب در ا نيهمانطور كه ب يقيخانم شف. ختيچشمانش ر يرا رو شيموها يصاف نشست و با دستپاچگ عيسر بنفشه

 :كالس را از نظر گذراند و رو به بنفشه گفت يبچه ها يچشمانش چهره 

 اطه؟يزادگان كجاست؟ تو ح عيسم-

 مدرسه ومدهينه خانم، امروز ن-

 خوب، ليخ-

رو به  يقيخانم شف. چپاندند يمقنعه م ريرا ز شانياز آنها از ترسشان با عجله موها يكالس نگاه كرد كه بعض يبا چشمانش به بچه ها دوباره

 :كرد يشهنام

 ينيشيبه بعد اونجا م نيسماك، از ا شيپ نيبرو بش ،يشهنام-

 :مدرسه اش نگاه كرد ريبا تعجب به مد يشهنام رايسم

 سماك؟ شيپ-

 ؟ينيدوستت بش نيهم شيپ يخوا يم ؟ينيبش يدوست ندار-

 .نديكرد كه كجا بنش يم يچه فرق شياو كه سرش مدام در كتاب و دفترش بود، برا. را باال انداخت شيشانه ها يامشهن

 :كالس بلند شد ياز بچه ها يكي يصدا

 نه؟يزادگان كجا بش عيخانم، سم-

 يومديكه ن ياون موهاتم ببر تو سماك، عروس نه،يشيم يشهنام يجا اديم: رفت گفت يم رونيهمان طور كه از كالس ب ريمد خانم

 .ختيصورتش ر يرفت، دوباره همان تار مو را رو رونياز كالس ب يقيكه خانم شف نيصورتش كنار زد و هم يرا از جلو شيدو تار مو بنفشه

.............. 

 يخودش را برا. زد و دوباره كتابش را گشود بنفشه يبه رو يلبخند. نشست مكتين يبنفشه گذاشت و رو فيرا كنار ك فشيك يشهنام رايسم

 .كرد يامتحان ساعت بعد آماده م

 .دخترانه هم نبود يطنتهاياهل ش ه،يحاش يآرام و ب. بود ينچسب دختر

 .اش كرده بود ينشست راض يكنارش نم وشاين گريكه د نيبنفشه خوشحال بود، هم اما

 باز هم به قولش عمل كرده بود اوشيس

 ....هم باز

................ 

 :داد يگوش م انيشا يگوشش گذاشته بود و به حرفها ياش را رو يكرد، گوش يدر دستش نگاه م يهمانطور كه به برگه ها اوشيس

 رو سرم ختهير يمشتر ايدست تنهام، ب نجايمن ا ؟ياز صبح كجا رفت-
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 يبچرخون، اگه گردنت شكست پا كويبوت ييروز تنها هي ،يكن يهوا نمآپولو  يگردم، تو كه دار يبر م مهيب يندگيتا نما رميهستم، م امكيبا س-

 من

 گهيد اياه، خسته شدم من، ب-

 :زد ثابت ماند و گفت يرو قدم م ادهيكه در پ يدختر جوان ينگاهش رو اوشيس

 رميدارم م امكيس نينداره، االنم با ماش مهيب نميمغزمو نجو، ماش-

 يبود كيساعت پنج بعد از ظهره، تو همش دو سه ساعت تو بوت-

 بعدش تو برو خونه ام،يم گهيساعت د هي-

 :كرد امكيرو به س اوشيس. را قطع كرد يگوش يبدون خداحافظ انيشا

 كه؟ ينداشت يكار-

 نه داداش-

 شهيخوبه، زود كارم تموم م-

.................. 

 يفقط قرص. مصرف كند يچه قرص ديدانست با ينم يبه درست. بود زانيآو ييدستشو واريد يرفت كه رو هياول يكمكها يبه سمت جعبه  بنفشه

 .خواست تا دردش را آرام كند يم

و به  ديكش رونياز روكشها ب كيعدد، از هر  كي يو از سر ناچار) Adult cold(بزرگساالن يو سرماخوردگ نيكدئ نوفنيافتاد به استام چشمش

 .سمت آشپزخانه رفت

 قهيبه چند دق قهيچند دق يها دنيكش رياز ت گريد. دل دردش مداوم شده بود. كرد يم يساعت گذشته بود و بنفشه احساس خواب آلودگ مين

لند شد و به ب شيبنفشه از جا. كرد يرا تحمل م ياديفشار ز. بنفشه چهره اش در هم شده بود. ديكش يم ريسره ت كيشكمش  رينبود، ز يخبر

درمان  يدرد ب نيا ليدل ابد،يدر يتوانست فكرش را متمركز كند تا به درست ينم. كند هيخواست خودش را تخل يم نباريا. رفت ييسمت دستشو

 .ستيچ

 .شد ييكوچك وارد دستشو ي بنفشه

............... 

 .چهره اش در هم نبود شيپ يبرخالف چند لجظه . زل زده بود ييروشو يباال ي نهيخودش در آ ريبه تصو بنفشه

 شد، ينم باورش

 .....خانم شده بود بنفشه

. كرد اما بنفشه ذوق زده بود يدلش همچنان درد م ريز. ديخند ياما بنفشه م. كردند يم هيگر ايو  دنديترس يزمان م نيدختران در ا اكثر

 .ديپوش يگفته بود هم نم وشايكه ن زهاياز آن چ گريد نكهيبا ا يحت. خانم كامل شده است كي گريبفهمند كه او د ايدن يدوست داشت همه 

 ......خانم شده بود بنفشه
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 .ديكش غيج گريبار د كي. ديكش غيذوق زده ج بنفشه

 كرد؟ يچه كار م ديبا حاال

 كرد؟ يم هيبود، چطور ته ازشيرا كه مورد ن ييزهايچ آن

 يبه او نگاه م يگرياز امروز جور د اوشيس. گفت كه او بزرگ شده است يم اوشيبه س ديبا. زد يزنگ م اوشيبه س ديبا يقبل از هر كار خوب

و بلند بلند شروع به آواز خواندن كرد و به  ديكش غيبنفشه باز هم ج. بود و امروز خانم شده بود دهيرا در آغوش كش اوشيس روزياو د. كرد

 :رفت لشيباسمت مو

 ......بذار تو گوشم اريگوشواره هاتو ب ايبدو ب-

 دخترك، نيخواندن هم بلد نبود ا آواز

 ....خواندن هم آواز

............ 

 :كرد يزن جوان گوش م يانداخته بود، به صحبتها ريكه به ز يبا سر اوشيس

 ن؟يخوا يبدنه نم مهيب ايبدنه؟  مهيبه همراه ب نيخوا يشخص ثالث م ي مهيب-

 :بود جواب داد نييكه سرش پاهمانطور  اوشيس

 خوام يبدنه هم م مهيب-

 :جوان سر تكان داد زن

 ديچند لحظه صبر كن-

 :خاراند و رو به او گفت يكه سرش را م امكيسر تكان داد و نگاهش افتاد به س اوشيس

 نه؟ ،يمعطل من شد-

 نداشتم ينه داداش، كار-

 لبخند زد، بنفشه بود يبه گوش يبا نگاه اوشيس. ديچيدر فضا پ اوش،يس يزنگ گوش يصدا

 الو،-

 اوووووووووشيس-

 .را كش دار ادا كرده بود اوشيهم كه بنفشه س باز

 به آب داده بود؟ يچه دسته گل گريبار د نيا

 .خوشحال بود وشايخودش و ن مكتين ييبابت جابه جا نكند

 .چقدر ذوق زده شده بود دخترك

 :لبخند زد اوشيس

 ونه؟خ يبازم كبكت خروس م هيچ-
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 شده؟ يچ يدون يم اوووووووش،يس-

 نهيشيكنار تو م يدونم، شهنام يآره م-

 نهههههههههههه-

 اخم كرد، اوشيس

 نبود؟ نيا انيجر

 چه بود؟ ،يهمه خوشحال نينبود،پس علت ا نيا اگر

 به دنبال داشت، يبتيحتما مص يهمه خوشحال نيا

 ....حتما

 كرده باشد؟ يچيرا ق شيبار موها نيرا خراب كرده بود، نكند ا شيبار دخترك ابروها نيآخر

 ،يكرده باش يكار نيريبنفشه، نكند باز هم ش يوا

 .....ديخر يم سيكاله گ شيبرا ديبا نباريا

 شده بنفشه؟ يچ-

 من خانم شدددددددددددم اوش،يس-

 .سكته كرد اوشيس

 چه گفت؟ بنفشه

 شده بود؟ خانم

 ....ايخدا يوا

 ....يوا يوا يوا

 در كنار بنفشه داخل خانه بود؟ يكس چه

 را به خانه آورده بود؟ يهم پسر باز

 به كنار، گفت خانم شده است؟ نهايا يهمه  حاال

 كرده بود؟ يچه غلط بنفشه

 گفت؟، يم يبنفشه چ. رفت جيسرش گ اوشيس

 وفتد،ين شيبرا يهمه حواسش به او بود تا اتفاق نيا

 دوست شده است؟ يبود كه او دوباره با كس دهيچطور نفهم اصال

 كرد؟ يم يگند را چطور ماست مال نيا

 گفت كه خانم شده است؟ يم اوشيبا افتخار زنگ زده بود و به س حاال

 .ديرس يبال را بر سر بنفشه آورده بود م نيرا كه ا يرفت و حساب بنفشه و آن الدنگ يحاال م نيهم. مبل برخاست يبا خشم از رو اوشيس
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 ....يشد چارهيبنفشه، ب يشد چارهيب

 :زد اديفر يسابقه ا يبا خشم ب اوشيس

 اميهمون جا بمون تا من ب-

 :كرد امكيتماس را قطع كرد و رو به س اوشيس

 ييجا هيمنو برسون تا  ايب-

 :و سردرگم جواب داد جيگ امكيس

 تموم نشده نجايداداش كارمون ا-

 رميتو م نيمن با ماش نجايپس تو بمون ا-

 شده داداش يچ-

 نميبده بب چويينشده سو يچ چيه-

 .خارج شد مهيب يندگياز نما امكيدر برابر چشمان متعجب زن جوان و س اوشيس

.................. 

چقدر خوشحال شده  اوشيس. او باز هم ذوق كرد اوش،يس ينعره  دنيبا شن. شده است نيخشمگ اوشيس ديآنقدر ذوق زده بود كه نفهم بنفشه

 :زد ادياز بن جگر فر نباريبنفشه ا. نديحاال بنفشه را بب نيخواست هم يم ياز خوشحال. ودب

 گوشششششششششششم يگوشواره ها رو بنداز تو ايجون من ب-

....................... 

 .داد ياز همه به خود بنفشه بود كه فحش م شتريو شهناز و رعنا و ب انيبه شا. گفت يفحش و ناسزا م كسرهيلب  ريز اوشيس

از ده بار نگاه  شتريرا ب يآنچنان يها لميكه ف يكس. خوب كامال مشخص است. راحت به او گفته بود كه خانم شده است نقدريچطور ا دخترك

 يم نباريمخالف كتك زدن بود، اكه  شهيبرخالف هم. شده بود نيكوه سنگ يبه اندازه  اوش،يسر س. دهد يم يتن به هر كار يكند، به راحت

 .خواست تا سر حد مرگ، بنفشه را كتك بزند

 قرار داده بود؟ يپسر اريراحت خودش را در اخت نقدريكرده بود كه ا يخودش چه فكر شيدخترك پ نيا آخر

 بايزنان ز يرو يچشمانش حت. گفت يفحش و ناسزا م گر،يد يبه راننده ها يكرد، هر از چند گاه يم يرانندگ تيهمانطور كه با عصبان اوشيس

 .ماند يهم ثابت نم

 .برسد انيبه منزل شا عتريخواست هر چه سر يم فقط

................. 

 يكرد چقدر ماهرانه رژ لب را رو يزده بود، اما بنفشه احساس م رونيب شيلبها يرژ لب از رو. ديلبانش مال يرژ لب قرمز رنگ را رو بنفشه

 .است دهيمال ش،يلبها

اش هم رو به راه  يهنوز درد داشت و احتماال اوضاع بهداشت. شد اوشيمنتظر آمدن س يو با خوشحال ختير شيابروها يرا رو شيها يچتر
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 .نداشت يتينبود، اما باز هم اهم

 .شد يتمام م يو خوش يبه خوب زيو همه چ ديرس يحاال م نيهم اوشيس

 .را فشار داد فونيآ يدكمه  يرفت و با خوشحال فونيو بنفشه شلنگ تخته زنان، به سمت آ ديبه گوش رس فونيزنگ آ يصدا

..................... 

بهداشت  تيآشفته بازار رعا نيدر ا. ديكفشش را از پا خارج كند از پله ها باال دو نكهيو بدون ا تيكه وارد خانه شد، با عصبان نيهم اوشيس

 معادله بود؟ يكجا

 .را به باد داده بود زشيه چهم بنفشه

 به پا كرده باشد؟ ايآورده باشد و  رونيكرد كه كفشش را ب يم يچه فرق گريد

 بنفشه ه ه ه ه ه ه: زد اديفر يو عصبان نيخشمگ اوشيس

 اااااااهي: ديپر رونيب يرا باز كرد و با خوشحال يدرب ورود بنفشه

 د،يكش ريدلش ت ريز همزمان

 نبود دخترك دنيوقت پر گريد

 ....وقتش نبود گريد

 .ديبنفشه به مرز انفجار رس يلبها يرژ لب رو دنيبا د اوشيس

 پسرك رژ لب هم زده بود؟ يبرا دخترك

 .چشمانش از حدقه در آمد اوشيس. شكمش را فشار داد ريخم شد و ز يكم بنفشه

 سر خودش آورده بود؟ ييدخترك چه بال نيا

كه  يبنفشه سرش را بلند كرد و با چهره ا. كرد يدخترك نگاه م بيو غر بيعج يمانده بود و به رفتارها خكوبيم يدر ورود كينزد اوشيس

 :كشد لبخند زد يداد هنوز درد م ينشان م

 جوننننننم اوووووووشيس-

 جونمو سرطان اوشيس: به جلو برداشت و گفت يبه خودش آمد، قدم اوشيس

 .تعجب كرد بنفشه

 با او بود؟ اوشيس

 .....بد چه

 :برداشت يگريقدم د اوشيس

 رو نگاه نكن لمهايف نيكنم، چقدر بهت گفتم ا يكبودت م اهويجا س نيامروز هم-

 .شد ينم اوشيس يمفهوم صحبتها يمتوجه . كرد ينگاه م اوشيهمانطور كه كمرش خم شده بود به س بنفشه

 لمها؟يف كدام
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 ؟يداد شيندار كجاست؟ تا من برسم فرار يچ چيه ياون پسره -

 :ديحرفش پر انيبه م. شده است وانهيد اوشيحس كرد س بنفشه

 رو ولشون كن، من بزرگ شدم، من خانم شدم نايا ؟يگ يم يچ اوشيس-

 :ديكش اديفر اوشيس

 بود؟ نجايخودتو، فواد ا يبدبخت كرد ؟يشعور، خانم شد يب ،يخانم شد يتو غلط كرد-

 .ديكش يم اديداد و سرش فر يبه او فحش م اوشياما دلش گرفت، س. كند يصحبت م يزياز چه چ اوشيس د،يفهم يكوچك هنوز نم ي بنفشه

 او چه كار كرده بود؟ مگر

 به فواد داشت؟ يچه ربط هيقض نيا اصال

 :را در دستش گرفت و او را تكان داد شيو بازو ديبه سمت بنفشه پر اوشيس

 گهيد يخور يم يخوا يم يمعلومه كه هر گه ره،يكنه م يرفت تورو ولت مش يپدر ب يبود؟ وقت نجايا يك نميحرف بزن بگو بب-

 :و بغض كرده گفت ديچسب اوشيبه ساعد س بنفشه

 اوشيگوش كن، س اوشيس-

 بود؟ بزنم تو دهنت؟ اوردهيهمه بال سر تو ن نيا روزيفواد د نيدرد، مگه ا اوشويس-

 هوا بلند كرد تا در دهان بنفشه بكوبد، يرا كه آزاد بود رو گرشيدست د اوشيس

 ...اما

 ...نتوانست

 توانست كتكش بزند، ينم. بود شيهم كه كرده بود گنجو يبنفشه هر كار نيا. ماند يحركت باق يصورت بنفشه ب يجلو دستش

 .....توانست ينم

 .نگاه كرد اوشيبه س زانيآو يبا لبها بنفشه

 داشت؟ يتاوان نيشدن چن بزرگ

 بنفشه دست بلند كند؟ ياش، رو يفرد زندگ نيبود كه مهمتر نيا هم تاوانش

 .دلش را فشار داد ريدوباره خم شد و با دست چپش ز. اصال خوشحال نبود نباريا. ديكش ريدلش ت ريز بنفشه

 .با اخم به دست خودش كه در فضا معلق مانده بود، نگاه كرد اوشيس

 يكنار پا اوشيس. به وجود آمد يخنده دار تيشد و وضع دهيگونه اش كش يرژ لب رو. را پاك كرد شيلبها يبا پشت دستش، رژ لب رو بنفشه

 .بنفشه زانو زد

 دخترك چه به روز خودش آورده بود؟ نيا

 توانست كمكش كند؟ يچطور م حاال

 دكتر زنان ببرد؟ شيرا پ او
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 بود؟ ريامكان پذ يزيچ نيمگر چن ايخدا

 .داد يرا در مظان اتهام قرار م اوشيدكتر زنان اول از همه خود س مطمئنا

 او و بنفشه؟. فكر چندشش شد نياز ا اوشيس

 .بود زيعز شيبنفشه برا. و تنه اش را به سرعت به چپ و راست چرخاند سر

 را انجام دهد؟ يكار نيتوانست همچ يچطور م او

 بكند؟ يتيخر نيخود بنفشه چطور توانسته بود چن اصال

 .ماند رهيبنفشه خ يانداخت و به انگشتان پا نييسرش را پا اوشيس

 كار را اشتباه كرده بود؟ يكجا

 :ديبنفشه را شن يصدا

 يشيبد، من فكر كردم تو خوشحال م اوشيس-

 .به سرعت سرش را باال آورد اوشيس

 شده بود؟ حيوق نقدريدختر چرا ا نيا ايخدا

 را خوشحال كند؟ اوشيس خودش را به باد داده بود، تا او

 .هم بدتر شده بود وشايكه از ن او

 زنم ينم گهيرژ لبم زده بودم، اما د نيا نيتازه بب-

 .ديباز هم با دستش به لبانش كش و

 آمد بنفشه را كتك بزند، پس خودش را كتك خواهد زد، ياو كه دلش نم. خودش را كتك خواهد زد گريد ياحساس كرد چند لحظه  اوشيس

 ....را خودش

 ام ندارم يچي،ه.....ام يچي، ه....تازه...تازه-

 آورد؟ يبود كه دخترك به زبان م يچه خزعبالت نيبا خودش فكر كرد كه ا اوشيس

 :دوباره به حرف آمد بنفشه

 شدم يورنجيدفه امروز ا هياما  شم،يخانم م گهيگفت سال د يخودش گفته بود ممكنه منم امسال خانم بشم، خودش كه م وشايخوب ن-

 .كرده بود يزيهفته برنامه ر كيحداقل . و حساب شده بود قيدق ينقشه  كيكه  نيشده بود؟ ا نطوريدفعه ا كي كه

 دختر؟ نيگفت ا يم چه

 .دوتا قرص هم خوردم خوب نشدم. كنه يدرد م يليدلم خ ريكار كنم؟ ز يحاال چ-

 ؟يقرص هم خورد كه

 ؟ينبود زهايچ نينگران ا ،يختير يسرت م يخاك را تو يهمان موقع كه دو دست چطور

 كشم برم تو مغازه به آقاهه بگم ياستفاده كنم؟ حجالت م يتازه، االن چ-
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 .بنفشه يريبم يا

 ؟يكش يخجالت م كه

 ؟يكش يچرا از من خجالت نم پس

 .كرد ينم يمانيدخترك هم اصال احساس پش. كار از كار گذشته بود. تاسف تكان داد يسرش را به نشانه  اوشيس

 من بزرگ شدم، نه؟ اوشيس-

 .شد دهيبه فرق سرش كش نباريا اوشيس چشمان

 .را اتيچرند نيتمام كن ا بنفشه

 .....كشد يهم نم خجالت

 .داده بود يبنفشه آن پسرك را هم كه فرار. دانست چه كار كند ينم. بلند شد نيزم ياز رو اوشيس

 .تاسف تكان داد يبه نشانه  يبنفشه، ثابت ماند و باز هم سر يشده بر گونه  دهيرژ لب كش يرو چشمش

 ميبخور يمقو يمواقع غذاها نجوريا ديگه با يخانم بهداشتمون م اوشيس-

 .كرده حيتشر تانيمسائل را هم برا نيا يخاك بر سر خانم بهداشتتان كه همه  يا

 دهند؟ يم ادي ييزهايچ نيچرا در مدرسه به شما چن اصال

 درد بكشم؟ ديهر ماه با يعني. كنه يدلم درد م يليمن خ گه،يبگو د يزيچ هي اوشيس-

 را تكرار كند؟ يكثافت كار نيخواست ا يفرو برد، بنفشه هر ماه م شيموها نيدو دستش را ب اوشيس

 :باالخره به حرف آمد اوشيس

 اد،ياز دست من بر نم يكار گهيبنفشه، د ياشتباه كرد-

 شنيم ينجوريباشن، ا يخوان خانم واقع يكه م ييكسا يچرا اشتباه كردم؟ مگه دست من بود؟ همه -

 كنن؟ يكارا م نياز رنيم شن؟يم يچه جور-

 نكردم، دست من نبود يمن كه كار-

 من بود؟ يپس دست عمه -

 :باز هم بغض كرد بنفشه

خانم بهداشتمون خودش  شن،يدخترا خانم م يهمه  ست،يمن حالم خوب ن ،ينمنو بز يخواست ياالنم م ؟يكن يم يچرا با من بداخالق اوشيس-

 ميشيم ينجوريگفته بود كه ما دخترها هر ماه ا

 جرقه زد، اوشيس مغز

 شده بود؟ چه

 چه گفته بود؟ بنفشه

 شوند؟ يهر ماه چه طور م دخترها
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 :به بنفشه نگاه كرد و گفت يجد ي افهيپا نشست و با ق يپنجه  يرو اوشيس

 ؟يكار كرد يام، راستشو بگو چ يمن االن قاط ،يكار كرد يبه من بگو تو چ يدرست و حساب ايبنفشه ب-

 :ديچانه اش لرز بنفشه

 نكردم يمن كه كار-

 .گفت يزيگذاشت و درون گوشش چ اوشيگوش س يكرد و دستش را رو كينزد اوشيرا به س خودش

 .از هم گشوده شد اوشيس ي چهره

 ....ايخدا

 ....ايخدا

 كرد و چه شده بود، يچه فكر م او

 ....دوران ماهانه اش آغاز شده بود دخترك

............... 

 .شورش را در آورده بود گريبنفشه هم د. بود دهيدخترك، او خجالت كش يبه جا. بنفشه، ثابت مانده بود راهنيپ يرو اوشيس نگاه

 تماس گرفته بود؟ اوشيچه با س يبرا گريكه بالغ شده بود د حاال

 .را نداشت يخودش پاسخ خودش را داد، بنفشه كه كس اوشيس

 زنگ بزند؟ الش،يخ يب يداشت به آن عمه  انتظار

 .داد يدلش را فشار م ريبنفشه شد كه باز هم ز ي متوجه

 .كرده بود يبيو غر بيعج يچه فكرها "خانم شدن بنفشه"آمد كه در مورد  ادشي اوشيس

 .داد ينسبت م طنتهايآمد، به همان ش يم رونيرا كه از زبان بنفشه ب يو درشت كرده بود كه هر جمله ا زير يها طنتيخودش ش آنقدر

 :باشد گفت يكرد لحن صحبتش جد يم يكه سع يو در حال ستاديسر بنفشه ا يباال اوشيس

 ؟يچرا زودتر نگفت-

 .كرد يم ريخودش سوء تعب يكار را بكند، او مدام برا نيخواست هم يبنفشه كه م چارهيب. بود دهياز بنفشه پرس اوشيبود كه س يچه سوال نيا

 :دلخور جواب داد بنفشه

 يمنو بزن يخواست يتازه م ،يو دعوام كرد يمن كه گفتم، تو به من فحش داد-

 :گفت يا انهيبا لحن دلجو. شرمنده شد اوشيس

 .كردم يخوب، من كار اشتباه-

 :كرد يرا فراموش م شيها يچقدر زود دلخور. بنفشه نشست يلبها يرو يلبخند بالفاصله

 كه من بزرگ شدم؟ ياالن خوشحال يعني-

 :كالفه شد اوشيس
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 خوشحالم يليآره، خ-

 .را جبران كرده است شيتوپ و تشرها يجمله، همه  نيفكر كرد كه با گفتن ا اوشيس و

 :دلش را فشار داد ريدوباره ز بنفشه

 اديدردم م-

 .سر خودش بكوبد يتو يبود دو دست كينزد اوشيس

 :به بنفشه گفت رو

 نميبپر، بپر نكن، بدو بب نقدريا گهيد ن،يگوشه بش هيتو هم برو  ام،يخرمو م يرو م يخوا يكه م ييزاياون چ رونيب رميخوب، واستا االن م ليخ-

 .سر تكان داد يبا خوشحال بنفشه

فروخت و حاال مجبور  يم ريبگذارد كه لباس ز يته حاضر نشده بود قدم در آن مغازه اگذش يآمد هفته  ادشي. شد رياز پله ها سراز اوشيس

 .برود رونيباالتر از آن ب يزيچ ديشده بود به دنبال خر

 .رفت رونيخودش سر تكان داد و از در خانه ب يبرا اوشيس

................. 

 .كرد يباز به بنفشه نگاه م مهيبا دهان ن اوشيس

 شده بود؟ وانهيد بنفشه

بود  زارياز آن ب اوشيرا كه س يرا به بنفشه داد، بنفشه شروع كرد به بشكن زدن و همانطور كه آواز خواننده ا ازيمورد ن لونينا اوشيكه س نيهم

 .ديدو ييكرد، به سمت دستشو يم يفراوان دوباره باز خوان يبا غلطها

 .برد يحاال او را به خانه اشان م نيهم دياشد، ب ينم ينطوريا. كاناپه ولو كرد يخودش را رو اوشيس

 .بنفشه باشد يمسائل هم، گوش شنوا نيا يتوانست برا ينم گريكه د اوشيس. گذاشت يم انيفردا مسائل ممنوعه اش را هم با او درم دخترك

 توانست؟ يم

 .كرد يمهمان كوچك و سرتق، آماده م نيورود ا يمادرش را برا ديبا. خانه اشان را گرفت يآورد و شماره  رونياش را ب يگوش

.............. 

 يحتما به خودش م ديبا. برود اوشيس يخواست به خانه  ياو م. ديكش يلبش م يدوباره رژ لب قرمز رنگ را در دستش گرفته بود و رو بنفشه

 .رژلب بمالند شان،يلبها يتوانستند رو يگ مبزر يخانمها يهمه . رديبگ راديتوانست به او ا ينم يبزرگ شده بود، كس گريحاال كه د. ديرس

 .....بزرگ يخانمها ي همه

 :رو به بنفشه كرد اوشيس

 رو لبتا يبكش قهيكه تو هر ساعت و هر دق دميمن اونو نخر-

 :اخم كرد بنفشه

 مال خودمه-
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 هم انتخاب كرده، قرمز يلبت كه، چه رنگ يرو يبكش يه ستيمنم نگفتم مال منه، قرار ن-

 اد؟يبه من مخوشگله، -

 .وحشت كرد اوشيس. ديچرخ اوشيبه سمت س و

 چه طرز استفاده از رژ لب بود؟ نيا آخر

 يدراكوال شد هيبنفشه شب-

 دراكوال شده؟ هيگفت كه او شب يم اوشيخواست از رژ لب استفاده كند، حاال س يم اوشياو به خاطر س. باز هم اخم كرد بنفشه

 :ديكش قينفس عم اوشيس

 ....ينجوريرو هم بمال تا پخش بشه، ا نوييلبت، بعد لب باال پا يذره بزن رو هي ،يبمال ديلبات با يفقط رو ،يرژ لب بمال ديلبت كه نبا رونيب-

 .ديهم مال يرا رو شيخودش لبها و

 به خودش آمد، ناگهان

 اوش،يبر سرت س خاك

 گر،يلبت بمال د يو رو ريرژ لب بگ كي

 عروس بشو، يجيخل شيمدل آرا اصال

 ؟يده يكه نشان م ستيحركات چ نيا

 ،يمانده دامن هم بپوش كم

 .....مانده كم

 :كاناپه برخاست و گفت ياز رو اوشيس

 رژ لبتو كم كن نم،يداداشم منتظره، بدو بب ميبر ايبنفشه ب-

 .ديدلش، دو ريتوجه به ذق ذق ز يب بنفشه

 :زد اديكالفه فر اوشيس

 واشي ،ييخواد بدو ينم-

 كودك است، نينگران ا نقدريدانست چرا ا يهم نم خودش

 .......دانست ينم

................. 

جلو نشسته بود و با غرور كمربندش را بسته بود و  يصندل يبنفشه رو. كند نيرا سوار ماش امكيتوقف كرد تا س مهيب يندگينما يجلو اوشيس

 يمنيلبانش بود، كمربند ا يكه رو يبا تعجب به بنفشه نگاه كرد كه با رژ لب سرخ رنگ امكيس. نديعقب بنش يصندل ينداشت رو الياصال هم خ

 .بلند سالم كرد ينشست با صدا يم نيهمانطور كه كه داخل ماش. شده بود رهيخ شيبه رو به رو مايبود و مستق ستهاش را ب

 سالم: جواب داد يجد ي افهيبا ق. را نچرخاند شيرو بنفشه
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 :ديپرس شينگاه كرد و با اشاره به بنفشه با حركات چشم و ابرو نهيتا قهقهه نزند به آ رديخودش را بگ يكرد جلو يم يه سعك يدر حال امكيس

 هيك نيا-

 :جواب داد اوشيس

 كميشر انه،يدختر شا-

 .بنفشه، به خنده افتاده بود يكارها دنيهم، از د اوشيخود س. با خنده سر تكان داد امكيس

 فقط مختص بنفشه بود؟ نيا ايدادند  يرا از خودشان نشان م بيو غر بيحركات عج نيا دند،يرس يدختركها كه به بلوغ م ي همه

 :رو به بنفشه كرد. دخترك توجه اش را جلب كرده بود نيا. دست بردار نبود امكيس

 ؟يگ ياسمتونو به من نم ،يخانم ديببخش-

 :كرد، گفت يرو نگاه م ادهيبه پ نيماش ياز پنجره  لبش را خاراند و همانطور كه يباال بنفشه

 بنفشه هستم-

 .لبش پاره خواهد شد گريد يكرد تا چند لحظه  يآنقدر لبش را گاز گرفته بود كه احساس م اوشيس

 چه بود؟ گريحركات د نيا بنفشه،

 ....مرا نخندان نقدريا دختر

 .گل كرده بود طنتشيش امكيس

 يكالس چندم: ديپرس دوباره

 :با غرور جواب داد بنفشه

 مييسالمه، كالس اول راهنما دوازده

 .ماهانه ام شروع شده است يامروز هم، دوره  نيهم ديدر دلش دعا كرد تا بنفشه نگو اوشيس و

 نبود، ديبنفشه بع از

 ....نبود ديبع اصال

 :در جواب گفت امكيس

 و پنج سالمه ستيب اوش،يهستم، داداش س امكيمنم س-

 يريچقدر پ-

 .رفت ادشياز  طنتيش امكيس

 ....دخترك خنده دار نيبه او داده بود ا يا يجواب كوبند چه

 :در پنهان كردن آن نداشت، گفت يسع گريكه د ينگاه كرد و با خنده ا امكيبه س نهياز آ اوشيس

 تا خونه سكوت مطلق، باشه؟ يداداش-

 موضوع بود، كيفكرش حول . نشد اوشيحرف س يمتوجه  بنفشه
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 ......اوشيس يبه خانه  رفتن

 .................... 

 :مقابل در خانه اشان پارك كرد و رو به بنفشه گفت اوشيس

 شو ادهيپ م،يديرس-

 رهيهمانطور كه با لبخند به بنفشه خ امكيس. خانه نگاه كرد يبه نما اقيو با اشت ديپر رونيب نيذوق زده كمربندش را باز كرد و از ماش بنفشه

 :كرد اوشيد رو به سشده بو

 كرد عميضا يچه جور يديد. هيباحال يعجب دختر بچه -

 :ديدر خانه را باز كرد و خند ديبا كل اوشيس

 نداره ها يبارت كرد، به من ربط ياز االن بگم اگه حرف ،ينيبب اشويكار نيريمونده ش-

 :به بنفشه گفت رو

 بدو برو تو خونه-

 .داخل خانه شد و در را بست امكيباز هم سر تكان داد و به همراه س اوشيس. زنان وارد خانه شد غيج غيج بنفشه

 شيبه لبها يكه رژ لب قرمز رنگ ينقش زيناگهان چشمش افتاد به دخترك ر. آمده بود اطياستقبال از مهمان كوچكشان، تا وسط ح يبرا مهناز

 .را پوشانده بود شياش چشم و ابرو يچتر يزده بود و موها

 دخترك بود؟ نيكرد، هم ياز او صحبت م اوشيكه س يدخترك

 .باشد طانيتخس و ش يليكه خ ديرس ينظر م به

 :بر لب به سمت بنفشه رفت يبا لبخند مهناز

 سالم دختر خوشگلم-

تا بناگوش باز  ششيبنفشه ن. او را دخترم خطاب كرده بود. داشت يمهربان يچهره . مش كرده بود شينگاه كرد كه موها يانساليبه زن م بنفشه

 .شده بود

 ....يمادر شوهر مهربان چه

 ؟؟؟؟؟؟؟يچ

 گفت؟ يچه م بنفشه

 بود؟ يا غهيچه ص گريشوهر د مادر

 ....عاشقانه يخواندن رمانها يحت ايو  ،يعشق يلمهايف دنيهم اثرات د ديشا اي. بود وشاياش با ن يدر گوش يهم اثرات صحبتها نيا

 .خودش به حساب آورده بود را شوهر اوشيدر تصوراتش، س دخترك

 زد، يدخترك، خودش را دار م نياز افكار بنفشه با خبر نبود و گرنه همانجا از دست ا اوشيرا شكر كه س خدا

 .....دخترك نيدست ا از
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 .ديكش قيبنفشه نفس عم. ديو بوس ديخم شد و بنفشه را در آغوش كش مهناز

 .شده بود دهيدوازده سال، كمتر از ده بار در آغوش كش نيا يدر ط ديشا

 .نبود ختهياش به هم ر ياوضاع روح نقدريكه ا يبود، آن هم زمان دهيمادرش او را در آغوش كش ،يآورد چند بار ادي به

 .را در آغوش گرفته بود اوشيبار هم كه خودش، س نيآخر

 رد؟يتوانست او را در آغوش بگ يباز هم م يعني

 :مهناز افكار بنفشه را به عقب راند يصدا

 تو دخترم ايب-

 اوشيشد سرش را چرخاند و به س يبنفشه همانطور كه به دنبال مهناز وارد خانه م. ديدست بنفشه را در دست گرفت و به دنبال خودش كش و

 .ا چپ كردنگاه بنفشه، چشمانش ر دنيبا د اوشيس. كردند يپشت سرشان حركت م امكينگاه كرد كه به همراه س

 .لحظه جا خورد كي بنفشه

 ادا اطوارها بلد بود؟ نيهم از ا اوشيس

و  ديخند اوشيس. را برگرداند شيآورد و رو رونيبنفشه گل كرد و جشمانش را كامل به سمت چپ چرخاند و زبانش را ب طنتيهم حس ش باز

 ....امكيس

 .كرد يدو نفر نگاه م نيا يمات و مبهوت به شكلكها امكيس

............... 

 يبنفشه برا يكنجكاو شتريب. داشت يبنفشه تازگ ياما برا. نبود يچندان بزرگ يخانه . كرد يخانه نگاه م يوارهايبه در و د يبا كنجكاو بنفشه

لب قرمز رنگ  گذاشت و با لبخند به رژ يعسل زيم يرا در مقابل بنفشه رو يمهناز فنجان چا. است كيكدام  اوشيبود كه اطاق س نيا دنيفهم

 :شد رهيخ شه،بنف

 ؟يهست يياول راهنما يخوب، كه گفت-

 :به حرف آمد امكيس

 رميآره، تازه به منم گفت كه پ-

 :خم شد و دستش را در ظرف شكالت فرو برد و گفت امكيتوجه به حرف س يب بنفشه

 خوام چهارتا شكالت بردارم يمن م-

 :لبخند زد مهناز

 زميبردار عز-

 .كرد نيشكالت ها را دستچ يبا خوشحال بنفشه

 :نشست رو به مادرش گفت يم امكيمبل كنار س ياز آشپزخانه خارج شد و همانطور كه رو اوشيس

داشت، همه رو به تو بگه، مگه  يبه بعد اگه مشكل نيباهات آشنا بشه تا از ا شوينيكه بب شتيبنفشه خانم ما حرف نداره مامان، آوردمش پ نيا-
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 ؟نه بنفشه

 :كردن بود نيهنوز سرگرم دستچ بنفشه

 اوشيگم س يمن همه رو به تو م-

 :اصرار كرد اوشيس. رديلبخند زدنش را بگ يكرد جلو يسع مهناز

 يشد به مامان مهنازم بگ يهر چ گهيكه د ينيمامانمو بب يبنفشه، اومد گهينه د-

كرد نخندد،  يسع اوشيس. شد رهيخ اوشيبه س تيفرستاد و به همان وضعنه باال  يرا به نشانه  شيدر دهانش گذاشت و ابروها يشكالت بنفشه

 :گفت يمهناز با مهربان. به مهناز نگاه كرد

 بگو اوشيبه س يخوا يبه من بگو اگه م يبنفشه جون، اگه دوست دار يكه خودت راحت يهر جور-

 :بود دهيچسب شيشكالتها به دندانها. دهانش را باز كرد بنفشه

 گم يم اوشيبه س-

 يبگ يتون يبه منم م: را باز كرد يدوباره سر شوخ امكيس

 گم يبه تو نم: نگاه كرد امكيبا اخم به س بنفشه

 :گفت اوشيبزند، بنفشه رو به س يحرف امكيس نكهيقبل از ا و

 نم؟ياطاقتو بب ميبر اوشيس-

 :بلند شد شيجا و از ديمهناز خند. را برده بود شيبنفشه آبرو. دوباره به مادرش نگاه كرد اوشيس

 نيبب اوشويآره دخترم، برو اطاق س-

 :زد اديفر اوشيس. دياز اطاقها دو يكيو به سمت  دياز جا پر بنفشه

 اطاقمه يبغل امكه،ياطاق س ست،ياون اطاقم ن-

................ 

بنفشه با . كرده بود زانيخشك شده را آو ياطاقش، پرنده ها واريد يرو. داشت يچه اطاق جالب. چشم دوخته بود اوشيبا لذت به اطاق س بنفشه

 .دهد رييخودش فكر كرد كه بهتر بود او هم مدل اطاقش را تغ

 كند؟ هيتوانست ته يخشك شده را از كجا م يپرنده ها نيا

 .از همان پرنده ها بخرد ش،يخواست تا برا يم اوشياز س نباريا

 .حركت، باز هم سرش را تكان داد نيا دنيبا د اوشيس. و آنرا گشود ديدو اوشيبه سمت كمد س بنفشه

 :بود، نگاه كرد و گفت زانيكه در كمد آو اوشيرنگ و وارنگ س يبه لباسها بنفشه

 اوشيس يچقدر لباس دار-

نگرفته  اديهنوز . ديدخترك چه بگو نيدانست به ا ينم گريد اوشيس. ديبه سمت كشوها رفت و آنرا كش ديبگو يزيچ اوشيس نكهيقبل از ا و

 .دست نزند يكس ليبود كه بدون اجازه به وسا
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با چشمان گرد شده به بنفشه نگاه كرد كه  اوشيس. ديدهانش گذاشت و خند يكرد و ناگهان دستش را رو نييدرون كشو را باال و پا يكم بنفشه

 .ديخجالت كش يكم اوشيس. ادد يآنرا تاب م اوشيچشمان س يبود و جلو دهيكش رونياش را ب يمشك ريبا دو انگشتش، لباس ز

 .را شروع كرده بود شيها يباز وانهيدخترك د نيهم كه ا باز

 :سمت بنفشه رفت به

 نيبب امكوياطاق س مياصال بر رون،يب ميبر ،يدياطاقمو هم كه د گهيكه، د يشد طونيبذارش سر جاش، باز تو ش-

 :و گفت ديپر يگريد يبه گوشه  ريبا همان لباس ز بنفشه

 رهيپ امكيس-

 بده من اونو ن،يبرو اطاقشو بب اي،بيكار دار ياصال تو به سنش چ كتره،ياز منم كوچ ره؟يكجا پ-

 :ديپر يگريدوباره به سمت د بنفشه

 تو اطاقش رمينم-

 .بود انيشا. اش بلند شد يزنگ گوش يصدا. كالفه شده بود اوشيس

 الو: و تلفنش را جواب داد ستاديوسط اطاق ا اوشيس

 :ديبه گوش رس انيشا اديفر يصدا

 گهيد يايب يخوا يباره بگو نم هيهفته،  كياالن ساعت نزد ام،يم گهيساعت د هيمن  يتو كه گفت-

 فكر نكنم برسم نه،يبنفشه رو آوردم تا مامانمو بب-

 دست تنهام نجايمن ا ايرو ولش كن، ب يكوفت يشدم از دستت، بنفشه  وونهيد ؟يبه خاطر بنفشه منو معطل كرد-

 ستيمغازه كه فقط مال من ن ؟يشد يكه، معطل چ رونيب يختيچرتو پرت ر يباز تو دهنتو باز كرد-

 نيدورب يبه رو نهيبود و دست به س ستادهيا ايكنار در اوشيس. بود جا خوش كرد يپاتخت يكه رو اوش،يقاب عكس س ينگاهش رو بنفشه

 .زد يلبخند م

 رشت است؟ يايدر اياست،  يانزل يايبا خودش فكر كرد كه در بنفشه

 ندارد بنفشه، ايكه در رشت

 ....ندارد ايدر رشت

 است، ياز ذهنش گذشت كه چه عكس قشنگ دخترك

 .او بود يعكس برا نيكاش ا ينداشت، ا اوشياز س يكه عكس او

طل نكرد، به سمت قاب عكس رفت و مع گريبنفشه د. بود ستادهيكرد كه هنوز با پدرش در حال جر و بحث بود و پشت به او ا اوشيبه س ينگاه

كرد، قبل  ريو بنفشه را در حال برداشتن عكسش غافلگ ديچرخ اوشيلحظه س نيدر هم. ديكش رونيرا ب اوشيقاب عكس را باز كرد و عكس س

 رونيگذاشت از اطاق ب يمانتو اش م بيعكس را در ج كهيپرت كرد و در حال اوشيرا به سمت س ريبنفشه لباس ز ديبگو يزيچ دبتوان نكهياز ا

 .تاسف تكان داد يباز هم سرش را به نشانه  اوشيس. ديپر
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 عكسش را چرا برداشته بود؟ دخترك

 خواست چه كند؟ يبا آن عكس م اصال

 اورد؟يخواست بر زبان ب يدلش نم يحت اوشيبود كه س ييهنوز هم در همان حال و هوا نكند

 بالغ شده بود، باز هم در همان حال و هوا بود؟ گريد نكهيبا ا يعني

 ....گذاشته بود يزنانگ يايپا به دن گريزمانش كه د نيبه حال ا يبرد، وا يبه سر م اليبود در خواب و خ دهيموقع كه هنوز به بلوغ نرس آن

 ؟يايم يباالخره ك: اش كرد يعصب انيشا يصدا

 :كرد يخال انيحرصش را بر سر شا يهمه  اوشيس

 غر نزن نقدريصاحاب، ا يب يتو اون مغازه  اميم گهيساعت د هي-

.................. 

 :كرد رو به بنفشه گفت يم يهمانطور كه رانندگ اوشيس

 ايكرد يطونيش يليامروز خ-

 :كرد يرفته بود، نگاه م نياز ب بايكه رژ لب آن، تقر شيداده بود و به لبها نييرا پا ريآفتاب گ بنفشه

 ر كردم؟كا يمگه چ-

 ....ياطاقم اومد ينه، بعدش هم كه تو يگفت ،يبا مامانم در مورد مشكالتت صحبت كن ديبه بعد با نياول كه بهت گفتم از ا-

 :ناگهان برزخ شد اوشيس

 تو دستت؟ يچرا گرفت رمويلباس ز ؟يبود كه كرد يآخه اون چه كار-

 ه؟يمگه چ-

 يكارو بكن نيا ديبنفشه زشته، نبا-

 ميما كه باهم خوب-

 كارا بكنه؟ نياز ديخوبه با يبا ك يهر ك م؟يخوب يچ يعني-

 :باز هم ادامه داد اوشيس. چرخاند گريرا به سمت د شيرا نداد و رو اوشيجواب س بنفشه

 بده من عكسو ؟ياونا به كنار، عكسمو چرا برداشت يحاال همه -

 دم ينم-

 :به بنفشه نگاه كرد يبا كالفگ اوشيس

 كار؟ بده به من يچ يخوا يه عكس منو مبنفش-

 دم ينم: اش قفل كرد نهيس يدستش را رو بنفشه

 :گفت يبا درماندگ. دانست چه كار كند ينم گريد اوشيس

 ؟يبرداشت يال اقل بگو واسه چ-
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 .نگاه كرد اوشيبه س نيبا چشمان غمگ بنفشه

 بود كه او چرا عكسش را برداشته؟ دهيهنوز نفهم اوشيس

 خنگ بود، يليخ اوشيس پس

 ....خنگ يليخ

 .هم فشار داد يرا رو شيافتاد و لبها اوشياس ام اس خشن س اديسكوت كند، به  اي ديكارش را بگو ليدل ايدانست آ ينم بنفشه

 :ديدوباره پرس اوشيس

 ؟يگ يچرا نم-

 دوست دارم عكستو داشته باشم-

 .موضوع، بنفشه را حساس كند نيا دنيكش انيخواست با به م ينم. از چه قرار است انيكه خودش حدس زده بود كه جر اوشيس

 باز نكند، نهيزم نيرا با بنفشه در ا شيبود كه رو نيعكس العمل ا نيهم بهتر ديشا

 شد،يبهم باز م شانيرو

 .....شديبه هم باز م شانيهم، رو نهيزم نيهم در

 :صحبت را عوض كرد ريمس اوشيس

 مامانم خوب بود؟ ازش خوشت اومد؟-

 اوهوم، بهم گفت چهار تا شكالت بخورم-

 .با دستش عدد چهار را نشان داد و

 :لبخند زد اوشيس

 دميم ايبه فواد و پور يحساب يگوش مال هي مان،يا يخوام برم مدرسه  يخوب، فردا م ليخ-

 شون؟يبزن يخوا يم-

 كنه سيگم دهنشونو سرو يم رشونينه، به مد-

 ها؟-

 :كرد حرفش را اصالح كند ياست، سع دهيپر رونياز دهانش ب يفتازه متوجه شد كه چه حر اوشيس

 حسابشونو برسه رشونيگم مد يم-

 :زل زد و گفت اوشيس مرخيدوباره به ن بنفشه

 اوشيس-

 بعله؟-

 خونتون؟ يبر يبازم منو م-

 خونمون؟ يايب يدوست دار-
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 تو اطاقت اميآره دوست دارم ب-

 چرا؟-

 ؟يخشكشون كرد يچه جور اد،يخوشم م يليازون پرنده ها خ-

 ؟يدوست دار دم،يخشك شده خر-

 ،يليآره خ-

 برات بخرم؟ يدوست دار-

 ؟يخر يآره، م-

 خرم برات يم-

 :شد زانيآو اوشيس يناگهان از بازو بنفشه

 جونم اوشيس يآخ جون، مرس-

 :خارج شود، هول و دستپاچه گفت اوشيبود كنترل فرمان از دست س كينزد

 برو اونور م،يشيبنفشه، االن چپه م-

 اش را پاك كرد، يشانيعرق پ اوشيس. داد هيتك يرا رها كرد و به صندل اوشيس يبازو يليم يبا ب بنفشه

 هم از اثرات بلوغ بود؟ نيا

 هم؟ نيا

..................... 

 :زد يم اديفر ييبود و با پر رو ستادهيا يسر شهنام يباال وشاين

 ؟ينيبش نجايبه تو گفت ا يك م،ينيپاشو از سر جام بب-

 :نگاه كرد وشايكتابش گذاشت و آنرا بست و به ن يال يمداد رايسم

 گفت يقيخانم شف-

 :چشمانش كنار زد ياش را از رو يور كي يموها وشاين

 گفت خوديب يقيخانم شف-

 :چند تن از بچه ها بلند شد يصدا

 ؟يگفت يقيبه خانم شف ،يواااااا-

 رسه ياگه بدونه، حسابتو م-

 گگگگگم يمن بهش م-

 :را باالتر برد شيبچه ها، صدا ريسا يتوجه به صحبتها يب وشاين

 گم يپاشو برو سر جات، پاشو م-
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 :دوباره گفت رايسم

 اول فياونم رد ،ينيمن بش يجا ديگفت تو با ريخانم مد-

 نميجا بش نيخوام هم يخوام، من م ينم-

 .سط كالس پرت كردبرداشت و به و زيم يرا از رو رايكتاب سم و

 :كالس بلند شد يبچه ها يهم صدا باز

 كار كرد؟ يچ يديد ،يواااااااا-

 يچه كار بد-

 گگگگگم يم ريمن به خانم مد-

 :كرد وشايو رو به ن اورديطاقت ن بنفشه

 گهيد نيبرو سر جات بش ؟يكارش دار يچ-

بنفشه . نمانده بود بينص يالبته كه خودش هم ب. به سر بنفشه آورده بود ييآمد دو روز قبل، چه بال ادشي. به بنفشه نگاه كرد شخنديبا ن وشاين

 .شود دهيبود و او را هل داده بود و باعث شده بود دستانش خراش دهيرا كش شيموها

 بنفشه فراموش كرده بود؟ يعني

 ....شد يكه فراموش نم يزود نيا به

 كرده بود كه گولش زده بود، خوب

 .....كرده بود خوب

 :زد اديبا اخم فر شاوين

 نميجا بش نيخوام هم يمن م-

 ياشك م يداد كه حاال به آرام رايبرداشت و دوباره به دست سم نيزم يرفت و آنرا از رو رايبلند شد و به سمت كتاب سم شياز جا بنفشه

 .ختير

 :ديكوب نيزم يرا محكم رو شيپا وشاين

 چاپلوس يگم پاشو برو سر جات شهنام يم-

 :بار سوم، دختركان به حرف آمدند يبرا و

 بهش گفت چاپلوس يواااااااااا-

 زنه يم يبد يچه حرفا-

 گگگگگگگم يم ريمن بازم به خانم مد-

 :زد غيج وشاين نباريا

 نيزود باش ن،يبگ ريبه خانم مد نيبر-
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 :حبس كرد نهينفسها را در س يقيخانم شف يصدا

 كشه يبر دختر، چه صداشو انداخته رو سرش، خجالت هم نماست؟ صداتو ب لهيمگه طو نجايزادگان، ا عيسم-

 .را به درون مقنعه اش فرو كرد و ساكت ماند شيبه سرعت موها ريخانم مد دنيبا د وشاين

 ؟يچه خبره اول سر صب-

 ما نشسته يجا يخانم شهنام-

 يشهنام ياونم جا ،ينيشياول م فيبه بعد رد نيتو هم از ا نهيتو ننشسته، من خودم گفتم اونجا بش يجا ر،ينخ-

 ميآخه خانم ما جامونو دوست دار-

كارت  كهيدفتر كوچ يايهم م حيتو كالس، زنگ تفر اديم يو زندگ نيسر جات االن معلم د نيبچه شده واسه من، برو بش ،يدوست دار خوديب-

 ايراه انداخت يباز يهم بود كه كول يدارم، بار آخر

 مكتيو بنفشه نگاه كرد و سالنه سالنه به سمت ن رايبه سم زانيآو ي افهيبا ق وشاين. رفت رونيكالس ب حرف از نيبعد از گفتن ا يقيشف خانم

 .اول رفت فيرد

كه  ديچرخ رايبه سمت سم. از همه دل بنفشه بود كه خنك شده بود شتريب. دل همه اشان خنك شده بود. دنديخند يم زير زيكالس ر يها بچه

 :دراز كرد رايآورد و دستش را به طرف سم رونيب يدستمال كاغذ فشياز ك. كرد يم هيهنوز گر

 كرد طشيخ رينكن، خانم مد هيگر گهيكن، د نيف ايب-

 .كرد نيبلند ف يدستمال را از بنفشه گرفت و با صدا رايسم

 باشند، يميخوب و صم گريكديتوانند با  يهم م همساالن

 ....توانند يم

............. 

 :سرش را خاراند اوشيس

 ام هيباشه پا يآدم درست حساب هي ،يمثه اون وقتا نه با هر ك گهيخودم كه دوست دارم، اما د-

 :شد و گفت رهيخ اوشيكند به س ينگاه م يانگار كه به موجود چندش آور انيشا

 ؟يريزن بگ يخوا ينكنه م ،يحالمو بهم زد-

 آخرالزمانه رميكه من زن بگ يروز ؟يشد وانهيد رم؟يمن زن بگ-

 نميب يدارم م يا گهيد زيمن كه چ-

 باشه يآدم حساب هيگم  يگفتم مگه؟ م يبابا، من چ يا-

 با تو اديكه نم يكودن آدم حساب-

 هم با معرفتم يليچمه؟ از تو كه بهترم، خ اد؟يچرا نم-

 با معرفت بود؟ اوشيس
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 با معرفت بود، ديشا

 ....ديشا

 كنم؟ داياز كجا پ يآدم حساب-

 واسه من خط بكش ويابونيخ يدور زنا گهيگم د يدارم بهت م شه،يم دايپ يادم حساب ،يكن دايخواد پ يتو نم-

 كرد ينم يواست فرق ،ينبود ينجوريقبلنا ا-

 رييدوماه تغ نيچقدر در ا. شود يهم بستر م ينداشت كه با چه كس يتياصال اهم شيبرا شيدوماه پ يكي نيبا خود فكر كرد كه هم اوشيس و

 بند و بار بود، اما از شدتش كم شده بود يهنوز هم چشم چران و ب. كرده بود

 شود؟ نيتوانست بهتر از ا يم

 توانست يم ديشا

 .....دانست يچه م يكس

 .....ديشا

 كنه يفرق م گهياالن د-

 يمثه من خر نش ،يريزن بگ يخوا يم ميدفه نشنو هيدونم،  يچه م-

 :از او بپرسد د،يچرخ يرا كه چند وقت بود در ذهنش م يداد تا سوال اوشيبه دست س يخوب يبهانه  انيشا

مادر بنفشه؟  ياصال خونواده  اي گه،يدونستن د يم تشويباالخره وضع ؟يشدن با مادر بنفشه ازدواج كن يچطور شد خونوادت راض ان،يگم شا يم-

 شدن يراض يدونستن دخترشون افسرده است، اونا چطور ياونا كه م

كه اون موقع  نيشاه. دو سال قبل از ازدواج منم هم، مادرم مرده بود يكيبرادر بودن، بچه كه بودم بابام مرد،  هيخواهر و  هيمن كه  يخونواده -

 وشمباهام صحبت كرد، من تو گ يليشوهر شهناز هم خ ضه،يموند شهناز، البته به من گفت كه با رعنا ازدواج نكنم، گفتش كه مر ينداشت، م يسن

 مونميپش يلينرفت، االنم خ

 اونا چرا مخالفت نكردن ؟يرعنا چ يخونواده -

 دنيترس دميشا شه،ياش بهتر م هيازدواج كنه روح ديكردن شا ينشده بود، خونوادش فكر م قيعم شيحد افسردگ نيخوب اون وقتا رعنا تا ا-

 كه اگه مخالفت كنن اوضاعش بدتر بشه

مدت  هيتا  يگفت يخودت م ،يبود يموافق ازدواجتون بودن، تو هم كه اوائل داماد خوب يگ يكه تو م ينجوريابا تو لج كردن؟  گهيخوب چرا د-

 يشست يبنفشه رو هم م......يحت

 بنفشه افتاده بود، اديحرف لبخند زد، دوباره به  نيبعد از گفتن ا اوشيس

 ....دوباره

چه  ه،يدخترشون چه جور تيدونستم وضع يگفتن من از اول م يرعنا، باهاش بمونم، م تيوضع نيتوقع داشتن تا آخر عمر با ا ديدونم، شا ينم-

 گهيد اتيچرند نيدونم از هم يم
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 گهيد يدونست يگن، م يخوب دروغ كه نم-

 برو رو منبر گه،يكردن، شروع كن د حتيآهان، شروع كن به نص-

 چرت نگو، حاال داداشت كجاست؟-

 ه، اونم ازدواج كرد رفت اونجاداداشم زنجانه، خانمش ترك زنجان-

 ؟يازشون دار يزيچ يعارن؟ شماره ا يب نقدريرعنا كجان؟ مادربزرگو پدربزرگش چرا ا يخواهر برادرا نيا-

 :چشمانش برق زد انيشا

بدم، خودم بهت  ايمادربزرگه رو دارم، ب يخودشون؟ من قربونت برم داداش، شماره  شيكه بنفشه رو ببرن پ يباهاشون صحبت كن يخوا يم-

 نوكرتم

 .گرفت يجشن م ياز خوشحال انيمرد، شا يحاال م نياگر بنفشه هم. شد يم يكم كم عصب اوشيس

 يشيراحت م گه،يكن د رونشيسر راه؟ امشب از خونه ب شيبذار ير يچرا نم ادياز بچه ات بدت م نقدريتو كه ا-

 :تاسف تكان داد يبه نشانه  يرا باور كرده بود، سر اوشيكه حرف س انيشا

سفت و سخت شده، اگه بخوام  يليكار كنم؟ قانون خ يمن چ رهيمنو بگ اديب سيفردا پل كه،يشهر كوچ هي نجايفكر كردم، اما ا نميباور كن به ا-

 كنه كه نگهش دارم يسراغم، قانون مجبورم م انيولش كنم م

. ديپشت گردنش كوب يمحكم يهوا پس گردن يرد شد و ب انيكنار شابرخاست و از  شخوانيپشت پ مكتين ياز رو. از خشم كبود شد اوشيس

را  انيشا يبعد از چند لحظه، صدا. رسانده باشد بيفكر كرد نكند به نخاعش آس اوشيس. ماند يچند لحظه مثل مجسمه در همان حال باق انيشا

 :ديشن

 يدستت بشكنه، گردنم شكست، تو مگه آزار دار ياله-

 ييجا هيتا  رميروز به دردم خورد، من م هي ديشا سيشماره ها رو واسم بنو. خوره يآره، از پدر بودنت حالم بهم م-

 :گفت ديمال يهمانطور كه گردنش را م انيشا

 چرخونم يم كويمن دست تنها بوت ،يريم يشيم ميج يچند وقته ه ؟يريم يدار يكدوم گور-

 مقصدش كجا بود؟. آمد رونياز مغازه ب انيتوجه به شا يب اوشيس

 .بود مانيا ييراهنما يبه سمت مدرسه  مقصدش

............... 

 يچه چشمها. چقدر قشنگ است اوششيبا خود فكر كرد كه س. كرد ينگاه م اوشيبود و به عكس س دهيتخت شكسته اش، دراز كش يرو بنفشه

 رد،يبم اوششيچشمان س يداشت، چشمانش چقدر مهربان بود، خودش برا ياهيس

 رفت، يم اوشيس يبود كه در دل، قربان صدقه  بنفشه

 گرفته بود؟ ادي ياز چه كس گريرا د نهايا

 .ديرا در آغوش كش اوشيعكس س نباريا. شد رهيو باز هم به عكس خ ديرا بوس اوشيعكس س بنفشه
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 كه دوستش دارد؟ د،يبه او بگو اوشيكه س ديرس يم يروز يعني

خوب اگر عالقه . اورديعالقه اش را بر زبان ب اوشيكرد كه س يم يكار ديعالقه اش به خود شده بود، اما با يمتوجه  اوش،يس يكه از رفتارها او

 كرد؟ يآورد، در آن صورت چه م ياش را بر زبان م

كردند و بعد در اطاق  يازدواج م گريكديدو سال، آنها با  يكيگذاشتند و پس از  يقول و قرار ازدواج م گريكديمشخص است، بعد با  خوب

 بود، اوشيتا آخر عمر، در كنار س گريكردند و بنفشه د يم يزندگ اوشيس

 توانست كتكش بزند، ينم گريهم د پدرش

 كنند، تيتوانستند او را اذ يهم نم ايو پور قواد

 توانست او را مسخره كند، يهم نم وشاين

 را حل كند، ياضيمزخرف ر ينبود تا مسئله ها ازين گريد ديشا

 داشت؟ ياضيبه حل كردن ر يازيشد چه ن يم اوشياگر زن س خوب

 كرد، يفكر بنفشه خوب كار م چقدر

 ست،يمحال ن زيچ چيدختركان نوجوان، ه نيا ياليخ يايدن در

 ...زيچ چيه

 است، ريامكان پذ يبه سادگ زيهمه چ و

 ...زيچ همه

 :بود اوشيس. زده شدذوق  يبه گوش يبا نگاه. اش بلند شد يزنگ گوش يصدا

 جونم اوشيس-

 سالمت كو؟-

 سالم-

 خبر خوب بهت بدم؟ هيسالم،  كيعل-

 :شد رهيخ اوشيبه عكس س بنفشه

 يچه خبر-

 ديرو رس ايمدرسه، حساب فواد و پور ريمد مان،يا يامروز صبح رفته بودم مدرسه -

 ؟يگ يراس م-

 خوردن رشونيهم از مد يترسوندمشون، دو سه تا پس گردن يحساب. كنن تتيكنن اذ يجرات نم گهيآره، د-

 اش شده بود، يحام اوشيباز هم س. ديدست كش اوشيعكس س يرو بنفشه

 ...هم باز

 اوشيس يمرس-
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 حل شد يهمه چ گهيد ،ينيش ينم وشايكنار ن گهيشن، تو هم كه د ينم يمدرسه ات هم آفتاب يراحت باشه، صد متر التيخ گهيد-

 حل شده بود؟ زيچ همه

 .بود اوشيبنفشه به س يمانده بود و آن هم عالقه  يباق زيچ كيهنوز  نه،

 :كرد رييتغ شيتن صدا بنفشه

 اوشيس-

 :خبر از همه جا گفت يب اوشيس

 هوم؟-

 ....گم يم-

 يگ يم يچ-

 بگم؟ يزيچ هيگم،  يم-

 آره بگو-

 .شد رهيدر عكس، خ اوشيدوباره به چشمان س بنفشه

 ....تو اوشيس-

 د؟يخواست بگو يدخترك چه م نيا. در هم رفت شياخمها يكم اوشيس

 يخوب يليتو خ اوش،يس-

 :از هم باز شد شياخمها يكم اوشيس

 گهيخوبم؟ حتما خوبم د-

 ....من يعني ،يبهتر يليواسه من خ يعني ،ياز خوب هم بهتر ز،يچ-

 .اورديبر زبان ب يآن چنان يدختر باز هم بخواهد حرفها نينكند ا. خطر را احساس كرد اوشيس

 :ديحرفش پر انيبه م عيسر اوشيس

 برو به درست برس ؟يندار يبنفشه من برم به كارام برسم، باهام كار-

 :دمغ شد بنفشه

 زدم باهات يداشتم حرف م-

 دختر خوب، فعال خداحافظ نيسرم شلوغه، آفر م،يزن يبعدا حرف م-

 خداحافظ-

 .كه دوستش دارد د،يبگو اوشيخواست به س ياو م. اورديخواست بر زبان ب يفكر كرد كه م يكه قطع شد، بنفشه به همان جمله ا تماس

 ...نتوانسته بود اما

 د،يبعد هم از راه خواهد رس يدفعه  باشد،
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 .....ديبعد هم از راه خواهند رس دفعات

............ 

 :كرد اوشيرو به س مهناز

كه  ستيدختر بچه ن نيا فيح وفته،يدوره است، از سرش م نيهمه اثرات هم نايبود، رژ لب زده بود كه بگه من بزرگ شدم؟ ا يمعصوم يبچه -

 شه؟ يمادر، بزرگ م يب

 :ديخند اوشيس

 ؟يريباباش زن بگ يبرا يخوا يمامان جان، نكنه م-

 هنوز به فكرشم روزياز د گه،ينه پسر، اما خوب ناراحت كنندس د-

 :تكان داد يسرش را با ناراحت اوشيس

 سوزه يآره منم دلم واسش م-

 ايبش كيبچه نزد نيبه ا يادينكنه ز اوش،يگم س يم-

 مامان؟ يچ يعني-

 كنه يم اليدفه واسه خودش فكرو خ هيبلوغشه،  يدختر بچه است، تو دوره  هي نيپسر جان ا-

 .اخم كرد، مادرش هم كه حرف شهناز را زده بود اوشيس

 كردند؟ يمسئله را به او گوشزد م نيهم انياطراف يهمه  چرا

 مهم بود؟ نقدريا يعني

 بنفشه مشكوك نشده بود؟ يمگر خودش به رفتارها اصال

 .توانست بنفشه را به حال خود رها كند ينم نها،يا يهمه  با

 شد؟ يبنفشه چه م فيكرد تكل يم ياو هم پشت بنفشه را خال اگر

 پره، نگران نباش ياز سرش م يكنه زود اليروز عاشق فردا فارغن، اگه هم فكر و خدوره ام نيا يمامان، بچه ها-

 شود، ينزد خود اعتراف كرد، كه كم كم خودش نگران م اوشيس و

 ....خودش

 خدا كنه: تكان داد يسر مهناز

............ 

 :كرد رايرو به سم بنفشه

 ازت بخوام؟ يزيچ هي رايگم سم يم ز،يچ-

 ؟يخوا يم يچ-

 سم؟يتا منم ازت نگاه كنمو بنو يموقع امتحان دستتو خوب نگه دار شهيم...شهيم-
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 .بود رهيواقعا گناه كب يدرخواست نيچن شد،ياش در درس خواندن خالصه م يكه تمام زندگ يدختر يبرا. شاخ درآورد بايتقر رايسم

 :چشمان از حدقه در آمده به بنفشه نگاه كرد با

 ؟يتقلب كن يعني-

 فهمم ينم يزيچ ياضيآخه من از ر زه،يخوب چ-

 ؟يخون يخونه نم يمگه تو-

 اديبدم م ياضينه، از ر-

 .خواست تقلب كند، اصال تقلب كردن بلد نبود يدلش نم. سردر گم به بنفشه نگاه كرد رايسم

 آمد، يتقلب به حساب م ياش هم، نوع يامتحان يدادن برگه  نشان

 آمد؟ ينم

 :رو به بنفشه كرد رايسم

 تونم تقلب كنم، يمن نم-

 .شد زانياش آو افهيق بنفشه

 :ادامه داد رايسم

 كنم يكمك هيتونم  ياما م-

 :چهره اش از هم باز شد بنفشه

 ؟يچه كمك-

 بدم حيبرات توض ،يرو كه اشكال دار يياون جاها تونميم-

 :اخم كرد بنفشه

 ؟يبد ادميربع  هيتو  يخوا يم يعالمه اشكال دارم، چه جور هيمن  م،يامتحان دار گهيزنگ د-

 :شانه اش را باال انداخت رايسم

 كار كنم؟ يچ گهيخوب پس د-

 نيفقط برگه ات رو خوب بذار، هم-

 كنم يكارا نم نيوقت از چيآخه من دوست ندارم، ه-

 :شد قياخمش عم بنفشه

 يكار ازت خواستما، اصال نخواستم برگتو خوب بذار هي-

 .ديچرخ گريسمت د و

 :گفت انهيدلجو رايسم

 بدم ادي ياضيتونم بهت ر يم گهيد يامتحان كه تموم شد، از روزا نيخوب حاال ا-
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جمع  نيدفاع كرده بود، كتابش را از كف زم وشاياز او در برابر ن شيدو سه روز پ. ناراحت بود يهنوز از دست شهنام. را نچرخاند شيرو بنفشه

 .حاضر نشد تا به او تقلب برساند ،ي، اما او به جبران آن همه خوبكند نيداده بود تا ف يكرده بود و به او دستمال كاغذ

 ....تواند يبه او گفته بود كه نم يرك و جد چقدر

 به آن مجهز باشند، دينوجوانان با ياست كه همه  ييمهارتها نياز مهمتر يكينه گفتن  ييدانست كه توانا يكوچك هنوز نم ي بنفشه

 نوجوانان، ي همه

 ....خودش يحت

............... 

 .توانست به آنها پاسخ دهد ينخوانده بود نم يزيهم سخت نبودند و چون چ اديهم سواالت ز ديشا ،يعرق كرده بود، چه سواالت سخت بنفشه

داد و از  ليبه معلمش تحو د،يسف باياش را تقر ياضيامتحان ر يمقنعه اش راند و از جا برخاست و برگه  يرا به كناره ها شيها يچتر يكالفك با

 از سواالت، نگاه كند، يكياجازه نداد بنفشه به  يبه حرفش عمل كرده بود و حت رايسم. كالس خارج شد

 .كتاب تقلب كند ينبود كه بنفشه از رو يهم درس ياضيدرس ر. كه خودش هم به عنوان متقلب شناخته شود ديترس يم ديشا

 نشان نداده بود،سوال را هم  كي يدلخور شده بود، حت رايدست سم از

 ...سوال كي يحت

 .بچه ها، تمام شود ي هيبود تا امتحان بق ستادهيا شيها يدر كالس به همراه دو سه نفر از همكالس پشت

 :شد رهياز راهرو گذشت و به چهار دخترك نوجوان خ يديعم خانم

 ن؟يموند نجايچرا ا-

 :از دختركان گفت يكي

 دن يدارن امتحان م هيبق م،يدار ياضيخانم امتحان ر-

 :سر تكان داد يديعم خانم

 نيخوب شلوغ نكن ليخ-

بنفشه ثابت  يچهره  يقدم بر نداشته بود كه به سرعت به عقب برگشت و نگاهش رو كيهنوز . كرد و به سمت دفتر رفت هيبه بق ينگاه مين

 .ماند

 چه شده بود؟ مگر

 گر،يسماك بود د بنفشه

 .....بنفشه سماك بود از ريبه غ يزينبارچيانگار ا نه

خانم  يصدا. شد و خودش را جمع و جور كرد يديخانم عم ي رهينگاه خ يبنفشه متوجه . ماند رهيبا اخم به صورت بنفشه خ يديعم خانم

 :بلند شد يديعم

 سماك-
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 بعله خانم؟-

 ه؟ينجوريابروهات چرا ا-

 :آب دهانش را قورت داد بنفشه

 خانم؟ هيچه جور-

 .شدند رهيبه بنفشه خ يبا كنجكاو گريدختر د سه

 ....نگاه كرد و ناگهان شيخم شد و به ابروها نباريشد و ا كيدوباره به بنفشه نزد يديعم خانم

 بنفشه، چارهيب

 ....بدشانس يبنفشه  چارهيب

 :باال رفت شيگرد شد، صدا يديخانم عم چشمان

 ؟يديابروهات مداد كش يتو-

 كرده بود، يرا نقاش شيابروها بايآمد كه صبح تقر ادشي بنفشه

 ،ييكذا يهمان مداد تتو با

 ....بود دهيخر شيبرا اوشيكه س ييهمان مداد تتو با

 چشمانش به عقب فرستاده بود، يرا از رو شيها يامتحان، چتر يآمد كه لحظه  ادشيباز هم  و

 :به تته پته افتاد بنفشه

 ...نه خانم-

 يزد يرژ لبم م هيتئاتره؟ نگاه كن توروخدا،  يصحنه  نجايا يدختر مگه من كورم، نكنه فكر كرد-

 .حرف، سه دختر نوجوان به خنده افتادند نيا با

 :زد اديفر يديعم خانم

 نيساكت باش-

 :رو به بنفشه كرد و

 كهيدفتر كوچ ايب-

 هم دفتر، باز هم؟ باز

 دفتر، نيبر ا لعنت

 ....لعنت

 :تالشش را كرد نيآخر بنفشه

 خانم، مداد نزدم-

 يآره، من كه موش كورم، تو هم مداد نزد-
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 .....دختر نوجوان دوباره به خنده افتادند سه

 ....آشفته بازار نخندد نيكرد در ا يهم سع بنفشه

 كور، موش

 ....و موش كور وجود داشت يديخانم عم نيهم ب يبيشباهت عج چه

 ...به فكر دفتر باش طنتها،يش نيا يبنفشه، به جا ستيكاف

 .....بنفشه يهم به دردسر افتاد باز

 ....هم باز

 .....ختير شيابروها يرا رو شيموها يديروان شد و با نا ام يديبه دنبال خانم عم زانيآو يبا لبها بنفشه

............. 

 :داد يگوش م انيشا فيچانه اش زده بود و به اراج ريدستش را ز اوشيس

 ست؟ين التيخ نيتو هنگ كردم، تو اصال ع يازونا آشنات كنم؟ بابا من به جا يكيبا  يخوا يداره، م يخوب يهم دوستا اليسه نيا-

 :و در همان حال گفت ديكش ازهيخم اوشيس

 آشنا بشم يدونم با ك يتو به فكر خودت باش، من خودم م-

 چون من مهمون دارم ،يچرخون يتنها م كويآره، من به كه فكر خودم هستم، فردا صبح شما بوت-

 :شد يجد اوشيس

 ؟يتو خونه ات برنامه داشته باش يخوا يبازم م-

 ؟يبزن نهيبه س يخوا يم ويسنگ ك گهيزنه؟ بنفشه هم كه مدرسه ست، د يپس نه، مثه دزدا برم خونه -

 نداره؟ يخانم خونه مجرد اليسه نيا-

 كفقط اهل گشت و گذاره، اونو خوابوندم تو آب نم الياست، سه گهيد يكي ست،يكه ن اليسه-

 ؟يدونه كه تو بچه دار يم-

 داره؟ يچه ربط-

 بخواد زنت بشه ديكرده باشه، شا اليفكر و خ ديشا-

 يخواد هررر يخواد بخواد نم يكه هست، م نهيغلطا كردم برا هفت پشتم بسه، هم نيبار از هيمن  ده،يزنم بشه ه ه ه ه ؟ به گور باباش خند-

 بهش بگو كه خودشو بكشه كنار تتويپس وضع-

هستن كه كار منو راه  نقدهيكنه؟ به جهنم، ا يهم به كارش ندارم، واسه من ناز م يازدواج كه ندادم، كار يحاال كه فعال هست، منم بهش وعده -

 بندازن

شاپ  يهنوز به كاف. شاپ پاساژ رفت يخارج شد و به سمت كاف كياز بوت. را نداشت انيشا اتيگوش دادن به چرند يحوصله  گريد اوشيس

 .شماره ناشناس بود. اش به صدا در آمد يبود كه گوش دهيرسن
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 كه بود؟ يعني

 الو-

 :ديبه گوش رس يزن يصدا

 صباغ؟ يآقا-

 صباغ كه بود؟ يآقا

 گرفته بود؟ اشتباه

 ....صباغ

 بنفشه، ييدا يعنيصباغ ...آه

 از مدرسه باشد، نكند

 افتاده بود؟ يچه اتفاق يعني

 شما؟-

 شمينبوت مزاحم م ييراهنما يهستم از مدرسه  يقيمن شف-

 به تپش افتاد، اوشيس قلب

 افتاده باشد، نيزم يرو شيگنجو نكند

 ...كرده باشند تياو را اذ ايو فواد و پور وشايدوباره ن نكند

 كشت، يخدا قسم، هر سه نفرشان را م به

 ....سه نفرشان را هر

 :اضطراب جواب داد با

 شده خانم؟ يچ-

 مدرسه؟ نياريب فيتشر نيتون يصباغ م يآقا-

 :نفسش بند آمده بود اوشيس

 شده؟ شيزيافتاده؟ بنفشه چ ياتفاق-

 اومده شيپ يمشكل هي نجايا نياريب فيتشر ن،يبا خودش صحبت كن نيخوا يحالش خوبه، م ن،ينه نگران نباش-

 به بنفشه نيرو بد يخانم، گوش-

 .كرد كه حال دخترك مساعد است يباور نم د،يشن يبنفشه را نم يصدا ش،يبا گوشها اوشيس تا

 :ديلرزان بنفشه را شن يصدا

 جونم ييدا زيچ...عم...اويس-

 .داد يخوشمزه اش را نشان م يها يدخترك سالم بود، سالم بود كه دوباره سوت. ديو نفس راحت كش ديبنفشه را شن يصدا اوشيس
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 شده؟ يبنفشه چ-

 نجايا ايتورو دادم بهشون، ب يه، من شماره گرفت راديا يعنيداده،  ريبه ابروهام گ ريخانم مد-

 .دياش كوب يشانيبا كف دستش به پ اوشيس

 مدرسه نشان نداده بود، ريرا به مد يتقلب يگواه ي برگه

 كرد، يرفت و به بنفشه كمك م يحاال به مدرسه م نيهم ديبا

 ....حاال نيهم

 امياالن م رسم،يم گهيد قهياومدم بنفشه، تا ده دق-

 .هم خبر نداد انيبه شا يحت. ديپاساژ دو يبه سرعت به سمت در خروج اوشيس

 مهم نبود، شيدخترش كه برا يزده  غيت يبود، ابرو شيصبح فردا يبه فكر هم خوابگ مردك

 داستان خلق كرده بود، كي شيبنفشه هم كه با ابرو نيا

 .را درست كنند شيها يشهر را به جان هم انداخته بود تا خرابكار كل

 رد،يگ ياز برادرزاده اش نم ياست سراغ يشهناز هم كه خواب نما شده و چند وقت نيا

 ده؟يبرادرزاده اش را د ديجد ي افهيق اصال

 رند،يبه نوه اشان، مدال بگ يهمه حس محبت و دلسوز نيبه خاطر ا ديعار بنفشه كه با يمادربزرگ و پدربزرگ ب آن

 دهد، يدوشش انداخته و سر بزنگاه همه جا خودش را نشان م يكه رو ييشنل جادو كيهم كه سوپر من شده است، با  خودش

 توانست به سرعت همه جا ظاهر شود؟ ينبود باز هم م يانزل نجايا اگر

 غرغر نكن نقدريا اوشياست س بس

 اوش،يداد بنفشه برس س به

 ....داد بنفشه برس به

.............. 

 :نگاه كرد و گفت يگواه يبه برگه  يقيشف خانم

 خوب؟-

 :حق به جانب جواب داد ي افهيبا ق اوشيس

 ابرو داره، مگه نگفته بودم؟ زشيبچه ر نيگفتم ا ؟يخوب چ-

 نينگاه بنداز هيدختر مداد بكشه تو ابروهاش؟  نياجازه داده كه ا يگواه نيابرو داره، اما ا زشيدختر ر نيا ،يگواه نيطبق ا ن،يبعله گفته بود-

 دهيدختر كش نيكشه كه ا يتو ابروهاش مداد نم نقدريبه خواهرزادتون آقا، عروس ا

باز هم سرش را به عقب خم كرده . شد ينم دهيپنهان شده بود و اصال د شيموها ريز شيچشم و ابرو بايكه تقر ديبه سمت بنفشه چرخ اوشيس

 .حركاتش بردارد نياز ابه بنفشه اشاره زد تا دست  اوشيس. كرد ينگاه م اوشيبود و به س



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢٥ 

 :بلند شد يديخانم عم يصدا

 نهيدست گلتو بب تييسماك، موهاتو بزن كنار دا-

 .را به عقب زد شياز موها يدسته ا يبه آرام بنفش

 بند آمده بود، اوشيس زبان

 ...خدا يا

 بود؟ دنيچه مدل مداد كش نيا

 .از آن هم بدتر بود يبود، حت ختهيدوده ر شيدرون ابروها انگار

 .چشمانش چسبانده اند يباال يمصنوع يدو ابرو ديرس ينظر م به

 و ناظم بود ريتوانست از بنفشه دفاع كند، حق با مد ينم گريد اوشيس

 .گند زده بود يحساب نباريا بنفشه

 .منتظر، به او نگاه كرد يو با چشمان ديچرخ يقيبه سمت خانم شف يبا درماندگ اوشيس

 :اخمو گفت ي افهيبا ق ريمد خانم

 هفته اخراج كي-

 ؟؟؟؟؟؟؟يچ-

 ."يچ"بود كه گفته بود  اوشيبلند س يصدا

 بود؟ دهيمداد كش شيدرون ابرو نكهيا يهفته اخراج برا كي

 آموزش و پرورش بود؟ ديجد نيهم جزو قوان نيا

 .هم جا خورده بود بنفشه

 هفته از مدرسه اخراج شود؟ كي

 وشا؟يچشمان ن يهم جلو آن

 اوشيبا ترس و لرز به س. بود شيهايشدن در برابر هم كالس عيجور ضا كياخراجش كند  ريمد نكهيآمد، اما ا يكه از مدرسه خوشش نم خودش

 تواند كمكش كند؟ يم اوشيس ندينگاه كرد تا بب

 :كرد ريرو به مد اوشيس

 ده؟يمداد كش يواسه ابروها ه؟يهفته اخراج واسه چ هيخانم -

 زده غيو ت دهيمداد كش يابروها-

 ن؟ينيب ينم ويزده؟ مگه شما گواه غيگه ت يم يك-

 ييكنم، متاسفانه هستن دكترا يقبول م نيرو هم كه آورد يگواه نيا خته،يبنفشه ر يزنم به اون راه، ابروها يصباغ من خودمو م يباشه آقا-

 يابروها نياما از ا ارم،يخودم نم يباشه من به رو سن،ينو يها م يگواه نيگرفتن پول، از ا يكه در ازا) سندهينو_كمه يليكه البته تعدادشون خ(
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 گذرم يشده نم دهيمداد كش

 :ديبه سمت بنفشه چرخ كبارهي

 ؟يبه تو گفت تو ابروهات مداد بكش ياصال ك-

 :اشاره زد اوشيبه س يبه سادگ بنفشه

 گفت ييدا-

 .بار سكته كرد نيچندم يبرا اوشيس

 دختر يرينم بنفشه،

 ؟يراستش را گفت چرا

 .تكان داد اوشيس يتاسف برا يسرش را به نشانه  يقيشف خانم

 ...نداشت يا دهيحاشا كردن فا گريد

 بود ختهيدختر ابروهاش ر نيمهمه، ا يليما خ يدخترا يبرا افهيخانم، االن ق-

 پوزخند زد، يقيشف خانم

 نكرد، يياعتنا اوشيس

 رفت يم نياعتماد به نفسش از ب رون،يب اديتونستم بذارم ب يبا اون ابروها كه نم-

 :بلند شد يديخانم عم يصدا

 سرشار از اعتماد به نفسه گهياالن د-

 به هر دو نفر بدهد، يخواست جواب كوبنده ا يدلش م اوشيس

 ...ديبگو مثال

 ...ديبگو مثال

 ....توانست ينه، نم نه،

 مدرسه بودند، نيمسئول آنها

 د؟يخواست به آنها چه بگو يم اوشيس

 .بنفشه دردسر درست كند يبود برا ممكن

 ،ياشتباه كرد اوشيس

 ...اوشيكن س قبول

 ...كن قبول

 :دهان باز كرد اوشيس

 نكردم يمن كار بد-
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 :جواب داد يقيشف خانم

 مدرسه اديتونه ب يسماك نم ندهيآ يامروز سه شنبه است؟ تا سه شنبه . صباغ، كار شما درست بوده يباشه آقا-

 :شد يعصب اوشيس

 ختهيهفته ه ه ه ه ؟ چه خبره؟ خون كه نر هيخانم، -

 :گفت اوشيس يتوجه به جمله  يب يقيشف خانم

 جمع كنه الشويبره كالس وسا-

 :شد وانهيد اوشيس

 ؟يكن يبچه رو عقده ا يخوا يمونه، م يخانم از درساش عقب م-

 .ديكوچك آه كش ي بنفشه

 بود؟ ختهيبهم ر يليخ اوضاع

 بود، ختهيبهم ر اوضاع

 ....بود ختهيهم به هم ر يليخ

 :دوباره به حرف آمد اوشيس

 نيجا تا شما جوابگو باش نيهم اميشماست، م ريتقص وفتهيبراش ب ياتفاق-

 :مداخله كرد يديعم خانم

 ست؟يسه روز اخراج بهتر ن ر،يخانم مد-

 .را جلو آورد شيلبها بنفشه

 :به ناظمش نگاه كرد يقيشف خانم

 ؟يتا ك يعني-

 سر كالس ادياالن بره خونه، شنبه ب-

 .كرد يم يبه بنفشه نگاه كرد كه با دستانش باز يقيشف خانم

 :بپرد، باالخره دهان باز كرد زيم ينگاه كرد كه كم مانده بود رو اوشيبه س دوباره

 مدرسه اديباشه، تا شنبه ن-

 :دوباره مداخله كرد يديخانم عم. نشده بود يهنوز راض اوشيس

 تو پرونده اش درج نشه نباريا ر،يخانم مد يبا اجازه -

 :سر تكان داد و به بنفشه گفت يقيشف خانم

 برو تييجم كن با دا التويبرو وسا-

 .رفت رونينگاه كرد و سالنه سالنه از دفتر ب اوشيبه س نيغمگ يبا چهره  بنفشه
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 ....وپر من نشده بودس اوشيس گريد نباريا

.............. 

 تونم تقلب كنم يمن نم ؟يازم دلخور گه،ينرو د: رو به بنفشه گفت يبا ناراحت رايسم

 .بود لشيسرگرم جمع كردن وسا يبا ناراحت بنفشه

 :با التماس گفت نباريا رايسم

 ترسم يتوروخدا نرو، به خدا من از تقلب م-

 :دهان باز كرد بنفشه

 اميبرم، شنبه م دياما با ستم،ياز دست تو ناراحت ن-

 آخه چرا؟-

 گفت برم خونه ريخانم مد-

 :ديبا تعجب پرس رايسم

 ؟يكار كرد يچرا مگه چ-

 .نگاه كرد رايمكث كرد و به سم يكم بنفشه

 گفت؟ يرا م قتياو حق به

 كرد؟ يبود آنوقت چه م وشاياو هم مثل ن اگر

 د؟كر يهم مسخره اش م رايسم اگر

 چه؟ آنوقت

 :زد ايبه در دل

 ؟يخند ياگه بهت بگم بهم نم-

 نه بگو-

 .حواسش به آن دو نبود يكس ست،يرا رها كرد و به دورو برش نگر فشيك بنفشه

 :را بلند كرد و گفت شياز موها يا دسته

 گفت تا شنبه اخراجم ديفهم ريمن ابروهامو خراب كردم، خانم مد ن،يبب-

 ....بنفشه نگاه كرد و بيو غر بيعج يبه ابروها رايسم

 ....و

 ....و

 د،ينخند دخترك

 د،ينخند اصال
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 ......اصال

مثل همان . ديكش يبه رخش م ايو  ديخند يگفته بود، حتما م وشاياگر به ن. بود دهينخند رايسم. كرد ينگاه م رايبه سم يبا سپاسگذار بنفشه

 .او را مسخره كرده بود ايگذشته كه به همراه فواد و پور يهفته  ايبود و  دهيعرق بدنش را به رخش كش يكه بو يزمان

 ....رايسم يمهربان چقدر

 .....يمهربان چقدر

 :بنفشه به سمت كتابش چرخاند و گفت يابروها ينگاهش را از رو رايسم

 دونم ينم ،يكرد يكارو م نيا دينبا ديخوب شا-

 .گذاشت فشياش را درون ك يو جامداد ديدوباره آه كش بنفشه

 فردا رو تا كجا گفتن يشمارمو بهت بدم، بهم زنگ بزن تا بگم معلما درسا اينداره ،ب ياشكال ،ياي يبنفشه فقط فردا مدرسه نم-

 :نوشت و به سمت بنفشه گرفت يبرگه ا يبالفاصله شماره اش را رو و

 ، بهم زنگ بزنبندازم سيتونم االن م ينم نيمدرسه، واسه هم اميذارمو م يخونه م مويمن گوش-

 .بغض كرد بنفشه

 دانست؟ يمهربان بود و او نم نقدريا رايسم

 .چقدر از دست او دلخور شده بود شيساعت پ كي

 ييرفتن بنفشه شدند، از هر سو صدا يچند تن از بچه ها متوجه . كرد و به سمت در كالس رفت يگرفت و با او خداحافظ رايرا از دست سم برگه

 :ديبه گوش رس

 ؟يريسماك كجا م-

 نشده ليهنوز كه مدرسه تعط-

 ده ده ؟ يريم-

 .نكرد و از كالس خارج شد يتوجه ا شيها يكدام از همكالس چيبه ه بنفشه

 :جمع شدند رايخروج بنفشه دختركان دور سم با

 سماك چرا رفت؟-

 مگه مدرسه تموم شده؟-

 گفت؟ يم يبه تو چ-

 :گفت ياليخ يبا ب دوباره كتابش را باز كرد و يشهنام رايسم

 داره ينگفت، اصال به ما چه ربط يزيدونم، به من چ ينم-

................ 

خودش باعث شده بود تا دخترك از مدرسه اخراج . بنفشه، دمغ شد يگرفته  يچهره  دنيبا د. بود ستادهياز كالس منتظر بنفشه ا رونيب اوشيس
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 .شود

 شده بود؟ نياش، ا جهينكرده بود، او به بنفشه كمك كرده بود، پس چرا نت ياو كه كار اشتباه اما

 گذره يغصه نخور، تا شنبه مثه برق و باد م-

 .سر تكان داد بنفشه

 ؟يكمكم كن يخودم، دوست دار شيپ كيبوت ارمتيم-

 .بنفشه برق زد چشمان

 اوش؟يبرود؟ آن هم كنار س كيبوت به

 .....شد يخوب م چقدر

 ؟يگ يراس م-

 نه؟ اي يبلد يفروشندگ نميمن كمكم كن، بب شيپ ايآره، ب-

 ....شود، بنفشه آنجا نباشد يوارد خانه م ييبا زنان هرجا انيبا خود فكر كرد بهتر است فردا كه شا و

خوبش  شاويس. بنفشه باز هم خوشحال شد. دستش را به سمت بنفشه دراز كرد و دست دخترك را در دست گرفت اوشيس. لبخند زد بنفشه

 دستش را دوباره در دست گرفته بود،

 ....دوباره

 .كرد يكار م اوشيس يرفت و تا غروب هم پا يم كيهم به بوت فردا

 .شود يكه دوستشان نداشت، تنگ م يسخت يهمان درسها يكالسش و حت مكتش،ين يدانست چرا دلش برا ينم يبه خوب اما

 ....كرد به مدرسه نرود يآرزو م روزيكه تا د او

 نبود؟ رايبه خاطر برخورد سم ايآ

 نبود؟

 .بود دهيهنوز خواب انيبه دنبال بنفشه آمد، شا اوشيكه س صبح

 كرد؟ يم يچه فرق شيبود، برا داريمثال اگر ب خوب

 داشت؟ تياهم شيدختر برا نيسرنوشت ا واقعا

 داشت كه دخترش سه روز از مدرسه اخراج شده؟ تياهم شيبرا

 ده؟يمداد كش ايزده و  غيرا ت شيداشت كه ابروها تياهم شيبرا اي

 .كتك زدنها، جبران كند نيدختر را با ا نيا ياجبار ينگهدار يبود تا دخترش را كتك بزند و تالف يفقط به دنبال بهانه ا انيشا

 ......نيهم فقط

 :نشست و گفت نيداخل ماش بنفشه

 م؟يتا غروب با هم-
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 :شب گذشته اش بود، رو به بنفشه كرد يخواب يپف كرده كه نشان از ب يبا چشمها اوشيس

 يكيعل هي يسالم هيآخه -

 سالم-

 :را روشن كرد و به راه افتاد و در همان حال گفت نيماش اوشيس

 يمون يمن م شيآره تا غروب پ م؟يتا غروب با هم ؟يگ يم يسالم، خوب حاال چ كيعل-

 :چشم به بنفشه نگاه كرد و گفت ياز گوشه  اوشيس. لبخند زد بنفشه

 يستيخوشحال ن يليانگار خ-

 خ،يلحظه با خودش فكر كرد كه هم اكنون معلم تار كي. به نه بود قهيساعت ده دق. به ساعتش نگاه كرد. هم خوشحال نبود يليواقعا بنفشه خ و

 .كند يمعلم، توجه م يبا تمام وجود به حرفها رايسرگرم درس دادن است و احتماال سم

 ....رايسم

 ....مهربان دختر

 نشسته باشد، رايحاال كنار سم نيخواست هم يدلش م ديشا. كرده بود رهيذخ ش،يدرون گوش شبيافتاد كه د رايشماره تلفن سم ادي به

 ....خواست يدلش م ديدانست، شا يچه م يكس

 .را باال انداخت شيشانه ها بنفشه

 ؟ياالن مدرسه بود يدوست داشت-

 .چرخاند گريوش را به سمت در بنفشه

 دم يكم بهت پول م هيتازه از هر فروش  م،يفروش يعالمه لباس م هي كيبوت ميرينداره، االن م يروزه اشكال هي نيخوب هم-

 ؟يگ يراس م: ديچرخ اوشيبه سمت س بنفشه

 ايكه خوش اخالق باش يآره به شرط-

 .تا بناگوش باز شد ششين بنفشه

فروشنده شود و تازه  اوشيبرود و مثل س كيخواست به بوت يحاال م يول. نشست يم رايگشت، و دوباره كنار سم ياو شنبه به مدرسه بر م خوب

 .گرفت يمزد هم م شيبابت كار فروشندگ

 ....خوب چقدر

 .است ينوجوانان است كه احساساتشان، زود گذر و آن اتيهم از خصوص نيا

............... 

 .بود يبه دختر جوان ،يمجلس يكرد كه سرگرم نشان دادن لباسها ينگاه م اوشينشسته بود و با دقت به س يبلند هيپا يصندل يرو بنفشه

 نيپرو كن نيتون يم نيخوا يتن خورش حرف نداره، حاال اگه م ده،يكارمون هم تازه رس نيا-

 .دارد هايبا مشتر يچه رفتار مودبانه ا اوشيبا خودش فكر كرد كه س بنفشه
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 كرد؟ يرفتارش را مودبانه تر م ينبود او هم كم بهتر

 داشت؟ يبر م شيطنتهاينبود او هم دست از ش بهتر

 بزرگ شده بود، نشده بود؟ گريد

 :ديدختر جوان را شن يصدا

 نيبزرگترشو ندار زيسا-

 فكر كنم تو قفسه باشه ن،يچرا، اجازه بد-

 :ديسمت بنفشه چرخ به

 همونو بهم بده ه،يبلوز مشك هيدوم،  فيرد يبنفشه، پشت سرت تو قفسه -

 :داد اوشيو آنرا به دست س ديدو شخوانيو به سمت قفسه رفت و بلوز را برداشت و از پشت پ ديپر نييپا يصندل يذوق زده از رو بنفشه

 دييبفرما-

 :با لبخند سر تكان داد. بود دياز بنفشه بع. با تعجب به بنفشه نگاه كرد، چقدر مودب شده بود اوشيس

 دست شما درد نكنه-

اصال به او توجه نشان نداده بود، در عوض با احترام به بنفشه  اوشياما س. بود بيو غر بيعج شيبه دختر جوان كرد كه مدل موها ينگاه بنفشه

 ."نكنهدست شما درد "گفته بود 

 :به غبغب انداخت يباد بنفشه

 قربون تو-

 .بلند نشست هيپا يهمان صندل يرفت و رو شخوانيراهش را كج كرد و دوباره پشت پ و

 .باز هم دهانش باز ماند اوشيس

 ....رينخ

 كرده است، رييرفتار بنفشه كامال تغ د،يزود بود كه بگو هنوز

 ....زود بود هنوز

............ 

. اش بود ژهيو يزن، نشان از توجه  ياش رو رهيرا به كل پرت كرد و نگاه خ اوشيشد، حواس س كيكه وارد بوت يش پوشجوان و خو زن

 .شد يبنفشه در هم م يكم كم اخمها. بنفشه هم كامال متوجه شده بود يبود كه حت "تابلو"نگاهش آنقدر واضح و به قول دختركان نوجوان 

 ده بود؟ش رهيچرا به آن زن جوان خ اوشيس

 بود، امدهيخوشش ن اصال

 ....اصال

خوش رنگ و  يموها يچشمان بنفشه رو. محو گفتگو با آن زن جوان بود اوشياما س. نگاه كرد اوشيو با اخم به س ديكش قينفس عم بنفشه
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 شيبود و انگار بنفشه برا ايدن نيهم در ا ديشا ايو . نبود ايدن نيدر ا يينگاه كرد كه گو اوشيدوباره به س. ديچرخ يزن جوان، م يچهره  شيآرا

 .كرد يكم كم حس حسادت در دل بنفشه جا خوش م. نداشت يخارجوجود 

 .توجه نشان داده بود يگريچشمان او به كس د يجلو اوشيس نيا

 قرار بود شوهر خودش شود، اوشيس

 .وجود نداشتبچه بودنش  يبرا يبهانه ا گريخانم به تمام معنا شده بود، د كيكه  يوقت از

 كرده بود؟ يخودش چه فكر شيپ اوشيس

خودش  رايسم. كند و به مدرسه برود يزندگ اوشيتوانست همزمان با س يم. گرفته بود درسش را ادامه دهد ميتصم گرياز آن، بنفشه د گذشته

 گفته بود كه به او كمك خواهد كرد،

 نگفته بود؟ مگر

 .و مدرسه اش را داشته باشد اوشيتوانست همزمان، س يرا گرفته بود، او م مشيدو سه ساعت تصم نيبنفشه در هم بله،

 شده بود؟ رهيزن خ نيدر برابر چشمانش، به ا اوشيس حاال

 شد، يدست به كار م ديبا بنفشه

 ....به در كند دانيزن را از م نيدانست چطور ا يم خودش

 اهممم، همممم، همممم: را صاف كرد شيگلو بنفشه

 .اورديخودش ن يو به رو ديهم شن ديشا. نكرد يتوجه ا اوشيس

 :ديرس يبه گوش بنفشه م شيصدا

 نيكه نگران نيبزرگ زينباشه؟ مگه سا شهيشما هست، مگه م زيبله سا-

 و نگران هم نباشد؟ ستيبزرگ ن زيبا خودش فكر كرد كه كه سا بنفشه

 ،يريكبيزشت ا زن

 رسد، يحسابش را م االن

 اووووشيس: حنجره اش باز شد بنفشه

 .نكرد يتوجه ا اوشيس

 اوووووشيس: بلند تر شد شيصدا بنفشه

 :جواب داد يسرسر اوشيس

 لحظه صبر كن هيبنفشه -

 شود؟ رهيلحظه صبر كند تا او دوباره به آن زن خ كي كه

 من گشنمه اوشيس-

 :ديرا شن اوشيس يصدا
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 خوشتون اومد ديم، شارگال پشت سرتونو نشونتون بد يلباسها نيخوا يم-

 :باز هم تكرار كرد بنفشه

 گشنمه، من گشنمه، من گشنممممممه يليمن خ-

 يم اديفر شيغويج غيج يدخترك با صدا. به بنفشه نگاه كرد يزن جوان با ناراحت. بنفشه گم شده بود يها "گشنمه گشنمه" نيب اوش،يس يصدا

 گشنمه: زد

 :ديبا حرص به سمت بنفشه چرخ اوشيس

 ميدار يمشتر ينيب يبنفشه آروم، مگه نم-

 گشنمه: باز هم تخس شد بنفشه

 :چشمانش را درشت كرد اوشيس

 خوب، اجازه بده كارم تموم بشه، چشم ليخ-

 گشنمه-

 نيخوب، آروم بش ليگم خ يم-

 گشنمه-

 :ديدوباره به سمت زن جوان چرخ. بنفشه را بفهمد يرفتارها نيا ليشد تا دل رهيبه بنفشه خ يكم اوشيس

 ......اي نيديدونم د ينم م،يگذاشت نيتريهم پشت و ديجد يمدلها-

 گشنمههههههههه: تمام گذاشت مهيبنفشه حرفش را ن يصدا

 :را باال برد شيصدا يكم. شده بود يو داد بنفشه عصب غيج ياز صدا اوشيلب نچ نچ كرد، س ريجوان ز زن

 شهيگم االن كارم تموم م يبنفشه زشته آروم باش، مگه نم-

 .برود رونيب كيخواست آن زن زشت از بوت يم. به در كند دانيرا از م بيخواست رق يم. ردينداشت تا آرام بگ اليبنفشه خ اما

 كرد؟ يبه او نگاه م يبه چه حق اوشيس

 دانست كه او فقط به بنفشه تعلق دارد؟ ينم اوشيس مگر

 دانست كه بنفشه چقدر دوستش دارد؟ يمن مگر

 اش نگفته بود، ياز احساسات قلب اوشيس يبرا نهايخود بنفشه بود كه زودتر از ا ريتقص خوب

 .باشد اوشيزنان، نظاره كند، او آمده بود تا در كنار س ريسا يرا بر رو اوشيس ي رهيبود تا نگاه خ امدهين نجايامروز به ا او

 گشنمه، گشنمه، گشنمه: زد غيدوباره ج بنفشه

 :بكوبد واريبود سرش را به د كينزد اوشيس

 تو يشد يچه دختر بد ر،يبنفشه آروم بگ-

 .شد يحوصله م يجوان كم كم ب زن
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 :ديكوب يخوان م شيپ ريبه ز شيبا نوك پا يصندل ياز رو بنفشه

 گشنمه، گشنمه ه ه ه ه ه ر،يبرام بگ يزيچ هي-

 :باالخره دهان باز كرد. نگاه كرد كه درمانده به بنفشه زل زده بود اوشيبه س يجوان كم زن

 نيلباسها، زحمت نكش دنيد يبرا گهيد يجا رميآقا من م-

 :گفت يبا دستپاچگ اوشيس

 نيداشته باش فيتشر دم،ياالن بهتون نشون م نيخانم كجا؟ اجازه بد-

 .پا سست كرد يجوان كم زن

 :كرد كيآخر را شل ريت بنفشه

 گشنمه ه ه ه ه ه ه ه ه ر،يبرام بگ يزيچ هياالن  نيهم-

 :را گرفت مشيجوان تصم زن

 نيدار ينه آقا ممنونم، شما خودتون گرفتار-

 .خارج شد كيبا سر به بنفشه اشاره زد و با گفتن خداحافظ از بوت و

 يرا رو شيدندانها اوشيس. كرد يبه او نگاه م روزمندانهيكه پ ديبا خشم به سمت بنفشه چرخ اوشيرفت، س كيزن جوان از بوت نكهيمحض ا به

 :باال نرود شيهم فشار داد تا صدا

 كه بره؟ من از خجالت مردم يبا كارت باعث شد يديبود، د يخانمه مشتر نيا ؟يبود كه تو كرد يچه كار نيا ا،يكرد يادب يب يليخ-

 كوچك دلش گرفت، ي بنفشه

 داشت؟ تياهم اوشيس يبرا نقدريآن زن ا يعني

 كند، شيمثل او آرا يرا مثل آن زن درست كند و حت شيتواند مدل موها ياو هم م خوب

 توانست؟ يم واقعا

 ....خوب خوب،

 رد،يگ يم ادي خوب

 او كه از آن زن هم الغرتر بود، اصال

 داشت؟ تياهم اوشيس يبرا نقدريآن زن ا زيسا

 خوب كردم، اصال گشنمه: اخم كرد بنفشه

 :با حرص جواب داد اوشيس

 نجايا ارمتينم گهيدختر بد، د ومد،يكارت خوشم ن نياصال از ا رم،يبرات بگ يزيچ هي ميپاشو بر ت،يترب يب-

 .ديدو يبه سمت در خروج اوشيتوجه به س يو ب ديپر نييپا يصندل ياخمو، از رو ي افهيبا ق بنفشه

.................... 
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 :بود، به دست بنفشه داد دهيست فود پاساژ خرهمبرگر را كه از ف چيساندو اوشيس

 بخور ريبگ-

 .رفت كيرا گرفت و با بغض به سمت بوت چيساندو بنفشه

 بد، اوشيس

 بد اخالق، اوشيس

 كرد؟ يرفتار م نگونهيخاطر آن زن با او ا به

 بود، بيزن هم زشت بدترك آن

 بود، مونيزن هم م آن

 ....كرد يمثل بز نگاه م اصال

 .داده بود ياش را فرار ياش مشتر يباز وانهيبنفشه با د. شد كيبه دنبال بنفشه وارد بوت يبا كالفگ اوشيس. گاز زد چشيبغض به ساندو با

 چد؟يداران بپ كيبوت نيخبر، ب نيا نكند

 .مانده بود كه كار و بارشان هم كساد شود نيهم

 افتاده بود؟ يچه اتفاق كبارهيبه كارش نداشت،  يهم كار نشسته بود، از صبح يصندل يدختر كه مودبانه رو نيا اصال

 دانست؟ يحال بود و او نم يبنفشه،حال و ب نكند

 رفتارش چه بود؟ نياز او بپرسد كه علت ا برود

 مدرسه اش تنگ شده باشد؟ يدلش برا نكند

 ....گريرود د يشنبه به سر كالسش م خوب

 چه بود؟ يها برا يمسخره باز نيا

 اوشيس. خورد يرا م چشيچهره اش بود، ساندو يكه رو يقينشسته و با اخم عم يصندل يكه دوباره رو ديشد و بنفشه را د كيوارد بوت اوشيس

 :و رو به بنفشه كرد ستاديچهار چوب در ا نيب

 ؟ياون كارو كرد يبنفشه واسه چ-

 .نداد يجواب بنفشه

 يبود يتو كه از صبح دختر خوب ،يركاتو نشون دادح نياون زنه ا يچرا جلو ؟يدختر، چرا اون كارو كرد-

 بود؟ ياز صبح دختر خوب كه

 كرد؟ يچشمانش به آن زن نگاه م يچرا جلو پس

 .ديگو يرا م انيحاال به او جر نيهم

 كار را كرده، نيچه ا يكه برا ديگو يحاال م نيهم

 .....شود يخنگ است كه متوجه نم اوشيس نيا اصال
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 هم خودش را به آن راه زده باشد، ديشا

 ....كند يو خودش را خالص م ديگو يحاال م نيهم

 يمنتظر مانده بود و به او نگاه م نهيدست به س اوشيس. در دهانش را قورت داد يلقمه . شد رهيخ اوشيبه س ميسرش را بلند كرد و مستق بنفشه

 .كرد

 بگم؟: ردگذاشت و دهان باز ك شخوانيپ يرا رو چيساندو بنفشه

 شهيآره بگو، فقط نگو كه گشنه ات بود كه باورم نم-

 گم يباشه م-

 :دهانش را قورت داد و گفت آب

 من تورو دوست دارم-

 ....بر زبان آورده بود يا رانهيغافلگ يچه جمله  بنفشه

 ها؟: كلمه گفت كيفقط  اوشيس

 ....اوشيس چارهيب

 ....اوشيس چارهيب

.................. 

 .كرد يبود، باور نم دهيهنوز آنچه را كه از دهان بنفشه شن. شده بود زانياز هر دو طرف بدنش آو ار،ياخت يب اوشيس دستان

 گفته بود كه او را دوست دارد؟ دخترك

 خوب، او هم بنفشه را دوست دارد، مگر دوستش ندارد؟ خوب،

 است؟ نياز ا ريغ يعنينوع دوست داشتن بنفشه مثل خود اوست،  حتما

 .ديپرس يهمه احتماالت، بهتر بود از خودش م نيا يجا به

 :ديشمرده شمرده پرس اوشيس

 ؟يكه دوسم دار يچ يعني-

 :ديلب برچ بنفشه

 نميمامانمو بب يبابام كتكم بزنه، منو برد يذار ينم ،يخر يبرام ادكلن م ،يخوب يليتو خ يعني-

 .انجام داده بود، عجوالنه قضاوت كرده بود شيكارها را برا نياو تمام ا. گفت يخوب بنفشه راست م د،يكش ينفس راحت اوشيس

 :بنفشه شد يمتوجه  دوباره

ازون پرنده خشك شده ها واسم  يخوا يخونتون، تازه م يمدرسه ام، بعدشم كه منو برد ياومد ،يتو سطل آشغال رايسم فيبه خاطر انداختن ك-

 يبخر

 :لبخند زد اوشيس
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 ...نكردم يعمو جون من كه كار-

 :ديپر اوشيوسط صحبت س بنفشه

 دوست دارم يليمن تورو خ ،يستيمن ن يتو عمو رم،ينخ-

 منم تورو دوست دارم ستم،يتو ن يباشه، من عمو-

 :ديكش غيج بنفشه

 ؟يواقعا دوسم دار ؟يگ يراس م-

 آره دختر خوب، معلومه-

 ؟يكن يباهام عروس يتو هم دوس دار ؟يمثه من دوسم دار-

 .رفت جيسرش گ اوشيس

 ....يوا يا

 كند؟ يعروس

 شده بود؟ وانهيد بنفشه

 :به لكنت افتاد اوشيس

 بنفشه؟ يچ يعنيحرف  نيا-

 :جا به جا شد يصندل يرو بنفشه

 ميكن يخوب، من دوست دارم عروس-

 .شد رهيكند، به بنفشه خ ينگاه م ييانگار كه به موجود فضا اوشيس

 گر؟يماهانه اش شروع شده بود د ش،يروز پ چند

 نبود؟ ش،يروز پ چند

 ....بود ش،يچند روز پ نياست، هم درست

 چند روز، مغز بنفشه باطل شده بود؟ نيعرض هم در

 دختر؟ نيگفت ا يم چه

 :گفت يحوصلگ يدرد گرفت، با ب اوشيس سر

 بنفشه غذاتو بخور عمو، مگه گشنه ات نبود؟ بخور نوش جونت-

 .اشاره زد شخوانيپ يرو چيبا دستش به ساندو و

 :اخم كرد بنفشه

 يمن باش يخوام عمو ينم-

 باز هم احساس خطر كرد، اوشيس
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 خطر؟ احساس

 ...در بطن خطر قرار گرفته بود گريد او

 :گفت يبا لحن صلح طلبانه ا اوشيس

 غذاتو بخور شم،يتو نم يباشه بنفشه، من عمو-

 :بغض كرد بنفشه

 دوست دارم يليمن تورو خ-

 گريبه او گفته بود كه دوستش دارد، د مايبنفشه مستق. دانست چه كار كند ينم. بكند شهيدانه دانه از رسرش را  يدوست داشت موها اوشيس

لحظه،  كي يبرا اوشيس. بود دهيكش شيرا پ يتازه بنفشه پا را فراتر گذاشته بود و حرف از عروس. كند ريتفس يگريتوانست آنرا جور د ينم

 .مجسم كرد يو داماد يرا در لباس عروس نفشهخودش و ب

 بود؟ يچه فكر نيا ت،يموقع نيا در

 .را تكان داد سرش

 زد؟ يآنوقت حرف از ازدواج م ديرس يم اوش،يشكم س يقدش به زحمت تا رو دخترك

 با خودش فكر كرد كه ساعت چند است؟ اوشيس

بنفشه به  نيهم كارش راه افتاده بود، ا انيما شاحت. بهتر بود بنفشه را به خانه برگرداند گريخوب د. بعد از ظهر بود كيساعتش نگاه كرد،  به

 .كند يبماند، شر درست م نجايخانه برود بهتر است، اگر ا

 بردار، برسونمت خونه، پاشو دختر خوب چتويبنفشه ساندو-

 تا غروب باهاتم يمونم، تو خودت گفت يجا م نيهم رم،ينم-

 پاشو نجا،يا اديبرو خونه، االن باباتم م اينه، نظرم عوض شد، ب-

 خوام برم، من االن به تو گفتم دوست دارم ينم-

 .ديفرو برد و آنرا كش شيموها انينتوانست خودش را كنترل كند و دستش را م اوشيس

 شده بود، وانهيد اوشيس چارهيب

 .....اوشيس چارهيب

 خونه ميحرفا، پاشو بر نيا بهيبسه بنفشه، ع-

 ؟يدارتو دوسم ن يعنيباشم،  نجايخوام ا يمن م-

 .تواند اوضاع را كنترل كند يحس كرد نم اوشيس. شد يباز م اوشيس يبنفشه به رو يكم رو كم

 نه؟ اي يشيپا م-

 اوش؟يس يدوسم ندار-

 :آتش شد يدو گلوله  اوشيس چشمان
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 پاشو دختر-

 ؟يدوسم ندار ينيپس -

 نه ندارم ، پاشو-

 بدجنس دوستش نداشت اوشيس. دوستش نداشت اوشيس. بنفشه شكست دل

 خودش به بنفشه گفته بود كه دوستش دارد، مگر خودش نگفته بود؟ ش،يپ يچند لحظه  نياو تا هم اما

 دروغ بود؟ شيآن حرفها يهمه  يعني

 .دروغگو است اوشيس پس

 بود كه دوستش ندارد؟ به او گفته اوشيكرد، حاال س يم يلحظه شمار اوش،يس دنيد يبرا نقدريدوستش داشت، او كه ا نقدريكه ا او

به گفته بود كه دوستش دارد و  يبا چه جرات. ديايدخترك كوتاه ب نينداشت در برابر ا ميتصم اوشيس. شد رهيخ اوشيبغض كرد و به س بنفشه

 كند؟ "يعروس"خواهد با او  يم

 :ديچيپ كيدرون بوت اوشيس يصدا. زند يشناسد، حرف از ازدواج م يدست چپ و راست خودش را نم دخترك

 ستميمگه با تو ن گه،يپاشو د ،يبازم كه نشست-

 كه دوستش ندارد، ديچطور توانسته بود به او بگو اوشيس. سركش و لجباز برگشته بود يباز هم همان بنفشه . كرد انيطغ بنفشه

 كه دوستش دارد؟ ديبدتر از آن، چطور توانسته بود به دروغ به او بگو يحت اي

 .....دچطور توانسته بو واقعا

 :باعث شد تا بنفشه از ترس، از جا بپرد اوشيس اديفر يصدا

 گگگگگگگم يپاشو م-

از لباسها برخورد كرد و  يكيهمبرگر به  چيساندو. لباس پرت كرد يبرداشت و به سمت رگالها شخوانيپ يرا از رو چيساندو تيبا عصبان بنفشه

 .رفت رونيو از مغازه ب ديپر نييپا يصندل ينماند، از رو اوشيعكس العمل س منتظر گريبنفشه د. كف مغازه پخش شد اتشيبه همراه محتو

 ماند، رهيكف مغازه خ يله شده  چيبه ساندو اوشيس

 شده بود؟ دهيكش نجايماجرا به ا چرا

 انجام نداده بود، يكه كار اشتباه او

 بنفشه گفته بود؟ يبرا ،ياو از عشق و عاشق مگر

 دخترك خوانده بود؟ يعاشقانه، برا ياو نغمه ها مگر

 دختر فقط دوازده سال سن داشت، نيا

 كرد؟ يصحبت م "يعروس"كرده بود كه از  يخودش چه فكر شيكردند، او پ يم يدرون كوچه باز شيسن و سالها هم

با خود  د،يآه كش اوشيس. بود ختهيكف مغازه ر چيساندو اتيمحتو. برداشت نيزم يبنفشه را از رو يخورده  مين چيخم شد و ساندو اوشيس

 .خواهد كرد زيرساند و بعد كف مغازه را تم يفكر كرد كه ابتدا بنفشه را به خانه م
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................ 

خواست با او  ينم اوشيس. خورده بود يوحشتناك يچه ضربه . رك و راست به او گفته بود كه دوستش ندارد اوشيس. با اخم وارد خانه شد بنفشه

 .كند يعروس

 .شده بود زينخود، ر يآنقدر اخم كرده بود كه جشمانش به اندازه  اوشيس. آمد كه تمام راه هر دو سكوت كرده بودند ادشي

 .حرف را زده بود نياست، اصال خوب كرده بود كه ا زيكه به او گفته بود چشمانش ر خودش

فقط آنقدر منتظر ماند تا او وارد خانه شود، با همان اخم . نگاه هم نكرد اش كرد و اصال به او ادهيآمد كه در برابر خانه پ ادشيباز هم  و

 .وحشتناك رفته بود

 ده،...تمبون ر اوشيدماغ دراز، حسن، س ز،يبد، بدجنس، جشم ر اوشيس

 .نسبت دهد اوشيبود، تا به س يگريد يدر ذهنش به دنبال واژه ها بنفشه

 را دوست دارد، اوشيه سك ديرس يم جهينت نيباز هم به ا تيدر نها اما

 .هم دوستش دارد يليخ

 :ديزن جوان را شن يتوجه به آن دو به سمت اطاقش رفت، صدا يبنفشه ب. بود ستادهيوسط هال ا يافتاد به پدرش كه به همراه زن جوان چشمش

 جون، دخترته؟ انيشا-

 اوهوم-

 چه باحاله، سالم هم نگفت كه، كوچولو زبونتو موش خورده؟ يوا-

 زبانش را موش خورده؟ كه

 .....شد چارهيزن جوان هم، ب نيشد، ا چارهيب

شد، بعد از  يو تف بود كه از دهانش خارج م بيو غر بيعج يآورد و همزمان صدا رونيو زبانش را ب ديبا نفرت به سمت زن جوان چرخ بنفشه

زن را  يگوشش را به در چسباند و صدا. را از داخل قفل كرد و در ديزن جوان را شوكه كرد، به سمت اطاقش دو ش،ينما نيكه با ا هيچند ثان

 :ديشن

 بود؟ يشد؟ چ يكرد، چ يچرا همچ نيبال به دور، ا ،يوا-

 .....در بسته شده، ادا در آورد يكرد و برا ياش را خرگوش افهيبا حرص، ق بنفشه

 ............... 

 :شد كيوارد بوت انيسرگرم جارو كردن بود كه شا اوشيس

 ؟يچطور ا،يه ه ه ه ه ، داش س به-

 .بنفشه شده بود رينداد، فكرش به شدت درگ يجواب اوشيس

 من نبودم دلت برام تنگ نشد؟-

 :ديكش يقينفس عم انيشا. برداشت و به سمت سطل آشغال رفت نيزم يبا خاك انداز، آشغالها را از رو اوشيس
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 گشنه ام شد، حاال ناهار هم خوردما اد،يم يهمبرگر يچه بو-

 يو ناگهان متوجه  ديچرخ يچرب يلكه ها يچشمش رو. ولو شده بود، ثابت ماند شخوانيپ يكه رو يمتيگران ق يلباس مجلس يرو نگاهش

 :شد انيجر

 ه؟يها چ سيلك و پ نيده، ا يهمبرگر م يشده؟ بو ينجوريلباس چرا ا نيا اوش،يس-

 :به حرف آمد اوشيس. را پر كرد كيبوت يفضا يخوب يبعد، بو هيچند ثان. شت قفسه ها گذاشته بود، رفتكه پ يبه سمت اسپر اوشيس

 رو لباس ختمير چويحواسم نبود، ساندو-

 مشيبفروش ميتونست يصد تومن م يچقدره؟ باال متشيلباس ق نيهم يدون يم ؟يكار كرد يتو چ-

 :شلوارش را درست كند يخم شد تا پاچه  اوشيس

 دم يپولشو بهت م-

شد،  يهم شلوغتر م نيداشته باشه، سرمون از ا يتونست فروش خوب يلباس م نيا م،يپاساژو بتركون ميما جنس آورد ؟يچ ينيدم  يپولشو م-

 ....رو لب يختيهمبرگرو ر ياونوقت تو رفت

 :را قطع كرد انيحرف شا اوشيس

دو سه ساعت بچرخون من  كويبوت نيا ،يناهارتم كه خورد ،يخوش گذروند ويديابخو يگوش كن، من امروز اصال حوصله ندارم، تو كه حساب-

 حال و هوا عوض كنم رونيب رميم

 :خودش را جمع و جور كرد انيشا

 ؟يشده؟ حالت بده؟ سرما خورد يچ-

 به من نداشته باش يچند ساعت كار هينه، فقط -

 .رفت كيجمله، به سمت در بوت نيبا گفتن ا اوشيس

 :ديدوباره به گوش رس انيشا يصدا

 بچرخم رميبندم، م يم كويبوت گهيساعت د هيآخه منم تا -

 بزن شيآت كويبكن، اصال بوت يدوست دار يهركار-

وقت  چيه اوشيس. كرد ينگاه م اوشيبود و به رفتن س ستادهيا شخوانيمات و مبهوت پشت پ انيشا. را گفت و از در خارج شد نيا اوشيس

 .حوصله نشده بود يب نقدريا

 .......وقت چيه

................... 

 ريآنقدر دلش گرفته بود كه هر لحظه امكان داشت اشكش سراز. كرد ينگاه م اوشيوسط اطاق در بسته اش نشسته بود و به عكس س بنفشه

 .شود

به  اوشياما س. را انتخاب كند شيت اسم بچه هاخواس يم يحت. كند يزندگ اوشيخواست در اطاق س يبود، او م دهياش نقشه كش ندهيآ يبرا او
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 .او گفته بود كه دوستش ندارد

 .....بدجنس اوشيس

است و پدر بزرگ و  اليخ يعمه اش ب. كند ينم يياست و پدرش به او اعتنا ضيتنهاست، مادرش مر يليدانست او خ يكه م اوشيس

 .ديآ يمادربزرگش از او بدشان م

 دانست، يرا م نهايا يپناه همه  يب دخترك

 ....را نهايا ي همه

 .هم او را تنها گذاشته بود اوشيس

 چقدر تنها بود، بنفشه

 ....تنها يتنها يتنها

و بنفشه  ديچك يم اوشيعكس س يرو شياشكها. گفت يناسزا م اوشيلب به س ريز. ستيبلند گر يكوچك شكست و با صدا يتنها نيا بغض

 .تر شد ديتختش گذاشت و هق هق اش شد يلبه  يا كرد و سرش را رورا ره اوشيعكس س. كرد يم هيهمچنان گر

............... 

از نظر او . ديكش يبه سر و صورتش م يدست يهر از چند گاه. ديچرخ يهدف داخل شهر م يپشت فرمان نشسته بود و ب يكالفه و عصب اوشيس

 .ازدواج داده بود شنهاديبه او پ بنفشه عاشق او شده بود و بدتر از آن. فاجعه اتفاق افتاده بود كي

 .زده بود اديفر ليدل يو ب ليامروز چقدر بر سر بنفشه با دل. افتاد شيادهايفر اديبه  اوشيس

 دخترك باشد؟ نيا يخواست حام يطور م نيهم او

 .كه دخترك كوچك را له كرده بود او

 .اگر جنس دوست داشتنش از جنس دوست داشتن بنفشه نبود، اما دوستش داشت يحت. او گفته بود كه دوستش ندارد، اما دوستش داشت به

 .دوست داشتنش، شك نداشت در

 كرد؟ ياالن چه كار م بنفشه

 كرد؟ يم هيگر يعني

 .را تحمل كند يمهر يو ب ريتوانست تحق ينم گريبود كه د دهيد يمهر يشده و ب رياش تحق يدخترك آنقدر در زندگ نيا

 .دخترك را به حال خود رها كند نيست اتوان ينم اوشيس

 ....توانست ينم

 .گوشش گذاشت يرا رو يبنفشه را گرفت و گوش يآورد و شماره  رونيب بشياش را از ج يپارك كرد و گوش ابانيخ ي گوشه

............. 

 .كرد يم هيشد، اما بنفشه همچنان گر يسره وارد دهانش م كياش  ينيآب ب. ستيگر يهمچنان م بنفشه

 يمارماه اوشيبدجنس، س اوشيس
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 پشت خط است؟ يبنفشه در همان حال با خودش فكر كرد كه چه كس. اش بلند شد يزنگ گوش يصدا

 .رديشماره اش را نداشت و منتظر بود تا بنفشه با او تماس بگ راياما سم را؟يسم

 ......باشد اوشيس نكند

 .ديدو متر به هوا پر يدستپاچه به شماره نگاه كرد و از خوشحال اش رفت و هول و يو به سمت گوش دياز جا پر بنفشه

 :سبز رنگ را فشار داد يلرزانش دكمه  يبنفشه با دستها. بود اوشيس

 اوشيس-

 كرد، يم هيبنفشه گر. ختيو قلبش فرو ر ديرس اوشيلرزان بنفشه به گوش س يصدا

 .....دخترك چارهيب

 :گفت يبا ناراحت اوشيس

 ؟يكن يم هيگر-

 :شد دترياش شد هيگر. جمالت عاشقانه بود نيقشنگتر يبنفشه به منزله  يكوتاه برا يجمله  نيهم

 جونم اوشيس-

 :كالفه با كف دستش به سرش ضربه زد اوشيس

 گهينكن د هيگر-

 يدوسم ندار يتو گفت-

 .اش اوج گرفت هيدوباره گر و

 .چند لحظه سكوت كرد اوشيس

 ...ايخدا

 گفت، يدختر چه م نيا به

 .بود يبد تيوضع چه

 نكن هيگر گهيگفتم، د يمن الك...من-

 :اش قطع شد هيگر بنفشه

 ؟يگفت يالك ؟يچ-

 :ديسرش كوب يبا مشت رو نباريا اوشيس

 دوست نداشته باشم شهيمگه م يخوب نيآره من دوست دارم، تو به ا-

 :دوباره به هق هق افتاد بنفشه

 ام يدختر بد يادب، تازه گفت يب يگفت ت،يترب يب يتو به من گفت-

 :ديفرمان كوب يسرش را رو اوشيس
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 يهست يكردم، تو دختر خوب يبودم، كار بد ينه من عصب-

 ؟يمنو دوست دار اوشيس-

 آره من دوست دارم-

 ؟يدوسم دار يليخ-

 :بود انگشتش را درون چشمش فرو برد كينزد اوشيس

 دوست دارم يليآره خ-

 .دوستش داشت اوشيس د،يكش قينفس عم بنفشه

 ....ممنون ايخدا

 .دوستش داشت اوشيس

 .كردند يم يزندگ گريكديسال با  انيكردند و سال يم يبا هم عروس اوشيو س او

 ....ندراليس اي يبرف ديكارتون سف ايخفته  يبايكارتون ز مثل

 به عكست نگاه كردم كه نگو نقدريا ،يكردم، فكر كردم دوسم ندار هيگر يليمن خ اوشيس-

 .ديسرش كوب يگوش و شانه اش نگه داشت و با هر دو دستش رو نيرا ب يگوش اوشيس

 نكن، باشه؟ هيگر گهيبنفشه د-

 كنم يدق م رم،يميمن م ياگه دوسم نداشته باش اوشيس-

 ....وا رفت اوشيس

 .گفت يچه صاف و ساده از احساساتش م دخترك

 .گريكس د چياش با آنها برخورد كرده بود، و نه مثل ه يكه در طول زندگ يمثل دختران نه

 دخترك، فقط دوازده سال سن داشت، اما

 ...دوازده سال فقط

 :به زحمت دهان باز كرد اوشيس

 پاشو برو صورتتو بشور، گفتم كه منم دوست دارم، پاشو تا دماغت مثه گنجو نشده، پاشو گهيد-

 داشت؟ يچه غم گريدوستش داشت د اوشيكه س يوقت. لبخند زد هيگر انيم بنفشه

 ؟يچه غم واقعا

 ؟يپس دوسم دار رم،يجونم االن م اوشيباشه س-

 آره دوست دارم-

 .فرمان گذاشت يسرش را رو اوشيكه قطع شد، س تماس

 اشتباه نكرده است؟ اوشيكه س ديتوانست بگو يم يكس چه
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 ؟يچه كس واقعا

 ؟ييبگو يتوان يم تو

 ؟يتوان يم واقعا

................. 

 يحت. كرد ينم هيگر گريقلبش آرام گرفته بود و د. برد يبه سر م اوشيبا س "يعروس" يايهشت شب بود و بنفشه همچنان در رو ساعت

 ....اوشيرا با خود تكرار كرده بود كه س اوشيس يجمله  نياز ده بار ا شتريبنفشه ب. رديتماس بگ رايفراموش كرده بود كه با سم

 ....دارد، دوستش دارد و باز هم دوستش دارد دوستش

 گفته بود كه بنفشه را دوست دارد، خودش

 ....گفته بود اوشيس خود

و  ديايبه دنبالش ب نشيبا ماش اوشيكاش س يبا خودش فكر كرد كه فردا پنج شنبه است، ا نباريا. فرو رفت اليواقعا در خواب و خ گريد بنفشه

 .بروند رونيگشت و گذار ب يهر دو برا

 شود؟ ينم گر،يشود د يم

 .اش رفت يكنان به سمت گوش يل يل بنفشه

............. 

هم با او تماس  انيشا. برگردد كينتوانست به بوت گريبود كه د ختهياز بعد از ظهر آنقدر بهم ر. از دوستانش نشسته بود يكي يخانه  اوشيس

 .بود دهينگرفته بود، حتما ترس

 ،بود دهيدرك كه ترس به

 .....درك به

 مهم نبود، اوشيس يكه برا انيشا

 .در آن افتاده بود اوشيكه س يكوچك مهم بود و دردسر ي بنفشه

 .كه خودش را در آن انداخته بود يگفت دردسر ينم اوشيس

 .آخر باور نداشت كه اشتباه كرده است يتا لحظه  اوشيس نيا

 :برداشت و گفت  زيم يرا از رو السيدوستش حامد، گ. گذاشت زيم ياش را رو يخال السيگ اوشيس

 زم؟يبازم بر-

 زدم كيپ هيتازه  ز،يآره بر-

دانست كه تلفن  ينه، اما خودش هم م ايدو دل بود كه جواب بدهد . بنفشه بود. ختيقلبش فرو ر يبه گوش يبا نگاه. به صدا در آمد تلفنش

خندان بنفشه درون  يصدا. گوشش گذاشت يرا رو يهم فشار داد و گوش يرا رو شيدندانها .جواب خواهد داد يطيبنفشه را تحت هر شرا

 :ديچيپ يگوش
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 جونم اوشيس-

 .چند لحظه چشمانش را بست تا تمركز كند اوشيس

 شد؟ يبچه به كجا ختم م نيو عاقبتش با ا آخر

 ؟يجونم چ اوشيس-

 .كرد يرا بر انداز م اوشيس ز،يآم طنتيبا نگاه ش حامد

 :قهقهه زد ياز پشت گوش بنفشه

 جونم، سالاااام اوشيس-

 ؟يكارم دار يسالم، حاال بگو چ-

 رون؟يب ميجونم بر اوشيس-

 كجا؟-

 نيآفر رون؟يب ميبر يايمن خسته شدم تو خونه، م رون،يب ميبر ايب-

 اميتونم ب يمن كار دارم بنفشه، نم-

 :شد زانيبنفشه آو يلبها

 تورو خدا اوشيس-

 اميتونم ب ياز دوستام هستم، نم يكي شيمن االن پ-

 .و ساكت ماند ديآه كش بنفشه

 :باال رفت يكم شيصدا. شد انهيحامد موذ نگاه

 برس مونيبرو به آبج گه،يربعه د هيفوقش  ا،يهم كار ندار يليخ-

 .حامد از شدت درد، خفه شد. ديحامد كوب يبه ساق پا شيبا خشم به حامد نگاه كرد و با كف پا اوشيس

 :بنفشه را مخاطب قرار داد يبا لحن جد اوشيس

 بخواب ريدرساتو بخون، زود هم بگ ؟يتو مگه درس ندار-

 :ديبنفشه را شن نيغمگ يصدا

 رونيب ميريفكر كردم با هم م له،يفردا و پس فردا تعط-

 برو سر درست م،يرينم رونيب رينخ-

 باشه-

 .كرد شير ش،يرا ر اوشيبنفشه قلب س يصدا لحن

 يريكاش بم اوش،يس يريدلش گفت كاش بم در

 :از قبل هم خشن تر شد شيصدا
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 مايرونيساعت ب هيهمش  رسم،يم گهيد قهيدق ستيربع، ب هيخوب، لباس بپوش  ليخ-

 :ديكش غيج بنفشه

 يواااااااااااااااا-

 :را از گوشش فاصله داد و گفت يگوشش پاره شد، گوش ياحساس كرد پرده  اوشيس

 ؟يديدونمو تو، فهم يبه لبات من م يازون رژ لب زد نميسرم رفت، زود لباس بپوش، بنفشه بب-

 دميآره، آره، فهم-

 ؟يديگردم، فهم يكنمو بر م ياز همون جا سر و ته م ،يدر خونه آماده نباش امياگه ب-

 .ديبه گوشش نرس ييصدا گريد

 .آماده شود عيرا قطع كرده بود تا سر يگوش بنفشه

 ....وروجك يبنفشه  نيا

 :كرد اوشيبا خنده رو به س ديمال يرا م شيهمانطور كه ساق پا حامد

 نقدريها ا يسر قبل گه،ينكنم باهات د ايشوخ نيكنه تا من از يفرق م هيبا بق مونيآبج يگفت يخوب م ا؟يس يناكار كرد يبابا، چرا منو زد يا-

 اينداشت تيحساس

 .شدمبل بلند  يحوصله از رو يب اوشيس

 بزن باال ويحاال دوم ؟يريكجا م-

 خورم ينم گهينه د-

 بابا، چرا؟ يا-

 كه خوردم گرمم كرده، من رفتم نميخوام مست باشم، هم ينم رونيب رميدارم م-

 .رفت رونيرا گفت و در برابر چشمان متعجب حامد از خانه ب نيا اوشيس

............ 

الكل به  يبا ادكلون خودش را شستشو داده بود تا بو بايتقر. بود تا بنفشه از خانه خارج شود ستادهيمنتظر ا ان،يشا يپشت در خانه  اوشيس

 كيپ كيكه  نيخوشحال بود كه از ا اوشيس. برود رونيزنگ زده بود تا با او ب اوشيبه س يحساس يدخترك چه لحظه . مشام بنفشه نرسد

 .ورده بوداما باالخره خورده بود، همان مقدار هم خ ،نخورد شتريب

 وهااااااااهي: ديپر رونياز در خانه ب بنفشه

 .شده بود اوشيسرگردان بود، آنوقت عاشق س شيها يبنفشه با مسخره باز. به خنده افتاد اوشيس

 .چشم نبود يقبل، رژ لبش تو يمثل دفعه . كمرنگ بود يليبا دقت به صورت بنفشه نگاه كرد، دخترك تخس رژ لب زده بود اما خ اوشيس

 ....نداشت ياشكال نباريا

 ه؟يموها چ وهاي ه؟يچ بيغر بيعج يسر و صداها نيا ه؟يكارا چ نيدختر ا-
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 يكنم تا بخند يكارا رو م نيا-

 :سر تكان داد اوشيس

 باشه؟ ميايب ميبرگرد دم،يبهت م وهيآبم اي يبستن هي ميريم ا،يگردون ينم ابونايمنو تو خ يالك م،يخوب بر ليخ-

 آخ جون باشه-

 :ديبنفشه هم به دنبالش دو. رفت نيو به سمت ماش ديچرخ اوشيس

 رم؟يدستتو بگ اوشيس-

 ؟يريدستمو چرا بگ-

 گهيد رميبگ-

 :سرش بكوبد يكرد كه تو دايپ يديشد ليباز هم م اوشيس

 ريخوب بگ ليخ-

داد و خوشحال  يبنفشه دستانشان را تاب م. قرار گرفت اوشيس يدست مردانه  نيدست كوچك بنفشه ب. دستش را به سمت بنفشه دراز كرد و

 .داشت يگام بر م اوشيو خندان به همراه س

 ....مال بنفشه بود ايدن يآن لحظه، همه  در

 .....ايدن ي همه

............... 

 :پارك كرد و پنج هزار تومان به سمت بنفشه گرفت و گفت يفروش يبستن يرو به رو اوشيس

 بخر ينبست ن،ييبرو پا-

 :به خود داد و گفت يحرف تكان نيا دنيكرد، با شن ينگاه م اوشيفقط به س نيورود به ماش يكه از لحظه  بنفشه

 ؟ياي يتو نم-

 :شود ادهيپ نيكه باال فرستاده بود، از ماش يكيخواست با آن پ ينم اوشيس

 كنم، برو يجا نگات م نينه، تو برو، من از ا-

 ؟يخور يباشه، تو نم-

 ريمنم بگ يبرا يواسه خودت گرفت يخورم، هر چ يچرا، م-

 .ديدو يفروش يگرفت و به سمت بستن اوشيپول را از س بنفشه

 دخترك چه بود؟ نيبا ا فشيتكل. كرد يدخترك پر جنب و جوش نگاه م نياز پشت سر به ا اوشيس

................... 

و شاه توت  يمعجون و پسته ا يخواست بستن يدلش م. كرد يها نگاه م يبه انواع بستن لخچايبود و از پشت  ستادهيا يفروش يكنار بستن بنفشه

 .بخورد



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥٠ 

 .انتخاب كند يهم بهتر بود آناناس و قهوه و توت فرنگ ديشا نه،

 .انتخاب كند يليو نسكافه و وان يبخرد بهتر بود موز يهم بستن اوشيس ياگر قرار بود برا خوب

 .بخرد يبستن يخودش دو سر يتوانست برا يكاش م يا. شده بود جيگ بنفشه

 :ديبه گوش بنفشه رس ييآشنا يصدا

 خوام يآناناس م ويو توت فرنگ يمامان، من طالب-

 :گفت يبنفشه با خوشحال. افتاد رايبنفشه بالفاصله سرش را چرخاند و نگاهش به سم. بود يشهنام رايسم يصدا

 رايسم-

 .بنفشه خوشحال شد دنياو هم با د. ديو بنفشه را در مقابلش د ديبه سمت صدا چرخ رايسم

 سالم بنفشه-

 :ديبه سمت مادرش چرخ رايسم

 مينيش يم زيم هيتو كالس پشت  ن،يبب مويمامان، مامان، هم كالس-

 :كرد يبه او نگاه م ييثابت ماند كه با خوشرو يزن جوان يبنفشه رو نگاه

 دخترم؟ يخوب-

 مادر داشت و مادرش در كنارش بود، رايسم. حسادت كرد رايدر دل به سم بنفشه

 كه او هم مادر داشت، اوش،يس مثل

 ا،يدختران دن يهمه  مثل

 ....آنها يهمه  مثل

 خوبم: سر تكان داد يبه آرام بنفشه

 :ديحرفشان پر نيب رايسم

 دونه يمنتظرت بودم كه خدا م نقدريا ،يجرا به من زنگ نزد-

 رفت ادمي-

 ميامتحان دار گهيد يهم گفت هفته  يداره، امروز درسا همه آسون بود، خانم فارسخوب اشكال ن-

 يمرس-

 :به دورو برش نگاه كرد رايسم

 ؟يتنها اومد-

 :دوباره باز شد ششين بنفشه

 اومدم اوشينه، با س-

 :با تعجب گفت رايسم
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 ه؟يك اوشيس-

 ....اوشيامممم، س-

 .خودش نگه دارد شيراز را پ نيشوهرش خواهد شد، بهتر بود فعال ا ندهيدر آ اوشيس د،يتوانست بگو يكه هنوز نم او

 منه، يعمو اوشيس-

 عموته؟ كجاست؟-

 ش؟ينيبب ينشسته، دوست دار نيتو ماش-

 .اشاره كرد اوشيس نيبا دستش به ماش و

 از مامانم بپرسم ديبا-

 :رو به مادرش گفت رايسم

 نشسته نياونجا تو ماش نم؟يبنفشه رو بب يمامان، برم عمو-

 كو؟ نشيكجاست مامان جان؟ ماش-

 اشاره زد، اوشيس نيبه ماش رايسم

 .....كنم يجا نگات م نياز ا،يايآب نشده، زود م تيمامان جان تا بستن ايخوب، زود ب ليخ-

 .شده بود يگرياو با دخترك نوجوان د يمكالمه  يكرد، متوجه  يهمانطور كه به بنفشه نگاه م اوشيس

 ست؟يك گريدخترك د نيخودش فكر كرد كه ا با

 بنفشه است؟ يهايهمكالس از

 .شد نشيآمدن هر دو دخترك، به سمت ماش يلحظه متوجه  نيا در

 ....يوا يا

 باشد؟ وشايآن دخترك را آورده بود تا به او نشانش دهد؟ نكند او هم مثل ن بنفشه

 :و با ذوق گفت ستاديمك راننده اك يبنفشه كنار پنجره . جا به جا شد يصندل يرو اوشيس

 راستيسم نيا نيبب اوش،يس-

 :بنفشه بالفاصله گفت. با تعجب به بنفشه نگاه كرد رايسم

 زنم يخوب عمومو به اسم صداش م-

 .لبخند زد راياسم سم دنيبا شن اوشيس

 ....نشست يهمان دخترك خوب كالس، همان كه كنار بنفشه م را،يسم

 باشد، وشايتوانست مثل ن ياو نم نه

 خوب بود، يليخ او

 .....خوب يليخ
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 .مودبانه سالم كرد رايسم

 ؟يسالم دختر خوب، با بنفشه دوست-

 .سرش را تكان داد رايسم

 گه؟ يخوبه، راس م يليگه درست خ يكنه، م يم فيازت تعر يليبنفشه خ-

 .با خجالت لبخند زد رايسم

 درسش خوب بشه؟ يكن يبه بنفشه كمك م-

 .سر تكان داد رايسم

 باشه عمو؟ ،يمن دار شيخوب پ ي زهيجا هي ياگه كمكش كن-

 باشه-

 باشه؟ ن،يواسه هم باش يخوب يدوستا-

 :مهربان دوباره سر تكان داد يرايسم

 باشه-

 باشه بنفشه؟ نطور،يتو هم هم: رو به بنفشه كرد اوشيس

 :نگاه كرد رايبا لبخند به سم بنفشه

 باشه-

 :رو به بنفشه كرد رايسم. ديبه گوش رس رايمادر سم يصدا

 دستمه يگوش گهياالن د وفته،يبنداز شمارت ب سيواسم م يزنه، راست يمن برم بنفشه، مامانم صدام م-

 .نگاه كرد رايسر تكان داد و به دور شدن سم يبا خوشحال بنفشه

 :رو به بنفشه كرد اوشيس

 هيدختر خوب-

 :ديچرخ اوشيبه سمت س بنفشه

 ؟يگ يراس م-

 خوب؟ ا،يباهاش خوب باش ست،ين وشايآره، اصال مثه ن-

 باشه-

 ها كو؟ يبستن-

 :تازه به خودش آمد بنفشه

 ؟يخور يم يخرم، تو چ يم رمياالن م-

 ريمنم بگ يبرا ،يخودت گرفت يبرا يهر چ-
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 رم؟يخودم دوتا بگ يگم، من برا يم-

 :ديخند اوشيس

 ايزود اومد ر،يخوب، دوتا بگ ليخ-

 باشه-

 .......ديدو يفروش يدوباره به سمت بستن بنفشه

.............. 

 لبش نشست، يرو يباز هم لبخند. خورد يم يكه هنوز بستن ديدر خانه پارك كرد و به سمت بنفشه چرخ يجلو اوشيس

 ....پناه يب دخترك

 باشه؟ ايكن يباال الال م يريم گهيد ،يتم كه خورد يبستن رون،يخوب آوردمت ب-

 .نشسته بود نيبا دهان پر سر تكان داد اما همچنان درون ماش بنفشه

 برو باال تا منم برم گه،يخوب برو د-

 رم يبخورم بعد م مويبستن-

 رو ببر باال بخور، حاال برو يبستن-

 ند؟يكنارش بنش شتر،يب قهيدوست نداشت كه او چند دق اوشيس. شد زانيآو شيباز هم لبها بنفشه

 دوستش داشت، خودش گفته بود، اوشينه،س

 ....خودش خود

كه ناگهان به  يبنفشه به فكر. كرد يپرسشگر به او نگاه م يبا چشمان اوشيس. مكث كرد يدر گذاشت و كم ي رهيدستگ يدستش را رو بنفشه

 .داد يبود، بال و پر م دهيذهنش رس

 بود؟ يچه فكر مگر

 ...نكند

 ....نكند

 :ديچرخ اوشيرد و به سمت سدر را رها ك ي رهيدستگ بنفشه

 اوشيگم س يم-

 هوم؟-

اش  يبا خودش فكر كرد كه چرا دخترك بستن اوشيس نباريها ثابت ماند و ا يبستن يرو اوشينگاه س. داشبورت گذاشت يرا رو يبستن بنفشه

 را نخورد؟

 بگم يزيچ هيخوام  يم اوش،يس-

 .آب دهانش را قورت داد اوشيس
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 د؟يخواست چه بگو يم بنفشه

 بگو-

 خوش گذشت يليامشب خ-

 د؟يخواست بگو يرا م نينفسش را رها كرد، خوب هم اوشيس

 ....نبود يزيكه چ نيا

 ....تونم يم اوش،يگم س يم ،يزيچ هيفقط -

 ؟يچ يتون يم-

 .خورد يكنار لبش به چشم م ،يبستن يديسف. ديچرخ اوشيبه سمت س بنفشه

 بوست كنم؟ يذار يم اوشيس-

 ....شد يدچار مرگ مغز نباريا اوشيس

 چه گفته بود؟ دخترك

 را ببوسد؟ او

 خل شده بود، بنفشه

 شده بود، وانهيد

 .خواست او را ببوسد يم دخترك

 .نگاه كند يآنچنان يلمهايتا ف يدخترك را در خانه تنها گذاشت نيا شهيكه هم يخانه خراب شو انيشا

 ....يخراب شو خانه

 ....دختر نيگفت ا يم چه

 .دهد، شوكه شده بود ينتوانست جواب اوشيس

 .ديخود را عقب كش كبارهيبه خود آمد و  اوشيس. شد كينزد اوشيبه س يكرد و با خوشحال ريموافقت، تعب يرا به معن اوشيسكوت س بنفشه

 خواست چه كار كند؟ يدخترك م نيا

 نشست، اوشيصورت س يرو ياخم وحشتناك. شد يكم كم از كما خارج م اوشيس

 ....چه بود گريكارها د نيا ا،يح يب ي بنفشه

 نميبدو برو خونه، زود باش برو بب: زد اديفر اوشيس

 كرد، ينگاه م اوشيبه س رهيخ رهيخ د،يترس بنفشه

 زده بود؟ يحرف بد مگر

 بوسند، يرا م گريرا دوست داشته باشند، همد گريكديكه  يكسان ي همه

 شد، يشان داده مدختر و پسر ن يبوسه  ،يعشق يلمهايف يهمه  در
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 .بودند، نوشته شده بود گريكديكه عاشق  يدختر و پسر يهم، از بوسه  يرانيا يعاشقانه  يدر رمانها يحت

 بود؟ نياز ا ريغ مگر

 دند؟يبوس يرا م گريشد اگر همد يرا دوست داشتند، چه م گريكديهم كه  اوشياو و س خوب

 شد؟ يچه م واقعا

 :او را از جا پراند اوشيس اديفر

 اهللايبدو خونه، -

 .ديو به سمت در خانه دو ديپر رونيب نيندانست و از ماش زيماندن را جا گريد بنفشه

 آنقدر منتظر ماند تا بنفشه وارد خانه شود، اوشيهم س باز

 .....هم بنفشه بغض كرده بود باز

................ 

 .اش قرار داشت يشانيپ يداده بود و كف دستانش رو هيتك شينجش را به زانوهاهر دو آر. تختش نشسته بود يلبه  يرو اوشيس

 بود؟ دهيد خواب

 .بود كه سر شب باال فرستاده بود يكيهم اثر همان پ ديشا

 نه، اما

 .آنقدر هم مست نبود تا دچار توهم شود گريد

 .بود او را ببوسد كينزد دخترك

 آمد؟ يبر سر بنفشه م ييبود، چه بال اوشيبه جز س يگريهر كس د اگر

 ....بود از او سو استفاده كند، ممكن بود اجازه دهد كه بنفشه او را ببوسد و بعد ممكن

 ....پشتش را لرزاند ي رهيكه از ذهنش گذشت، ت يفكر

 ح؟يوق ايساده بود  دخترك

 :زد اديكه از هال فر ديرا شن امكيس يصدا

 ؟يخور يداداش، شام نم-

 :كرد را بلند شيصدا اوشيس

 امياالن م-

................ 

 .جا مانده بود اوشيس نياش افتاد كه درون ماش يبستن اديبه . كاناپه نشسته بود يرو يبا ناراحت بنفشه

 آنرا خورده بود؟ اوشيس يعني

 .جا گذاشته بود نيرا داخل ماش يرا بخورد اما از ترس بستن يخواست آن بستن يدلش م او
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 بود، اوشيس رياتفاقات تقص نيا ي همه

 ....اوشيس

 .بود دهيكش اديبود و دوباره فر دهيخر يبستن شيكرده بود، برا يبود، با او آشت دهيكش اديبار بر سرش فر نيبد كه امروز چند اوشيس

 او چه كرده بود؟ مگر

 .كارش محبت خود را به او نشان دهد نيرا ببوسد و با ا اوشيخواست س يفقط م او

 داشت؟ يچه اشكال دنيبوس

 ....ماجرا نشده بود يخوب متوجه  اوشيداد، س يم حيتوض اوشيس يبرا ديبا

 ....دانست چه نوشته بود يفقط خدا م. نوشت و آنرا ارسال كرد يامياش را در دست گرفت و پ يگوش بنفشه

......... 

 يپوشه . از بنفشه بود ياميپ. را در دست گرفت يگوش اوشيس. اش بلند شد يزنگ گوش ياز جا برخاست تا از اطاق خارج شود، صدا اوشيس

 ....را خواند اميرا باز كرد و پ اميپ

 .بود دهيپر اوشياز رخ س رنگ

 بنفشه چه نوشته بود؟ مگر

 "؟يذار يم گهيد يدفه  ؟يچرا نذاشت ؟يدوسم دار يمن فقط خواستم بوست كنم، مگه تو نگفت "چه ننوشته بود، دخترك نوشته بود بنفشه

 ينبود درخواستها ديداد، بع يطور ادامه م نيبنفشه اگر هم. دانست چه كار كند ينم. كرد يمغزش كار نم گريد. مستاصل شده بود گريد اوشيس

 .هم داشته باشد يگريد

 .فكر كرد و فكر كرد اوشيس

 كرد؟ يچه كار م ديبا تيوضع نيا در

 توانست كمكش كند؟ يم يكس چه

 گفت؟ يمادرش م به

 .توانست كمكش كند ينم مادرش

 خواست كمكش كند؟ يدختر مانده بود، آنوقت مادرش م نيكه خودش عقل كل بود در كار ا او

 ....نه

 .زمان حساب و كتاب نبود گريد

 .گرفت يكمك م يگرياز شخص د ديبا

 توانست كمكش كند؟ يم يكس يچ

 ...خوب

 ...ديشا
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 .افتاد انيخواهر شا يصحبتها اديجرقه زد، به  اوشيس ذهن

 گفته بود؟ چه

 .روانشناس دارد يبود، انزل گفته

 .داشته باشد ديبا ست،يكه روستا ن نجايا. معلوم است كه دارد خوب

 روانشناس كجاست؟ نيا

 .تواند مشكلش را حل كند يكجاست؟ او م مطبش

 ....او كه نه، مشكل بنفشه را مشكل

 .را دارد، فردا به سراغ شهناز خواهد رفت يلانز يخود شهناز آدرس و شماره تلفن روانشناس ها حتما

 .عمه بودن را به او گوشزد كند فيو هم دوباره وظا رديتازه كند هم شماره تلفن روانشناس را از او بگ يداريهم د ستين بد

 .زنگ تلفن دوباره بلند شد يصدا

 ....ش؟يجا گذاشتم، خورد نيتو ماش مويتازشم، بستن: از بنفشه بود ياميهم پ باز

........... 

 :گفت جانيبنفشه با ه. كرد، بد نبود يمدرسه آنقدرها هم كه فكر م. نگاه كرد راينشست و با لبخند به سم مكتشين يرو يبا خوشحال بنفشه

 دمتيمن د راااااا،يسم-

 :مهربان لبخند زد يرايسم

 ؟يديكجا منو د-

 ي ي ي ي يفروش يبستن ياون روز جلو-

 ميديرو د گهيهمد گهيآهان، آره د-

 ؟يديد اوشويس-

 دميآره د ؟يگ يعموتو م-

 خوب بود؟-

 دونم، انگار مهربون بود ينم-

 .دوست پسرش است اوشيكه س ديبگو رايتوانست به سم يكاش م يا. تا بناگوش باز شد ششين بنفشه

 .كه از ذهن بنفشه گذشته بود، سكته كند يآنجا نبود تا به خاطر آن فكر اوشيرا شكر كه س خدا

 :گفت يبا خوشحال بنفشه

 منو دوست داره كه نگو نقدريمهربونه، ا يليآره خ-

 :لبخند زد رايسم

 سيبدم بهت بنو م،يعلومو كه حل كرد ينهايتمر ايب يمنم عموهامو دوست دارم، اونا هم منو دوست دارن، راست-
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 :اشاره زد رايبه سم. كرد يم ياش باز يبا گوش يواشكيشد كه  وشاين يبنفشه متوجه . ديكش رونيب فشيدفترش را از داخل ك و

 بگم؟ ريبرم به خانم مد ده،ياس ام اس م يواشكيداره  وشاياونجا رو نگاه كن، ن-

 نكن ينينه، خبرچ-

 :باال رفت شيابروها بنفشه

 ؟يانداختم تو آشغال فتويك يگفت ريبه خانم مد يپس تو چرا اون دفه رفت-

به خودت بگم،  اميب دميمن ترس ،يبگ ريبه مد ديبا اي ياز خودت دفاع كن مايمستق ديبا ايكرد  تتياذ يكس يگه وقت يم شهيخوب مامانم هم-

 گفتم ريبه خانم مد نيواسه هم وشا،يهم تو هم ن يكن يم يفكر كردم باهام كتك كار

 .زد يرا كتك م راينبود آن زمان، سم ديبنفشه با خودش فكر كرد كه بع و

 داره ليموبا وشاين ميبگ ميبر ايخوب ب-

 مدرسه ياريم لتويتازه تو خودتم موبا ه،ينيخبر چ نيداره، اما ا ليكرده موبا يكار بد وشايخوب ن-

 شه؟يم يمگه چ-

 بهش دميصبحا م لمويموبا نيواسه هم م،يداشته باش ليموبا ديگه تو مدرسه نبا يمامانم م-

 مادرش،

 ....رايسم مادر

 ....گفت يمدام از مادرش م رايسم

 ....توانست يتوانستند خوب صحبت كنند، فقط مادر خودش بود كه نم يمادرها م يهمه . كرد يصحبت م شيچقدر خوب، برا رايسم مادر

 بود، ضيمر مادرش

 .......ضيمر

 .سديعلوم را بنو ناتيتا تمر د،يكش رونيفرو برد و دفترش را ب فشيدستش را درون ك. را باال انداخت شيشانه ها بنفشه

............... 

 :و به آن چشم دوخت ستاديمطب ا يتابلو يرو به رو. شد ادهيپ نيمطب پارك كرد و از ماش يجلو اوشيس

 .... يمشاوره  مركز

 ....مسئول غزل سادات ريمد

 ،يعموم يارشد روان شناس كارشناس

 .پرخاش بود يباشد، آماده برا دهيمامور عذابش را د ييگو اوشيس دنيبا د شيشهناز افتاد كه دو روز پ ادي به

 ...اوشيس و

 .نداشت يتياهم اوش،يس يشهناز برا خشم

 .شود و حرص بخورد نيخشمگ يعمه تقلب نيبهتر كه ا همان
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 يبود كه برا دهيپرس يشداريشهناز با لحن ن. آمد چطور با تمسخر از عمه جان خواسته بود شماره و آدرس روانشناس را به او بدهد ادشي به

 خواهد مراجعه كند؟ يدش مخو

 .خواهد مراجعه كند يسماك م يخانواده  يجواب داده بود كه برا اوشيس و

 .بست شيشماره را به او گفت و در خانه را محكم به رو تيشهناز كه با عصبان و

 .سرش را تكان داد و دوباره به تابلو چشم دوخت اوشيس

 سد؟يتابلو اش بنو يشجره نامه اش را رو يروانشناس مجبور بود همه  نيپوزخند زد و با خود فكر كرد كه ا نباريا

 .....حتما مجبور بود اوش،يس خوب

 .وارد مطب شد يديق يبا ب اوشيس

................ 

 ريكودكان ز ياه يبود، نقاش يجالب يمنظره . اطاق انتظار چسبانده شده بود، ثابت ماند واريكه به د يكودكانه ا يها ينقاش يرو اوش،يس نگاه

 .كرد يم ييخودنما واريد يو زرد رو يهمچون قرمز و نارنج يتند يدوازده سال، كه با رنگها

 :كرد اوشيجوان رو به س يخروج مراجع كننده از اطاق مشاوره، منش با

 دييبخشنده، بفرما يآقا-

 .مبل بلند شد و به سمت اطاق رفت يها بر گرفت و از رو يچشم از نقاش اوشيس

 يابروها. نوشت يم يزيبرگه ها چ يكه در دستش بود، رو يثابت ماند كه با خودكار يدختر جوان يكه وارد اطاق شد، نگاهش رو نيهم

 .ناخودآگاه باال رفت اوشيس

 دختر، روانشناس بود؟ نيا

 .سال، از خودش كوچكتر بود نيكه چند او

 اشتباه شده باشد؟ ديشا

 خواست مشكل بنفشه را حل كند؟ يدختر م نيا

 صحبت كند؟ يتوانست درست و حساب ياصال م او

 :سرش را بلند كرد و با لبخند گفت روانشناس

 دييبفرما ن،يسالم، خوش اومد-

 .وسط اطاق اشاره زد يبا دستش به راحت و

 .آن نشست يرفت و رو يبه سمت راحت نيسنگ يبا قدمها اوشيس

 .ختيبه دختر جوان باز هم افكارش به هم ر ينگاه با

 شده بود؟ وانهيد شهناز

 بود، وانهيكه د شهناز



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٠ 

 كرد، ينم يدختر را معرف نينبود كه ا وانهيد اگر

 خواست به بنفشه كمك كند؟ يدختر چطور م نيا آخر

 برود؟ رونيحاال از اطاق ب نينبود هم بهتر

 .گرفت كه برگردد يم ميهمان ابتدا تصم دينشسته بود، با يراحت يرو گريد نه،

 :روانشناس او را به خود آورد يصدا

 ؟يخوب، من در خدمتم، شما آقا-

 :كرد زيچشمانش را ر اوشيس

 بخشنده هستم-

 بخشنده؟ يآقا هيچ نجايبخشنده، خوب علت اومدنتون به ا يبعله، آقا-

 .دختر بود نيبود و روانشناس مورد نظر، هم يجد هير قضرا به دختر جوان دوخت، انگا زشيآم ريباز هم نگاه تحق اوشيس

 خواست مشاوره كند؟ ياو م با

 .كرد يهم صحبت م يچه اعتماد به نفس با

 :دهان باز كرد اوشيس

 ن؟يشما هست.... خانم، سركار خانم غزل سادات دياممم، ببخش-

 :دوباره لبخند زد روانشناس

 حرفاتون دنيشن يخودم هستم، در خدمتتونم برا-

 آهااااان-

 :را كش دار ادا كرد و دوبار گفت "آهان"اوشيس

 ده؟ يمشاوره نم نجايا يا گهياز شما كس د ريبعدش به غ-

 م،يچهار نفر نجايچرا ما ا-

 نمشون؟يتونم بب يخوب اونا كجا هستن؟ م-

 كنه يمن فرق م يبا ساعت كار شونيكار يساعتها-

 ن؟يچهل سال دار يتونم بپرسم چند سالشونه؟ اصال شما روانشناس باال يم ديببخش-

جوان بود روانشناس، قرار  رياو هم تحت تاث. خواست با او صحبت كند ينم اوشيس. شده بود اوشيمنظور س يمتوجه . لبخند زد روانشناس

 .گرفته بود

 شناسد، يو جوان نم ريعلم كه پ خوب

 شناسد؟ يم

 سال سن دارن يس رياونها ز يهمه -
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 بعلللله-

 .ساكت ماند نباريرا كش دار ادا كرد و ا "بعله"هم  باز

 :سكوت را شكست روانشناس

 كنم ياگر بتونم كمكتون م د،يبخشنده شما مشكلتونو بگ يآقا-

 .سر تكان داد يليم يبا ب اوشيس

 .خواست صحبت را آغاز كند يدلش نم هنوز

 خواست مشكل بنفشه را حل كند؟ يدختربچه م نيا

 دختر بچه؟ نيا

 .كرد يرا كه در دستش بود، چپ و راست م ييكشو يداد و گوش يچپش را تكان م يپا اوشيس

 .شد رهيخ اوشيخورد، ثابت ماند و دوباره به س يتكان م يكه به طور عصب اوشيچپ س يپا يلحظه رو كيروانشناس  نگاه

 .هم فشرد يرا رو شيلبها اوشيس

 :ديچيروانشناس دوباره در فضا پ يصدا

 بخشنده يمن منتظرم آقا-

 كرد، زيدوباره چشمانش را ر اوشيس

 منتظر بود؟ كه

 .كرد يصحبت م نانيبا اطم چقدر

 توانست راهكار بدهد؟ يم

 .خواست شروع به صحبت كند يآرامش و غرور از او م نيتوانست كه با ا يحتما م خوب

 از غرور آدمها، كم شود، يمواقع كم يبعض ستين بد

 .....ستين بد

 اهللا خانم روانشناس، بسم

 ....اهللا بسم

 ن؟يكن يم شنهاديو پنج ساله شده، پ يپسر س هيدوازده ساله كه عاشق  يدختر بچه  هيكمك به  يبرا يخانم، شما چه راه-

 .شد رهيبه دختر جوان خ يگر يرا گفت و با موذ نيا اوشيس

 "خوب راهكارت را بگو خانم روانشناس"كرد كه  يجمله را مدام با خودش تكرار م نيا همزمان

 :كرد و جواب داد ادداشتيدستش  ريز يبرگه  يرو يزيچ روانشناس

 ه؟يا گهيشخص د ايماجرا مربوط به شماست  نيخوام بدونم ا يم يزيقبل از هرچ نه،يخوب پس مشكل ا-

 :دوباره پوزخند زد اوشيس
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 مشكل منه نيشما فرض كن ا-

شد كه كم كم عاشق  يچ نكهيا ن،ياون دختر بگ طياز شرا د،يبه من بگ انوياز اول جر ن،يمشكلو مطرح كرد نيا يكل يليبخشنده شما خ يآقا-

 ....كار كر يمشكل چ نيحل ا يشما شد؟ االن كجاست؟ خانواده اطالع دارن؟ برا

 نيبشه، هم اليخ يبگم كه ب يكار كنم، بهش چ يچ يبجه ا نيهمچ هيخوام بدونم با  يبگم؟ من م ويخانم چ-

 نيبد حيبرام توض ديتونم كمكتون كنم، لطف كن ينشه كه نم يابي شهيتا ر-

 بدهد؟ حيتوض شيبرا كه

 خواست زمان مشاوره را تلف كند؟ يكار م نيتوانست مشكل را حل كند، آنوقت با ا ينم

 دهد، يم حيتوض شينداشت، برا ياشكال

 "تونم كمكتون كنم ينم "جمله را از زبانش بشنود نيا تيدهد تا در نها يم حيتوض شيبرا

 ...روانشناس لبخند به لب نيدانست با ا ياو م آنوقت

 باشد،

 .....باشد

 هم، بسم اهللا باز

 ....هم باز

از . داد يم حيه را كه اتفاق افتاده بود با اختصار توضهر آنچ. كرد ينفس صحبت م كي اوشياز زمان مشاوره گذشته بود و س قهيدق ستيب بايتقر

از  تيو در نها شيمادرش و از كادو گرفتنها دنيد يبرا مارستانياز بردنش به ب. با بنفشه دارشيد نيگفته بود و از اول انيشراكتش با شا

كرد و  يداشت م ادي يمطالب شيبرگه ها يمدت روانشناس رو نيدر تمام ا. خواست او را ببوسد يگفته بود كه بنفشه م شيچند شب پ يجراما

 سد؟ينو يم شيبرگه ها يرو يزيكرد كه او چه چ يمساله فكر م نيبه ا شيگفته ها يال به ال اوشيس

 :و گفت ديكش قينفس عم اوشيس

 تموم شد-

 .دستش نگاه كرد ريز يسرش را تكان داد و به برگه  روانشناس

 :درو به روانشناس كر اوشيس

 بگم تا لطمه نخوره، بهتون گفتم كه اوضاعش چطوره يبچه چ نيمن به ا نيبگ هيچ انيجر نيدون يخوب، حاال كه م-

حل مشكل الزمه  يبرا يول ن،يالبته نادانسته اشتباه كرد ن،يبگم شما كجاها اشتباه كرد ديبهتون راهكار بدم با نكهيبخشنده قبل از ا يخوب، آقا-

 نيكه بدون

 .را باال برد شياز ابروها يكي اوشيس

 كرده بود؟ اشتباه

 روانشناس؟ نيگفت ا يم چه
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 كرده بود؟ يچه اشتباه او

 :با طعنه گفت اوشيس

 نميبب ديخانم، اشتباهاتمو بگ دييبفرما-

 :اورديخودش ن يشد اما به رو اوشيس يطعنه  يمتوجه  روانشناس

 وفتهياتفاق ب نياز حد شما به بنفشه باعث شده تا ا شيب يكيبخشنده نزد يآقا-

 اونوقت؟ يچ يعني-

 نيگرفت يم هيبراش هد اي نيكرد يبهش محبت م نويشد يم كيبچه نزد نيبه ا ديشما نبا-

 .لبخند زد اوشيس

 .دانست ينم يزيروانشناس چ نيواقعا ا انگار

 شد؟ يم كيبه بنفشه نزد ديگفت كه نبا يختر مد نيكرد، آنوقت ا يكار را م نيبود هم اوشيس يكه جا يكس هر

باباش  هيروح ماريگفتم؟ مامانش ب يبچه چ نيا تيكه من در مورد وضع نيكرد، شما متوجه نشد يكارو م نيمن بود هم يجا يخانم هر كس-

 ن؟يكرد يكار م يچ نيشما بود اشه،يع

 كي ن،يمرد هست هي نيباش يحام كي نكهيشما قبل از ا ست،يمهم ن نجايمن ا ينظر شخص م،يكن يدر مورد مشكل شما صحبت م ميما االن دار-

 نيمحبت كننده من باشم، ا نيكنه، ممكن بود ا يم دايپ شيگرا يهستش كه به سمت هر محبت دهيد بيآس هيدختر  نيا ن،يجنس مخالف هست

 بچه بهتون وابسته بشه نيا نيشد، شما ندانسته باعث شد يم دهيكش مبچه به سمت من ه

 كيبهش نزد دينبا نيگ يداره؟ شما م يتيچه وضع نيدون يم شه،يمظلومه آدم دلش كباب م نقدريا ن؟يديبچه رو د نيشما؟ا نيگ يم يخانم چ-

 ه؟يچ شيتقلب يشدم؟ پس فرق من با اون عمه  يم

دختر بالغ و  هيكه  يينه محبتها شهيزندگ تيچه بهتر شدن وضعب نيكنم اما راه كمك كردن به ا يم نيتحس تونويبخشنده حس نوع دوست يآقا-

 كنه چه برسه به بنفشه يعاقل رو هم دچار سوء تفاهم م

 :و با حرص گفت ديحرف روانشناس پر انيبه م اوشيس

 يباباشو گرفتم كه دوستا يهم جلو يچند بار نذاشتم باباش كتكش بزنه؟ دو سه بار نيدون يمن اشتباه نكردم خانم، من كمكش كردم م-

 كارم اشتباه بوده؟ يگ يخونه، حاال شما م ارهيخانمشو ن

 ياز حد باهاش شوخ شيب نكهيا نيدستشو گرفت نكهيبردن بنفشه ا رونيبا شما موافقم، اما ب نيكه به پدرش كرد ييمن خودم بابت گوشزدها-

 فكر كنه يا گهيبنفشه جور دباعث شده  ن،يحضور داشت شيتو لحظات حساس زندگ شهيو هم نيكرد

 .چند لحظه مكث كرد اوشيس

 او را دست انداخته بود؟ روانشناس

 ادي يزيبرگه اش چ يروانشناس ثابت ماند كه دوباره رو ينگاهش رو. كرد يم دايپ يبدتر تيشد كه بنفشه وضع ينم يميبا بنفشه صم اگر

 .كرد يداشت م
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 :ديمقدمه پرس يب

 ن؟يسينو يبرگه م يرو يبدونم چ شهيخانم م-

 شمارو يگفته ها-

 اونوقت چرا؟-

 نره ادميتا  سمينو يبرگه م يشمار رو حفظ كنم، رو يگفته ها يتونم همه  يداره، من كه نم تيخوب ذهن من هم محدود-

 جواب منه؟ نيا ن،يهمه براتون حرف زدمو شما هم نوشت نيخوب حاال من ا-

 .كرد يبود، بهتر بود او را آرام م يمرد جوان عصبان نيا. لبخند زد روانشناس

 نيجلو، هم نيهم خوب رفت ييجا هيتا  ست،ين يشك نيبچه بوده، در ا نيشما شدم، هدف شما كمك به ا ريخ تين يبخشنده من متوجه  يآقا-

اوضاعو  نينتونست گهياز حد شد د شيمحبتتون ب ياما وقت ه،يهم عال يليبچه بكنه، خ نيا تيبه حال وضع يتا فكر نيكه با عمه صحبت كرد

 نيكنترل كن

 :نشست و گفت يراحت يلبه  يرو اوشيس

 من اشتباه نكردم، من كارم درست بوده ن،يبگ نيخوا يم يخانم شما هر چ-

 .سكوت كرد روانشناس

 .توانست با مراجع كننده اش جر و بحث كند يكه نم او

 .يبود، نه قانع كردن اجبار ياو آگاه ساز هدف

 :سكوت را شكست اوشيس

كه  دميشن يتكرار يجمله  هيفقط  دم،ياز طرف شما نشن يراه حل چينشستم ه نجايساعته ا هي كيمن االن نزد. ممنون خانم بابت راهكاراتون-

 ....اشتباه كردم، هه

 نيبد ريياز رفتارهاتونو تغ يكه شما بعض نهيراهكار ا نيراه كار داد، اول شهيمشخص نشه كه نم رادايبخشنده تا ا يآقا-

 .برزخ شد اوشيس

 دهد؟ رييرفتارش را تغ كه

 رفتارش را؟ كدام

 كردن از بنفشه را؟ تيحما

 دهد؟ رييرا تغ نيا

 .گذاشت انياز اول هم اشتباه كرده بود كه مشكل بنفشه را با او در م نه،

 .برود رونيحاال از اطاق ب نيبود هم بهتر

 بود؟ يا غهيه صو مشاوره چ يروانشناس اصال

 .توانست مشكالت را حل كند يبهتر م خودش
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 :برخاست و رو به روانشناس كرد يراحت ياز رو اوشيس

 استفاده كردم، واقعا لذت بردم، با اجازه يليخ اتون،يخانم ممنون بابت راهنمائ-

 :زذ هياش تك يصندل يبه پشت روانشناس

 نيكنترلش كن نيتون ينم گهيبنفشه روش به شما باز شده، د شه،يهم بدتر م نياوضاع از ا نيبخشنده اگه به حرفام گوش نكن يآقا-

 :پوزخند زد اوشيس

 نيكمكم كرد يليبه هر حال ممنون خانم، خ شه،يبر عكسه، اگه گوش كنم اوضاع بدتر م هيكنم قض يمن فكر م-

 .را گفت و به سمت در رفت نيا اوشيس

 .ديكش قينفس عم روانشناس

 د؟يتوانست بگو يم چه

 .كه با زور و اجبار نبود گرانيبه د كمك

 .انجام دهد يتوانست كار يكه اشتباه كرده است، او نم ديرس ينم نيقي نيبه ا اوشيكه س يزمان تا

 د،يبه صورتش كش يدست روانشناس

 .رفته بود رونياز اطاق ب اوشيس

از عروس خنده  يريتصو. تا بنا گوش باز شد ششيبود، نگاه كرد و ن دهيكش يكه از عروس و داماد يبيو غر بيعج يبا لذت به نقاش بنفشه

 يعروس اسم خودش و باال ريتصو يباال. زد يكه لبخند م ياز داماد كج و معوج يريدر دستش بود و تصو يبود كه دسته گل دهيكش يدار

 .را نوشت اوشيس مداماد هم اس ريتصو

 .از ذهنش گذشت يد و فكرش رهياش خ يبا ذوق و شوق به نقاش بنفشه

 .به دنبال داشت يدردسر شهيبنفشه هم افكار

............ 

تكان داد و پشت  انيشا يبرا يسر. اش بود يكه سرگرم صحبت با گوش انيچشمش افتاد به شا. شد كيغر و لند كنان وارد بوت اوشيس

به  يا جهيرا به هدر داده بود و آخرش هم نت شيساعت از وقت گرانبها كيبه  كينزد. روانشناس بود يصحبتها ريفكرش درگ. رفت شخوانيپ

 اديبه . كرد يروانشناس رفته بود، به شدت احساس حماقت م شيپ نكهياز ا. نشده بود دشيعا "اشتباه كرده "جمله كه  نيا دنيجز شن

 .فرستاد رونيپر از اعتماد به نفس روانشناس افتاد و نفسش را با حرص ب يلبخندها

............... 

 شيخانه را در پ ريمس شه،يمثل هم نباريبنفشه ا. از در مدرسه خارج شدند يو شادمان اديو فر غيبا ج ييشد و دختركان راهنما ليتعط مدرسه

 .رفتن انتخاب كرد يرا برا يگريد ريراهش را كج كرد و مس. نگرفت

 بنفشه كجا بود؟ مقصد

 .بود انيو شا اوشيس كيبنفشه بوت مقصد
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.............. 

 .كرد يبه او نگاه م يچشم ريز اوشيدار را در دست گرفت و با حسرت به آن چشم دوخت و سر تكان داد، س سيلك و پ يلباس مجلس انيشا

 يريدرمون بگ يدرد ب اوش،يس يريبم يدر آورده، اله يرو نگاه كن توروخدا به چه روز ينينازن نيلباس به ا-

 .پوزخند زد اوشيس

 .اش بود يبه فكر لباس مجلس وانهيشده بود و آنوقت مردك د يو پنج ساله ا يعاشق مرد س خترشد

 .بنفشه بود تيوضع ان،يشا يمهم برا يمسئله  نيآخر

 .بود، سرگرم كرد شخوانيپ يكه رو يتاسف تكان داد و خودش را با كاتالوگ لباس يسرش را به نشانه  اوشيس

 :كه او را مخاطب قرار داد ديرا شن انيشا يصدا

 بشوره؟ ييخشك شو ميلباسو بد نيا-

 .باال فرستاد "نه" يسرش را به معن اوشيس

 دوباره مثه روز اولش شد ديشا ييخشك شو ميبندازمش دور، بد ادي يچشممه، دلم نم ياالن چند روزه جلو م؟يكار كن يپس چ-

 كي يآنوقت برا. كند ينم رونيبنفشه را از خانه ب س،يگفته بود به خاطر ترس از پل شيچند روز پ نيافتاد كه هم انيحرف شا اديبه  اوشيس

 .اندازديحاضر نبود آنرا دور ب يكرد و حت يجلز و ولز م نطوريارزش، ا يلباس ب

 .كرد يبه روانشناس مراجعه م ديبا انيشا نيخودش، ا يجا به

 ....روانشناس  هه،

 گر؟يروانشناس لبخند به لب د نيهم

 :افكارش را پس زد انيشا يصدا

 ؟ييبدم خشك شو-

 :كالفه جواب داد اوشيس

تموم  ،يفكر كن كادو داد ؟يد يخودتو جر م يلباس مسخره دار هيحاال چرا واسه  ؟ييفهمن لباس رفته خشك شو ينه، مردم مگه خرن نم-

 يخور يم يسه روزه مغزمو دار گه،يكم د

هر دو دستش را عقب برد تا كش . به دو بعد از ظهر بود قهيدق ستيب. به ساعتش نگاه كرد اوشيس. بود اوشيتنها جواب س ان،يشا يغره  چشم

 .ماند يباق تيو در همان وضع ديشن ييآشنا يبه بدنش بدهد، ناگهان صدا يو قوس

 من اومدددددددم-

با  انيشا. بود ستادهيچهار چوب در، ا نيزد كه بكه از دو طرف بدنش به عقب رفته بود، به بنفشه زل  ييبا دستها اوشيس. بنفشه بود يصدا

 :رو به بنفشه كرد يدرهم يچهره 

 نجا؟يا ياومد يواسه چ-

 :كرد گفت ينگاه م اوشيكه تمام وجودش چشم شده بود و فقط به س بنفشه
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 دوست دارم-

 برو خونه ،يخود دوست دار يب-

 :وارد مغازه شد بنفشه

 رمينم-

 :اخم كرد انيشا

 نميبدو برو خونه، من االن اعصابم داغونه ها، برو بب ،يرينم يكن يم خوديب-

 :كرد انيرو به شا يحوصلگ يباالخره از آن حالت مسخ شده خارج شد و با ب اوشيس

 ايبچه شد ؟يكارش دار يچ-

بنفشه  ش،يبود كه دو سه شب پهنوز فراموش نكرده  اوشيس. تا بناگوش در رفته به او زل زده بود شيبه بنفشه نگاه كرد كه با ن يبا كنجكاو و

 كرد؟ يبود و با لبخند ژكوندش به او نگاه م ستادهيا شيرو به رو ييبا پر رو طانيدخترك ش نيحاال ا. خواست او را ببوسد يم

 .ژكوند بود يخنده . لبخند ژكوند كه نبود گريد البته

 آمده بود؟ نجايچه به ا يبرا

 .بگذراند ريبخ خدا

 :گفت يرو به بنفشه كرد و با لحن جد اوشيس

 سالم كيعل-

 ومي يسل-

 :كرد زيچشمانش را ر اوشيس

 ها؟-

 :سرشانه، در دست گرفت ياش را از رو يو هر دو بند كوله پشت ديخند بنفشه

 جور سالم كردنه هي نيا-

 خودت شكشيپ شيسالم كن، مدل يهمون عاد-

 :با نفرت به بنفشه نگاه كرد و گفت انيشا

 رهمسخ-

 :دياش را باال كش ينيب اوشيس

 ؟يجا گذاشت دتويكل نجا؟يا يشده كه اومد يخوب بنفشه چ-

 نشون بدم يزيچ هيخواستم بهت  يدارم، م ديچرا كل-

 ؟يچ-

 نيهمبرگرش، آنرا مذ چيافتاد كه خودش با ساندو ييكذا يو ناگهان چشمش به همان لباس مجلس ديدو شخوانيبه سرعت به سمت پ بنفشه
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 .كرده بود

 :زد اديخنده فر با

 پرت كردم سمتش؟ چمويكه من ساندو ستيهمون لباسه ن نيا اوشيس-

 .شد ديرنگش سف اوشيبا چشمان از حدقه در آمده به بنفشه نگاه كرد و س انيشا

 نيراحت ا اليبود سرش را از جا بكند، حاال با خ كياست و نزد اوشياز طرف س يخرابكار نيدانست پدرش فكر كرده بود كه ا ينم دخترك

 كرد؟ يرا كه زده بود اعالم م يگند

 اش؟ وانهيپدر د يهم جلو آن

 بگذراند، ريكه گفته بود خدا بخ اوشيس

 بود؟ نگفته

 

 :زد اديبا خشم فر انيشا

 ؟يروز در آورد نيلباسو به ا نيتو ا-

 :مداخله كرد اوشيس د،يبگو يزيبنفشه چ نكهياز ا قبل

 خاله ست؟ مگه من نگفتم كه كار خودم بوده؟ يمگه خونه  نجايا ن،ييپا اريصداتو ب-

 :آورد و با همان خشونت رو به بنفشه كرد نييرا پا شيصدا يكم انيشا

 گه؟ يراس م-

 .كرد ينگاه م انياز ترس سكوت كرده بود و به شا بنفشه

 ؟يكرد ينجوريلباسو ا نيتو ا مثه بز نگام نكن، ستم؟يكره خر مگه با تو ن-

 :را قطع كرد اوشيدوباره كالم س اوشيس

 گم من كردم؟ يم يفهم ياحمق كار من بوده، نم-

 ؟يشرف شد يب نيا يحرف نزن، باز تو سپر بال اوشيس-

 .كرد يبه آن دو نگاه م يبا ترس و ناراحت بنفشه

 گهيكار من بوده، تمومش كن د انيشا-

لباس به . برداشت و آنرا گلوله كرد و با قدرت به سمت بنفشه پرت كرد شخوانيپ يدست برد همان لباس دردسر ساز را از رو انيشا ناگهان

 :صورت بنفشه برخورد كرد و بنفشه گفت

 آخ-

 :به بنفشه نگاه كرد و گفت يبا نگران اوشيس

 شد بنفشه؟ يچ-
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 :و با پرخاش گفت ديچرخ انيبه سمت شا اوشيس .را پس بزند و به سمت بنفشه برود اوشيكرد س يسع انيشا

 ايشد يوحش گه،يبابا تموم كن د يا-

 .كرد او را پس بزند يو سع ديچسب اوشيس يبه بازو انيشا

 .كرد يو پدرش نگاه م اوشيبود و با بغض به كشمكش س ستادهيا كيبنفشه هاج و واج وسط بوت. بود ياسفناك ي منظره

 :با حرص گفت اوشيس

 نكن وونهينه؟ اعصاب من امروز از تو هم داغونتره ها، منو د يخوا يمشت م هيتو -

كرده؟ حاال تو  ينجوريلباسو ا يبزغاله واسه چ نيا نم،يبرو بب ،يكن يدخالت م ستيكه به تو مربوط ن يدونم چرا تو كار ينم اوش،يبرو كنار س-

 منه؟ ريتقص يگ يم يكن يم ثاريهم واسه من ا

 .بزغاله دلش شكست يلمه ك دنيبا شن بنفشه

 هم بز بود و هم بزغاله؟ او

 .....بد چقدر

 الفاظ با او صحبت كند؟ نيبا ا دينبا گريدانست كه د يپدرش هنوز نم. خانم شده بود كي گريد او

 ...دانست ينم حتما

 :زد اديبا قفسه ها برخورد كرد و بلند فر اوشيس. سمت هل داد تا به سمت بنفشه برود كيرا به  اوشيس انيشا

 دستم يآ-

 :ديچرخ اوشيو به سمت س ستاديا شيسر جا انيشا

 شد؟ يچ-

 :و گفت ديكش رونيب ان،يدست شا ريبا حرص كتفش را از ز اوشيس. گذاشت اوشيس يشانه  يدستش را رو و

 ستين يارات عادروانشناس، ك هي شيچه مرگته تو؟ برو پ ،يبابا ول كن منو، دستمو شكست-

 يدستش را رو اوشيس. كرد يبه آن دو نگاه م دهيترس ياش بود و با چشمان يبند كوله پشت يچشمش افتاد به بنفشه كه هنوز دستانش رو و

بنفشه را گرفت و نه چندان آرام او را  يا يكوله پشت گرشيبا دست د ديبنفشه رس كيكه نزد نيگذشت و هم انيشانه اش گذاشت و از كنار شا

 :هل داد ،يروجبه سمت در خ

 نيهم شهيم نجايا يايم يشيسر خود پا م يوقت نم،يبب ميبر-

 .كرده بود يهم با او بدرفتار اوشيس. شد ريسراز شيو اشكها رديخودش را بگ ينتوانست جلو گريد بنفشه

 .بود اوشيس يضرب خورده  يشانه  يبرا شينبود، اشكها اوشيس يبدرفتار يبرا شينه، اشكها اما

 .درد نكشد اوشيكند تا س يتوانست كار يكاش م يبه خاطر او شانه اش به قفسه برخورد كرده بود، ا اوششيس

 توانست، ينم اما

 .توانست انجام دهد يكار را م نيكند، فقط هم هياش گر يعشق زندگ يهمان بهتر كه برا پس
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 كشياشان، كه از بوت هيفروش همسا يخارج شد و چشمش افتاد به دخترك روسر كياز بوت انيگر يدر هم به همراه بنفشه  يبا چهره  اوشيس

 :فروش كرد يرو به دخترك روسر تيبا عصبان اوشيس. ديكش يسرك م انيو شا اوشيس كيبه درون بوت يآمده بود و با كنجكاو رونيب

 گهيتو مغازه ات د وفتيبرو ب ؟يكش يرك مس ياومد يندار يكار و زندگ ه؟يخانم چ-

زده بود، سابقه نداشت  كيبوت انيبا شا يبه صورت مستقل و بعد شراكت اوشيكه س يچند سال نيدر ا. نگاه كرد اوشيبا تعجب به س دخترك

 .از خود نشان دهد يرفتار نيچن

 :از پشت سر، بنفشه را هل داد و گفت گريبار د كي اوشيس

 زود باش گه،يبرو د-

كه هنوز  يكردند، در حال يكه به آن دو نگاه م يزن و مرد ي رهينگاه خ انيدر م اوشيس. تر شد دياش شد هيخورد و گر يسكندر بنفشه

 .از پاساژ خارج شد انيگر يشانه اش بود به همراه بنفشه  يدستش رو

 .دخترك سوخت يباز هم دلش برا. كرد يم هيزار زار گرنگاهش افتاد به بنفشه كه . دينشست و شانه اش را مال نيداخل ماش اوشيس

 خورد؟ يكرده و نكرده اش، كتك م يبه خاطر كارها ديدخترك با نيا يك تا

 :رو به بنفشه كرد اوشيس

 بسه گه،ينكن د هيگر-

 .ختير يصورتش گذاشته بود و اشك م يدوشش بود و دستانش را رو ياش هنوز رو يكوله پشت بنفشه

 :ديآه كش اوشيس

 يحاال تو بوق و كرنا هم م ،يكرد يكار خوب يكن يفكر م ؟يپرت كرد چويتو ساندو يگفت يچرا اومد ؟يريگ يدهنتو نم يبنفشه چرا جلو-

 ؟يكن

 :گفت هيهق هق گر انيم بنفشه

 ه؟يكرنا چ-

 :باال رفت شيابروها اوشيس

 شده؟ يصورتت طور نمينكن، بب هيكرنا همون بوقه، گر-

 بشيج يبه دنبال دستمال كاغذ اوشيس. بنفشه روان شده بود ينيباز هم آب ب. د و صورت بنفشه را به سمت خود چرخانددستش را دراز كر و

 :اش گذاشت و گفت ينيب يبنفشه را در دست گرفت و رو يمقنعه . نكرد دايپ يرا جستجو كرد و دستمال

 كن، دستمال ندارم نيف-

 :زد و گفت يلبخند محو اوشيس. كرد نيف بنفشه

 مدرسه ينر ينجوريهم شا،يخونه بشور يرفت-

 :دهان باز كرد بنفشه

 كنه؟ يشونه ات درد م اوشيس-
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 نه اديشونم؟ ز-

 خوبش كنم؟ يخوا يم-

 دخترك؟ يمگه بلد-

 آره بلدم-

 ؟يچه جور-

 نشون بدم؟ يذار يم-

 :به چشمان اشك آلود بنفشه نگاه كرد و گفت اوشيس

 نمينشون بده بب-

 ....نگاه كرد و اوشيه چشمان سب بنفشه

 .ديخم شد و شانه اش را بوس اوشيس يناگهان به سمت شانه  و

 شهياالن خوب م-

 .تكان خورد، بنفشه چقدر مهربان بود اوشيس قلب

 ،يپدر باش يندار اقتيكه ل انيبر سرت شا خاك

 ....بر سرت خاك

 .شد رهيانداخت و به دستش خ نييسرش را پا اوشيس

 :ديبغض آلود بنفشه را شن يصدا

 ؟يناراحت شد-

 هوممم؟ نه-

 آخ جون-

 :سرش را به سمت بنفشه چرخاند اوشيس

 ك؟يبوت يكه اومد ينشونم بد يخواست يم يچ-

بود،  ريهنوز چند قطره اشك از چشمانش سراز كهيدر حال يبا خوشحال. نشان دهد اوشيبه س يزيخواست چه چ يآمد كه م ادشيبه  بنفشه

برگه را از  اوشيس. دراز كرد اوشيو به سمت س ديكش رونياز آن ب يآنرا باز كرد و برگه ا بيآورد و ز نييدوشش پا ياش را از رو يتكوله پش

 .شد رهيو به آن خ رفتدست بنفشه گ

 .رفت ادشيدرد شانه اش از . حد ممكن گشاد شده بود نيتا آخر اوشيس چشمان

 چه بود؟ ينقاش نيا

 .نوشته شده بود اوشيهر كدام اسم بنفشه و س يكه باال يو داماد خنده دار عروس

 ....ايخدا
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 را شروع كرده بود؟ شيها يباز وانهيباز هم د بنفشه

 :ديبنفشه را شن يصدا

 قشنگه؟ اوش،يس-

 ؟يچ يعني ينقاش نيبنفشه ا-

 :را پاك كرد شياشكها بنفشه

 من و تو يعني نيا-

 ياش را پاك م ينيبنفشه همانطور كه دوباره با مقنعه اش ب. گشت كه سرش را به آن بكوبد يم واريد نيكترينزد با چشمانش به دنبال اوشيس

 :كرد گفت

 مال خودت دم،يواسه تو كش-

 :تكان داد و گفت يناتوان ياز رو يداشبورت گذاشت و سر يبرگه را تا كرد و رو اوشيس

 رسونمت خونه يم-

 ؟يدوسش دار-

 :غائله گفت نيخواباندن ا يبرا اوشيس

 آره، آره، دوسش دارم-

 .را روشن كرد و به راه افتاد نيماش. به بنفشه بدهد يدانست چه جواب يخودش هم نم اوشيس چارهيب

 .آقا و خانم صباغ بود يبه فكر رفتن به خانه  اوشيس. دخترك متمركز نبود ينقاش يرو اديز اوش،يآن لحظه فكر س در

 .....پدربزرگ بنفشهمادربزرگ و  يعني

 .خودشان ببرند شيدخترك را پ نيخواست به خانه اشان برود و آنها را قانع كند تا ا يم او

 نكرده بود؟ يسال با آنها زندگ نيبنفشه چند مگر

 كردند؟ يم ياو شانه خال يچه حاال از نگهدار يبرا خوب

 ند؟يايشد تا همه به خودشان ب يناقص م ديبا حتما

 .كرد يرفت و با آنها صحبت م يآن دو م يروزها به خانه  نيهم

 دخترك چه بود؟ نيا فيتكل

 دخترك چه بود؟ نيخودش با ا فيتكل

 :كرد اوشيشد و رو به س ادهيخانه پ يجلو بنفشه

 زنه يبابام امشب منو م اوش،يس-

 زنم يزنه، باهاش حرف م ينم-

 ؟ياگه زد چ-
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 ابات اومد برو تو اطاقت درو قفل كنب يزنه، تو هم شب وقت يگم كه نم يم-

 است كه بنفشه دارد؟ يچه زندگ نيبا خودش فكر كرد كه ا اوشيس. سر تكان داد بنفشه

با مادربزرگ و  ديوقت دست دست كردن نبود، با گريد. پدرش، در اطاقش را قفل كند يپناه باشد كه از ترس كتكها يآنقدر ب دخترك

 .كرد يمبنفشه صحبت  يپدربزرگ با عاطفه 

 ....ديبا

 :رو به بنفشه كرد اوشيس

 برو خونه گهيد-

 :نگاه كرد اوشيبا التماس به س بنفشه

 اوشيس-

 بله؟-

 ؟يدوسم دار-

 .را مشت كرد و به بنفشه نگاه كرد شيدستها اوشيس

 .اش نگاه كرد يدماغ يبا مقنعه  يدخترك به

 :باز كرد دهان

 آره، دوست دارم-

 .ديبه سمت در خانه دو يذوق كرد و بدون خداحافظ بنفشه

............ 

. در دلش تا سه شمرد و زنگ خانه را فشار داد. ديبه گردنش كش يو دست ستاديداشت، ا يرنگ يكه در قهوه ا يكلنگ يخانه  يرو به رو اوشيس

 :ديبه گوشش رس يزن يگذشت و صدا قهيچند دق

 ه؟يك-

 منم-

 .جوابش به خنده افتاد نياز ا اوشيس

 "منم"

 كه بود؟ گريد "منم"

 اوشيپرسشگر به س يبا نگاه انساليزن م. گشت انيدر نما يدو لنگه  نيبه سر داشت، ب يسبز رنگ يكه روسر يانساليخانه باز شد و زن م در

 :چشم دوخت و گفت

 شما؟ د،ييبفرما-

 :به زن كرد و گفت ينگاه اوشيس
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 انيمن بخشنده هستم، دوست شا-

 :ادامه داد اوشيس. نگاه كرد اوشيبه س رهيخ يكم زن

 بنفشه يبابا ان،يشا-

 :نگاه كرد و گفت اوشيس يبا دقت به سرتاپا نباريا. درهم شد يزن به طور آشكار ياخمها

 خوب؟-

 ن؟يشما مادربزرگ بنفشه هست-

 :گفت يبه تند زن

 بعله، مادربزرگشم-

 :چانه اش را خاراند اوشيس

 ن؟ينوه تون خبر دار تيخانم از وضع-

 خبر داشتم؟ ديچرا با-

 .مكث كرد يكم اوشيس

 را از رو بسته بود؟ ريشمش زن

 باشد،

 باشد، بسته

 ....ديكش يرا از رو م ريشمش اوشيس

پوشه،  يم يخوره، چ يم يچ ستيخونه تنهاست، معلوم ن يبچه صبح تا شب تو نيزنه، ا ينداره، پدرش كتكش م يخانم بنفشه اوضاع خوب-

 اديدختر بچه است، فردا هزار تا بال سرش م هيبنفشه 

 خوب، به من چه؟-

 ....خودتونه يبچه دختر بچه  نينه؟ ا اي نيبچه هست نيبه من چه؟ شما مادربزرگ ا يچ يعني-

 :را قطع كرد اوشيحرف س زن

 زتيهمه چ يچرا؟ از دست اون دوست ب يدون يم ه،يبستر يروان مارستانيكجاست؟ تو ب يديد ؟يديمنو د يمنه؟ بچه  يكه دختر بچه -

 داشت يدخترتون از اول افسردگ دميمن شن يول ان؟ياز دست شا-

بدتر شد، دوستتم خوب دختر منو خوشبخت كرد،  تشيخونواده ات ازدواج كرد، وضع يبا اون دوست ب يآره، از اول افسرده بود، اما از وقت-

 نگه دارم؟ وياون عوض يبعد من برم توله  مارستانهيب يدختر من گوشه  اره،يمن در ن ينبود كه سر بچه  يا يكثافت كار

 نيندار يبچه كه مشكل نيبا ا ن،يخانم شما با پدرش مشكل دار-

 دختر منو بدتر كرده تيصاحاب وضع يب يبچه  نيا-

 بشه ينجوريشما ا يدختر كه بچه  ايخانم، باالخره پدر مقصر بود -
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دخترمو؟ مثه برگ گل بود،  يديكنه، د يداره جون م مارستانيمن تو ب يبچه  رن،يهر دوتاشون، هر دوتاشون مقصرن، برن گم شن، برن بم-

تونه  ينم ياوضاعش افتضاح شده حت گهيچاق شده بود، االن د ديخواب يزمان م هيخوابه،  ياالن ازش پوست و استخون مونده، از بس كه نم

 اد؟يكنم؟ حاال چرا خبرش واسه من ن يگور به گور شده نگه دار ياز اون بنفشه  يگ يم وبخوابه، بعد ت

 ن؟يدار ينگهش نم نيگ يكه م نيدفه خواب نما شد هيخودتون بود، شما  شيپنج شش ماه قبل كه پ نيبچه تا هم نيخانم، ا-

مرده،  ليذل انيدادم به اون شا يبچه شو م ديش مونده بود، شاذره هوش و حواس واس هيبود،  وفتادهين مارستانيب ياون موقع دخترم گوشه -

 يبچه  رميكنم؟ م يدخترش مادر يمن واسه  ياون دخمه است، بعد انتظار دار يمن تو ياالن بچه  خت،ير ياش بهم م هيروح دويفهم يم

 كنم، چرا واسه بنفشه خودمو بكشم؟ يم كخودمو تر و خش

 .شديم يكم كم عصبان اوشيس

 .مادربزرگ كه از عمه شهناز هم بدتر بود نيا

 صد رحمت به شهناز، باز

 كرد، ينم نيبنفشه توه به

 ...كرده بود ديرا هم سف انيشا يرو يزن حت نيا

 :را باال برد شيصدا اوشيس

 ؟يد يبهش م ياون موقع چه جواب رون،يب يخانم اگه االن مادر بنفشه بفهمه بچه شو از خونه انداخت-

 يكن يم "نيج ميس"منو  نجايا ياومد يكاره پاشد كيداره؟  يادر بنفشه رو نكن، اصال به تو چه ربطم يتو فضول-

 اي يبچه دل بسوزون نيا يبرا ديبه من چه؟ آخه تو با يگ يم ينشست نجايخوره، تو ا يبچه رو عوض آب م نيدومادت داره خون ا ،يزن ناحساب-

 ختن؟يتو سرت گچ ر اي ستين يبچه درست و حساب نيگم اوضاع ا يكه م يفهم يمن؟حرفمو م

 :ديكش غيج انساليم زن

 هيخبر مثه خودش متنفرم، تو هم زود باش برو دنبال كارت تا همسا ياون از خدا ب يمنم از بچه  ست،يدهنتو ببند، اون مردك رذل دوماد من ن-

 سرت ختميها رو نر

 .كرد يبا دهان باز به زن نگاه م اوشيس

 بود؟ نطوريشه چرا ابنف سرنوشت

 كرد؟ يبچه را قبول نم نيا تيكس مسئول چيه چرا

 فقط دوازده سال سن داشت، بنفشه

 بود، يدخترك خوب بنفشه

 بود، مهربان

 شد ياصالح م ديبا ش،ياز رفتارها يبرخ فقط

 :دياز درون خانه به گوش رس يانساليمرد م يصدا
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 ؟يزن يحرف م يبا ك ؟يو داد راه انداخت غيج هيعفت، چ-

 :ديبه سمت خانه چرخ زن

دوتا پر  نيمنو هم يبچه  رن،يكنه، گور بنفشه و باباش، برن جفتشون بم يبنفشه بنفشه م يخراب شده سر ما، ه هيقلچماغ ك نيا نيبب ايمرد ب-

 اونطوره نطورهيگه ا يدرمون گرفته اومده م يدرد ب نيپر كردن، حاال ا

سرش بود، ظاهر  يرو يكه كاله نمد يانساليچند لحظه بعد در خانه كامال باز شد و مرد م. ديرس وشايبه گوش س انساليغرو لند مرد م يصدا

 :كرد اوشيمقدمه رو به س يشد و ب

 ؟يهست يتو؟ ك يگ يم يچ-

 :نگاه كرد و گفت انساليبه مرد م اوشيس

 ....بنفشه انم،يآقا، من به خانمتونم گفتم، من دوست شا-

 ختهيما رو بهم ر يهمه  يكرده، زندگ چارهيشعور خونه خرابمون كرده، دختر منو ب يب ي كهياون مرت ،يانيدوست شا يتو غلط كرد-

 ...نداره، اون طفل معصوم يآقا بنفشه كه گناه-

 برو دنبال كارت تا نزدم ناكارت نكردم-

 .جا خورد اوشيس

 .و زن هر دو عقلشان را خورده بودند مرد

 خواست ناكارش كند؟ يم او

 .و نگاهش كند ستديچالق بود كه با اوشيس مگر

 :خشمش بر عقلش غلبه كرد اوشيهم س باز

 يعقل ندار نكهيمردك تو مثه ا ؟يمنو نا كار كن-

به آسمان  اوشيس ادياصابت كرد و فر اوشيسنگ به ران س. پرت كرد اوشيبرداشت و به سمت س نيزم ياز رو يخم شد و سنگ انساليم مرد

 :بلند شد

 داغون شدم يروان ي كهيمرت ،ي ي ي ي يآ-

 سنگسارت نكردم نجايبرو دنبال كارت تا هم-

 توئه يبنفشه نوه  ،يدار يآخه بشر، تو عجب دل سنگ-

 :در دست گرفت يگريخم شد و سنگ د انساليم مرد

كنه، جونشو به  تشياذ كميبچه  نيبذار ا م،يكش يم ييما چه بال نهيشرفش نگهش داره تا بب يب يبه اسم بنفشه ندارم، همون بابا يمن نوه ا-

 كرد يكارو م نيا ديتا بدونه با دختر مردم نبا ارهيلبش ب

 .برخورد كرد اوشيسنگ به ساعد س نباريدستش را سپر خود كرد و ا اوشيس. پرت كرد اوشيدوباره سنگ را به سمت س و

 :دستش را گرفت اوشيس
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 ن؟يتا شما حرف منو باور كن رهيبم ديبنفشه است، حتما با شهيم تيكه داره اذ يكس ،يخل دستمو شكست ي كهيمرت-

وصله  انيشا نينبود، چقدر بهش گفتم ا ينجوريمن االن ا يكه بچه  ومدينم اياگه به دن م،يما نفس راحت بكش رهياصال بم ست،يهم مهم ن رهيبم-

 به خرجش نرفت كه نرفت ستيتن تو ن ي

 :ديمال يرا م شيپا كرد كه دست و اوشيبه س ينگاه انساليم مرد

 برو گمشو ،يينجايباز كه ا-

 زيماندن را جا گريد اوشيس. بردارد نيزم ياز رو ياز شوهرش خم شد تا سنگ تيهم به تبع انساليبرداشت، زن م يگريخم شد و سنگ د و

 .ندانست

 رفت، يكه در سنگ فرو نم نيآهن خيم

 رفت؟ يم

در خانه  يجلو انساليهنوز زن و مرد م. و به پشت سرش نگاه كرد ستاديا. كوچه رفت يو لنگان لنگان به انتها ديبه سرعت چرخ اوشيس

 :زد ادينتوانست خودش را كنترل كند فر اوشيس. بودند ستادهيا

 ها يريكبيا زم،يخاك تو سرتون من بر-

 .و پا تند كرد ديدوباره چرخ و

 گرفته بود؟ ادي يرا از چه كس نهايا اوشيس

 معلوم است، خوب

 بنفشه از

 ....گرفته بود اديكوچك  يبنفشه  از

 ....كوچك يبنفشه  از

دو نفر، واقعا  نيكرد كه ا يكرد و همزمان با خودش فكر م ياز درد، ذوق ذوق م شيدست و پا. رفت يم كيسالنه سالنه به سمت بوت اوشيس

 مادربزرگ و پدربزرگ بنفشه بودند؟

 .كردند يدر مورد مرگ بنفشه صحبت م نطورينداشتند كه ا يبا بنفشه نسبت ديشا

 خودش را دوست نداشته باشد؟ ينوه  يشد كس يم مگر

 نگفته بودند كه اوالد بادام است و نوه مغز بادام؟ مياز قد مگر

 ضرب المثل را اشتباه گفته بود؟ ايرا گفته بودند  نيهم

 ....درست بود نيهم نه

 دو نفر چه مرگشان شده بود؟ نيا پس

 داد؟ يكدام گناهش را پس م تقاص بنفشه

 كرده بود؟ يپناه چه گناه يدخترك ب اصال
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 شخوانيكه كنار پ اليشد و چشمش افتاد به سه كيوارد بوت ديمال يافكار در هم و برهم خود را پس زد و همانطور كه ساعدش را م اوشيس

 .ديخند يگفت و م يم انيبود و با شا ستادهيا

به  انيكرد كه شا يم يحاال كار نيهم. از ذهنش گذشت يناگهان فكر. ديبه مرز انفجار رس تياز شدت عصبان اوشيس ان،يو شا اليسه دنيد با

 .وفتديغلط كردن ب

لب،  ريز يخودش را جمع و جور كرد و به آرام اوشياخم س دنيبا د اليسه. رفت شخوانياخم كرده بود، لنگان لنگان پشت پ كهيدر حال اوشيس

 .سالم گفت

 :جا خورده بود با خنده گفت اوشيبرخورد س نيكه از ا انيشا. لباس پشت سرش، سرگرم كرد يتكان داد و خودش را با قفسه سر  اوشيس

 ؟ياريخانمو به جا نم اليسه اوشيس-

 :كلمه گفت هيفقط  اوشيس

 چرا-

 ؟يلنگ يچرا م يشده؟ راست يگم چ يخوب م ز،يآهان، چ-

 ؟يكه بنفشه رو نزد شبيد يراست ست،ين يزيچ-

 .تعجب كرد انيشا

 ال؟يدر مورد بنفشه، آن هم در برابر سه گفتگو

 ندارد؟ ياز وجود بنفشه اطالع اليدانست كه سه ينم اوشيس مگر

 :دهد رييصحبت را تغ ريكرد مس يسع انيشا

 شده؟ يچ يگ يكنه، نم يدستتم انگار درد م-

 :جواب داد انهيموذ اوشيس

 آقا و خانم صباغ يامروزم رفته بودم در خونه  ،يناكارم كرد يكه به خاطر بنفشه زد روزيد-

 .گرفته بود امروز وجود بنفشه را علنا اعالم كند ميتصم اوشيس نكهيمثل ا. ديپر انيشا رنگ

 ....علنا

 :ديپرس يبا كنجكاو اليسه

 ه؟يبنفشه ك-

 :كرد اليرو به سه اوشيس د،يبگو يزيچ انيشا نكهياز ا قبل

 دوستش دارم يليبا مزه است كه من خ يدختر بچه  هيبنفشه -

 .لبخند زد ياز سر آسودگ اليسه

 .حسادت نداشت يجا گريدختر بچه كه د كي خوب

 :ديچيپ كيدوباره درون بوت اوشيس يصدا
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 گله انيكه از قضا دختر آقا شا-

 .احساس كرد دلش خنك شده است اوشيس. چند لحظه چشمانش را بست يبرا انيشا

 خت،يآب ر يرا رو انيشا يكرد كه پته  خوب

 ...كرد خوب

 كرد، يم ديبنفشه را تقل يناخواسته رفتارها ايلحظه لبخند زد، او هم خواسته  كي

 ....هم او

 .كرد ينگاه م انيبا دهان باز به شا اليسه

 ان؟يشا دختر

 داشت؟ يدختر انيشا مگر

 :ردك اليرو به سه انيشا

 دم يم حيجان من برات توض اليسه-

 :ديپرس يلرزان يبا صدا اليسه

 ؟يمگه تو بچه دار-

 ....يدون يبچه م نيا زه،يبچه چ نيا ،يدون يمن؟ نه، خوب م-

 :و گفت ديحرفشان پر انيدوباره به م اوشيس

 كه االن از هم جدا شدن شونه،يدختر دوازده ساله به اسم بنفشه كه از زن قبل هيآقا بچه داره،  نيبعله خانم، ا-

 :ديو منگ پرس جيگ اليسه

 ؟يمگه قبال ازدواج كرد ؟يزن قبل-

 :جواب داد انيشا يبه جا اوشيس

 نيبرداشت كرده باش يا گهيد زيشما چ نكهيمگه ا گه،يقبال زن داشته د يعنيگم بچه داره،  يم يخانم وقت-

 .كرد ينگاه م اليبه سه رهيخ رهيزد و فقط خ ينم يالم تا كام حرف گرينگاه كرد كه د انيبه شا و

 :ديپرس انيشانه اش جا به جا كرد و رو به شا يرا رو فشيبند ك اليسه

 ان؟يراسته شا نايا-

لب  ريرا ز يميقد يآهنگ خواننده  ياليخ ينگاه كرد كه حاال با ب اوشياخم كرد و مستاصل به س اليسه. لبش را به دندان گرفته بود انيشا

 .كرد يزمزمه م

 :گفت انيسرش را باال گرفت و به شا اليسه

 باشه، من فعال برم-

 :باالخره دهان باز كرد انيبه سمت در رفت، شا و
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 ؟يريكجا م ،يحاال هست ز،يچ-

 .خارج شد كياز بوت ،يكرد و بدون كالم اضافه ا انيبه شا ينگاه معنادار اليسه

 :و گفت ديچرخ اوشيبه سمت س تيبا عصبان انيشا ال،يرفتن سه با

 راحت شد؟ التيخ-

 كردم يعقده مو خال يآره، االن حساب-

 ؟يآزار دار ؟يكارو كرد نيا يواسه چ-

 :نشان داد و گفت انيو ساعد كبودش را به شا ديبلوزش را به سمت باال كش نيحرف آست نيا دنيبا شن اوشيس

دل و قلوه  اليبا سه ينشست نجايواسه نوه شون دل بسوزونن با سنگ منو زدن، اونوقت تو ا هنكيا يدستمو، كار مادر و پدر رعناست، به جا نيبب-

 ؟يد يم

 :گفت يبا ناراحت انيشا

 دستشون بشكنه، من شرمنده شدم داداش ياله-

كه من با دو تا كله  يداشت يبچه تو نگه م ويبود ياونا، تو اگه پدر خوب يتو رفتم در خونه  يتيمسئول يگردن تو بشكنه كه من به خاطر ب ياله-

 نيكردم كه آخر و عاقبتش بشه ا يخراب جر و بحث نم

 :تكان داد و ادامه داد اوشيدوباره دستش را در برابر چشمان س و

 ؟يشنويو گل م يگ يجونت گل م اليور دل سه يتو نشست ر،يواگ ريهاگ نيحاال تو ا-

 اون نويبه ا يپر يهمش م ،يهست يعصب نقدريچند وقته ا نيتو چرا ا اوش،يكم آروم باش س هيبابا -

 يلفظ يريدرگ گرانيبا د يبود و با هر بهانه ا ختهيكالفه و بهم ر يچند روز بود كه حساب. است انيحق با شا نباريبا خود فكر كرد كه ا اوشيس و

 .كرد يم دايپ

 ....با روانشناس ه،يهمسا يبا فروشنده  ان،يبنفشه، با شا با

 ....روانشناس

 .ذهن او را آشفته كرده بود بشيو غر بيعج يرهايهمان روانشناس بود كه با آن تفس يمقصر اصل اصال

 .ديپر يبه عالم و آدم نم يمثل خروس جنگ گريداد، او د يراهكار درست به او نشان م كي اگر

 :گفت انيرو به شا تيانبرابر شد و با عصب نيفرجام، خشمش چند يب يمشاوره  يآن جلسه  يآور ادي با

رك و  دينبا يهم كرد ينيريحاال خود ش ؟يكرد ينيريخود ش يديپر يرو تو درمونگاه زده بودم، تو واسه چ اليسه نياصال من خودم مخ ا-

 ؟يگفت يبهش م تتويراست وضع

 حرص نخور ،يبهش راستشو گفت گهيتو د-

 :افتاد و گفت يزيچ اديناگهان به  اوشيس

 ؟يبنفشه رو زد شبيد-
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 نه نزدم، در اطاقش قفل بود-

 ...كشته بودمت شيزد ياگه م ان،يشا يشانس آورد ش؟يبزن يخواست يپس م-

 .تازه كند ينشست تا نفس شخوانيپشت پ يصندل يرو. تواند جر و بحث كند ينم گريحس كرد نفس كم آورده است و د اوشيس

 .توانش، حرص و جوش خورده بوداز حد  شيدو هفته ب يكي نيدر ا اوش،يس چارهيب

 ....هم به خاطر بنفشه آن

 توانست كمكش كند؟ يم ايحرص و جوشها، آ نيا يبا همه  اما

 .موقع اش، فقط اوضاع را بغرنج تر كرده بود يب يتهايبا عصبان اوشيس

 كرد كه اشتباه كرده است، يباز هم قبول نم اما

 ....هم باز

 .كرد ينگاه م رايبه سم يبا نگران بنفشه

 :زد و گفت يلبخند رايسم

 يسينو ينگران نباش، خوب م-

 ...گم يم رايسم-

 تقلب؟ ؟يگ يم يچ-

 .با التماس سر تكان داد بنفشه

 :دست بنفشه را در دست گرفت نباريباز هم لبخند زد و ا رايسم

 ؟يخوند يمگه نگفت ،يريگ يچند م نيبب س،يبار از فكر خودت بنو هي-

 دور نگاه كردم هيكه نخوندم، همش  يخون يمكه تو  يآخه اونجور-

 ستيهم ن يدرس سخت ايجغراف. نداره يحاال اشكال-

 ؟يكن يها رو بلد نبودم، كمكم م يگم اگه بعض يم-

 ده يبفهمه به هر دوتامون صفر م يتقلب، خانم جغراف يني نينه بنفشه، ا-

 توروخدا-

 باشه؟ ،يشيچند م نيبب سيبنفشه نترس، حاال تو بنو-

 .كرد يتقلب نم ش،يهايخوب يبا همه . حاضر نبود از حرفش برگردد رايسم. ديآه كش بنفشه

 رفتار خوب بود بنفشه، كيتقلب نكردن هم  خوب

 ....رفتار خوب كي

باز هم اس ام  وشايكه ن ديبنفشه فهم. فرو برده بود فشيثابت ماند كه دستش را داخل ك وشاين يو رو ديكالس چرخ يبچه ها نينگاهش ب بنفشه

 :قلب بنفشه را از جا كند يمعلم جغراف يصدا. كند يم ياس باز
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 خوام برگه ها رو پخش كنم يم مكتش،ين يخودشو بكشه گوشه  يخوب، هركس ليخ-

 .نگاه كرد رايبار به سم نيآخر يبرا بنفشه

 .باز هم لبخند زد رايسم

.............. 

 .كرد يصحبت م رايبود و با سم ستادهيدر مدرسه ا يشده بود و بنفشه جلو ليتعط مدرسه

 سه چهارتا سوالو اصال ننوشتم را،يسم-

 ؟يجواب بد ياشكال نداره، چند تاشو تونست-

 گهيمعتدل مرطوب د يجزء آب و هوا النيكه در مورد آب و هوا بودو هم نوشتم، گ ييجلگه و آبرفتو نوشتم، اون قسمتها يقسمتها-

 يآره، درست نوشت-

 ؟يچ يغرب جانيذرباآ-

 سرد و خشك-

 ه؟يچ يمعتدل كوهستان ي هيدرست نوشتم، پوشش ناح نميآخ جون ا-

 تنك-

 من نوشتم برف يوا-

 .است زاريدانست كه بنفشه از مسخره شدن ب يبه زحمت تالش كرد تا نخندد، خودش م رايسم

 ؟يندار يبا من كار نمت،يب يبرم خونه، فردا م گهيخوب من د ليخوبه، خ يده هم بش ينداره اگه نمره  ياشكال-

 نه برو، خداحافظ-

قلب بنفشه در . بودند ستادهيا ابانيخ يكه آن سو ايگرفت و ناگهان چشمش افتاد به فواد و پور شيخانه را در پ ريكه رفت بنفشه مس رايسم

 .ديتپ نهيس

 دوباره به سراغش آمده باشند؟ نكند

از مقابل فواد و  وشاين. باز هم دقت كرد. رفت يم ابانيخ يكه به آن سو وشايچشمش افتاد به ن. ديفت و سرك كشپناه گر يبرق ريپشت ت بنفشه

 نجايكردنش به ا تياذ يپس آن دو برا. بنفشه تعجب كرد. حركت كردند وشايبه دنبال ن ايفواد و پور. را كند كرد شيگذشت و قدمها ايپور

 .به سمت خانه قدم برداشت يو به آرام ديپر رونيبرق ب ريبنفشه از پشت ت. بودند وشايدن نبودند، هر دو نفر منتظر آم امدهين

عمه اش  يصحبتها يزد و به ادامه  يكه در دستش بود، گاز وحشتناك يبيگوشش گذاشته بود، به س يتلفن منزل را رو يهمانطور كه گوش بنفشه

 :گوش داد

 بابا كجاست عمه جان؟-

 :با دهان پر جواب داد بنفشه

 كهيبابا بوت-
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 عمه؟ يخودت خوب-

 خوبم-

 .زد بيبه س يدوباره گاز درشت و

 ؟يخون يخوب عمه درسها خوبه؟ درسهاتو م-

 خونم يآره م-

 بهت بگم يزيچ هيخوام  يبه تو دختر خوب، خوب بنفشه، عمه قربونت بره م نيآفر-

 ؟يبگ يخوا يم يچ-

 :در ذهنش مرور كرد و گفت ديخواست به بنفشه بگو يچند لحظه مكث كرد و آنچه را كه م شهناز

 درسته عمه؟ ،يشيواسه خودت خانم م يكم كم دار گهيعمه، تو االن دوازده سالته، د نيخوب بب-

 آره-

 يبه بلوغ برس گهيممكنه شما سال د هيچ يدون يم يعني ،يشما بالغ بش گهيعمه جون، ممكنه سال د نيدختر، خوب بب نيآفر-

 .....نداشت يدستپاچه شده بود، چقدر بد بود كه هرگز دختر يكم شهناز

 خوب؟-

 وفتهيم ياتفاقات هيشما هر ماه برات  شه،يم زيچ يعني وفته،يم ياتفاقات هيتو بدنت  ،يديبه بلوغ رس گهيآره عمه جون، شما كه سال د-

 .ا چطور آغاز كنددانست بحث ر يمكث كرد، نم شهناز

 :زد و گفت بشيبه س يدوباره گاز بنفشه

 دونه، بهش گفتم يهم م اوشيخانم شدم، س شيمنم چند روز پ م،يدونم عمه، ما دخترها ماهانه دار يرو م نايا يخودم همه -

 .دينفس هم نكش شهناز

 چه گفت؟ بنفشه

 دانست؟ يهم م اوشيماهانه شده بود و س او

 .احساس خفقان كرد شهناز

 شده بود؟ يميصم اوشيبنفشه چقدر با س مگر

 شود؟ كياز حد به بنفشه نزد شيب ديپسر جوان نبا نيهشدار نداده بود كه ا انياو به شا مگر

 ....اورديبر سر بنفشه ب ييبال اوشيس نكند

 ....يستيكردن بلد ن تياصال ترب ان،يشا ينينب ريخ ياله

 ....ينينب ريخ

 :گفت يآشكار يناراحتبا  شهناز

 كارت بد بود يليرو به مردها بگه، خ زايچ نيا ديآدم نبا ؟يكارو كرد نيا يواسه چ-
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 گفتم؟ يم يپس به ك-

 يگفت يعمه جون به خودم م-

 زنه يبهم سر م شهيمهربونه هم يليخ اوشيس يول ،يايما نم يعمه تو كه االن دو سه هفته ست، اصال خونه -

 .واقعا نگران شده بود گريد شهناز

 د؟يپلك يچه مدام دور و بر بنفشه م يمرد جوان برا نيا

 ....داشت ييسو تين نكند

 ....كرد يم يبود و شهناز چه فكر يدر چه فكر اوشيس

 باشه عمه؟ ،يبگ اوشيواسه س تيخصوص يزاياز چ ديبنفشه نبا-

 گم يم-

 بهش نگو يزيدختر جون حرف گوش كن، چ-

 گم يم-

 اياز ماهانه ات بهش نگ گهيد-

 گم يم-

 .توانست با بنفشه جر و بحث كند ينم گريد. كرد يچارگياحساس ب شهناز

 .شده بود اوشيس ديمر دخترك

 د؟يبگو اوشيس يمسائلش هم برا نيتر يتوانسته بود از خصوص چطور

 وفتد،يب ياتفاق نكند

 باشد، دهيبنفشه كش يبرا ينقشه ا اوشيس نكند

پدر  نكهيخواباند،آن هم به پاس ا يگوشش م ريآبدار ز يليكنارش نشسته بود و او دو سه تا س انيخواست در آن لحظه شا يدلش م شهناز

 ....بود ينمونه ا

 ...كرد و به فكر فرو رفت يبا بنفشه خداحافظ يسرسر شهناز

............. 

 است؟ امدهيه مدرسه نب وشايشد و با خود فكر كرد كه چرا ن رهيخ وشاين يخال يبه جا بنفشه

 چرا؟ واقعا

 :او را به خود آورد رايسم يصدا

 بهم بده، باشه؟ سشيكه خانم درس داده نوشتم، تا آخر ساعت مدرسه بنو ييكتابو تا جا يتمام فصلها ينايتمر مه،يدفتر عرب نيبنفشه ا-

 كنم از روش؟ يببرمش فتوكپ يد يم-

 ميريتازه زنگ ورزش هم كه نم گه،يد سيبنو حيزود بهم بده، تو زنگ تفر سشيبنو م،يدار يخوامش، فردا امتحان عرب يفردا م ينه برا-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٥ 

 هيهوا بارون رون،يب

 .را خواهد نوشت نهايدانست كه تمر يخودش هم م. به ناچار سر تكان داد بنفشه

 آنقدرها هم بد نبود، مدرسه

 ...مدرسه اصال بد نبود د،يبگو بهتر

........... 

بچه ها هر كدام به  ي هيبق. بود يعرب ناتيبنفشه سرگرم نوشتن تمر. نرفته بودند اطيبچه ها به ح ،يانزل يباران يبه خاطر هوا ورزش بود و زنگ

 :كرد رايبنفشه رو به سم. صورت چند نفره، سرگرم صحبت بودند

 دستم شكست رايسم-

 خوب؟-

 گه؟يد سميننو-

 ايمونيفردا از امتحان جا م يول س،يخوب ننو-

 .چپ كرد و دوباره مشغول نوشتن شد رايسم يچشمانش را برا بنفشه

 .مقنعه فرو كردند ريرا ز شانيرفت و همه موها شانيبه سمت مقنعه ها ارياخت يبعد دستان دختركان ب ي قهيدق چند

 چه شده بود؟ مگه

خبر از اطرافش هنوز سرگرم  يبنفشه كه ب يرو دختركان چرخاند و سر آخر يچهار چوب در كالس ظاهر شد و نگاهش را رو نيب يقيشف خانم

 :نوشتن بود، ثابت ماند

 سماك-

 :دستش را به سمت مقنعه اش برد ارياخت ياو هم ب ،يقيخانم شف دنيسرش را بلند كرد و با د بنفشه

 بعله خانم؟-

 كهيدفتر كوچ ايپاشو ب-

 .آب دهانش را قورت داد و به ذهنش فشار آورد بنفشه

 چه كار كرده بود؟ او

 .آمد ينم ادشي

 اصال تقلب نكرده بود، نبارياو كه ا. ديرس يبرگه ها به دستشان م گريبود كه تازه دو روز د ايامتحان هم امتحان جغراف نيآخر

 هم كه خوب بود، رايسم با

 .هم كه سه روز اخراج شده بود شيابروها بابت

 چه كار كرده بود؟ او

 :از جا پرانداو را  يقيخانم شف يصدا
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 سماك با تو ام، پاشو-

روان  يقيباال انداخت و به دنبال خانم شف "دونم ينم" يرا به معنا شيكرد و شانه ها رايبه سم يبلند شد و نگاه مكتين يبه اجبار از رو بنفشه

 شد

 او چه كار كرده بود؟ واقعا

........... 

 ييزهاينشسته بود و با خودكار چ زشيپشت م يقيخانم شف. كرد ينگاه م يقيبه خانم شفآورده بود و  نييچشمانش پا يمقنعه اش را تا رو بنفشه

 :سرش را باال آورد و رو به بنفشه گفت كبارهي. كرد يم ادداشتيبرگه ها  يرو

 ؟يزادگانو ندار عيسماك، خبر سم-

 ما خانم؟ نه-

 نگفت؟ يزيبه تو چ روزيكجاست؟ د يدون ينم-

 ميبه ما خانم؟ نه، راستش ما باهم قهر-

 ن؟يچرا قهر-

 ميبعدش با هم قهر كرد م،يخانم دعوا كرد-

 نرفت؟ ايرفت خونه  ن،يشد ليتعط روزيد ؟يديد يزادگانو ك عيبار سم نيآهان، خوب تو آخر-

 زدم يمدرسه حرف م يجلو يشهنام رايشدم با سم ليدونم خانم، من تعط ينم-

 ؟يگفت يم يچ-

 ميكرد يبعدش از هم خداحافظ دم،يپرس يرو م يامتاحان جغراف يجواب سواال-

 ؟يديزادگانو ند عيخوب بعد سم-

 ابونيكه رفت اونور خ دمشيمن فقط د-

 چرا رفت؟-

 نگفت يزيدر مورد آنها چ يافتاد ول ايفواد و پور اديبه  بنفشه

 دونم خانم ينم-

 گه؟يد يگ يراستشو به من م يدار-

 آره خانم-

 خوب برو سر كالست ليخ-

 :دوباره بلند شد يقيخانم شف يبرود، صدا رونيتا از دفتر ب ديچرخ بنفشه

 ؟يدست نزد گهيسماك به ابروهات كه د-

 نه خانم-
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 خوب برو يليخ-

.............. 

 ارياخت يشده، ب يعروس نقاش ي قرمز شده يلبها دنيبا د. كرد يبنفشه را در دست گرفته بود و به آن نگاه م يشده  ينقاش يبرگه  اوشيس

 .عروس واقعا بنفشه است نيقرمز شده مطمئن بود كه ا يلبها نيا دنيدر صد هم شك كرده بود، با د كياگر  يحت. لبخند زد

 .اش بلند شد، بنفشه بود يزنگ گوش يصدا

 الو-

 جونننننننم اوشيسالم س-

 ....چقدر خوب. تكان داد، بنفشه سالم كرده بود تيرضا ياز رو يبا لبخند سر اوشيس

 ....دخترك نيبه ا نيآفر

 ...خودش كه با او سر و كله زده بود نيبه اعصاب فوالد نيآفر نه،

 سالم دختر مودب-

 عالمه خبر دارم هي اوشيس-

 نميبگو بب-

 همم چند شدمف يم اديجوابش م گهيدادم و اصال تقلب نكردم، دو روز د يمن امتحان جغراف اوشيس-

 به تو دختر خوب نيآفر-

 يخر يكادو م هيده شدم واسم  ياگه باال اوشيس-

 كرد، يخودش نوشابه باز م يباز هم لبخند زد، دخترك برا اوشيس

 گر،ينداشت، گنجو بود د ياشكال

 ....نوشابه باز كند بگذار

 ؟يخوا يم ييباشه، چه كادو-

 ازون پرنده خشك شده ها-

 خرم برات يباشه م-

 انتخاب كنم؟ شونويكيخونتون  اميگم ب ينه، م-

 :با خنده جواب داد اوشيس

 بعد به پرنده ها فكر كن ،يشيچند م نيحاال تو بب ا،يباشه ب-

 آخ جون-

 ه؟يچ يخوب خبر بعد-

 به تو بگم مويخصوص يحرفها ديزنگ زد بهم، گفت كه نبا شيدو روز پ يكيكه عمه شهناز  نهيا يخبر بعد-
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 ....با خود فكر كرد كه عمه شهناز اوشيس

 ؟يتقلب عمه

 ...گريد نه

 .كرده بود دايارتقا پ يتقلب مهين يعمه  عيرف يبنفشه، عمه شهناز به درجه  يمادر يخانواده  دنياز د بعد

 .هرچه كه بود، بد دهن نبود شهناز

 .حمله نكرده بود اوشيبا سنگ هم به س تازه

 داشت، تياهم شيسر سوزن هم برا يبه اندازه  يمخالف بود و بنفشه حت انيشا يرفتارها يهمه  با

 ....شهناز آنقدرها هم بد نبود پس

 :لبخند زد اوشيس

 به عمه ات بگو تويخصوص يگه، حرفها يخوب حتما عمه ات راست م-

 گم يهمه شونو به تو م يگم، همه  ينه من به تو م-

 :دهد رييصحبت را تغ ريكرد مس يسع اوشيس

 خوب به من بگو، حاال خبرهات تموم شد؟ ليخ-

 بار كجا بوده نيآخر ش،يديگفت كجا د يم د،يپرس يم وشايمنو برد دفتر، از ن يقيامروز خانم شف اوشيخبر تووووپ، س هينه، -

 :اخم كرد اوشيس

 شده؟ يچرا؟ مگه چ-

 اوش؟يبگم س يزيچ هيبود، حاال  ومدهيمدرسه ن وشايامروز ن-

 ؟يچ-

 نگفتم يقيرفت، اما به خانم شف ايكه با فواد و پور دمشيد روزيمن د-

 دوست است؟ ثيهنوز با آن دو نوجوان خب وشايبا خود فكر كرد كه ن اوشيس

 ....چقدر خوش شانس بود كه از گروه آنها جدا شده بود بنفشه

 ؟يچرا نگفت-

 بفهمه من قبال با فواد دوست بودم دميآخه ترس-

 هستم هواتو دارم نجاينترس، من ا يزيافتاده باشه، از چ ياتفاق بد ديشا ،يبگ ريبه خانم مد يبر دينه بنفشه، فردا با-

 برم بگم؟ يعني-

 آره دختر خوب برو بگو-

.............. 

 .بود امدهيامروز هم به مدرسه ن وشاين. مانده بود رهيخ وشاين يخال يباز هم به جا بنفشه
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 از چه قرار بود؟ انيجر

 .كرد يكار را م نيهم ديخوب با د،يرا بگو انيجر ريافتاد كه گفته بود به خانم مد اوشيحرف س اديبه . كرده بود بتيروز پشت سر هم غ دو

 :به بنفشه نگاه كرد و گفت رايسوال بود كه سم يبرگه ها عيدر حال توز يعرب معلم

 ؟يخوند-

 كنم ينه، اما تقلب نم اديز-

 :سر تكان داد رايسم

 يرو چند شد يجغراف يفهم يفردا هم م ن،يآفر-

 .در دل دعا كرد كه نمره اش ده شود. را به او بدهد شياز پرنده ها يكيافتاد كه قرار بود  اوشيقول و قرارش با س اديلبخند زد و به  بنفشه

 .آورده بود يقبول يبدون تقلب كردن، نمره  يبار بود كه از درس نياول يشد برا يده م اگر

 شد، يخوشحال م اوشيس آنوقت

 شد، يخوشحال م رايسم

 چه؟ خودش

 ...شد يهم خوشحال م خودش

 .داوطلبانه به دفتر كوچك برود ،يگرفت بعد از اتمام امتحان عرب ميتصم نبارينگاه كرد و ا وشاين يخال مكتيدوباره به ن بنفشه

 ....ترسناك نبود شيبرا گريد دفتر

.......... 

داشت و  يكه پوشش معمول يچشمش افتاد به زن قد بلند. بود دهيكش نييپا يشانيپ يدوباره مقنعه اش را تا رو. رفت يبه سمت دفتر م بنفشه

سرگرم صحبت با آن زن  يقيخانم شف. زن به او پشت كرده بود و چهره اش مشخص نبود. بود دايپ ،يروسر ريرنگ و بلندش از ز يشراب يموها

 .بود

 .است يچه رنگ جالب يرنگ شراب. رنگ بود نيخودش هم يكاش موها يبا خود فكر كرد كه ا بنفشه

 :زن جوان باال رفت يافكار بود كه صدا نيهم در

 برنگشته خونه گهيبار اومده بود مدرسه، بعدش د نيمن آخر يبچه -

 :هم بلند شده بود يقيخانم شف يصدا

تونم  يدر خونه نم يدنبال دخترتون، من كه تا جلو نيايخودتون ب نيخواست يم ستم،يدختر شما ن ياز مدرسه  رونيخانم من كه مسئول ب-

 اسكورتش كنم

 ه؟يشما چ ي فهيپس وظ-

دنبالش،  نيايب نيخواست يم نينگران بچه تون نقدريو ربع بعد از ظهر، شما كه ا كيتا  شهيربع به هفت صبح شروع م هيمن از ساعت  ي فهيوظ-

 ومدهيشما دوروزه كجاست كه مدرسه ن طلبكار باشم، دختر دياصال االن من با
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 دونم و شما يسرش اومده باشه من م ييباشه؟ اگه بال ومدهيسرش ن يياز كجا معلوم كه بال-

 شوهرتون كجاست؟ ن،يخبر بد سيبه پل نيجر و بحث با من بر يزادگان به جا عيخانم سم-

 سراغ شما اديگم كه اول از همه ب يم سيمن به پل ست،ين نجايا ل،يشوهرم بار برده اردب-

 :تاسف تكان داد يبه نشانه  يسر يقيشف خانم

 سر من زيبر سويكن، برو پل تيبگم، برو از من شكا يدونم به شما چ يخانم من نم-

 :بنفشه ثابت ماند، به او اشاره زد يرو يقيچشمان خانم شف ناگهان

 شده؟ يچ-

 .شيبود با صورت ساده و بدون آرا يزن جوان. نديست چهره اش را ببو بنفشه تازه توان ديبه سمت بنفشه چرخ زن

 وشاست؟يمادر ن نيبا خودش فكر كرد كه پس ا بنفشه

 :دوباره بلند شد يقيخانم شف يصدا

 ؟يدار يكار-

 :كرد گفت ينگاه م وشايبه مادر ن رهيخ رهيهمانطور كه خ. بود دهيبزند، بنفشه دوباره ترس يباز هم نتوانست حرف بنفشه

 نه خانم-

 .رفت اطيراهش را كج كرد و به سمت ح بنفشه

................ 

 :داد يشهناز گوش م يبه صحبتها ديكش يتخت نشسته بود و همانطور كه پوست لبش را با دندان م يرو اوشيس

خوام بهت بگم كه فكر نكن حاال كه  يم نويماما ه ،يكار كن يچ يخوا ياصال م اي يفكر كرد يخودت چ شيدونم تو پ يمن نم اوشيآقا س نيبب-

 سرشم يباال رينداره، من مثه ش يبچه كس و كار نيا گهيپس د الهيخ يو باباش هم ب هيبستر مارستانيمادر بنفشه ب

 :پوزخند زد اوشيس

 ؟يبرادرزادت افتاد اديدفه شما  هيشد  يچ نيبه من بگ نيلطف كن شهيحاال م ر،يخانم ش-

 آمادست؟ يبنفشه لقمه  يواسه خودت فكر كرد رسه،يهستم، دورادور مراقبشم، خبرها به گوش من م ادشيبه  شهيمن هم-

 .شده بود جيگ اوشيس

 گفت؟ يچه م شهناز

 ؟يچ يعنيآماده  يشما؟ لقمه  يگ يم يچ-

 فيبشونمت كه خودت ك اهيبه خاك س نيهمچ ،يديسگ منو ند يدور، هنوز اون رو زيبر ويكه در مورد بنفشه كرد ييالهاياون فكر و خ يعني-

 يكن

 :تختش بلند شد و شروع به قدم زدن كرد ياز رو اوشيس

 ؟يگ يم يچ نميدرست حرف بزن بب ؟ياليچه فكر و خ-
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 يب انياون شا ه،يزيخجالت هم خوب چ ؟يپلك يدورو برش م يه يواسه چ ؟يگذر يدوازده ساله هم نم يبچه  هيخودتو نزن به اون راه، تو از -

 ؟يچرب و نرم يچه لقمه  يبچه تموم روز تنهاست گفت نيا يديتو د اره،يداره شورشو در م گهيكه د رتيغ

 .منظور شهناز شده بود، سرش داغ شد و دوباره خشمش فوران كرد يتازه متوجه  اوشيس

 كرد؟ يم ييخودش داستان سرا يبرا شهناز

 نسبت به بنفشه نظر سو داشته باشد؟ او

 بنفشه؟

 مثل دوستش بود، مثل دخترش بود شيبرا بنفشه

 گفت؟ يچه م يقالب مهيعمه ن نيا

 بچه هستم؟ نيا يكند من هنوز عمه  يآور اديكرد تا  يگرد و خاك به پا م يبار كم هر

 :زد ادينتوانست خودش را كنترل كند فر گريد اوشيس

بچه نگفتم،  نيدو ماهه با بنفشه آشنا شدم از گل نازكتر به ا يكين من اال ؟يكن يبار من م يچ يدار يفهم يتموم كن خانم، م اتويچرند نيا-

 خرنترس خانم تو اگه تا آ ارم؟يبچه بال م نيمن سر ا يگ يبه من م يايبچه دل بسوزونم؟ اونوفت تو م نيا يمنه كه بخوام برا ي فهياصال مگه وظ

 يكه عمه ش يچرت و پرتها نشون بد نيخواد با گفتن ا ينم گهيد ،يبچه ا نيا يكه تو عمه  شمينم نيهم من منكر ا يريعمر زبون به دهن بگ

 كشونمت دادگاه يم ياريسر اون بچه ب ييخدا بال يبه خداوند اوش،يآقا س نيبب-

 بارت كنم يدونستم چ يوگرنه م يانيكه خواهر شا فيح ،يناخوش يليخانم تو خ-

 يبرو خودتو به روانشناس نشون بده، آدرسشم كه دار-

 يكن يم يبه من معرف يطرز فكرت چه روانشناس نيمعلومه تو با ا-

 ......تو خودت-

 .شهناز نماند، تماس را قطع كرد يصحبتها يمنتظر ادامه  گريد اوشيس

 .رديتوانست آرام و قرار بگ يبود كه نم يعصبان آنقدر

 در مورد او كرده بود؟ يفكر نيچطور، چن شهناز

 آورد؟ يبر سر بنفشه م ييبال ديچه با يبرا او

 .بود نيكرد هم يكه فكر نم يزيبه تنها چ او

 بستند؟ يزدند و به او تهمت م يپناه، او را با سنگ كتك م يب يدختربچه  كيبود كه به جبران كمك به  ييايچه دن نيا آخر

 .به خاطر بنفشه نبود گريد نباريا وفتد،يب هيبود به گر كينزد اوشيس

 كند، هيخواست گر يه مخاطر خودش بود ك به

 ....خاطر خودش به

 :گفت يبه آرام رايسم. چشم دوخته بود ايرا در دست گرفته بود و با تمام وجود به دهان معلم جغراف رايزده، دست سم خيبا دستان  بنفشه
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 نگران نباش ،يشيقبول م-

 شم؟يده م يعنيغلط غولوط نوشته بودم، چندتا از سواال رو هم جواب ندادم،  يليمن خ رايسم-

 يچهارده پونزده شد ديشا ،يشد شتريب ديآره، من مطمئنم، اصال شا-

 .اش را داشت يامتحان يخبر برگه  ياو خودش بهتر از هر كس. نداشت نانياطم رايسم يبه گفته  بنفشه

 :شروع به صحبت كرد ايجغراف معلم

 قايصفر دادم، نوشته هاتون دق يكه من به هر دوتا نمره  نيكرده بود كردم، دو نفرتون از رو دست هم تقلب حيخوب، برگه ها رو تصح ليخ-

 فهمم؟ يمن نم نيهم بود، فكر كرد نيع

 :تاسف تكان داد و در ادامه گفت يسرش را به نشانه  معلم

 خونم يخوب نمره ها رو م ليخ-

 16كارگر -

 .دوم نشسته بود دراز كرد فيكه در رد يبرگه را به سمت دختر و

 .خواهد شد هوشيب گريد ياحساس كرد تا چند لحظه  بنفشه

 .باز هم او را به آرامش دعوت كرد رايسم

 :معلم دوباره بلند شد يصدا

 اونم به خاطر تقلب ن،يو پاك سرشت جفتتون صفر شد رزايپور م-

 مانع از تقلب كردن بنفشه شده بود، رايسم. نگاه كرد رايبه سم يبا حق شناس بنفشه

 ....خوب چقدر

 شدف يامتحانشان صفر م يهر دو نمره  رايصورت او و سم نيا ريغ در

 ....ممنون را،يسم ممنون

 20 ييبرزو-

 18/5آزاد سرو -

 19قنبر نژاد -

 .داد يخودش را به جلو و عقب تكان م نه،يآزاد كرد و دست به س رايدست سم نيدستانش را از ب بنفشه

 20 يشهنام-

 از ته دل خوشحال شد، بنفشه

 شده بود، ستيمهربان ب ياريسم

 شود، ستيبود كه ب حقش

 .....با محبت دخترك
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 9بخش  ميكر-

 13/5فرزام -

 7/5 يجهان-

 .گذاشت فشيبنفشه آنرا تا كرد و درون ك يكردند، به مالحظه  ياشان نگاه م يامتحان يكه به برگه  يبر خالف دختركان رايسم

 15احسان پور -

 20 يتوكل-

 .اضطراب تمام وجودش را فرا گرفته بود چد،يپ ياحساس كرد كه دلش به هم م بنفشه

 :كرد يلب تكرار م ريز مدام

 گهيبخونش د گه،يبخونش د-

 .را بست شيگذاشت و چشمها زيم يهم فشرده بود، بنفشه سرش را رو يرا رو شيلبها رايسم

 10/5سماك -

 .را از هم گشود شيناگهان چشمها بنفشه

 چند؟ سماك

 ؟10/5

 گرفته بود؟ يقبول ياز آن درس نمره  يعني

 ؟10/5 واقعا

 :بود گفت زيم يبنفشه را از دست معلم گرفت و به بنفشه كه هنوز سرش رو يدستش را دراز كرد و برگه  يبا خوشحال رايسم

 ؟يديد ،يگرفت ينمره قبول يديبنفشه د-

و منگ برگه را در  جيگ. كه به سمتش دراز شده بود چشم دوخت يبلند كرد و به برگه ا زيم يبود، سرش را از رو يبنفشه باور نكردن يبرا

 بود، يكه با خودكار قرمز نوشته شده بود واقع ميده و ن يدست گرفت و به آن نگاه كرد، نمره 

 ...يواقع يواقع يواقع

 افتاده بود، هيكوچك به گر ي بنفشه

بنفشه خودش هم چشمانش پر از اشك  ياشكها دنيرا در هم قفل كرد و با د شيدستها يبا خوشحال ارياز سر ذوق بود، سم شياشكها نباريا اما

 :شد و گفت

 ميده و ن يبوده كه شد ينمره بابت چ ميحاال من موندم اون ن-

 .لبخند زد هيگر انيم بنفشه

 :بلند شد ايمعلم جغراف يصدا

 ؟يكن يم هيگر ه؟يسماك چ-
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 :جواب داد رايسم د،يبگو يزيبنفشه چ نكهياز ا قبل

 ميدرسو بدون تقلب شد ده و ن نيخانم، بنفشه خوشحاله، ا-

 .تكان داد يلبخند زد و سر تيرضا ياز رو يجغراف معلم

 .شد يگرفته است چقدر خوشحال م يقبول يدرس نمره  نيكه او از ا ديفهم ياگر م اوشيس. كرد يفكر م اوشيدر آن لحظه فقط به س بنفشه

 خوشحال شده بود، رايسم

 خوشحال شده بود خودش

 ....اوشيس

 .شد يهم خوشحال م اوشيس

 :بلند شد ايمعلم جغراف يصدا

 17/25 يپور اكبر-

 14 يديحم-

 19/5 يغالم-

............ 

 :كرد رايبنفشه رو به سم. بودند ستادهيبوفه ا يجلو رايو سم بنفشه

 خرم، باشه؟ يكالباس م چيدو تا ساندو-

 خرم ينه، تو واسه من نخر، من خودم م-

 بدم ينيريامروز به تو هم ش دينه من ده شدم، با-

 يشد ميتو ده و ن-

 .دنديدختر نوجوان خند دو

كالس، توجه هر  ياز بچه ها يكي يناگهان سر و صدا. در دستشان، به سمت كالس رفتند ييها چيبعد هر دو قدم زنان و با ساندو يلحظه  چند

 .را به خود جلب كرد دو نفرشان

 نينيزادگانو بب عيسم وشاين ن،يبچه ها، نگاه كن-

 وشاين. كه به همراه مادرش وارد سالن مدرسه شده بود، ثابت ماند وشاين ي دهيرنگ پر يچهره  يسرش را چرخاند و نگاهش رو عيسر بنفشه

را در  وشايكه بر چهره داشت دست ن يبا اخم وشايمادر ن. داشت يدختركان مدرسه، در كنار مادرش گام بر م ي رهيتوجه به نگاه خ يبود كه ب

 :رو به بنفشه كرد رايسم. رفت يبود و به سمت دفتر م هدست گرفت

 شده؟ يچ يني وشاست،ينگاه كن، ن-

چند لحظه  يبنفشه شد و برا يمتوجه  وشاين. دنديبنفشه رس كيو مادرش به نزد وشاين. كرد ينگاه م وشايهنوز به ن. را نداد رايجواب سم بنفشه

بود، چرخاند و  ستادهيكه در كنار بنفشه ا يشهنام راينگاهش را از بنفشه به سمت سم وشاين. نگاه كرد وشايبنفشه هم به ن. ماند رهيبه او خ
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 .پوزخند زد و به همراه مادرش به سمت دفتر رفت

 :ديدوباره از بنفشه پرس رايسم

 شده بنفشه؟ يچ يگ يتو م-

 دونم ينم-

 .هر دو وارد دفتر شدند و در دفتر را بستند. و مادرش نگاه كرد وشاياز پشت سر به ن بنفشه

................ 

 :با ذوق گفت بنفشه

 جونم، سالم سالم اوشيس-

 :زد يجان يلبخند ب اوشيس

 سالم دختر، حالت خوبه؟-

 شددددددم ميمن ده و ن اوشيآره، س-

 .هم نرفته بود كيامروز به بوت ياو حت. كرد يبنفشه فكر نم يحرفها يحوصله بود كه رو يآنقدر ب اوشيس

 .را از پا انداخته بود اوشيرحمانه و خشن بود كه س يآنقدر ب شيبه او گفته بود، حرفها يبد اريبس يحرفها شهناز

 ؟يبنفشه؟ درس نخوند يشد ميده و ن يچ يعني-

 تقلب هم نكردم گهيوندم، دجونم، من درسمو خودم خ اوشينه س-

 ؟يشد ميبنفشه، پس بدون تقلب ده و ن نيآفر-

 جونننننم اوشيآره س-

 .لبخند زد اوشيس

 .......ذوق زده شده بود، آنوقت عمه اش  ميده و ن ينمره  يبرا دخترك

 كرد، يبه عمه جان فكر م نقدريا دينبا گريد نه

 شد ينم اما

 شد، يشهناز مدام در ذهنش تكرار م يحرفها

 ....رحمانه و خشن يب يحرفها همان

 :بنفشه افكارش را پس زد يصدا

 ؟يسر قولت هست اوشيس-

 كدوم قولم؟-

 ؟يد ياز پرنده هاتو به من م يكي-

 دم يباشه، بهت م-
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 ؟يد يامروز بهم م-

 دم يدر خونه بهت م ارميروز خودم م هي-

 :بالفاصله گفت بنفشه

 دنبالم منو ببر خونتون، تورو خدا ايب اوش،يتورو خدا سنه، قرار بود من خودم انتخاب كنم، -

 :كالفه جواب داد اوشيس

 گهيروز د هي يبنفشه امروز حوصله ندارم، باشه برا-

 من درسامو بخونم؟ يخواست يشدم مگه تو نم ميمن ده و ن يتورو خدا تو قول داد اوشيس-

 :حوصله گفت يب اوشيس

 ميخوام بخوا يبنفشه، من خسته ام، م-

 جونم اوشيتوروخدا، س اوشيس-

 .سرش گذاشت يدستش را رو اوشيس

 توانست بكند؟ يكار م چه

 رفت، خودش به او قول داده بود، يبه دنبال دخترك م ديبا

 قول نداده بود؟ مگر

 دنبالت اميباشه، م-

 :ديكش غيج ياز خوشحال بنفشه

 يجونم، مرس اوشيس-

 .اش، دوباره لبخند زد يحوصلگ يب يبا همه  اوشيس

 :دوباره گفت بنفشه

 ريبا خانم مد شينبود، معلوم نبود كجا رفته بود، مامانش چند روز پ دايدوروز بود پ وشايو مامانش اومدن مدرسه، ن وشايامروز ن اوش،يس يراست-

 شد يدونم چ ينم گهيكرد، امروز بابا مامانش اومد مدرسه، رفتن دفتر، د يدعوا م

 .بنفشه يها يبنفشه مانده بود، چه برسد به دوستان و همكالس نيدر كار هم. را نداشت وشايشدن در احواالت ن قيدق يحوصله  گريد اوشيس

 :گفت د،يكش يم ازهيخم كهيبنفشه، درحال يتوجه به صحبتها يب اوشيس

 باشه؟ ،يكن يطونيش ديخوام بخوابم، حوصله هم ندارم، نبا يم ا،يبمون نجايا يتا غروب مجبور يدنبالت، ول اميم-

 آخ جون، باشه-

 رود؟ يساعت در خانه اشان بماند، حوصله اش سر م نيمجبور بود چند نكهيكرد بنفشه از ا يفكر م اوشيس واقعا

 كرد، ياشتباه م او

 كند، يزندگ اوشيعمر، در كنار س يهمه  يبود تا برا شياز خدا بنفشه
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 .....عمر ي همه يبرا

را انتخاب كرد و  يو رو كرد و باالخره بلوز قرمز رنگ رياش را ز ختهيبهم ر يو لباسها ديبه سمت كشو اش دو عيكه قطع شد، بنفشه سر تماس

و آنرا چند  ديدو نهيآ يآورد و به جلو رونيرفت و رژ لب معروفش را از درون كشو ب رشيتحر زيبه سمت م. ديپوش دهيآنرا اطو نكرده و چروك

 .ديلبش كش بهبار 

 .داشت يلب قرمز با لباس قرمز رنگ چقدر هم خوان رژ

 .دياز سر حسرت آه كش. رنگ بود يشراب شيكاش موها يبه خود كرد و از فكرش گذشت كه ا ينگاه بنفشه

در عكس  اوشيس راهنيتمام پ. ديسعكس را بو يو با خوشحال ديكش رونيرا از آن ب اوشيرفت و عكس س رشيتحر زيدوباره به سمت م بنفشه

 .قرمز شده بود

 :زد اديكرد و فر اوشينشست، رو به س نيبنفشه داخل ماش نكهيمحض ا به

 خوام از هوش بررررررم يم يوا يمن كووووش، وا ينمره ها يوا يوا يوا-

 يبر لب داشت و با غلطها يسرش و رژ لب ترسناك يرو يمشك يكه روسر يبه دخترك. با چشمان گشاد شده به بنفشه نگاه كرد اوشيس

 .كرد يم ياز آن متنفر بود، باز خوان اوشيرا كه س يهمان شعر قايفراوان، دق

 :دهان باز كرد اوشيس

 ؟يخون ينه تو حموم كه حاال واسه من آواز هم م يابونيكه االن وسط خ يدون يبنفشه، م-

 :و گفت ديخند بنفشه

 نمره هااااام آخه خوشحالم واسه خاطر-

 ابونيبذار تو خونه آواز بخون، نه وسط خ تويباشه، خوشحال-

 .با ذوق و شوق سر تكان داد بنفشه

 .خواند يرفت و در اطاقش آواز م يم اوشيس يحاال به خانه  نيگفت، هم يراست م اوشيس خوب

 :به رژ لب قرمز رنگ بنفشه اشاره كرد و گفت اوشيس

 رو لبت؟ يديرژ لبو مثه دراكوال كش نيباز هم ا ،يرفت ينم يكه داشت يعروس-

 .شد ياصال ناراحت نم اوشيس يها خيدخترك آنقدر خوشحال بود كه از توب د،يدوباره خند بنفشه

 خوشگل شدم؟ اوش،يس-

 ....شده بود ييدخترك هوا. سر تكان داد و به راه افتاد اوشيس

.......... 

بعد  يچند لحظه . و دوباره شروع به آواز خواندن كرد ديو به سمت خانه دو ديپر رونيب نيماش در خانه پارك كرد و بنفشه از يجلو اوشيس

 .آواز خواند يبلندتر يشد و با صدا اطيكنان وارد ح يل يدر خانه را باز كرد و بنفشه ل ديبا كل اوشيس

 :پا تند كرد اوشيس
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 ساعت پنجه، آروم بنفشه س،يييييس-

 تو خونه شعر بخونم يخودت گفت-

 :گفت يديبا نا ام اوشيس

 نخون اطيتو خود خونه بخون، تو ح-

 :زد اديو فر ديبه داخل خانه دو بنفشه

 سالم-

 :ديمهناز از درون آشپزخانه به گوش رس يصدا

 ؟يسالم دختر گلم، خوب-

 :زد اديفر ديكش يخانه سرك م يبه همه جا كهيدر حال بنفشه

 خوبم-

سرخ  يلبها دنيبا د. كرد، به سمت بنفشه آمد يكه به كمر بسته بود پاك م يبند شيدستانش را با پ كهيآمد و در حال رونيب از آشپزخانه مهناز

 .كرد حنده اش را كنترل كند يبنفشه سع

 بوست كنم دخترم ايب-

 .ديور كرد و مهناز صورت بنفشه را بوس كيصورتش را  بنفشه

 :ديچرخ اوشيبنفشه به سمت س. وارد خانه شد اوشيهمان لحظه س. مهناز را سرخ كرد يه قرمز شده اش، گون يهم با لبها بنفشه

 برم تو اطاقت؟-

 :سر تكان داد اوشيس

 برو-

 .ديدو اوشيو داد زنان به سمت اطاق س غيج بنفشه

 :كرد اوشيبا لبخند رو به س مهناز

 ذوق كرده؟ نقدريسرتق ا نيتو اطاقت چه خبره كه ا-

 ذوق زده است نيواسه هم م،يخواد، امروز امتحانشو بدون تقلب شده ده و ن يمنو م يخشك شده  ياز پرنده ها يكي-

 :ديخند مهناز

 كرد؟ يتا االن تقلب م ينيشده؟  ميبدون تقلب ده و ن-

 :لبخند زد اوشيس

 آره-

 :رو به مهناز كرد اوشيس. و خواست به سمت آشپزخانه برود ديدوباره خند مهناز

 شده، پاكش كن يامان لپت رژ لبم-
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 .ديو كف دستش را به گونه اش كش ديباز هم خند مهناز

 از دست بنفشه، امان

 .....امان

.............. 

 :گفت جانيكه در دستش بود، نگاه كرد و با ه يبه عقاب خشك شده ا د،يدرخش يكه از ذوق و شوق م يبا چشمان بنفشه

 نگاش كن چقدر نازه اوش،يس-

 :جواب داد د،يكش يتختش دراز م يهمانطور كه رو اوشيس

 چرت بخوابم هيكن تا منم  يواسه خودت باز رونيحاال برو ب. رو هم بهت دادم يكه دوست داشت يپرنده ا گهيآره نازه، د-

 .ديخودش كش يرنگ را رو يقهوه ا يحرف پتو نيبعد از گفتن ا اوشيس

 .ك شده اش به سمت در رفتسر تكان داد و با عقاب خش يبا خوشحال بنفشه

 :ديرا شن اوشيس يصدا

 اينكن يطونيش-

 :زد اديبا پرش از در اطاق خارج شد و فر بنفشه

 باشه-

 .در اطاق را بست و

................ 

ب هم شل شده عقا ياز بالها يكيعقاب را سوراخ كرده بود و  ياز چشمها يكيدر همان ابتدا . كرد يم يساعت بود كه بنفشه با عقابش باز كي

 .بود

 .....گريبود د بنفشه

 :گذاشت و رو به بنفشه گفت زيم يو آنرا رو ستاديسرش ا يباال ينيمهناز شد كه با س ي متوجه

 صدام بزن يداشت يكار اط،يتو ح رميو شكالت برات گذاشتم، من م ييدخترم چا-

 :گفت عيسر بنفشه

 من چهار تا شكالت بخورم؟-

 شكالت بخور يتو هر چقدر دوست دار-

 .رفت و بنفشه به ظرف شكالت، حمله ور شد اطيبه سمت ح مهناز

.............. 

ساعت و  كيحدود  ديشا. ديهم گذاشت، خواب يچشمانش را رو نكهيآنقدر ذهنش خسته بود كه به محض ا. در خواب ناز فرو رفته بود اوشيس

باز هم پسر بچه . اطاقش، او را از جا پراند يپنجره  ريدرست ز يك ترقه اوحشتنا يگذشت كه صدا يم اوشيربع از زمان به خواب رفتن س
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 .بودند ختهيمحله را بهم ر كي شانيها يباز رقهبا ت طان،يش يها

 .ديتخت دراز كش ينثارشان كرد و دوباره رو يلب فحش رينوجوان، ز يپسرك ها يو قهقهه ها اديفر يصدا دنيو با شن دياز جا پر اوشيس

 كرده بودند، داريرا از خواب ناز ب اوشيانصافها س يب

 ....خواب ناز از

............. 

 .شكالت دو دل مانده بود نينخوردن هفتم ايخوردن و  نيرا خورده بود و ب نيديآ يشش عدد شكالت فندق بنفشه

 كرده بود؟ يخورد، كار بد يشكالت را م نيهفتم اگر

 .خواهد، شكالت بخورد يمهناز خودش گفت كه هر چقدر م اما

آنرا قورت دهد،  رتريتا د ديجو يهمانطور كه آرام آرام شكالت را م. شكالت را وارد دهانش كرد نيرا گرفت و هفتم مشيباالخره تصم بنفشه

 .شود اوشيبه جانش افتاد تا وارد اطاق س يبيعج يو وسوسه  اوشياطاق س يچشمش افتاد به در بسته 

 .رفت اوشيبه سمت اطاق س يمبل رها كرد و به آرام يبنفشه عقاب را رو. تماشا كند دهيرا در حالت خواب اوشيخواست س يم دلش

بنفشه . در هم قالب كرده بود و چشمانش بسته بود نهياز س نترييچشم دوخت كه دستانش را پا اوشيدر به س ياطاق را باز كرد و از ال در

بنفشه آهسته وارد اطاق . تا از نبود مهناز داخل خانه مطمئن شود ديلحظه به عقب چرخ كيدر بود،  ي رهيدستگ يهمانطور كه دستش رو

 .پشت سرش بست راشد و در  اوشيس

 ................. 

 يبه چهره  قهيچند دق يبرا. بود ايدن يچهره  نيقشنگتر اوش،يس يدر نظرش چهره . كرد يبود و به او نگاه م ستادهيا اوشيسر س يباال بنفشه

 يقهوه ا يكه در هم قالب شده بود، به همان پتو اوشيشد، به دستان بزرگ س يم نيياش كه آرام باال و پا نهيس يبه قفسه . شد رهيخ اوشيس

 بود، ختهيكه حاال بهم ر اوشيس يمشك يكنار رفته بود، به موها اوشيبدن س يكه حاال از رو يرنگ

 .ثابت ماند اوشيس يچهره  ينگاهش رو تينگاه كرد و در نها نهايا يبه همه  بنفشه

را به همراه دوستش  اوشيافتاد كه س يروز اديبنفشه به . از شكالت، داخل دهانش آب شد و وارد حلقش شد و بنفشه آن را قورت داد يبخش

 تيهم وضع اوشيت سكه دوس يپناه گرفته بود، همان روز رشيتحر زيلخت بود و پشت م اوشيكه س يبود، همان روز دهيدر اطاق خودش د

 .نداشت اوشيبه نسبت س ،يبهتر

كرد، همان  يدر برابر دكتر نشسته بود و با او صحبت م يكه زن جوان يلميرفت، همان ف يهم مدام در برابر چشمانش رژه م ييكذا لميف آن

 ....از ده بار آنرا تماشا كرده بود شيكه او ب يلميف

 قلب بنفشه باال رفت، ضربان

 شده بود؟ چه

چشمانش  نبارينگاه كرد و ا اوشيدوبار به صورت س. تخت نشست يلبه  يرو يتر شد و به آرام كينزد اوشيبه تخت س گريقدم د كي بنفشه

 .ثابت ماند اوشيس يلبها يرو
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 چه در سر داشت؟ بنفشه

 بگذراند، ريبخ خدا

 .نبود اوشيتخت در كنار س ياو رو يبرا يي، جااش ياندام زهيبا تمام ر. دراز بكشد اوشيخودش را خم كرد تا در كنار س بنفشه

 .تخت نشست يلبه  يبنفشه دوباره كمرش را صاف كرد و رو. درشت بود يليخ اوشيس كليه ديشا

 .داد فكر كرد يكه ذهنش را قلقلك م يزياز شكالت را به ته حلقش فرستاد و به آن چ گريد يا تكه

 آن كار را انجام بدهد؟ ايآ

 انجام ندهد؟ ايآ

 كودكانه بود، يباز كيبنفشه  يبرا زيچ همه

 خواست آنرا انجام دهد، يكودكانه نبود و او آگاهانه م يهم باز ديشا

 خواست چه كار كند؟ يم بنفشه

 را گرفت، يينها ميشكالت را قورت داد و تصم يتكه  نيآخر بنفشه

 ....خم شد اوشيصورت س يرو بنفشه

........ 

كرد  يخودش فكر م. را باز كند شيتوانست چشمها ينم يول ديشن ياطراف را م يصداها شيگوشها. بود ايروخواب و  نيب يدر حالت اوشيس

بود و در ذهن  دهيباز شدن در اطاقش را شن يصدا اوشيس. بود داريب مهين قتياست، اما در حق داريكرد كه ب يهم فكر م دياست و شا دهيخواب

 .تخت نشست يلبه  يرو يحس كرد كس اوشيس. يداريدر ب ايشنود و  يصدا را در خواب م نيكرد كه ا يكنكاش م ارشيهش مهين

 بود؟ ايهم خواب و رو نيا

شكالت آنقدر  يبو د،يچياش پ ينيمطبوع شكالت در ب يبعد بو يخواست خودش را در كنار تخت جا دهد و چند لحظه  يكرد كس احساس

 .اش قرار گرفته است ينيب يمتر يتسان كيگمان كرد درست در  اوشيواضح بود كه س

 تق: ناغافل صدا كرد اوشيس تخت

 .است يحس كرد دست كوچك دار،يب مهياش قرار گرفت و در همان حال ن نهيس يرو يباز هم احساس كرد دست اوشيس

 كوچك؟ دست

 ...كوجك دست

 بود؟ يچه كس دست

شكم باالتر آورد تا آنجا را بخاراند كه دستش با  يناخودآگاه دستش را از رو اوشياش به خارش افتاد و س نهيبرخورد دست با س ينقطه  همان

 .باز كرد مهيرا ن شيشد و پلكها اريهوش اوشيس. همان دست كوچك برخورد كرد

دو رو  يهاكه به خاطر شكالت يباز مهيبه همراه دهان ن يگوشت ينيب كيدر برابر چشمانش . نديب يچند لحظه باز هم احساس كرد خواب م يبرا

 .ديترس نباريا اوشيس. شده بود، قرار داشت يبرش، قهوه ا
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 چه بود؟ گريد نيا

 .كردند يرا كشف م يمستند افتاد كه هر بار، موجود ناشناخته ا يلمهايف ادي به

 از همان موجودات ناشناخته بود؟ يكيهم  نيا

چشمانش كامال از هم گشوده  نباريا. آن قرار گرفته بود يرو ،يقرمز رنگ نيبا آست ياش كه دست كودكانه ا نهيس يچشمش افتاد به رو اوشيس

 ....نفر باشد كيتوانست متعلق به  يدست كوچك فقط م نيشد، ا

 بنفشه بود؟ يدست كوچك برا نيا

 بود؟ بنفشه

 بنفشه؟

 كرد؟ يچه كار م نجايا بنفشه

 ...تيوضع نيتختش، آن هم در ا يرو

 بود؟ يچه كار نيا

 بنفشه: زد ادين جگر فراز ب اوشيس

 .ديبه گوش مهناز هم رس يحت ادشيفر يو صدا ديوحشتناك بود كه چهار ستون خانه لرز ادشيفر آنقدر

صورت  دنيشد و با د زيخ ميبه سرعت ن اوشيماند، س يباق اوشيس ي نهيس يعقب رفتند، اما دست بنفشه همچنان رو عيسر ييو دهان كذا ينيب

 اوشيگفت س يشهناز بود كه م يشد و آن هم جمله  يتكرار م اوشيجمله در ذهن س كيفقط . مغزش داغ شد ،يبنفشه با آن دهان شكالت

 .نسبت به بنفشه نظر سو دارد

 .جمله بود نيهم دييصحنه، در تا نيا قايدق خوب

خودش  ليدوازده ساله، با م يدختر بچه  كيكرد كه  يباور م يكرد؟ چه چه كس يچه فكر م اوشيس يدر باره  د،يد يصحنه را م نيا يكس اگر

 كار كرده است؟ نياقدام به ا

 كرد؟ يم يچه فكر اوشيدر مورد س د،يد يم تيوضع نيو بنفشه را در ا شديحاال وارد اطاق در بسته م نيمادرش هم اگر

 .هر چه كه بود به كودكان دوازده ساله نظر سو نداشت گريد اوشيس

 .ديرش ترسچند لحظه از افكا يبرا اوشيس

 .با قدرت بنفشه را هل داد اوشيلحظه اتفاق افتاد و س كيكند، در  يچه كار م دينفهم گريد

و منگ به او  جيبنفشه هم گ. شد رهيترسان، به بنفشه خ يكمرش را كامال صاف كرد و با نگاه اوشيس. پرت شد نيتخت به زم ياز رو بنفشه

 .كرد ينگاه م

 ....بود دهيبود، از بنفشه ترس دهيواقعا ترس گريد اوشيس

 .نبود اليداشت و خواب و خ قتيدهد، واقعا حق يهر آنچه را كه احساس كرده بود در خواب رخ م پس

 خواست در كنارش دراز بكشد، يبود كه م بنفشه
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 چه شود؟ كه

 افتاد؟ يم يشد، چه اتفاق ينم دارياگر او ب ايخدا

 د؟يبوس يوقت بنفشه او را م آن

 .....خدا يا

 .هم بدتر خواهد شد نيحرف روانشناس افتاد كه گفته بود، اوضاع از ا ادي به

 بدتر نبود، اوضاع افتضاح شده بود، گريكه د اوضاع

 ....افتضاح

 شود، اوشيخواست وارد تختخواب س يعلنا م بنفشه

 موفق نشده بود، نباريا خوب

 كرد؟ يبعد چه م ي دفعه

 كرد؟ يبعد چه م دفعات

 .زد يو بنفشه را صدا م اوشيس يكه با نگران ديرس اوشياطاق به گوش س رونيمهناز، از ب يقدمها يصدا

 د،يفهم يمادرش م اگر

 ....كرد يكه باور نم مادرش

 .آورد ياو نم يكند، به رو يم طنتيدانست او ش يم مادرش

 ند،يبه ذهن مادرش بنش يبد اليفكر و خ نكند

 ....نكند

اش بود به  يپا تخت يخشك شده را كه رو ياز پرنده ها يكيبود كه  نيا ديكه به ذهنش رس يزيو تنها چ ديپر رونياز تختش ب عيسر اوشيس

 :ديپرس يبعد، مهناز در اطاق را باز كرد و با نگران يچند لحظه . دست گرفت و كف اطاق انداخت

 ؟يشده؟ چرا داد زد يچ اوشيس-

 :ديلرز يم شيصدا اوشيس

 يديشدم، ببخش اگه ترس يپرنده رو انداخت، من عصب نينگران نشو، بنفشه زد ا ز،يمامان، چ-

 .زد ينم يكرد و الم تا كام حرف ينگاه م اوشيبه س يبنفشه ثابت ماند كه كف اطاق ولو شده بود و با دهان شكالت يرو نباريمهناز ا نگاه

 :گفت تيبا عصبان مهناز

 ؟يهلش داد-

 .به اجبار سر تكان داد اوشيس

 ارزش داره؟ ؟يكرد نكارويچرا ا ؟يشد وونهيد ؟يمسخره هلش داد يپرنده  هيواسه -

 بود كه بنفشه را هل داده بود، يزياز آبرور يريجلوگ يمسخره نبود، بلكه برا يپرنده  كي يدهد كه برا حيتوانست توض ينم اوشيس و
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 ....يزيآبرور

 :بلند كرد و گفت نيزم يبه سمت بنفشه آمد و او را از رو مهناز

 دهيبچه چقدر ترس رم،يبم ياله رون،يب ميدخترم پاشو بر-

 بود؟ دهيترس بنفشه

 ...ديشا

 ....از ترس، قبض روح شده بود اوشيس اما

 خواست چه كار كند؟ يم بنفشه

 كرد؟ يچه كار م ديبا او

 د؟يتوانست از مشكلش بگو يم يچه كس به

 بنفشه؟ ايخودش  مشكل

 واقعا مشكل خودش بود، نباريانگار ا نه،

 د،يد ياگر مادرش م د،يفهم يمادرش م اگر

 ...ديد يشهناز م اگر

 ...ايخدا يوا

 كرد؟ يرا باور م اوشيس يحرفها يكس چه

 داد؟ يحق را به او م يكس چه

 عمه شهناز؟ حتما

 ....خنده دار بود هه،

 نفر افتاد، كي اديبه  اوشيبس

 داشت، يفرد لبخند به لب، نه آن فرد لبخند به لب، اسم كي ادي به

 همان روانشناس بودف او

 بود، نيشغلش هم او

 كرد، يرا باور م اوشيحرف س او

 كرده بود، ينيب شيروز را پ نيخودش ا اصال

 دانست كه آن حرف را زده بود، يم يزينبود، حتما چ بگويغ گريكه د او

 سال از او كوچكتر است، نيمهم نبود كه چند اصال

 به سن و سال او چه كار دارد؟ اصال

 خواهد از علمش استفاده كند، يم او
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 رد،يخواهد از او راهكار بگ يم او

 ....دانست يم يزيچ او

 .ديلرز يم اوشيبدن س تمام

 وارد اطاقش شده بود؟ يبا چه جسارت بنفشه

 ...بود يچه كار نيا

 ....خدا يا

 ...شد يهم بدتر م وشاياز ن گريدختر دو سال د نيا

 كرد؟ يكار م چه

 رفت، يفردا به سراغ آن روانشناس م نيهم

 شد، يكه هرگز مانع از ورودش به مطب خود نم او

 ....روانشناس بود او

 خواهد شد، وانهيحاال د نياحساس كرد هم اوشيس

 بود دهينترس نقدريتمام عمرش، ا در

 اوش،يالزم بود س تيترس برا نيا

 ...الزم بود تيبرا

 :جوان رفت يراست به سمت منش كيوارد مطب شد و  اوشيده صبح بود كه س ساعت

 صحبت كنم.....خوام با خانم يسالم خانم، م-

 ن؟يداشت يسالم، وقت قبل-

 هيضرور يلياما كارم خ ر،ينخ-

 نينيمنتظر بش ديبا-

 چقدر؟-

 دو ساعت يكي-

 مهمه يليكارم خ نمشون،ياالن بب ديمن با اده،يدو ساعت ز يكيچه خبره خانم؟ -

 داخل نيبفرستمتون بر گهيساعت د هيكنم تا  يم يخوب، سع-

 .....صبر كرد و صبر كرد اوشيس و

............ 

قبل در خاطرش زنده شد،  يروانشناس هم او را شناخت و برخورد هفته . مبل نشست و به او چشم دوخت يروانشناس رو يرو به رو اوشيس

 .دانشت از كجا شروع كند ينم اوشيس. اورديخودش ن ياما به رو
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 د؟يچه بگو اصال

 خانم حق با شما بود؟ ديبگو

 .اندازد يرا كه اصال نخواهد گفت، در آن صورت، روانشناس او را دست م نيا نه

 خواهم؟ يقبل، معذرت م يخانم بابت رفتار دفعه  ديبگو

 .كند يبه او نگاه م روزمندانهيروانشناس با لبخند پ د،يرا هم نخواهد گفت، اگر بگو نيا نه،

 گفت؟ يچه م پس

 :ديروانشناس را شن يصدا

 اد؟ياز دست من بر م يبخشنده، چه كمك يآقا نيخوش اومد-

 :شروع به صحبت كرد تيمكث، در نها هيآب دهانش را قورت داد و بعد از چند ثان اوشيس

 هياول . شده ياگه بگم چ شهيخانم باورتون نم گه،يبود د شيپ يشما؟ هفته  شياومده بودم پ يبار ك نيشده، آخر شتريخانم من مشكلم ب-

 ن؟يدون يشما كه منو مقصر نم ،يزيچ

 نيراحت حرفتونو بزن ستم،يمن در مقام قضاوت ن يبخشنده، در ثان يشده آقا يدونم چ يمن كه هنوز نم-

 ....خانم، خانم-

 انگشتان دستش را در هم فرو برد اوشيس

 براتون قسم بخورم؟ ينكرده بودم، من خواب بودم، به ك يتو تختخواب من، به روح بابام من كار اديخواست ب يخانم بنفشه م-

 ميمشكلو حل كن يبا همفكر ميتا بتون نيبكش قينفس عم ن،يآروم باش-

 تا االن تو شوكم روزيتخت من، خانم من از د يتو مدويبودم تو تختم، بنفشه داشت م دهيخواب روزيخانم من د-

 اتفاق افتاده بود؟ نيقبال هم ا-

 يكه من نم يكن يخانم شما باور م د،يمنو بوس يبار هم شونه  هيخواد منو ببوسه،  يبهم گفته بود كه م يدوبار يكيخوب چرا،  يقبال نه؟ ول-

 .....بچه نيا....بچه نيخواستم به ا

 نتوانست ادامه دهد، اوشيس

 نيآروم باش ن،ينگران نقدريشما چرا ا-

دارم، اگه بنفشه بخواد به عمه  ياالتيبچه خ نيدلش خواست به من گفت، گفت من واسه ا يبه من زنگ زد، هر چ شيخانم عمه اش چند روز پ-

كه  نيا شه،يم يزيمن، آبرو ر يدر خونه  اديفردا عمه ب كه،يشهر كوچ هي نجايخانم ا ره؟يگ يعمه طرف منو م نيكن يبگه شما فكر م انوياش جر

 كار كنم؟ يمن چ نيبچه است، همش دوازده سالشه، به من بگ هي نيمن بگم عقل داشته، ا ستيساله ن يدختر س هي گهيد

 ميبه مشكالت برس يكي يكي ن،يخوب آروم باش ليخ-

سمت  رنيكه م نايهم گه،يكارا د نيهم هم يكيمصرف مواد بود اون  يكيكردم اما دوتا كارو اصال انجام ندادم  ميكارا تو زندگ يليخانم، من خ-

بوده، مگه  ريمن خ تين يبچه كمك كنم، اصال خود شما گفت نيخواستم به ا ينظر سو نسبت به بچه ها، خانم باور كن من م نيبچه ها، هم
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 ن؟ينگفت

 .تكان داد يسر اوش،يس يگفته ها دييبدر تا روانشناس

 .دو دل بود ،يگفتن حرف يشد، برا رهيچند لحظه به كف اطاق خ اوشيس

 زد ايدل به در باالخره،

 خانم-

 بله؟-

 گذشته ام يخوام بابت رفتار هفته  يخانم، حق با شما بود، من عذر م-

 .لبخند زد روانشناس

 ميمشكلو حل كن نيخوا يكه االن م نهينداره، مهم ا يراديا-

 كار كنم؟ يخانم من چ-

 رفتار پدرش يبنفشه با شماست و بعد نحوه  يعاطف يرابطه  يدر حال حاضر مشكل اصل م،يكن يبند تياولو ديگفتم كه ما با-

گ از جر و بحثش با پدر بزرگ و مادر بزر. داد حيتوض شيهفته افتاده بود برا نيكه در ا يو از اتفاقات ديحرف روانشناس پر انيبه م اوشيس

 .....انيبنفشه و جر و بحثش با شهناز و شا

 :شروع به صحبت كرد روانشناس

در برابر  نيكن يبا بنفشه چه رفتار نياالن بدون ديگم، شما با يبراتون م اتويو بعد جرئ ن،يكار كن يگم چ يبهتون م يبخشنده به طور كل يآقا-

 ارشرفت يتا در مورد نحوه  نجايا اديمشاوره ب يبرا ديبعد پدر بنفشه با ن،يريو چطور كم كم ازش فاصله بگ ن،يبگ يبچه چ نيابراز احساسات ا

 نمشيخوام بب يخود بنفشه است كه م تيباهاش صحبت كنم، اصال مسائل رو از زبون اون بشنوم، و در نها

 نجا؟يا انيو بنفشه ب انيشا يعني-

 نجايا انيب ديبله، با-

 زنم يباشه خانم، باهاشون حرف م-

 نيريبچه فاصله بگ نياز ا ديكه كم كم با نهياونم ا ات،يبه جزئ مياال برسخوب ح-

 يقبل يهمون بنفشه  شهيدوباره م رميبدبخته، اگه ازش فاصله بگ يليبچه خ نيخانم ا-

 نيكن يبه كمك خود شما، به كمك پدرش، البته اگه هر دو نفر همكار م،يكن يكنترل م طويمح-

 نه ايكنه  يم يدونم پدرش همكار ينم-

 ميكن يرو امتحان م گهيد ينكرد، راه ها ياگر پدر همكار م،يكن يما تالشمونو م-

 توانست به او كمك كند؟ يروانشناس م ايآ. انداخت نييحرف، سرش را پا نيا دنيبعد از شن اوشيس

 توانست؟ يم واقعا

............. 
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 :كرد اوشيرو به س روانشناس

 ه؟يه بنفشه چبخشنده، احساست نسبت ب يآقا-

 جا خورد، اوشيس

 ،يا رانهيسوال غافلگ چه

 ....او نسبت به بنفشه احساس

 .....هوممممم

 دوسش دارم ن،يدون يخوب م ز،يسوزه، خوب چ يخوب دلم براش م-

 ؟يچرا دوسش دار-

زنه آدم از  يم ييحرفها هيذارهف  يچقدر سر به سر من م نيبا نمكه، اگه بدون يعنيخوب، خوب كارهاش خنده داره،  ،ييبابا، چه سواال يا-

 دادم يدختر مثه بنفشه داشتم، جونمو براش م هيسوزه، بخدا من اگه  ياما در كنارش دلم براش م ره،يم سهيخنده ر

 ن؟يدونه كه دوسش دار يبنفشه م-

 گم آره يپرسه كه دوسش دارم منم م يخوب آره، ازم م-

 ن؟يفقط هم-

 بگم؟ ديبا يپس چ گه،يآره د-

 :تكان داد و گفت يسر شناسروان

بخشنده  يآقا نيبب ن،يكار كن يگم چ يخوب حاال م ن،يمشكل شد نيدچار ا نيهم يشما در مورد احساساتتون به بنفشه، ناقصه، برا يحرفها-

 اديداد و فر ويشيم يعصب ايآره  يگ يكلمه م هيو  يكن يتعجب م ايكه  نهيا نيكن يكه شما م يگه، تنها كار يبنفشه از عالقه اش به شما م يوقت

خواست  يدختر داشتم دلم م هيآره بنفشه اگه  يبگ ديبا ،يگه دوسم دار يبنفشه م يوقت ،يكن ينم تيعالقه رو هدا نيمتاسفانه شما ا ،يكن يم

تورو دوست دارم، اما شما  عاقل يخوب و گلو دوست داره، منم مثه آدم ها يبچه ها يكه هر آدم عاقل يدختر خانم خوب هيتو  يبگ ايمثه تو بود، 

گذشته از اون  فه،يبا كلمات شما ضع يباز رن،يگ يحرفامون قرار م ريراحت تحت تاث يليبچه ها خ ن،يآره دوست دارم، هم يگ يم ؟يگ يم يچ

كه بتونه  يرو جواب نده، كم كم بنفشه رو سوق بده به سمت كس يكيزنه از هر سه چهارتا تماس،  يبه شما زنگ م يزيهر چ يبنفشه مدام برا

 نهيبچه بش نيا لدرد د يپا

 ؟يمثال ك-

 بهتره؟ هيبه نسبت بق ياز همه عاقلتره؟ ك يبنفشه ك يتو خونواده -

 عاقلتر است؟ يبا خود فكر كرد كه چه كس اوشيس

 كس، چيه

 ...در آن خانواده عاقل نبود يكس

 بهتره هيبه نسبت بق انيخواهر شانه، شهناز،  ،يك چيه-
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 رهيصورت بگ شونيتوسط ا ديها با ياز همكار يسر هي نجا،يا ارنيب فيخوب پس الزمه شهناز خانم هم تشر-

 كنم؟ يكار ييتونم به تنها يمن نم-

به  يرفت يبرداشت ريشمش هي نيواسه هم ،يتنه حل كن هيمشكالتو  يهمه  ديبا ،يهمه كاره باش ديبا يكن يشما فكر م نجاست،ياشكال كار ا-

 بنفشه انيجنگ اطراف

 ه؟يبچه ج نيا فيكنار، پس تكل دنيراحت خودشونو كش يليرفتم، اونا خ يم ديخانم با-

اونها االن زخم  ن،يكن يبده، اما كار شما هم بده كه با مردم جر و بحث م يليكنه خ يبچه رو قبول نم نيا تيمسئول يكس نكهيا ن،يگوش كن-

كه اونا  يباشه، شما اصرار دار شنهاديبه صورت پ ديكمك شما با ن،يكن يم دترياونا رو شد ي نهيكارتون ك نيتند، ناخواسته با اخورده هس

 كه نشد كمك نيا ،يبا مردم بجنگ ديگوش كنن، هرچند حرف شما درست باشه، شما كه نبا نوحرفتو

 رفتم در خونه؟ يم ديپس نبا-

ام بود به شما  فهيداره من وظ تويوضع نيشما ا يخانم، آقا نوه  يگفت يم ديكردن اصال درست نبود، شما با نيبود، اما توه يخوب رفتن كار خوب-

 بگم، خداحافظ

 ؟يكردن چ يخوب اگه قبول نم-

 يكن يم نيو توه يشيم ياما شما عصب ن،يگشت يم يدنبال راه بعد ديبا-

 آهان-

 ...كرد يروانشناس، عاقالنه فكر م يحرفها يكم كم رو ييآهان را كش دار ادا نكرد، گو نباريا اوشيس

 :ادامه داد روانشناس

 يزياونم تو اون سن كم؟ هرچ ؟يديخر ياون رژ لب م يسوال دارم، اگه بنفشه دختر خودت بود برا هيشماست، من  دنيكادو خر يمورد بعد-

دوازده  يدختربچه  هي ينداشته باشه كه ما برا يراديا چيه طيو تو فالن شرا طيداره، ممكنه تو فالن مح يطيمح ويفرهنگ طيداره، شرا يمقطع سن

 ؟يچ يعنيكار  نيا ست،يسر بچه ن يباال يخاص بنفشه كه بزرگتر طيشرا نياما حاال تحت ا م،يلب بخر رژساله 

 شد، دلم سوخت يم يعقده ا دم،يخر يخانم اگه نم-

نه شما هم  ن؟يداشت اي نيبا هم دار زويشما مگه همه چ م،يداشته باش م،يخوا يرو كه م ييزهاياون چ يهمه  ميتون ينم شهيبخشنده، ما هم يآقا-

 وومتونم د يمشكالت نم يمن باشه كه فردا جلو اريدر اخت زياگه همه چ ه،يو كاست يپر از كم ياصال زندگ ن،يدار ييها يكاست ن،يدار ييكمبودها

 رو تجربه نكردم يچون ناكام ارم،يب

 :مبل جا به جا كرد يخودش را رو اوشيس

 ديخر يم شيبيخودش با پول توج دم،يخر يخانم اگه من هم نم-

 ياندامه و بچه سال نشون م زهير يليكه خ نيكه شما كرد يفيبا اون توص يدخترك هيبه  ،يشيلوازم آرا يكنم تو فروشگاه ها ياوال من گمون نم-

گفتم شما  يمن نم گهيشما نبود، د ياشتباه متوجه  نيا گهياون موقع د د،يخر يحق با شما باشه و خودش م ميريگ ايده، رژ لب بفروشن، ثان

 كه االن وقت رژ لب زدن ميكرد يقانع كننده اونو متوجه م ليبا دل ديسنش مقصر بود و بعد ما با يبچه با توجه به مقتضا نيخود ا ،يكرد تباهاش
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 اديشما رژ لب بزنه، چون شما خوشت م يبرا دياون بچه فكر كرده با ،يگذاشت ارشيرو در اخت لهيوس نياما االن شما خودت ا ست،ين

 :آتش شد يمثل اسپند رو اوشيس

 ....يفكر كرده واسه چ خوديب اد؟يمن خوشم ب-

 يشد يآقا آروم باش، بازم كه عصب-

 .به روانشناس نگاه كرد يديزبان به دهان گرفت و با نا ام اوشيس

 آرام و خونسرد است، نقدريدلش گفت كه خوش به حال روانشناس كه ا در

 ...بدبخت بود اوشيكه مشكل او نبود مشكل س نيهم آرام و خونسرد باشد، ا ديبا

 .تكان داد يناتوان يزد و سرش را از رو هيمبل تك يبه پشت اوشيس

 اشتباهه نيا يكن دايپ يراهكار هيهر رفتار بنفشه،  يه براك نهياشتباه شما ا ياز كارها گهيد يكي-

 :دوباره صاف نشست اوشيس

 ؟يچ يعني-

 يكرد يو ابروهاشو درست م يديخر يمداد تتو م ديخرابش كرده بود، شما نبا نكهيو ا نيگفت ياز ابروهاش م شيپ يهفته  ادمهي-

 كردم؟ يكار م يپس چ-

 زد، تاوانش هم اخراج موقت از مدرسه ست يم غيابروهاشو با ت ديبنفشه نبا م،يتاوانشو پس بد ديبا ميكن يما اشتباه م يوقت-

 خوب اون كه اخراج شد-

 ريدر غ م،يبمون ميكه كرد ياشتباه يپا ديبا ،يدار يجبران هي يهر كار بد ميريبگ ادي ديما با ،يجبران كرد شويچند روز شما خرابكار ياما برا-

ما  يهمه  ؟يداد يبابت اون اشتباه تاوان نم ؟يكرد ياشتباه نم يشما هم سن بنفشه بود م،يكه اشتباه نكن ميفهم يوقت نم چيصورت ه نيا

اشتباه،  ميبدون ديما با يطيمجزاست، تحت هر شرا زيدو تا چ نايا ،يكن يبچه اشتباهاتشم ال پوشون نيا تيبه خاطر وضع ديشما نبا م،يجور نيمه

 اشتباه ست

 د،يدانست چه بگو ينم گريداد، د هيتك يصندل يدوباره به پشت اوشيس

 چون روانشناس نبود؟ اياشتباهات از او سر زده بود،  نيخود فكر كرد كه چون پدر نبود ا با

 ....اشتباهات شده بود نيدچار ا يدلسوز ليبه دل اوشيس

 .....يدلسوز ليدل به

 وشاين يدوباره  بتيغ ريثابت ماند اما فكرش را درگ وشا،ين يخال يجا يچند لحظه رو ينگاهش برا. نشسته بود زشيبغ كرده پشت م بنفشه

 .بود اوشيس ريفكرش درگ. نكرد

 ...بد اخالق اوشيس

خواست در كنارش دراز بكشد و او را  ياو فقط م. هلش داده بود نباريا يبود و حت دهيكش اديبار چندم بر سرش فر يبد اخالق كه برا اوشيس

 .ببوسد
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 با او داشت؟ يرفتار نيچه چن يبرا اوشيس

هنوز . زنگ بزند اوشيجرات نداشت به س گريهم با او نگرفته بود، خودش هم د يا هيتماس چند ثان كي يحاال سه روز گذشته بود و حت و

 .به خانه اشان رساند اوشيس نيمهناز او را با ماش تيحاضر نشد او را به خانه برساند و در نها يحت اوشينرفته بود كه بعد از آن اتفاق، س ادشي

 را ترسانده بود، اوشيدانست كه با آن رفتارش، تا چه حد س ينم بنفشه

 ....دانست ينم

به داخل كالس  ياز دختركان به طور ناگهان يكيدركالس باز شد و . كرد يرا خط خط زيم يكه در دستش بود رو يو با خودكار ديآه كش بنفشه

 :زد اديفر جانيو با ه ديپر

 زادگان از مدرسه اخراج شده ه ه ه ه عيسم وشايبچه هااااا، ن-

 :ديبه گوش رس ييهر سو صدا از

 كار كرده؟ يچرااا؟ مگه چ ع،ييييييييييييه-

 سه روز؟ ايهفته  هيچند روز اخراج شده؟  يوااااااا-

 مامانشو آورده بود مدرسه؟ نيپس واسه هم-

 :گفت جانيخبر را آورده بود، با ه نيكه ا يدختر

 يچ ستيخونه بوده، معلوم ن هيدو روز تمام با دو تا پسره تو  دميچرا؟ من شن نيدون يمدرسه، بچه ها م اديحق نداره ب گهيكال اخراج شده، د-

 كار كرده ه ه ه ه ه ه

 :زدند اديفر يدختركان كالس دسته جمع نباريا

 عيييييييييييييييييييه-

 .شده بود خكوبيخبر م نيا دنيبا شن هم بنفشه

 از مدرسه اخراج شده بود؟ وشاين

 خانه بود؟ كيروز كامل به همراه دو پسر در  دو

 بودند؟ ايآن دو پسر همان فواد و پور يعني

 آورده بودند؟ وشايبر سر ن ييبال چه

 ....نمانده بود يباق شيبرا ييآبرو گريد

 بر باد رفته بود، شيآبرو

 .....برباد

 :ديكش رونيافكارش ب انيبنفشه را از م را،يسم يصدا

 يباهاش دوست نبود گهيد يآورد يچه شانس ه،يچه دختر بد وشاين نيبنفشه؟ ا يديشن يوا-

 بود، دهيرا خط كش ايو فواد و پور وشايبنفشه با خودش فكر كرد كه واقعا چقدر خوش شانس بود كه دور ن و
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 بود، اوشيس ونيرا هم مد نيا

 ....بود دهيشد كه او را ند يسه روز م قايبداخالق كه با امروز، دق اوشيس همان

 :زد اديفر د،يدو يم زشيكه به سمت م يكه در حال ديچيدخترك دوباره در كالس پ يصدا

 يقيبچه ها، خانم شف يوا-

پنهان كردند، و  فشانيرا درون ك رهيو سوهان ناخن و غ ليدختركان به جنب و جوش افتادند و هر كدام وسائل ممنوعه همچون موبا دوباره

 :مقدمه رو به بچه ها كرد يترسناكش وارد كالس شد و ب يبا اخمها يقيخانم شف. رفت يمقنعه ها فرو م ريبود كه با عجله، به ز ييموها

انجام  يكثافت كار ويباز يقرت نكهينه ا ن،يريبگ ادي يزيچ هي نيكه درس بخون نيگم، مدرسه اومد يدارم م يچ نينيبب نيخوب گوشاتونو وا كن-

كه  نياخراج شد، ا شهيهم يكاراش از مدرسه برا نيزادگان به خاطر هم عيسم تونيندارم، همكالس ياصال شوخ زايچ نيمن در مورد ا ن،يبد

شماها  گهياز گناهش بگذرم، د ارمويهفته اخراج، سر و تهشو هم ب هي ايكه من بخوام با سه روز  ستيبرداشتنو ناخن الك زدن ن بروا گهيد

دوروز خونه هم نبوده، آخرم معلوم  نيخانم ا ميديفهم تيموجه كه در نها ريغ بتياونم بابت دو روز غ ن،يزادگان ندار عيبه اسم سم يهمكالس

دوروزو با اونا بوده، اما در  نيكه دخترشون ا ييبرن سراغ هموناادبش كننو  ديپدر و مادر خودش با گهيبوده، اونو د ايك شيشد كجا بوده و پ

كرد  يكه فكر نم يزيهرچند اون به تنها چ اد،يدرس خوندن ن يمن برا يتو مدرسه  گهيد يدانش آموز نيمن بود تا همچ اراتياخت يحوزه 

كنه، اونم  يزادگان رفتار م عيداره مثه سم يكس نميدرس خوندن، بب يبرا نجايا نيها حواسشونو جمع كنن، اومد هيبق د،درس خوندن بو نيهم

 ن؟يديكنم، فهم ياخراج م

 :شده، نعره زدند دهيكش نييپا يشانيتا پ يبا مقنعه ها دختركان

 بععععععع لههههههههههه-

 .بنفشه آب دهانش را قورت داد و دوباره در فكر فرو رفت. رفت رونيو از كالس ب ديچرخ يبدون حرف اضافه ا يقيشف خانم

 اخراج شده بود؟ شهيهم يبرا گريد وشاين يعني

 رفت؟ يم ايهم به سراغ فواد و پور سيپل حاال

 آورده بودند؟ وشايبر سر ن ييچه بال ايفواد و پور يعني

 كرده بودند؟ ياو كار با

 ست،ين وشاين يخوشحال بود كه جا بنفشه

 نبود، يكدامشان دختر خوب چيدر نظر ه گريد وشاين ستند،ين وشاين يدختركان خوشحال بودند كه جا يجز بنفشه همه  به

 .....كدامشان چينظر ه در

.............. 

 :داد و گفت يساك لباس را به دست مشتر اوشيس

 مبارك باشه خانم-

 :به بدنش داد و گفت يكش و قوس انيشا .رفت رونيب كيتشكر كرد و از بوت اوشيبا لبخند از س يمشتر
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 ام يراض يليمن خ ما،يامروز خوب فروش كرد-

 .سر تكان داد انيشا يگفته ها دييدر تا اوشيس

رو  نجايمن برم تو ا اي م؟يبر ييدوتا يخوا يم ارم،يدوباره جنس ب رميم شه،يم يداره خال كيبوت ه،يبرم ترك گهيممكنه من ماه د اوشيگم س يم-

 ؟يبچرخون

 .بود شخوانيپ يرو يدر حال تا كردن لباسها انيتوجه به سوال شا يب اوشيس

 ؟يايم ،يگ يم يهم فاله هم تماشا، ها چ م،يبر ييدوتا ايب ايجون س-

 :گذشت اوشياز ذهن س يفكر

 داره؟ يشرط هي يول ام،يآره م-

 ؟يچه شرط-

 يايگم ب يكه من م ييتو هم با من جا-

 :شد زير انيشا چشمان

 كجا؟-

 روانشناس شيپ ميبر-

 .ديچتد لحظه مكث كرد و ناگهان بلند بلند خند انيشا

 هفته ده روز صفا هي ميبر م؟يپس بر وونه،يباحال بود، باشه بابا من خل و د يليتو، خ يهست يهاهاهاهاها، عجب كره خر-

 .كرد اوشيس يحواله  يچشمك و

 :گذاشت، گفت يو همانطور كه لباسها را درون قفسه م ديچرخ اوشيس

 روانشناس شيپ ميبر ييدوتا ايزنم، ب يحرف م يمن دارم جد-

 :كرد و گفت ينگاه كرد كه حاال به سمت او برگشته بود و او هم متقابال نگاهش م اوشيبه س رهيخ رهيخ يكم انيشا

 ندارم، عقلم سر جاشه يبشه؟ من مشكل يكه چ ميروانشناس بر شيپ-

 :ديچرخ انيكامال به سمت شا نباريا اوشيس

همش هفت  نيخودمونه، با ماش يراسته  نيروانشناس بودم، مطبش تو هم هي شيروانشناس، من امروز پ شيپ رنيها م وونهيمگه فقط د انيشا-

 بنفشه اونجا بودم تيراهه، به خاطر وضع قهيهشت دق

 :پوزخند زد انيشا

 هيتو خونوادشون ارث يوونگيد يگفت يم گه،يد اديدختر به عمل م نجورياون مادر ا از ست،يهم ن ديشده؟ بع وونهيآهان پس بنفشه د-

 .ديدوباره بلند بلند خند و

بود و دختر خودش را  ستادهيدر مقابلش ا اليخ يكرد كه ب ينگاه م يبه پدر. نگاه كرد اوشيكمرش گذاشت و به س يدستش را رو اوشيس

 .شد يدوباره عصب اوشيكرد، س يمسخره م
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 .قابل تحمل بود ريواقعا غ انيشا يرفتارها

 ....قابل تحمل ريغ

 يدار يدادم، گفتم تو باهاش چه رفتار حيبنفشه رو براش توض يزندگ تيخواد با تو صحبت كنه، من وضع يروانشناس م ان،يشا-

 :گفت يبه تند انيشا

 ستمين وونهيمن كه د ؟يگفت يچ يواسه خودت سر خود رفت ام،ينم يروانشناس چيه شيمن پ-

 هيترك امياونجا منم باهات م ميبر ايخوب ب ه،يترك ميباهم بر يمگه نگفت ،ينباش وونهيدونم د يم ديواهللا بع-

 :جا داد شخوانيپ ريپخش و پال شده را ز يلونهايكرد و نا اوشيپشتش را به س اوشيس

 رميمن نظرم عوض شد، خودم تنها م-

 ريدرگ يسن بحران نيكنه؟ ممكنه تو ا يم دشيتهد ييچه خطرها يدون يم ؟يسن حساسه، تو خبر دخترتو دار هيگوش كن، بنفشه تو  انيشا-

 احساسات بشه

 خوب بشه، به من چه-

 .نگاه كرد انيكمرش برداشت و به شا يدستش را از رو اوشيس

 وفتهيآدم ناتو ب هي ريممكنه هزارتا ضربه بخوره، ممكنه گ ست؟يسرنوشت دخترت برات مهم ن يراست يخوب بشه؟ تو راست يگ يكه م يچ يني-

 يداره شورش م ياديز نميكنه؟ بب يخواد عشق و عاشق يبعدشم م شه،يسرش نم زهايچ يليكه خ تهيخاص يب يدختر بچه  هياوال كه اون  ن،يبب-

 زنمش يكنه با كمربندم م

 :كرد با آرامش صحبت كند يشدن بود، سع زيه خشمش در حال سر ردوبار. كرد نييرا درون كفش باال و پا شيانگشتان پا اوشيس

 گه؟ يم يخانمه چ نيا نيبرو بب ايب ،يبذار هيما نتياز وجود نازن نقدريكه ا نيا يبه جا ان،يآقا شا-

 خانمه؟ كدوم خانمه؟-

 روانشناسه نيهم-

 ه؟يروانشناس خانمه؟ جون من؟ چه شكل-

 :ديرس اوشيبه گوش س شيدوباره صدا د،يايب رونيب شخوانيپوزخند زد و خواست از پشت پ انيشا. نگاه كرد انيبه شا رهيخ رهيخ اوشيس

 ووننيخودشون د نايروانشناسا، ا نيا بيتو ج زيپولتو نر يخود يتو هم ب ام،ينم يگورستون چيمن ه-

به او  زياستفهام آم يبا نگاه انيشا. را گرفت و او را به سمت خود چرخاند شيرساند و از پشت بازو انيپا تند كرد و خودش را به شا اوشيس

هم فشار  يرا رو شيروانشناس افتاد و لبها يگفته ها اديلحظه به  كي. ديفحش و ناسزا بگو انيدهان باز كرد تا دوباره به شا اوشيس. شد رهيخ

 .داد

 ....بجنگد گرانينكند با د يگفته بود سع روانشناس

 :لبخند زد انيشا

 خوب؟-
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 ....تياو دوخت و در نها يرا به كفشها شيفشار داد و چشمها انيشا يبازو يدستش را رو اوشيس

 .افتاد نييشل شد و پا ان،يشا يبازو ياو را به عقب هل داد و دستش از رو يكم تيدر نها و

 .لباس رفت يآمد و به سمت رگالها رونيب شخوانيتكان داد و از پشت پ يبه مسخره، سر انيشا

 .نزند ادياز حد به خودش فشار آورده بود تا فر شيب. تندتر شده بود اوشيس ينفسها

 داشت، دنيجنگ يواقعا جا يپدر نيچن كيبجنگد، اما  گرانيشود و با د يعصبان ديگفته بود كه نبا روانشناس

 نوبر بود، يپدر نيچن

 .....نوبر

......... 

تخت  يآنقدر قدرت نداشت تا آنرا از رو. ديكش يتخت شكسته اش م يتشكش را در دست گرفته بود و با زحمت آنرا از رو يگوشه  بنفشه

 يشماره  دنيو با د ديدو يتشك را رها كرد و به سمت گوش. اش به هوا بلند شد يزنگ گوش يصدا. ديكش ياما همچنان آنرا م اورد،يب نييپا

 :گفت اطيگوشش گذاشت و با احت يرا رو يبا عجله گوش. شد زانينام لبشضربان ق اوش،يس

 سالم-

 :بنفشه، خنده اش را فرو خورد يو محطاطانه  يلحن رسم دنيبا شن اوشيس

 سالم بنفشه، حالت خوبه؟-

 من خوبم-

 ؟يكرد يكار م يچ يداشت-

 بذارمش نيزم يكه رو دميكش يتخت م يداشتم تشكو از رو ره،يگ يخوابم كمرم درد م يتختم شكسته، شبا كه روش م-

 يتو كه زورشو ندار-

 .سكوت كرد بنفشه

 :ادامه داد اوشيس

 ييجا هي ميدنبالت بر اميم گهيساعت د ميكنم، لباس بپوش تا ن يبرات جا به جا م اميخوب، حاال اون تشكو ولش كن، خودم م ليخ-

 .بود اوشيداشت بودن در كنار س تياهم شيرفت، آنچه برا كه به كجا خواهند دينپرس اوشيآنقدر خوشحال شد كه اصال از س بنفشه

 .....اوشيس فقط

.............. 

 يبنفشه نشده بود ول ي رهينگاه خ يمتوجه  اوشيبه گمان خودش س. بود يكرد كه در حال رانندگ ينگاه م اوشيچشم به س ياز گوشه  بنفشه

 :شروع به صحبت كرد تيكرد تا قهقهه نزند و در نها يبه زحمت خودش را كنترل م اوشينگاهش آنقدر واضح بود كه س

 م؟يريكجا م ميدار يدون يبنفشه م-

 دونم ينه، نم-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١٦ 

 خانم مشاور هي شيپ ميريم ميدار-

 :ديبا تعجب پرس بنفشه

 ؟يواسه چ-

 خواد باهات حرف بزنه، ازت چند تا سوال داره، به سواالش قشنگ جواب بده باشه؟ ياون خانمه م-

 ؟ييمثال چه سواال-

كنه بهش بگو تا اون خانمه  يم تتيكه اذ يزيبهش بگو، هر چ يكه داشت يپرسه، تو هر مشكل يپرسه، از مشكالتت م يمثال از مامانو بابات م-

 كمكت كنه، باشه؟

 ؟يايتو هم م-

 نيجواب بده، ا ديخانمه پرس يباشو هر چ يدختر خوب شهيمثه هم ،يبا اون خانم صحبت كن ييتنها ديتو با نم،يشيم رونيمن ب يول ام،يمآره منم -

 ؟يكن يكارو م

 .سرش را به عالمت مثبت تكان داد بنفشه

............ 

 :روانشناس نشست و شروع به صحبت كرد يرو به رو اوشيس

 ادينشد كه ب يخانم، من با پدر بنفشه صحبت كردم، راض-

 :تاسف تكان داد و گفت يسرش را به نشانه  روانشناس

 بود؟ يچ ومدنشين ليدل-

 :گفت يبا شرمندگ اوشيس

 ووننيگفتش روانشناسا خودشون د يول ديواقعا ببخش دا،يگفت ببخش يحرفها، بعدش هم م نياز ا ستموين وونهيگفت من د يم-

 ....برد يزمان م وفتديتا فرهنگ مراجعه به روانشناس، در جامعه جا ب. بود دهيشن اديحرفها ز نيتعجب نكرد، از ا شناسروان

 ن؟يبنفشه صحبت كرد يكنم، با عمه  يهم باهاشون صحبت م ياگه شده تلفن يحت رم،يگ ينداره، خودم باهاشون تماس م يراديخوب ا-

 هنوز نه-

 چرا؟-

 گهفيمن بود د ريالبته تقص م،يبا هم جر و بحث كرد ميديكه ما به هم رس يهر بار يعنيبا عمه اش داشتم،  يجر و بحث حساب هيخانم من -

 بچه كمك كنه نيخواستم شهناز به ا يم يزورك

كنن، خوب بنفشه  يم يرهمكا اديز يليرو به شما دادن؟ پس به احتمال خ نجايخودشون آدرس ا نيمگه نگفت ن،يحتما با شهناز خانم صحبت كن-

 ن؟يرو آورد

 رونهيبعله آوردمش، ب-

 تو اديب نيبه بنفشه بگ نيداشته باش فيتشر رونيخوبه، شما ب-
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 :مبل بلند شد ياز رو اوشيس

 باشه-

......... 

 .بلند سالم كرد يقدم به درون اطاق گذاشت و با صدا يو كنجكاو اطياطاق مشاوره باز شد و بنفشه با احت در

به پا داشت،  يمشك يو شلوار ل دهيرا مشاهده كرد كه بلوز زرد رنگ چروك يسرش را بلند كرد و در مقابلش دخترك كوچك اندام روانشناس

دخترك . پوشاند يچشمانش را م يتا رو يبه صورت چتر شيموها يجلو. بود شيموها يهم رو يقرمز رنگ بود و تل قرمز رنگ شيكفشها

 .كرد ياش در نگاه اول جلب توجه م يگوشت ينيب. داشت يعمولم ينبود، چهره  ييبايز

 :لبخند زد روانشناس

 مبل دختر گلم يرو نيبش ايسالم دختر خوب، ب-

روانشناس  زيم يكه رو ينيتزئ يشمعها يآن نشست و چشمانش درون اطاق به گردش در آمد و رو يبه سمت مبل رفت و رو يبه آرام بنفشه

 .بود، ثابت ماند

 :ديمه پرسمقد يب

 شمع ان؟ ن؟يچ نايا-

 آره گلم شمعه-

 اونا هم شمعن ان؟-

 .كتابخانه اشاره زد يرو يبه شمعها و

 آره گل من، اونا هم شمع ان-

 :فرستاد رونياز حلقش ب يخنده دار يصدا بنفشه

 چه جالب ه،يه-

 :روانشناس باعث شد تا به او نگاه كند يصدا

 ؟يكالس چندم ه؟يخوب دختر گلم، اسمت چ-

 ام ييبنفشه، كالس اول راهنما-

 ؟يدوست دار وينيچه ماش ؟يدوست دار ويچه رنگ نميبگو بب زميدختر گل من، خوب عز نيبه به، به ا-

 دوست دارم 206 نيرنگ قرمزو دوست دارم، ماش-

 ؟يدوست دار ييات خوبه، چه غذا قهيسل نقدريبه تو كه ا نيآفر-

 اومممممم جات،يسبز تزايخورم و پ يم يپپرون تزايخورم، پ يم تزايدوست دارم، من هر روز پ تزايپ-

 .ديشكمش را مال يبا دستش رو و

 :باز هم لبخند زد روانشناس
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 ؟يهست نجايچرا ا يدون يخوب دخترم، م-

 حرفامو مشكالتمو به شما بگم يبه منم گفت همه  ،يازم سوال بپرس يخوا يبه من گفت شما م اوشيآره، س-

 دخترم؟ هيمشكلت چ ؟يدار يدختر خوب مگه شما مشكل -

از سنگها  يكيو  ستاديا زيزد و مقابل م يمبل جست يروانشناس گذاشته شده بود و ناگهان از رو زيم يشد كه رو ينيتزئ يسنگها يمتوجه  بنفشه

 :را در دست گرفت

 ه؟يچ نيا-

 هينيسنگ تزئ نايا-

 بردارم؟ شويكيچه خوشگله، -

 مال شما ،زميآره عز-

 :به روانشناس كرد يرا برداشت و نگاه ينيتزئ ياز سنگها يكي بنفشه

 هم بردارم؟ گهيد يكي-

 باشه گلم، بردار-

 :ديروانشناس را شن يصدا. هر دو سنگ را در دست گرفت و با ذوق به آنها نگاه كرد بنفشه

 م؟يما باهم صحبت كن ينيشيمبل م يحاال رو ،يخوب خانم-

 .شد رهيخ شيمبل نشست و به سنگها يدوباره رو بنفشه

 :جا به جا شد يصندل يرو يكم روانشناس

 يگفت در موردش با من حرف بزن اوشيكه س هيمشكلت چ يخوب دختر من، نگفت-

 :و گفت ديدستانش گذاشت و كف دستانش را به هم مال نيسنگها را ب بنفشه

 يش يگم، پر رو م يبهت نم-

 .خوردآشكارا جا  روانشناس

 چه گفته بود؟ بنفشه

 شود؟ يرو م پر

 ....عجججججب

 :خودش را جمع و جور كرد و گفت روانشناس

 ؟يبه من بگ يزيچ يبدونم؟ دوست ندار يزياز مشكلت چ ديكه من نبا نهيدختر خوشگلم، منظورت ا-

 .ماند يباال فرستاده شده، باق يباال فرستاد و در همان وضع و با همان ابروها "نه" يرا به نشانه  شيابروها بنفشه

 :شد و گفت رهيخنده دار بنفشه خ تيبه وضع يكم روانشناس

 ؟يبا من حرف بزن يخوا يكه نم ينگفت اوشيخوب دخترم چرا به س-
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 .شد رهيبرگرداند و به روانشناس خ يرا به حالت عاد شيابروها بنفشه

 :ادامه داد روانشناس

 دخترم نيهم ه،يمن خواستم بدونم مشكلت چ نيواسه هم ،يمشكل دار ينداره، شما گفت ياشكال يبزنبا من حرف  يدخترم، اگه دوست ندار-

 :شد و زمزمه كرد رهيخ شيدوباره به سنگها بنفشه

 بگم يدونم چ ياصال نم شه،يخوام بگم، اگه بهت بگم بد م يآخه نم-

 ؟يشما با دوستت مشكل دار ،يخوب بذار كمكت كنم خانم-

 نه-

 ؟يشما با درسهات مشكل دار-

 كنه يكمكم م رايخونم، دوستم سم يدرسمو م گهياول مشكل داشتم، االن د-

 رو؟ يآقا پسر هيمثال  ؟يدوست دار ويبه شما و دوست خوبت، خوب شما كس نيآفر-

مشكلش  يبود كه فورا متوجه  يروانشناس چه خانم زبر و زرنگ نيبا خودش فكر كرد كه ا. گشوده شد يگل و گشاد يدهانش به خنده  بنفشه

 .بخشنده را دوست دارد اوشياو س. را دوست دارد يمعلوم است كه او كس. شده بود

 گم ينفرو دوست دارم، اما به تو نم هيآره من -

 خوبه؟ يهمه چ ؟يندار يمامان مشكل ايخونه با بابا  يتو نميباشه گلم، حاال بگو بب-

 :جواب داد يبنفشه گرفته شد با اوقات تلخ ي چهره

 مارستانهيتو ب ضهيزنه، مامانم هم مر يهمش كتكم م اد،ياز بابام بدم م-

 يخوب نيدختر به ا زم؟يزنه عز يچرا بابا كتكت م-

تو اطاق تا فردا  رهيخونه م ارهيخوره، بعد هم خانمها رو م يهم تا خرخره م شهيكنه، اصال دوسش ندارم، هم يم يباهام بدرفتار شهيبابام هم-

 رونيب اديصبح نم

 .اورديخودش ن يحرفها ناراحت شد، اما به رو نيا دنيبا شن روانشناس

 دانستند؟ ينم ياز فرزند پرور زيچ چيه نياز والد يبعض چرا

 چرا؟ واقعا

 :ادامه داد بنفشه

 يپرنده  هيبارم  هيتازه  د،يبار واسم ادكلن خر هيزنه،  يباهام حرف م رون،يبره ب يباهام مهربونه، منو م شهيخوبه، هم يليبا من خ اوشيس يول-

 من بالشو شكستم يخشك شده بهم داد ول

 :مبل تاب داد و آواز خواند يرا رو شيكه بال آنرا شكسته بود ذوق زده شد و پاها يعقاب يآور اديبا  بنفشه

 ميريد يريد يد م،يريد يريد يد-

 :لبخندش را فرو خورد روانشناس
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 زم؟يخوبه، آره عز اوشيپس س-

 دوسش دارم يليخوبه، خ اوشيآره س-

 اوشه؟يس يدوست دار يكه گفت يآهان پس اون-

 مكث كرد، يكم بنفشه

 را لو داده بود؟ خودش

 را بفهمد، انيتوانسته بود جر عيروانشناس سر نيا چقدر

 .شد يم انيجر يمتوجه  يروانشناس بود به سادگ يكه جا يكسمعصوم است و هر  اريدانست كه خودش بس ينم بنفشه

 :و گفت ديمبل به عقب كش يخودش را از رو بنفشه

 ؟يگ ياگه بهت بگم به بابام نم-

 گم ينه دختر من، نم-

 ؟يكن يدعوام نم-

 نه گل من-

 ؟يد يقول م-

 دم يقول م-

 گم يباشه م-

 ....بنفشه گفت و گفت و گفت و

 :و گفت ديكش يقيبنفشه كه تمام شد نفس عم يحرفها

 همشو گفتم ش،ييييييآخ-

 :لبخند زد روانشناس

 درسته؟ ؟يدوست دار يليخ اوشويپس شما س ،يبه تو دختر گلم كه همه شو به من گفت نيآفر-

 كنم يدوسش دارم، تازشم گفتم كه دوست دارم باهاش عروس يليآره، خ-

 ستيكردنت ن يت عروسخوب دختر خوشگلم، شما كه االن وق-

 :را خاراند و رو به روانشناس كرد شيپشت پا بنفشه

 كنم؟ يعروس ديبا يپس ك-

 يباش يسر كار، تازه اون موقع به فكر عروس يدانشگاه، بعد بر يبعد بر ،يحاال حاالها درس بخون ديدختر گلم، شما با-

 كنم يعروس اوشيبا س گهيخوام دو سال د يمن م يول-

 كنه خوشگل من؟ يبا تو عروس گهيخواد دو سال د يخودش گفت كه م اوشيس-

 :ديپرس يبه طور ناگهان بنفشه
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 خوشگلم يگ يبه من م يخانم مشاور من خوشگلم؟ آخه شما ه-

 يشما قشنگ زم،يآره عز-

 :كف زد بنفشه

 چقدر خوشحال شدم ه،يه-

 كنه؟ يم يما عروسبا ش گهيخودش گفت دو سال د اوشيبه من، س يدلم نگفت زيخوب، عز-

 :مكث كرد بنفشه

 نگفت يزيبه من چ اوشيبگه؟ نه س اوشيس-

 ؟يكن يعروس اوشيبا س يخوا يم گهيدو سال د يگ يخوب، پس شما چرا م-

 كنم يباهاش عروس يخوب پس ك-

 ؟يمگه تو درسو مدرسه رو دوست ندار ،يفقط به فكر درس خوندن باش ديكردن، االن با يعروس يبرا يوقت دار يليدخترم شما خ-

 با خودش فكر كرد كه درس و مدرسه را دوست دارد، بنفشه

 هم دوست دارد، يليخ

 ،يقيخانم شف يو حت يديخانم عم ش،يمعلمها را،يسم مكتش،ين كالسش،

 ....و همه را دوست دارد همه

 دوست دارم برم مدرسه يليچرا، من خ-

 مدرسه؟ يبر ياجازه ندار گهيد ،يكن يزود عروس ياگه بخوا يدون يخوب دختر گلم م-

 ؟يگ يراس م-

تا  ينيخونه بش يتو ؟يكار كن يچ يخوا يبعدش م يمدرسه رو دوست دار نقدريتو خونه، تو كه ا ينيبش ديبا يكن ياگه عروس ،يآره خانم-

 وفتن؟يدوستات درس بخونن از تو جلو ب

 :ديپرس يشد و دوباره به طور ناگهان رهيسرش را خاراند و چند لحظه به روانشناس خ بنفشه

 ؟يكرد ياصال خودت عروس-

 :بود يبنفشه، عجب دخترك سرتق با نمك نيكرد نخندد، ا يباز هم سع روانشناس

 نكردم ينه دخترم، من هنوز عروس-

 :ديخند زير زيدهانش را گرفت و ر يجلو بنفشه

 بگم؟ يزيچ هي-

 بگو زم،يآره عز-

كرد، اون به من گفت  يبد م ياز مدرسه اخراج شده، آخه كارا ست،يدوستم ن گهيبود، االن د وشايدختره دوست بودم اسمش ن هيمن با -

 هه هه هه هه هه ده،يگن دختر ترش يكنن، بهشون م ينم يبزرگن مثه تو بعد عروس يليكه خ ييدخترا
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 خودش هم به خنده افتاده بود، روانشناس

 شده بود و خودش خبر نداشت؟ دهياو ترش پس

 ....گريد دياز دهان بچه شن ديرا راست را با حرف

 د؟ينبا

 :با خنده گفت روانشناس

تازه  ؟ينك يعروس گهيدو سال د يخوا يم يكترياز من كوچ نقدرينكردم، پس چطور تو كه ا يهمه سن دارم هنوز عروس نيمن ا نيدخترم، بب-

 رو بهت نزده يهم اصال تا حاال حرف عروس اوشيبعدشم س ،يوفتياز درست هم ب

 .كرد يبه روانشناس نگاه م يجيبا گ نباريا بنفشه

 .بود ينگفته بود، او خودش به فكر عروس يزيكردن، به او چ يعروس يدرباره  اوشيس. گفت يروانشناس راست م انگار

 .توانست به مدرسه برود، اما او مدرسه را دوست داشت  ينم گريكرد د يم ياگر عروس خوب

 .به او كمك كند ياضيهم به او قول داده بود كه در درس ر رايگرفته بود، سم ميده و ن ينمره  يدر درس جغراف او

 .دمغ شد بنفشه

 ؟يعروس يب يعروس پس

 ؟يعروس يب يعروس واقعا

 جرقه زد، ذهنش

 ...باشد دواريتوانست ام يهنوز م ر،ينخ

 :به روانشناس نگاه كرد و گفت يگريموذ با

 هييييييييييكنم، ه يم يعروس اوشيتو شدم با س ياندازه  يكنم وقت يخوب من صبر م-

 .اندازديب نييكنترل كردن خنده اش، سرش را پا يرا از ته دل گفت و باعث شد روانشناس برا "هيه" و

 :گفت يچند لحظه سكوت كرد و بنفشه با لبخند پت و پهن روانشناس

 كنم؟ يتونم باهاش عروس يحاال م-

 :معصوم نگاه كرد يبه بنفشه  يبا مهربان روانشناس

اول  يبه من گفت شيپ قهيرفته كه چند دق ادتيشده، مگه  ريپ يليخ گهيد اوشيس ،ياون موقع كه شما هم سن من بش ،يتون ينه دختر گلم نم-

 هيبا  يخوا يبعد اون وقت شما م. رمرديپ شهيم گهيد اوشيس ،يكه شما هم سن من بش گهيخوب پونزده سال د ر؟يپ يگفت يم اوشيها به ساول

 گل من؟ يكن يوسعر رمرديپ

 .كرد يمات و مبهوت به روانشناس نگاه م نباريا بنفشه

 .درست بود شيحرفها انگار

 شد؟ يم رمرديپ اوشيس واقعا
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 ...بد چقدر

 ....چقدر بد واقعا

 :به روانشناس چشم دوخت و گفت زانيآو يبا لبها بنفشه

 دوست دارم، اصال اونم منو دوست داره، خودش به من گفته دوسم داره، آره خودش گفته اوشويمن س يول-

 .طرف، حركت داد كيبه  "دلت بسوزه" يرا به معنا شيهمزمان چشم ها و لبها و

 :پنهان كرد و گفت يخندخنده اش را پشت لب روانشناس

 دوست داره؟ يكه او تورو چه جور يديدختر گلم تا حاال ازش پرس يهم گفته كه دوست داره، ول اوشيآره دختر خوشگلم، س-

 :شده بود جيگ بنفشه

 ؟يچ يعني-

 شته باشه گلمتورو مثه دختر خودش دوست دا اوشيس ديكنه؟ شا يدوست داره كه بخواد باهات عروس ياوجور اوشياصال س يعني-

 يدروغ گفت يدياصال دختر نداره، د اوشيس رمينخ-

 كنه يبخواد باهات عروس نكهينه ا ،يدوست داره تو براش مثه دخترش باش اوشيكه س نهيمنظورم ا زم،يدونم عز يم-

 ختهيكودكانه ر ينقشه ها اوش،ياش با س ندهيآ يچقدر برا. دخترك سوخت نيروانشناس دلش به حال ا. شد زانياش آو افهيدوباره ق بنفشه

 بود،

 :اورديكرد دلش را به دست ب يسع روانشناس

 يكن يآقا پسر خوب و مهربون عروس هيتا با  يبش نيبزرگتر از ا ،يحاال حاالها درس بخون ديدختر من، شما با-

 :بغض كرد بنفشه

 دوست دارم اوشويخوام، من س ينم-

 :كرد با بنفشه بحث نكند يسع روانشناس

 ،يبگ يچ چيخوام ه يبه من بگو قشنگم، باشه؟ االن نم ايحرفهام درست نبود ب يديمن فكر كن، هر جا د يختر گلم برو خونه خوب رو حرفاد-

 زم؟يباشه عز

به سمت  كبارهيروانشناس نگاه كرد،  زيو به م ديلحظه چرخ كيمبل بلند شد و به سمت در اطاق رفت،  ياز رو د،يبگو يزيچ نكهيبدون ا بنفشه

 :گفت يو با لجباز ديدو زيم

 خوام يهم م گهيسنگ د هياصال -

 .و از اطاق خارج شد ديرا برداشت و دوباره به سمت در دو يگريدستش را درون ظرف سنگها فرو برد و سنگ د و

............. 

سنگ دراز قرار  كياز دستانش  كيدر هر . بود يدر دستش، سرگرم باز ينيتزئ يكرد كه با سنگها يچشم به بنفشه نگاه م ياز گوشه  اوشيس

مختلف  يبنفشه با دو صدا. كرد زيرا ت شيگوشها اوشيس. كرد ياز آنها صحبت م كيهر  يداشت و او با تكان دادن هر كدام، همزمان به جا
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 :ودسرگرم صحبت ب

 كنه يدختر خوشگلم تو برات زوده عروس: نازك يصدا

 هه هه هه هه ده،يترش يگ يم يچ يتو: كلفت يصدا

 يكن يبعد عروس يبزرگ بش ،يدرستو بخون ديدختر گلم با: نازك يصدا

 ها حرف نزنن دهيترش: كلفت يصدا

 .كنجكاو شد اوشيس

 كه بود؟ دهيترش

 ؟ياريدر م ويك يبنفشه ادا-

 :باز شد ششين بنفشه

 خانم مشاورو يادا-

 :تعجب كرد اوشيس

 ها، زشته بنفشه جون شهينوه ناراحت ماگه بش ده؟يترش يگ يبهش م يحاال واسه چ-

 :شلوارش گذاشت و گفت بيرا درون ج شيسنگها بنفشه

 ناراحت نشد د،يخند ده،يبه خودشم گفتم ترش-

 شد، رهيبا چشمان از حدقه درآمده به بنفشه خ اوشيس

 به روانشناس چه گفته بود؟ او

 ...خدا يا

 خواست آدم شود؟ يم يبنفشه چه زمان نيا

 ؟يحرفو زد نيبهش ا يواسه چ-

 يگه ها، اگه عروس يراس م ييجاها هينكن، خوب البته  يگه عروس ينكرده به منم م ينكن، خودش هنوز عروس يگفت عروس يچون همش م-

 من مدرسه رو دوست دارم، اون موقع ها دوست نداشتم، اما االن دوست دارم يتونم برم مدرسه، ول يكنم نم

 :لبخند زد اوشيس

 ؟يكن يقراره عروس حاال مگه-

كنم بشم  يتونم برم مدرسه، بعدش من گفتم پس صبر م ينم گهيكنم، اما خانم مشاور گفت د يباهات عروس گهيخواستم دو سال د يآره م-

 شهيم رمرديپ هي اوشيهمسن خودش، به من گفت اون موقع س

 :ديخند اوشيس

 شم؟يم رمرديخانم مشاور گفت من پ-

 آره، اون گفت-
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 كنم؟ يمن قراره با تو عروس يخوب راست گفته، بنفشه تو چرا فكر كرد-

 :اخم كرد بنفشه

 يچون دوسم دار-

 :كند تيبود تا بتواند به قول روانشناس، احساسات بنفشه را هدا نيحاال زمان ا. روانشناس افتاد يگفته ها اديبه  اوشيس

آدم عاقلم كه تورو دوست  هيخوبو دوست دارن، منم  يعاقل، دخترها يآدمها يكه همه  يدختر خوب هيآره بنفشه، من دوست دارم، اما تو -

 يدختر خوب هيدارم، چون تو 

 :متوجه شد و با اخم گفت اوشيخواست انگشتش را درون دماغش فرو ببرد، كه س بنفشه

 زشته، نكن بنفشه-

 :ديصاف نشست و دوباره پرس بنفشه

 ؟يكن يبا من عروس يخوا يپس االن نم-

 :گفت يبا مهربان اوشيس

كه اخراج شده بود؟ تو  يبرام نگفت وشاياز ن ميومديم ميمگه االن كه داشت ،يباش يبه فكر عروس نكهيبنفشه، نه ا يبه فكر درست باش ديتو االن با-

 خونه؟ يتو ينيبش يمدرسه رو ول كن ؟يمثه اون بش يدوست دار

 نه، دوس ندارم-

 فكر نكن، االن فقط فكر درست باش يبه عروس گهيپس د-

 :آورد و گفت رونيب بشيرا از ج شيدوباره سنگها بنفشه

 هم سن خانم مشاور شدم يكنم، وقت يفكر م يپس بعدا به عروس-

 شد، يانگار اوضاع كم كم بهتر م. لبخند زد اوشيس

 را شكر خدا

 .....شكر

 .....شكر

كرد و همزمان  ينگاه م اوشيبود و به حركات س ستادهياطاق ا يبنفشه گوشه . گذاشت نيزم يو رو ديتخت كش يتشك بنفشه را از رو اوشيس

 .و پر زور است يچقدر قو اوشيگفت كه س يبا خود م

 :زد، گفت ينفس نفس م كهيدر حال اوشيس

 كنن ريبدم تعم يشكست يرو كه زد يتخته ا نيتشك بخواب تا من ا نيا يفعال رو-

 .بود، تخت دخترش شكسته است دهينفهم يگفت كه حت راهيبد و ب انيباز هم در دل به شا و

 :گفت يبا خوشحال بنفشه

 ها، آخ جونم ادهيز يليزورت خ اوشيس-
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 :رفت يآمد و به سمت در خروج رونيلبخند زد و با دستش گردنش را صدا داد و از اطاق ب اوشيس

 سر درسهات نيخوب دختر، برو بش ليخ-

 ؟يبر يخوا يم-

 كيبرم بوت ،گهيآره د-

 :بلند شد شيبنفشه صدا. برود رونيتا از هال ب ديچرخ و

 جونم اوشيس-

 "جونم اوشيس"بنفشه باز هم گفته بود . ختيفرو ر نهيدر س اوشيس قلب

 ...يعنيلحن صحبت  نيا

 د؟يبگو يزيخواست چ يباز هم م يعني

 بو دار؟ يهمان حرفها از

 :ديبه سمت بنفشه چرخ اطيبا احت اوشيس

 بله؟-

 :اش كنار زد و گفت يشانيپ يرا از رو شيموها بنفشه

 ؟يشد يخواستم بوست كنم، از دستم عصبان يكه م ياون روز-

 كه كارش اشتباه بود، ديفهم يم ديروانشناس افتاد، بنفشه با يگفته ها ادينه، اما باز هم به  ديخواست بگو يم اوشيس

 ...ديفهم يم ديبا

كه من  ياونم وقت ؟يبوسم كن يخواست يم يواسه چ ستم،يبرادرت ن اي ستميمن كه پدرت ن ،يمنو ببوس ديما نباآره بنفشه ناراحت شدم، ش-

 يكارو بكن نيخواد ا يدلم نم گهيبودم؟ د دهيخواب

 كارم بد بود؟ يعني-

 آره بنفشه، كارت بد بود-

 ؟يمنو خونه نرسوند ويهولم داد نيپس واسه هم-

 م،يجبران اشتباهمان بمان يپا ديروانشناس افتاد، با يگفته ها اديباز هم به  اوشيس

 دينبا گهيپس د ،يخانم شد ويبزرگ شد يگ يبهت زنگ نزنم، بنفشه مگه تو نم گهيد شميمنم مجبور م يكارو بكن نيبازم ا يآره، اگه بخوا-

 باشه بنفشه؟ ،يبچه گونه انجان بد يكارا

وسط هال  فيبنفشه همانطور بالتكل. منتظر عكس العمل بنفشه نماند و به سمت پله ها رفت اوشيس. نگفت يزينگاه كرد و چ اوشيبه س بنفشه

 .مانده بود يباق

 بنفشه قانع شده بود؟ يعني

 ..نه هنوز
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 داشت، شيتا قانع شدن در پ يراه دراز بنفشه

 عالقمند بود، اوشيهنوز هم به س بنفشه

 عاشقانه، يعالقمند كي

 ....ودكانهك يعاشقانه  كي

.............. 

 يرا جارو م كيكرد كه كف بوت اوشيحاصل از فروش لباسها بود، رو به س يمشغول شمردن پولها كهيدر حال انيشا. شب بود ميهشت و ن ساعت

 :زد

 روانشناس شيپ يريتورو خدا نگو كه م ؟يريكجا م يشيم ميج يچند وقته ه هيتو -

 :و گفت ديبه سمت خود كش كيبوت يخم شد و سطل آشغال را از گوشه  اوشيس

 اونوقت دختر دوازده ساله ام تا نه شب خونه تنها بمونه شمرم؟يپول م نجايا نميشيم اليخ يروانشناس، پس نه، مثه تو ب شيپ رميم قايدق-

 نميگه ا يبرو بابا، چرت م-

 .نبود يصحبت را نگرفت، بحث كردن اصال كار درست يدنباله  اوشيس

 .شماره نا آشنا بود. اش نگاه كرد يگذاشت و به گوش شخوانيپ يشمرده شده را رو يپولها يدسته . بلند شد انيشا ليزنگ موبا يصدا

 :جواب داد يكنجكاو با

 الو-

 :ديخط، به گوشش رس ياز آن سو يخانم جوان يصدا

 سماك؟ يآقا د،يالو، سالم، خسته نباش-

 بله، خودم هستم، شما؟-

 رميگ يتماس م........يهستم از مركز مشاوره .......من-

 اخم كرد و با خود فكر كرد مركز مشاوره؟ انيشا

 كدام خراب شده بود؟ گريمشاوره د مركز

 .شد انيجر يبود و تازه متوجه  كيكرد كه هنوز سرگرم جارو زدن كف بوت اوشيبه س ينگاه

 .شده بود و چند بار به نزد او رفته بود وانهيد اوشيبود كه س يهمان روانشناس حتما

 :در هم رفت شياخمها

 خانم دييبفرما-

 م؟يداشته باش يبا هم، صحبت كيمركز، از نزد نياريب فيتونم ازتون دعوت كنم تشر يسماك م يآقا-

 :جواب داد يبا لحن نه چندان دوستانه ا انيشا

 ؟بشه اونوقت يكه چ-
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 يم يو االن دختر گلتون با شما زندگ نيبه هر حال شما پدر بچه هست م،يكه مربوط به دختر گلتونه با هم صحبت كن يمسائل يسر هيدر مورد -

 كنه

 ؟يكمكم كن يخوا يبشه؟ م ياونجا صحبت كنم كه چ اميخانم ب-

 :كرد او را آرام كند يبود، سع ياز حد عصب شيب انيانگار شا. سكوت كرد يكم روانشناس

داشته باشم تا  يحضور داريبا شما هم د دمياومدن، صالح د نجايا شيبخشنده به همراه دخترتون چند روز پ يسماك، دوستتون آقا يآقا-

 ....تا ميكن يم يالبته همه با هم همفكر شم،يشما رو هم بشنوم، اگه بتونم كمكتون كنم خوشحال م يحرفها

 :را قطع كرد و گفتحرف روانشناس  انيشا

 اريها رو واسه من در ن يناج يادا يخود يخانم ب-

 :را كج كرد شيصدا

 شمياگه بتونم كمكتون كنم خوشحال م-

 :شد يعاد شيصدا

 بچه رو ببرن انيبرو سراغ ننه بزرگو بابا بزرگ بنفشه تا ب ايبچه رو ورداره ببره،  نيا اديبرو به اون خواهرم زنگ بزن ب-

 .ديبه سمتش چرخ عيسر ان،يشا يصحبتها دنيبا شن اوشيس

 كرد؟ يصحبت م يبا چه كس او

 زد؟ يبا روانشناس حرف م نكند

 چه طرز صحبت بود؟ نيا ا،يخدا يوا

 چه بود؟ يبرا يادب يهمه ب نيا

 كند؟ يصحبت م يخوان رفت و با دست اشاره زد كه با چه كس شيبه سمت پ عيسر اوشيس

 ...ديپر اوشيس ياش نگه داشت و آنرا چرخاند، رنگ از رو قهيكنار شق يبا حرص انگشت اشاره اش را به صورت افق انيشا

 پشت خط بود، روانشناس

 ان،يشا يريبم يا

 ....يريبم يا

 .ديخودش را عقب كش انيشا رد،يبگ انيرا از شا ليدستش را دراز كرد تا موبا اوشيس

 :ديخط به گوش رس يروانشناس از آن سو يصدا

 يدختر شما با دوستتون برا ستيصالح ن م،يصحبت كن كياز نزد ارنيب فيحساب جداگانه باز كردم، تشر هيشما  يسماك من رو يآقا-

صال ا ن؟يكن يكار م يبا دوستتون برقرار كنه، اون موقع شما چ يعاطف ياز حد، رابطه  شيب يكيدخترتون به خاطر نزد دياصال شا اد،يمشاوره ب

 ميشده باشه و من و شما خبردار نشده باش قراراالنم بر ديشا

 :گفت ياش دراز شده بود، پس زد و به تند يرا كه به سمت گوش اوشيبا دستش دست س انيشا



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢٩ 

 يدختر بچه  هيكه  يديفهم يم يچه خبره؟ اگه واقعا دكتر بود يفكر كرد يخانم واسه من لفظ قلم حرف نزن، دوتا كالس درس خوند-

شما در حد حدس و گمانه خانم  يفعال هم كه حرفها وفته،ياصال اگر هم شده باشه از سرش م شه،يو پنج ساله نم يمرد س هيدوازده ساله عاشق 

 دكتر

 .را با حرص ادا كرد "خانم دكتر" و

 .ديبا كف هر دو دستش به صورتش كوب يديبا نا ام اوشيس

 .اورديان نبر زب يتا حرف تند ديكش قينفس عم روانشناس

 كنند؟ يفرزندشان همكار يبرا ياز افراد حاضر نبودند حت يبعض چرا

 تا چقدر؟ يخودخواه

 تا چقدر؟ واقعا

 :گفت يبه آرام روانشناس

همون  ديشا ميكن يبا هم همفكر نيايشماست، ب شيبچه پ نياالن ا نيو چه نخوا نيچه بخوا ن،يسماك شما در قبال بچه تون مسئول يآقا-

 كرد يعمه اش زندگ شيبچه رفت پ نيا نويخوا يشد كه شما م يزيچ

 اميپاشم ب ستمين وونهيبه من زنگ نزن خانم، من كه خل و د گهيد ،يبچه بكن نيبه حال ا يفكر هي يتون يبدون كمك منم م ياگه تو واقعا دكتر-

 ؟يريازم بگ تيزيمطبت پول و ميبكشون يخوا يهان؟ م ؟يدار تويزينكنه مشكل پول و هياونجا، چ

 انيشا. پرتاب كرد انياز لباسها را از رگال خارج كرد و رگال را با قدرت به سمت شا يكيو همزمان  دياش كوب يشانيبا كف دستش به پ اوشيس

 نيتوه. ديكوب يم زيم يرو يروانشناس با خودكار در دستش، به آرام. پشت سرش برخورد كرد يرگال به قفسه . ديباز هم خودش را كنار كش

 يبرا يدلسوز ياو از رو رد،يتماس بگ انياو نبود تا با شا ي فهيوظ. بود دهيها بارها و بارها شن نيتوه نياما او از ا. رحمانه بود يب وها سخت 

 .كار را انجام داده بود نيبنفشه ا

 او نبود، ريكه تقص ديفهم يرا نم نيا انيشا اگر

 او نبود، ريهم تقص انيشا يادب يب

 او نبود، ريتقص زيچ چيه اصال

 .بحث و جدل نكند گريبهتر بود د پس

را  ييتوانست نقش انسانها ياو هم آدم بود، او كه نم. بود ياندازه ا كيتا  تشياو هم ظرف. را تحمل كرده بود انيشا يها نياز حد توه شيب

 .كرد يزده م رتياشان، همه را ح يدار شتنيكند كه خو يباز

 .بود به بحث خاتمه دهد بهتر

 :دهان گشود روانشناس

و لحن صحبتتون  نيريبگ يمنطق ميتصم نيتون يكه نم نيهست ختهيو به هم ر يعصبان نقدريا ايكنم، گو يم يسماك من از شما خداحافظ يآقا-

 خداحافظ نه،يهم يايهم گو
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 ....به او بدهد اما روانشناس تماس را قطع كرده بود يخواست جواب كوبنده ا انيشا

............ 

 .سر داد شخوانيپ يرا با حرص رو يرا بر زبان آورد و گوش ينامفهوم يلب كلمه  ريز انيتماس قطع شد، شا نكهياز ا بعد

 :منفجر شد اوشيس ناگهان

 واسه من يآبرو نذاشت يوا يوا يمگه اون كلفت خونه ات بود؟ وا ؟يحرف زد يباهاش اونجور ياحمق واسه چ-

 :را باال برد شيصدا انيشا

به خاطر دوزار پول  نايا شناسم،يرو من م نايا م،يمطب با هم صحبت كن ايب يفالن يگه آقا يحرف بزنم، به من م يدلم خواست باهاش اونجور-

 برن يسر م تيزيو

 :را بجود انيشا يبود خرخره  كيشده بود و نزد نزايآو شخوانيپ يرو بايتقر اوشيس

خانم محترمه، فكر  هياون  ،يمطبش، آخه كودن، تو كه از پشت تلفن هم باهاش خوب حرف نزد يتا نر يصحبت كن يباهاش تلفن يخواست يم-

 رفت ششيمنم پ يآبرو ان،يتو روحت شا يخونه؟ ا شونياريكه هر شب م هيابونيخ يزنا نيمثل ا يكرد

خود  يب ،يدلتو باز كرد يسفره  ششيپ يتوئه كه رفت ريكنن، اصال همه اش تقص يواست تا صبح موعظه م ينيرو نچ ناينكن بابا، دم ا ادشيز-

 يمن براش گفت ياز زندگ يرفت

 شخوانيپ گرياز طرف د انيشا. ديدو شخوانيو به سمت پشت پ ديپر نييپا نباريا. خم شود، اما نتوانست شخوانيكرد از پ يدوباره سع اوشيس

 :بلند گفت يو با صدا ستاديخارج شد و وسط مغازه ا

 حاال؟ يگ يم يتو چ شش،ياصال دلم نخواست برم پ ؟يكن يم سيدهن منو سرو يروانشناس دار هيواسه خاطر  هيچ ؟يبابا وحش هيچ-

به سرعت پشتش را به  انيشا. پرت كرد انيا به سمت شاو آنر ستاديافتاده بود در دست گرفت و ا شخوانيپ ريرا كه ز يخم شد و رگال اوشيس

 .دو كتفش برخورد كرد نيكرد و رگال محكم ب اوشيس

 :زد اديفر انيشا

 تو؟ يكن يم يكار دار يدهنم صاف شد، چ اوش،يگردنت بشكنه س يآ-

 :نگاه كرد و گفت انيبا چشمان به خون نشسته به شا اوشيس

 يندار اقتيازت بدم اومده، ل ان،يشا يپست فطرت يليخ-

 .رفت كيرا كه دردناك شده بود با دستش بمالد به سمت در بوت يكرد قسمت يم يكه سع يدر حال انيشا

 :ديدوباره به گوش رس اوشيس يصدا

 به جونت وفتادميپاساژه وگرنه با مشت و لگد م نجايكه ا فيح-

 .رفته بود رونيب كياز بوت د،يرا نشن اوشيس يحرفها ي هيبق انيشا

............. 

 :نگاه كرد و گفت رايبه سم يديبا ناام بنفشه
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 فردا حيزنگ تفر ياش بمونه برا هيسخته، بق يليخ رايسم-

 :و رو به بنفشه كرد ديكش رونيمقنعه ب ريرا از ز شياز موها يدسته ا رايسم

 همه اش دوتا فرمول مونده گه،يد ريبگ ادي اياالن ب نيهم م،يفردا امتحان قرآن دار-

 رايخسته شدم سم-

 :زد يبيلبخند عج رايسم

 دميخبر خوب بهت م هيمنم  ياگه حرفمو گوش كن-

 :كنجكاو شد بنفشه

 توروخدا ؟يچ ،يچ-

 تا من بگم يريگ يم اديرو هم  ياضير ي هياول قول بده بق-

 دم يقول م-

 بده يدست عل-

 :را در دست گرفت رايدستش را به سمت بنفشه دراز كرد، بنفشه دست سم و

 دم يم يدست عل-

 :چشمانش برق زد رايسم

 يانزل اديخاله شادونه داره م-

 :ذوق زده شد بنفشه

 اد؟يكجا م اد؟يداره م يك ؟يگ يراس م-

 خوان منو ببرن يبرنامه اجرا كنه، مامان و بابام گفتن كه م خواديم يآزاد انزل يتو منطقه  اد،يم گهيدو روز د-

 ند؟يرا بب "خاله شادونه" رايآزاد ببرند تا سم يخواستند او را به منطقه  يم رايپس مادر و پدر سم. بنفشه درهم شد ي چهره

 بنفشه چه بود؟ فيتكل پس

 برد؟ ياو را به آنجا م يكس چه

 پدرش؟ حتما

 بود،زده  يحرف خنده دار عجب

 .چشمان بنفشه برق زد نباريا

 خواهد رفت، يمعلوم است با چه كس خوب

 .نديبرد تا او خاله شادونه را بب يحتما او را م اوشيخواهد رفت، س اوشيس با

 ....حتما

 :سرش برد و همانطور كه نشسته بود كمرش را دو سه دور چرخاند و آواز خواند يدو دستش را باال بنفشه
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 مييييييييييينيخاله شادونه بب ميريم-

 :با تعجب به بنفشه نگاه كرد و گفت رايسم

 منطقه آزاد؟ يبر يخوا يم ياصال تو با ك ادا،يم يدياالن خانم عم س،يييييس-

 :سرش بود، بشكن زد يكه هنوز باال يبا دستان نباريا بنفشه

 اووووووووووووشيبا س-

 :سر تكان داد رايسم

 بدم اديرو بهت  ياضير ي هيبق ايخوب، پس ب ليخ-

 .شد زانيبنفشه آو يلبها

 :گفت يفور رايسم

 رفته؟ ادتيمگه  ،يداد يدست عل-

 نرفته بود، ادشي بنفشه

 ماند، يبر سر قولش م گريد او

 .....با غرغر خودكارش را در دست گرفت بنفشه

............ 

بعد شهناز در  ي قهيچند دق. كرد يرا عقب و جلو م شيپا ريز يها زهيداده بود و با نوك كفشش، سنگر هيتك واريكف دستش را به د اوشيس

اما . بود، متعجب شده بود دهيشن فونيرا از پشت آ اوشيس ياز همان ابتدا كه شهناز صدا. چشم دوخت اوشيخانه را باز كرد و با تعجب به س

 كي يحال كه متعجب بود، خود را برا نيدر ع. جا دوباره به در خانه اش آمده باشد يو دخالت ب جر و بحث كي يبرا اوشيداد كه س ياحتمال م

 .هم آماده كرده بود يحساب يدعوا

 :مكث سالم كرد يجدا كرد و با كم واريشهناز دستش را از د دنيبا د اوشيس

 سالم-

 .تكان داد يرا بهم فشرد و سر شيلبها شهناز

 :پا و آن پا كرد نيا اوشيس

باهاش حرف زدم،  ن،يكه شما آدرسشو داد يهمون روانشناس شيسر اصل مطلب، من رفتم پ رميراست م هيبرم،  هيخوام حاش يمن نم...زيچ-

 نهياالن روانشناس خواسته شما رو بب شش،يبنفشه رو هم بردم پ

پس . روانشناس برود شيخورد كند و از آن گذشته از او بخواهد كه پبا او بر زيصلح آم نقدريا اوشيانتظار نداشت س. جا خورده بود شهناز

 با خود برده بود؟ زيبنفشه را ن يروانشناس رفته بود و حت شيپ اوشيس

 ند؟يخواست اورا بب يروانشناس م چرا

 :او را به خود آورد اوشيس يصدا



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٣٣ 

 كنن يگفتن از عمه خانم انتظار دارم با من همكار ونشيا ،يبنفشه از همه عاقلتر يلهايمن به خانم روانشناس گفتم شما تو فام-

 :كرد اوشيرو به س شهناز

 شش؟يپ ياصال چرا بنفشه رو برد نه؟يخواد منو بب يچرا م-

 ؟يدون يمگه نم ه،يداداشت چطور يدون يكه تو خونه داشت بردمش، شما كه م يبد تيبه خاطر وضع-

 "يكن يو فقط نگاه م يدان يرا م زيهمه چ" ديبه زحمت خودش را كنترل كرد تا نگو و

 .كوچك نبود ياصال به نفع بنفشه  نيشدند و ا يم ريدرگ گريكديگفت دوباره او و شهناز با  يم اگر

 :گفت شهناز

 ام؟يب ديحتما با-

 تدلش خواست بهش گف يهرچ انيشا ينرفت، خانمه بهش زنگ زد ول انياما شا اديهم گفت ب انيبه شا ن،يايآره خانمه گفت ب-

 .با تاسف سر تكان داد شهناز

 بود دهيرس تيوضع نيبه ا انيشا چرا

 شده بود؟ نياوضاع و احوالش چن چرا

 :او را دوباره به خود آورد اوشيس يصدا

 روانشناس؟ شيپ نيريخانم سماك م-

 :سر تكان داد شهناز

 رميم-

 لبخند زد اوشيس

 تياز سر رضا يلبخند

كردن و هم  ديخر يبود كه مشخص بود صاحبانش، هم برا يرنگ و وارنگ ينهايمحوطه پر از ماش اطيح. شلوغ شده بود يآزاد انزل ي منطقه

 نيرا پارك كرد و از ماش نيماش نكهيكرد و بعد از ا دايپ يپارك يبه زحمت جا اوشيس. به آنجا آمده اند "خاله شادونه" يبرنامه  دنيد يبرا

 :رو به بنفشه گفت ،شد ادهيپ

 كه چقدر شلوغه ينيب يبنفشه، م ايكن يدست منو ول نم-

 :ذوق زده شد بنفشه

 باشه م،يييريد م،يييريد م،يريد مير مير-

 .شد رهيچند لحظه به بنفشه خ اوشيس

 بود؟ ديجد ياداها نهايا

 .در ذوق كردن داشت يچه استعداد دخترك

 :دستش را به سمت بنفشه دراز كرد اوشيس
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 ريدستمو بگ ايب-

 .را در دست گرفت اوشيو دست س ديدو اوشيبه سمت س بنفشه

 وجود بنفشه گرم شد، يهم همه  باز

 ....اشتباه كرد اوشيهم س باز

........... 

چند نفر مشغول جر و بحث . بودند ستادهيا شانيپدرها و مادرها به همراه بچه ها. كرد يداد م يب تيسالن، ازدحام جمع يدرب ورود يجلو

بنفشه ذوق زده به دورو برش . دست بنفشه را محكم در دست گرفته بود تا دخترك گم نشود اوشيس. برنامه بودند يياجرا نيكردن با مسئول

 :ديبه گوش رس يدر ورود يدر جلو يجر و بحث يصدا. كرد ينگاه م

 بده؟ ديبا يمارو ك ياالن جواب بچه ها ن؟يفروخت طيبل يواسه چ نيبابا اگه جا نداشت يا-

 .شد زيت اوشيس يگوشها

 چه بود؟ انيجر

 :ديجمع به گوش رس انيدر م يا بهيغر يصدا

 هيكه بق ميكن يكنن، بعدش درو باز م تيرو كه داخل سالن هستن سر جاشون هدا ييعوامل كسا يبچه ها نيبذار ن،يتحمل كن ون،يخانمها آقا-

 برن داخل

 :ديبه گوش رس يزن يصدا

 ريز ياگه بچه هامون به خاطر شلوغ ن؟ياون تو جا بد نيخوا يمارو م يهمه  ينفر منتظرن، چجور صديس ستيدو كينزد رونيب نياالن ا-

 ؟يدست و پا بمونن چ

 .اخم كرد اوشيس

 شده بود؟ چه

 :بود سوال كرد ستادهيكه در كنارش ا يمرد جوان از

 شده؟ يچ ه؟يچ انيجناب جر-

بگه اگه االن من بچه مو ببرم تو  ستين يكيهم فروختن، آخه  طيهمه بل نيا يالك م،ينيبش ميكه ما بر ستيسالن جا ن يقربان، تو يچ چيه-

از حد مجاز  شيسالن محدوده، ب تيظرف يوقت يچ يخواد جوابگو باشه؟ برا يم يدست و پا بمونه ك ريبچه ز نيبشه، بعد ا يزينكرده چ يخدا

 فروشن؟يم طيبل

 .در دست خود فشرد شتريبود نگاه كرد و دست بنفشه را ب ستادهيكه در كنار مرد جوان ا يبه دخترك هفت، هشت ساله ا اوشيس

 آمد، يبر سر گنجو م ييبال اگر

 خدا نكند، نه

 ....نكند خدا
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 .سوپرماركت رفت يآمد و به طرف مغازه ها رونيب تيجمع يشلوغ نيبه همراه بنفشه از ب اوشيس

 :بپر بپر كرد و در همان حال گفت بنفشه

 چرا؟ چرا؟ رون،يب ميچرا اومد-

 يبخور يزيدلت خواست وسط برنامه چ ديشا دم،ينخر هيبرات تغذ-

 :ديباز هم پر بنفشه

 خوام يمن آوالرا م-

 :به بنفشه نگاه كرد اوشيس

 ؟يخوا يم يچ-

 از همونا كه تو شامپو هم هستش هيقاط بيآوالرا، ازونا كه با س-

 :ديخند اوشيس

 ه؟يچ گهيآلو ورا بنفشه، آوالرا د-

 :ديهم خند بنفشه

 خوام ياز همونا م ،يه يه-

درست چند قدم آنطرفتر . سرش را چرخاند و ناگهان خشكش زد ديخند يهمانطور كه دست بنفشه را در دست گرفته بود و م اوشيس

 ميتصم. افتاد و دوباره از خجالت سرخ شد انيشا شيند روز پبرخورد چ اديبه  اوشيس. سرگرم صحبت بود لشيبود و با موبا ستادهيروانشناس ا

 :زد اديكرد و فر يدست شيآمده را برگردد، اما بنفشه پ ريسرعت مس ند،بهياو را بب وانشناسر نكهيگرفت قبل از ا

 نگاه كن، خانم مشاور اوشيس-

 :زد اديبا دستش به روانشناس اشاره كرد و فر و

 خانم مشاووووووور-

آب دهانش را قورت  اوشيس. آن دو شده بود يشد كه حاال او هم متوجه  رهيو منگ به بنفشه نگاه كرد و دوباره به روانشناس خ جيگ اوشيس

 :كرد دنيبنفشه باز هم شروع به پر. داد

 خانم مشاور، خانم مشاور-

خودش را جمع و جور كرد و دهان باز  اوشيس. تكان داد اوشيس يسالم كردن برا يبه نشانه  يرساند و سر انيتماسش را به پا روانشناس

 :كرد

 سالم-

نگاه هشدار  يمتوجه  اوشيس. نگاه كرد اوشيو بنفشه ثابت ماند و دوباره به س اوشيس يبه هم قفل شده  يدستها يروانشناس رو چشمان

 .دستانش از دستان بنفشه جدا شد ارياخت يروانشناس شد و ب يدهنده 

 :ديبه سمت روانشناس دو بنفشه
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 سالم خانم مشاور-

 :لبخند زد روانشناس

 ؟يسالم دختر خوشگلم، خوب-

 ن؟ياومد نيشما هم واسه هم نم،يآره من خوبم، من اومدم خاله شادونه بب-

 نميمنم اومدم خاله شادونه بب زم،يآره عز-

 :و با خجالت گفت ديروانشناس رس يبه چند قدم اوشيس

 شما؟ نيخوب-

 خوبم ممنون،-

 ن؟ينجائيشما هم ا-

 هيياجرا نيمسئول قيدق يها يزيبه خاطر برنامه ر نميا نم،يبرم داخل سالن بش ستيجا ن يبعله، من مثال مدعو هستم ول-

 :زد يلبخند زورك اوشيس

 يزياخل چد مينگران شدم كه نكنه اگه بر كميتو سالن، راستش  ستيگن جا ن يم يول نهيبعله، راستش منم بنفشه رو آوردم كه خاله شادونه بب-

 دست و پا نمونه نيبشه و بعد بنفشه ب

 :نگاه كرد اوشيبه س روانشناس

 بخشنده؟ يآقا ارهيتونست بنفشه رو ب يعمه شهناز نم-

 ....نيدون يم يعني ن،يگ يم يمتوجه ام چ ز،يچ-

 :به روانشناس نگاه كرد يبا درماندگ اوشيس

 راستش نه-

 :كرد و گفت يروانشناس نگاه م فيبه ك يبه بنفشه نگاه كرد كه با كنجكاو روانشناس

 م؟يمركز با هم صحبت كن ارنيب فيخوان تشر يعمه شهناز نم-

 :بالفاصله جواب داد اوشيس

 اديخواد ب يخودش گفت م م،ينوبت هم گرفت ميزنگ زد اد،يچرا، چرا م-

 :تكان داد يسر روانشناس

 كنه يم يهمكار شتريخوبه، پس از برادرش ب يليخ-

 :ده شدشرمن اوشيس

حرف زد،  يشد اونجور وونهيدونم چرا اون روز د يكنه، نم ينم يدونستم همكار يبگم، من م يدونم چ يخوام، بخدا نم يخانم من معذرت م-

 ديشما منو ببخش

 :سر تكان داد روانشناس
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 فيو خودشون تشر انيبه خودشون ب نكهيمگه ا دم،يخط قرمز دورشون كش هيمن  ن،يشما خودتونو ناراحت نكن دم،يشن اديحرفها ز نيمن از ا-

 مركز، خوب با اجازه من برم ارنيب

 كجا خانم؟-

 منم تنهام، بهتره كه برگردم ست،يداخل كه جا ن-

 ،خوب بله، حق با شماست....نيخوا يخوب م ز،يآهان، چ-

 :كرد اوشيرو به س روانشناس

خطرناكه و  نيپخش كنن، داخل سالن نر ستادنيا رونيكه ب ييكسا يبه صورت زنده برا رونيب يد يخاله شادونه رو از ال س ياحتماال برنامه -

 نيمهم لطفا مراعات كن زيچ هي

 .رديدستان بنفشه را در دست نگ نقدريبود كه ا نيمنظورش ا. منظور روانشناس شد يكامال متوجه  اوشيس. شد رهيخ اوشيبه چشمان س و

 كند؟ دايكاهش پ ديبا يمگر او نگفته بود تماس بدن. گفت، حق با روانشناس بود يم راست

 .افتاده بود ريهم گ اوشيس

 كرد؟ يچه كار م ديبنفشه به او زنگ زده بود و با التماس از او خواسته بود كه او را به منطقه آزاد ببرد او با يوقت خوب

 كس به فكر او نبود؟ چيبنفشه چه بود كه ه گناه

 او را رها كرده بودند؟ ليدل يو ب ليبا دل انشياو چه بود كه اطراف ناهگ

 بنفشه چه بود كه او فرزند طالق بود؟ گناه

 .....گناه بنفشه چه بود واقعا

 :ديبه سمت بنفشه چرخ روانشناس

 ايمراقب خودت باش رم،يدختر گل من، من دارم م-

 شگلهخو يليخ فتونيك نيگم خانم مشاور ا يباشه خانم، م-

 زميعز يمرس-

 .با خجالت به بنفشه نگاه كرد اوشيس. روانشناس به خنده افتاد . و ذوق كرد ديبنفشه باز هم به هوا پر. ديلپ بنفشه را كش و

 .گرفت شيرا در پ يگريد ريكرد و مس يو بنفشه خداحافظ اوشيروانشناس از س. و دختر در آبرو بردن لنگه نداشتند پدر

به سرعت دستش را پشت سر بنفشه و در  نباريا اوشيس. رديشد و خواست دوباره دست او را در دست بگ كينزد اوشيبا بپر بپر به س بنفشه

 :گردنش گذاشت و گفت يكينزد

 مينگاه كن ونيزياز تلو رونيب نيا ديبا م،يبر ميسالن نتون يبرات آلو ورا بخرم، احتماال تو ميبر-

خاله "بود و باالخره هم  دهيبخرد، خانم مشاور را هم كه د "آوالرا" شيخواست برا يدر كنارش بود و م اوشيس. ودهمچنان ذوق زده ب بنفشه

 .كرد يرا تماشا م "شادونه

 داشت؟ يچه غم گريد
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 ....است شيآال يساده و ب يكودك يايدن چقدر

 .او را بشنود يكرد و منتظر بود تا گفته ها يروانشناس را برانداز م يروانشناس نشسته بود و با كنجكاو يرو به رو شهناز

 :شروع به صحبت كرد روانشناس

 نيخوش اومد يليخ ن،يخوب، پس شهناز خانم شما هست-

 :روانشناس رو به او كرد. تشكر تكان داد يبه نشانه  يسر شهناز

 خانم سماك؟ نيهست نجايچرا ا نيدون يم-

 گفته ييزهايچ هيآره، دوست برادرم -

 ن؟يبرادرزادتون با خبر تيخوام بدونم تا چه اندازه از وضع يم رم،يخوام وقت جلسه رو بگ يخوبه، خانم سماك نم-

 .كرد يروانشناس منتظر نگاهش م. چشم دوخت نيسكوت كرد و به كف زم يكم شهناز

 :سر بلند كرد شهناز

 نداره يخوب تيدونم وضع يم-

 ن؟يبد حيتوض شتريب شهيم-

 از كجا بگم؟-

 تونه به حل مشكل كمك كنه يم نيكن ياز هرجا كه فكر م-

 :جا به جا شد يدرون صندل شهناز

به زور با هم ازدواج  يدونست ول يهم م انيداشت و شا يرعنا افسردگ. راستش داداشم كم سن و سال بود كه با رعنا، مادر بنفشه ازدواج كرد-

 انيشا. رعنا بدتر شد تياومد وضع اياصرار كرد كه بچه دار بشن و بعدش كه بچه به دن انياوضاع رعنا بعد از ازدواج هم خوب نشد، شا. كردن

رعنا  يچهار سال بنفشه و رعنا با خونواده . سرد شد و بعد از چند سال كه بنفشه شش هفت ساله بود، از هم جدا شدن يهم كم كم از زندگ

با  يرفتار خوب انيدونم كه شا يم ه،يبستر مارستانيبرادرم، مادرش هم كه تو ب شيدوباره بنفشه اومده پ شيكردن و از هفت، هشت ماه پ يزندگ

رسه، فقط دو متر زبون  يشده، االن هم كه بنفشه باهاشه به بچه اش نم تيخاص يكرده، تن لش شده، ب يزندگ يبچه نداره، چند سال مجرد نيا

 شده، من واقعا نگرانم كيبچه نزد نيبه ا اوشيدوستش سچند وقتم هست كه  ن،يببر نيبچه رو ور دار نيا نيايداره كه ب

 :لبخند زد روانشناس

 ده؟يبه نظرتون رس يفكر ن؟يكرد يحل مشكل بنفشه كار يخوب تا حاال برا-

 يدونم چ ينم گهينداشته، د يا دهيده، چند بار توپ و تشر زدم، اما اصال فا يحرف زدم اما اون به حرف من گوش نم انيبا شا ينه، من چند بار-

 كار كنم

 نيتو رفتار نشون بد ديصرفا با نيهم بكن يكار نيكنم با حرف زدن مشكل برادر شما حل بشه، شما اگه بخوا يخانم سماك من فكر نم-

 كار كنم؟ يچ ديبا ينيخانم -

 يراحت به من گفت به عمه  يلينشد، خ يبرادرتون هم اصال حاضر به همكار ست،يبرادرزادتون مساعد ن يزندگ تيخانم سماك وضع دينيبب-
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 ن،يخودتون و نگهش دار شيپ نيو مجبورتون كنم كه بچه رو ببر نجايا نيايبچه رو ببرن، من نخواستم شما ب انيب ديبه مادربزرگش بگ ايبنفشه 

ممكنه زنگ بزنم  يحت ايسراغ مادربزرگ بنفشه  رميپرسم، بعد از شما م يبچه كمك كنن سوال م نيكه ممكنه به ا ييتك تك كسا ازمن دارم 

 با منه يحاضر به همكار يخوام بدونم ك يم هاش،ييبه خاله ها و دا

 :ديحرف روانشناس پر انيبه م شهناز

 خانم؟ يچه جور همكار-

 ...خانم سماك-

 :مكث كرد و دوباره ادامه داد روانشناس

 كنه؟ يتا با شما زندگ نيخودتون ببر شيو اونو پ نيريبنفشه رو به عهده بگ تيمسئول نيتون يشما م-

 :ديحرف روانشناس پر انيبه م شهناز

 من اعصاب ندارم طونه،يش يليبنفشه خ ن،يتونم، من سنم رفته باال، اصال حرفشو نزن يمن؟ نه من نم-

 ؟ياز كاراشو بذاره كنار، اون وقت چ ياگه اوضاعو احوالش خوب بشه، بعض ؟ياگه رفتار بنفشه بهتر بشه چ-

 اعصابم سر جاش باشه ستميتونم، من كه همسن شما ن ينه خانم، من اصال نم يوا-

 :شد رهيبه شهناز خ روانشناس

 ن؟يكن يهمكار نهيزم نيتو ا نيتون يپس نم-

 نه اصال، نه، نه-

 :تكان داد يسر روانشناس

 يكنه كه محل رفت و آمد زنا يزندگ يكه بنفشه تو خونه ا ستيعوض بشه، اصال درست ن ديبنفشه با يمحل زندگ د،ينيباشه خانم سماك، بب-

نشه، مدام كتك بخوره، فقط پدرش، روزانه دوهزار تومن سر  يدگيبچه رس نيبه ا يزيچ چيباشه و از نظر خورد و خوراك و پوشاكو ه ييهرجا

خوام، خانم  يبه پدرش زنگ نزنه و نگه من پول مكه بنفشه  نهيهم به خاطر ا نيذاره و خداحافظ، تازه من متوجه شدم كه ا يمطاقچه براش 

 ....صورت نيا ريبچه رو قبول كنه، در غ نيا تيمسئول دينفر با كيسماك 

 .شد رهيبا چشمان از حدقه در آمده به روانشناس خ شهناز

 صورت چه؟ نيا ريغ در

 كرد؟ يم ديروانشناس مراجع كننده اش را تهد ايآ

 :ادامه داد روانشناس

 برن يبنفشه رو با خودشون م انيم نيدم و مسئول يكنم، گزارش م ياقدام م يستيبهز قيصورت از طر نيا ريدر غ-

 .پلك هم نزد يحت شهناز

 بود؟ يحادثه ا لميف كي هيقض

 .شده بود يحادثه ا لميف كي انگار
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 خواست چه كار كند؟ يم روانشناس

 توانست؟ يم مگر

 تونن؟ يبرن؟ مگه م يبنفشه رو كجا م ؟يچ يعني-

 شهيداده م يستيبهز ليكنه، بنفشه تحو يبچه رو قبول نم تيهم مسئول ينداره و كس شوينگهدار تيبعله خانم، اگه ثابت بشه كه پدرش صالح-

 :ستاديروانشناس ا زيم يجهش كرد و رو به رو يصندل ياز رو بايتقر شهناز

 پدر و مادره؟ يبچه ب نيمگه ا ؟يستيخانم؟ بهز يچ يني-

 .بر زبان آورده است يبود كه حرف خنده دار دهيشهناز خودش فهم. نگاهش كرد رهيبه شهناز نداد و فقط خ يجواب سروانشنا

 :حرفش را اصالح كرد عيسر

 خانم؟ هيمگه بنفشه سر راه و،يسر راه يدارن؟ بچه ها ينگه م يستيرو تو بهز ييچه بچه ها نيدون يكس و كاره؟ م يبچه ب نيا نيفكر كرد-

 .زد اديفر بايرا تقر "خانم" و

 تكان خورده بود، "يكس"باالخره  دينه، بهتر بود بگو ايباالخره عمه شهناز تكان خورده بود،  نكهيكرد از ا تياحساس رضا روانشناس

 ....يكس

 يهق شهناز در فضا هق يصدا. مبل پشت سرش نشست يو دوباره رو ستدينتوانست سراپا با نياز ا شيدور چشمان شهناز حلقه زد و ب اشك

 كرد، يم هيبهتر بود شهناز خودش را تخل. روانشناس سكوت كرده بود. ديچياطاق پ

 ....بود بهتر

را به  زيم يرو يدستمال كاغذ يروانشناس جعبه . دستمال، جستجو كرد افتني يرا برا فشيكرد، با دستش درون ك يم هيهمچنان كه گر شهناز

 .را پاك كرد شيو اشكها ديكش رونياز درون جعبه ب يدستمال شهناز خم شد و. سمت شهناز گرفت

 .متوجه شد كه شهناز آرامتر شده است روانشناس

 :شروع به صحبت كرد دوباره

من به  وفته،يگم كه قراره اتفاق ب يرو دارم م يزيكنم، من همون چ تيكنم، اما من قصد ندارم شما رو اذ يم يخانم سماك من ازتون عذرخواه-

بود كه با پدر  نيمن ا ي هياول مينبود كه بار من نكرده باشه، تصم يحرف ن،يفقط منو كتك نزد هم شونيدختره زنگ زدم، ا نيبرادرتون كه پدر ا

كنم، با باز  يحساب شونيرو ا ديسماك نشون داد كه من اصال نبا يكنه، اما آقا يصحبت كنم تا رفتارهاشو درست كنه، تا بچه كنار خودش زندگ

تونم مجبورتون  يمن كه نم ست،ين يتونم، باشه مسئله ا ينه من نم نيگ يراحت م يليخ ن،يكن ينم يكنم و شما همكار يشما دارم صحبت م

 رميگ يتماس م 123قبول نكنه من با  تيمسئول يزنم، اگه كس ياونها زنگ م يخاله داره، عمو داره، مادربزرگ داره، من به همه  فشهكنم، بن

 دونم يبهتر م يزنن، من از هر كس يم ريبنفشه رو با ت ي هيكنن، اونا سا يبنفشه رو قبول نم تيرعنا مسئول يخانم، خونواده -

 :جواب داد تيبا جد روانشناس

 رميگ يتماس م 123اگه قبول نكردن، من با  رم،يگ يام باهاشون تماس م فهيمن برخالف وظ-

 .به روانشناس نگاه كرد يبا دردمند شهناز



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٤١ 

 نه،

 كرد، ينم يشوخ روانشناس

 ....كرد ينم يشوخ اصال

 :لرزان رو به روانشناس كرد يبا صدا شهناز

 بده؟ يستيبهز طيچقدر مح يدون يم ؟ي؟ مگه خودت بچه ندار123به  يزنگ بزن اديدلت م يكارو، چطور نيا يوقت نكن هيخانم -

 :جواب داد تيبا جد روانشناس

مثل همون  يكيبنفشه نشه  گهيد يداداشت خوبه؟ از كجا معلوم كه دو فردا يخونه  طيشما به من بگو مح يبده، ول يليخ يستيبهز طيخانم مح-

 برادرت؟ يخونه  انيكه شبا م ييهرجا يزنا

 :دوباره چشمانش پر از اشك شد شهناز

 زنگ نزن زتيخانم تورو جون بچه ات زنگ نزن، تورو به جون عز-

 انياطراف. خواست به بنفشه كمك كند ياو م. ردياحساسات قرار نگ ريگرفته بود تحت تاث ادياو . نگفت كه بچه ندارد ينگفت، حت چيه وانشناسر

 .داشتند يبرنم يكدام در عمل، قدم چيبودند، اما ه يبنفشه فقط سخنرانان خوب

 فاصله بود، ايدن كيحرف تا عمل  نيبود كه ب نيهم و

 ....ايدن كي

 نكند، تماس خواهد گرفت، يهمكار يدانست كه اگر كس يخودش هم م روانشناس،

 .....دانست يهم م خودش

........... 

 :كرد رايرو به سم بنفشه

 ؟يديد كيتو خاله شادونه رو از نزد-

 ؟يديتو د ؟يجالب بود كه نگو، تو چ نقدريسوم نشسته بودم، ا فيآره من رد-

 تو سالن اميشلوغ بود، نتونستم ب يلينگاه كردم، خ رونيب ونيزيمن از تلو-

 ماياالن امتحان دار ؟يخوند وياضير نمينداره، حاال بگو بب ياشكال-

 حفظ كردم ويداد ادميكه تو  يينخوندم، همونا اديز-

 :كشاند و گفت مكتين يخودش را به گوشه  رايسم

 يشيدوازده م يگم تو باال يمن م ،يكن يكار م يامروز چ نيبب يكه خوند ييحاال با همونا-

 :ديخند بنفشه

 خرم قبول؟ يكالباس برات م چيساندو هيدوازده بشم  ياگه باال-

 :ديخند رايسم
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 قبول-

........... 

دوستش رفت كه  نيشانه اش جابه جا كرد و به سمت ماش يرا رو فشيروانشناس در مطبش را بست و ك. دو بعد از ظهر بود كينزد ساعت

 نيهم. آنطرفتر پارك شده بود، اما دقت نكرد يكه كم يرنگ يمشك 206 نيلحظه چشمش افتاد به ماش كي. مطبش پارك شده بود يجلو قايدق

. ديرا در برابر خودش د اوشيسرش را بلند كرد و س عيسر. را در كنارش احساس كرد يحضور كس د،يرس ستشدو نيماش كيكه به نزد

 :سالم كرد يآب دهانش را قورت داد و به تند اوشيس. شد رهيخ اوشيه سروانشناس مكث كرد و با تعجب ب

 سالم خانم-

 :سر تكان داد روانشناس

 شده؟ يزيبخشنده، چ يسالم آقا-

 :گفت يلرزان يمقدمه و با صدا يب اوشيس

 ن؟يكار كن يچ نيخوا يخانم، خانم، شما م-

 با خود فكر كرد كه چه شده بود؟ روانشناس

 كرد؟ ياز چه صحبت م اوشيس

 :ديبه گوشش رس اوشيس يصدا

 يبه كالنتر يزنگ بزن يخوا يخانم توروخدا نگو كه م-

 متعجب شد، نباريا روانشناس

 گرفت؟ يتماس م يبا كالنتر ديچه با يبرا او

 زنگ بزنم؟ يبه كالنتر ديبخشنده؟ من چرا با يشده آقا يچ-

اعتماد من به  ي جهينت نيخانم من به شما اعتماد كردم، ا ن،يكار كن يچ نيخوا يشما م دميبنفشه زنگ زدم فهم يخانم امروزصبح به عمه -

 ؟يتونستم زنگ بزنم كالنتر يشماست؟ مگه من خودم نم

 .منتقل كرده بود اوشيشهناز اطالعات اشتباه را به س. شد انيجر يمتوجه  روانشناس

، اونجا كه  123زنم  يبچه رو قبول نكنه و پدرش هم رفتارشو درست نكنه زنگ م نيا تيمسئول يمن گفتم اگه كس ن،يبخشنده آروم باش يآقا-

 و غفلت از كودك ياز كودك آزار يريجلوگ يبرا هياونجا اورژانش اجتماع ست،ين يكالنتر

 :ديبه صورتش كش يدست اوشيس

 ؟يكن يكار م يچ يدار ،يستيبرنش بهز يبرن، م يبنفشه رو م انيخانم م-

به  "صبر كردن قهيدق كي"دستش را با عالمت . كرد يآنها نگاه م يبه هر دو نياز درون ماش يدوستش شد كه با كنجكاو يتوجه م روانشناس

 :كرد اوشيدوستش نشان داد و رو به س

 يكنن، اگه ثابت شد كه اوضاع بچه ناجوره، اونوقت م يم قيتحق انيبرن، م يدم، اونا رو حساب حرف من كه بچه رو نم يمن فقط گزارش م-
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 برنش

 :باال رفت شيصدا اوشيس

بنفشه  نيكنه بچه رو نگه داره، واسه هم يمجبورش م سيكنه پل يكنه، اون فكر م ياونا م ميتقد يبچه رو دو دست انياصال شا شه،يخانم ثابت م-

 هي يبا زندگ يدار يدون يكه بچه رو ببرن، م دهيم يدست زميچ هيبچه هستش  ينگهدار يبرا ييجا نيرو تا االن نگه داشته، اون اگه بدونه همچ

 ؟يكن يكار م يبچه چ

 :نگاه كرد و گفت اوشيبه س مايمستق روانشناس

 پدرش راحت و امنه؟ شيپس االن بنفشه جاش پ-

 .سكوت كرد اوشيس

 ن؟يد يچرا جواب منو نم-

 .باز هم سكوت كرد اوشيس

 :دوستش برداشت و گفت نيقدم به سمت ماش كي روانشناس

 ستين يخوب يكه اون خونه واسه بنفشه جا نيدون يخودتون هم م-

 :و راهش را سد كرد ديبه دنبال روانشناس چرخ اوشيس

 كنم ينكن، التماست م يهمشهر-

 .تاسف تكان داد يسرش را به نشانه . آمد ياز التماس كردن اصال خوشش نم. را به هم فشرد شيلبها رواشناس

 :ديلرز شيصدا اوشيس

 وفتميبه پات م يهمشهر-

 :ديچرخ اوشيبه سمت س روانشناس

 رهيگ يبچه رو نم يحرف من كس يگفتم كه رو ؟يكن يالتماسمو م ينجوريكه ا ميبخشنده، مگه من ك يآقا يزن يم هيچه حرف نيا-

 :بغض كرد اوشيس

 دهيبهشون، اگه بفهمه خودش بچه رو م دهيبچه رو م انيشا-

 ن؟يبه من بد نيخوام زنگ بزنم به مادربزرگ بنفشه، شمارشو دار يدارم، م يگه بچه رو نگه نم يكنه، عمه شهناز م ينم يبا من همكار يكس-

 رهيبچه بم نيدارن، بخدا قسم اونا منتظرن ا يخانم اونا نگهش نم-

 123زنگ بزنم  خوام يكنم، فعال كه نم يمن تالشمو م-

 .فرستاده شود نييپا يآب دهانش را قورت داد تا بغض لعنت اوشيس

 .بود تا شكسته شود يرفتن نداشت، منتظر تلنگر نييپا اليانگار آن بغض خ اما

 :ديلرز يآشكارا م اوشيس يصدا

 شم،يمنم داغون م شه،يداغون م يستيبچه بره بهز نيخودمه، ا يمثه بچه ...بچه رو دوست دارم، مثه نيمن ا ،يكارو بكن نيذارم ا ينم يهمشهر-
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 خودمه ياون گنجو

 .افتاد هيبه گر اوشيآخر، س يناگهان بعد از گفتن چمله  و

 ....راس ساعت دو بعد از ظهر قايروانشناس، دق يرو به رو ابان،يوسط خ درست

 افتاد، هيبه گر اوشيس

 ....روانشناس و

 نكند، هيهم فشار داد تا گر يو دو دندانش را رو يس يهمه . مرد، چقدر تلخ و گزنده است كي ي هيگر دنيروانشناس كه احساس كرد د و

سال درس  انياگر سال يو حت ياگر روانشناس هم باش يتو حت ستيگر يدوازده ساله م يدخترك يبود برا بهيكه صد پشت غر يمرد يوقت

 ؟يبر احساساتت غلبه كن يتوان يچطور م ،يهم شركت كرده باش يآموزش يو در كالسها يخوانده باش

 ؟يتوان يچطور م واقعا

دوستش شد كه از  يروانشناس متوجه . خورد يتكان م شيشانه ها. چشم چپش گذاشت و سرش را خم كرد يكف دستش را رو اوشيس

 .نديبنش نيبه او اشاره كرد كه درون ماش. كرد يبه آن دو نگاه م يشده بود و با تعجب و ناراحت ادهيپ نيماش

 شيروانشناس نبود تا او برا يگفت، بنفشه كه گنجو يراست م اوشيس. رفت نييپا يبغضش به آسان. روانشناس بغضش را فرو فرستاد نباريا

 بود، اوشيس يبنفشه گنجو زد،ياشك بر

 ....اوشيس

 :شروع به صحبت كرد روانشناس

مقدار  هي شش،يقبول كنه كه بنفشه بره پ دميفردا زنگ بزنم، به شهناز فرصت دادم فكر كنه، احتمال م ايخوام امروز  ينم ن،يآروم باش-

 اوشيترسوندمش، آروم باش آقا س

و قدم  "خداحافظ"لب گفت  ريز يبه آرام. برود ديبا گريروانشناس احساس كرد كه د. با چشمان سرخ شده به روانشناس نگاه كرد اوشيس

 برداشت، يگريد

 :شد خكوبيم شيسر جا اوشيس يصدا با

 دارم يمن نگهش م-

 :و با تعجب گفت ديچرخ اوشيبه سمت س روانشناس

 ؟يچ-

 :را پاك كرد شياشكها اوشيس

 كنم ينفر بنفشه رو نگهش داره؟ من خودم بزرگش م هيكه  ستين نيدارم خانم، مگه مشكل ا يمن نگهش م-

 .نگاه كرد اوشيس يبه كفشها روانشناس

 خواست احساسات را كنار بگذارد و عاقالنه فكر كند؟ يم يك اوشيس

 شهيبخشنده نم يآقا-
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ساله  25داداش  هيخوبه، مادرم مهربونه،  يليما خ يخوب خونه  ست؟يبنفشه ن يزندگ طيدارم،مگه مشكل شما مح يمن نگهش م شه؟يچرا نم-

 بم، خوبه خانم؟ خوبه؟خوا يهال م يبه بنفشه، من تو ميديم ميكن يم يدارم، اطاق منو خال

من  شياومدن شما پ ياصل ليرفته دل ادتي نكهيشما مثل ا يو مشكل بنفشه است، در ثان ستيمشكل من ن نياوال كه ا ست،ياصال خوب ن رينخ-

 يخونه است، واقعا چ يهم تو گهيپسر د هياز شما  ريتازه غ ست،يقابل كنترل ن گهيد نيكه هم خونه بش يشما دو نفر وقت يعاطف يوابستگ ه،يچ

 رينگ ميتصم يبخشنده؟ احساس يبا خودت اقا يدفكر كر

 شكنميخانم من حواسم هست، اگه داداشم به بنفشه چپ نگاه كنه، گردنشو م-

 .شد رهيخ اوشيچند لحظه در سكوت به س روانشناس

 عقلش را از دست داده بود، اوشيس

 ...از دست داده بود واقعا

 :گفت يكرد و با خوشحال ريموافقت تعب يا به معنسكوت روانشناس ر اوشيس

 حله؟ با مامانم صحبت كنم؟ يپس همه چ-

منو؟  اي يزن يخودتو گول م يدار شه،يكم كم داره احساس شما نسبت به بنفشه عوض م ؟يشيمنظور من نم يبخشنده، چرا متوجه  ينه آقا-

 يباهاش ازدواج كن ديخود بنفشه، با يبه گفته  گهيدو سال د نجورهيپس اگه ا ه؟يكنه؟ مگه الك يخودت كه با شما زندگ شيپ يدخترو ببر نيا

 .جا خورد اوشيس

 كار كند؟ چه

 بنفشه ازدواج كند؟ با

 گفت؟ يچه م روانشناس

 خانم؟ يچ يعني-

كودكانه  يعشق و عاشق نيدختر دست از ا نيكنم كه ا يمن دارم تمام تالشمو م ؟يدرك كن يتون يم نويبنفشه دوستت داره، ا اوش،يآقا س-

كه اونو  يبا بنفشه دار يشما چه نسبت نا،يا يهمه  يخودت؟ اصال جدا شيپ شيببر يخوا يم يگ يم يكن يم شيهند لميبرداره، اونوقت شما ف

 ياتفاق شن،يم يفردا هزار نفر مدع ؟يستياجتماع ن نيسرت، مگه شما تو ا زنيريده نفر م اد،يبچه ب نيفردا خون از دماغ ا ودت؟خ شيپ يببر

 شهيپونزده ساله، پس فردا م شهيمونه، فردا م يدوازده ساله نم شهيبعدشم بنفشه كه هم ،يبد حيتوض ديواسه ده نفر با وفتهيبچه ب نيا يبرا

 ؟يمنظورم شد يمتوجه  ،يد يهلش نم گهياطاقت، د يتو اديموقع اگه شب ب نساله، او ستيب

 .كرد يم يروانشناس را در ذهنش حالج يمات و مبهوت صحبتها اوشيس. كردنگاه  اوشيبه س يرحم يبا ب روانشناس

 :روانشناس دوباره بلند شد يصدا

 ؟يكن يخونه زندگ هيباهاش تو  يخوا يم يگ يم ياونطرف، شما االن اومد نطرفيباهاش نرو ا اديز ريگم دست بنفشه رو نگ يمن به شما م-

من  نيكن يخودسرانه كار نيخوا ياگه م ن،يندازيپا م ريسنگ ز نيدار ينحو هيهر كدوم به  ن؟يكن ينم يكدوم از شماها با من همكار چيچرا ه

 كنم يپرونده قبول نم نيدر قبال ا يتيمسئول
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 .ديلرز اوشيس ي چانه

 به نام احساس در وجودش نبود؟ يزيروانشناس چ نيا يعنيخودش فكر كرد،  با

 هم باشد، دينبا خوب

 كه بچه نداشت، او

 كرد، ينم نيبچه داشت كه با او چن اگر

 رحم سنگدل، يب

 درد يب

 درد؟ يب

 درد بود؟ يب روانشناس

 اوش،يس زديم ييحرفها نينبود كه چن يدرد ياز ب روانشناس

 ....كرد يعقل صحبت م ياز رو روانشناس

 :چپش را تكان داد و گفت يپا اوشيس

 كنم يخانم خواهش م-

 يبنفشه چ فيتكل ،يكه شما ازدواج كرد گهيد يكه دو فردا يفكر كرد نيكنه، به ا يبا شما زندگ اديشه ببخشنده اصال حق با شما، بنف يآقا-

 گردن برادرت، آره؟ يبنفشه رو بنداز تيمسئول يخوا يحتما م شه؟يم

 :جواب داد يفور اوشيس

 نيدونه، اصال از خودش بپرس يمادرم هم م ن،يدونن، باور كن يخانم همه م ستم،ين يكنم، من اصال اهل زن و زندگ يوقت ازدواج نم چينه، من ه-

 تاسف تكان داد، يسرش را به نشانه  روانشناس

 :سركش شد اوشيس

 ايجوابگو باش دي، با 123به اون  ينه، بعدش فردا زنگ بزن يگ يخودم، شما م شيخانم من كه گفتم حاضرم ببرمش پ-

زنم، كارا رو خراب نكن،  يآقا من كه از دلم حرف نم ،يدخالت كن يزيتو هر چ يدار يمدام سع يچبخشنده، واسه  ياجازه بده كارمو بكنم آقا-

البته اگه باز هم  ،يريبه عهده بگ شويسرپرست ،يبه عنوان حام يتون يخودت م ،يستياگه هم فرضا بنفشه بخواد بره بهز شه،يدرست م يهمه چ

 بنفشه رو قبول نكرد يسرپرست ليفام از يكس

 ه؟يچ يحام-

 الت،يتحص يرو نيتون ياون خونواده م شه،يم تيحما يا گهيد يتوسط خونواده  يكنه اما از نظر مال يم يزندگ يستيكودك تو بهز يعني يحام-

بچه به سن  يكنن تا وقت زيبه اون حساب وار يحساب پس انداز باز كنن و هر ماه مبلغ هيتونن براش  يپوشاك و خوراك كودك نظارت كنن، م

دو نصفه روز، با اون خونواده  اينصفه روز  كي يتونه در طول هفته برا يكودك م يبتونه از اون حساب استفاده كنه، حت د،يرس يگجده ساله

اش  يخواد با حام يكه م رهيبگ ميتونه خودش تصم يهم م يتازه بعد از هجده سالگ ،يستيحتما برگرده تو خوابگاه بهز ديباشه، اما شب با



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٤٧ 

 در قبالش نداره يتيمسئول گهيد يستينه، چون بهز ايكنه  يزندگ

 كمرش خم شد، اوشيس

 كرد؟ يبنفشه صبر م يتا هجده سالگ ديبا او

 ا،يخدا

 ....ايخدا

 :ادامه داد اوشيتوجه به س يب روانشناس

كارا هم كمكم كن، بزار  نيا يبه جاكن،  رونيبنفشه رو از سرت ب يشما هم فكر نگهدار ،يارگان چيمن زنگ بزنم به ه ستيفعال هم قرار ن-

 مادربزرگو به من بده يشماره  م،يمشكلو حل كن

را  فشيدست دراز كرد و ك اوشيس. تا برود ديچرخ "خداحافظ "روانشناس دوباره با گفتن . شماره را به روانشناس داد يحال يبا ب اوشيس

 :گرفت

 خانم-

 :تر از قبل شد ينگاهش جد نباريا روانشناس

 بخشنده يول كن آقا فمويك-

 :ديعقب كش فيك يبا خجالت دستش را از رو اوشيس

 ....نداشتم، فقط خواستم مطمئن بشم كه يمنظور د،يخانم ببخش-

 خداحافظ ن،يبد اديرو  يزيبه من چ نينكن يسع نقدريكنم، ا يكار م يمن حواسم هست دارم چ-

را  نيماش عيسر ست،يچ انيجر دينپرس يروانشناس حت يچهره  دنيا ددوستش ب. نشست نيحرف داخل ماش نيبعد از گفتن ا روانشناس

 .روشن كرد و به راه افتاد

 .كرد يكه در حال دور شدن بود نگاه م ينيبود و به ماش ستادهيهنوز مقابل مطب ا اوشيس

 اوش،يس چارهيب

 .....اوشيس چارهيب

دو پسر جوانش  اديبه . ديقاب عكس شوهرش دست كش يرو. كرد يقاب عكس شوهر مرحومش را در دست گرفته بود و به آن نگاه م شهناز

 .سخت و دردناك بود يليخ ييتنها. ديشهناز آه كش. كردند يم يو به دور از او زندگ ايدن نيا يگوشه  كيافتاد كه هر كدام در 

كرد،  يم يتهران هم زندگ اياگر در رشت  يكرد، حت يم يكنارش زندگ يانزل نياز پسرانش در هم يكياگر  اينرفته بود و  ايهمسرش از دن اگر

 .كه هر دو پسرش از او فرسنگها دور بودند فياما ح. توانست بهتر تحمل كند يرا م ييتنها

 .....فيح

شهناز مطمئن نبود تا . بود طانيتخس و ش يليبنفشه خ. اورديداده بود تا بنفشه را به نزد خود ب شنهاديروانشناس افتاد كه به او پ يگفته ها ادي به

كرد تا عازم غربت  يداشت، دخترش هرگز او را رها نم يلحظه با خود فكر كرد كه اگر دختر كيشهناز . ديبنفشه برآ تيترب يبتواند از عهده 
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 .تر بودند ياز پسران عاطف شهيدختران هم. شود

از  يپخته تر يبود تا الاقل رفتارها شتريكاش سن و سال بنفشه ب يفكر كرد كه ا نيبه ا نباريو ا ديباز هم به عكس شوهرش دست كش شهناز

اما . برادرش را داشت ياز دخترك دوازده ساله  ينگهدار يبود، تا حوصله  نيكاش سن و سال خودش كمتر از ا يا ايداد،  يخودش نشان م

 .هم بهتر شود نيبه او گفته بود كه همه با هم كمك خواهند كرد تا رفتار بنفشه از اروانشناس 

 شده بود، ريبه شدت فكرش درگ شهناز

 حل درست چه بود؟ راه

............. 

 يحرفها. ديرس يمانده بود و بوق ممتد آن به گوش م يتلفن در دستش باق يهنوز گوش. روانشناس از خشم و خجالت كبود شده بود صورت

 .كرد يمادربزرگ بنفشه همچنان در گوشش صدا م

 كرده بود كه روانشناس شده بود؟ ياو چه گناه آخر

 ...نه اما

 د،يورز يشغل، روانشناس به شغلش عشق م نيا يها يسخت يهمه  با

 مگر چه شده بود؟ خوب

 نشده بود؟ چه

 ....چه نشده بود واقعا،

شرح  شياش را به طور كامل برا ياجازه نداده بود تا روانشناس هدف از تماس تلفن يحت. به او بسته بود يبد يبنفشه چه نسبتها مادربزرگ

 .دهد

 .بود يزن بد دهان چه

 :ديچيمادربزرگ بنفشه در گوشش پ يصدا

 من؟ يدر خونه  يبود يپدر مادرو تو روونه كرد يب يآهان پس اون پسره -

 :در آمد انياما باز هم صداها در گوشش به جر .هم فشار داد يچشمانش را رو روانشناس

 يكه واسه خاطر بنفشه مزاحم من شد يكرد خوديتو ب-

 :تا خودش را آرام كند، اما واقعا سخت و دشوار بود ديكش قيباز هم روانشناس نفس عم و

 كاسه است هيبنفشه دستتون تو  شرفيب يتو با بابا-

 :دست چپش را مشت كرد روانشناس

 ......ي كهيزن ايزنگ زد نجايبود كه ا يآخر يدفعه -

 :دست مشت شده اش را آزاد كرد روانشناس

 يعوض يخودتو بنفشه و اون پسره  يگور بابا-
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 :گذاشت زيم يدستش را رو روانشناس

 فوضول خانم؟ يديخورم، فهم ينكبتو عوض آب م ياگه بنفشه مرد هم به من زنگ نزن، من خون اون بچه -

هنوز صورت روانشناس از خشم و خجالت  د،يرس يتلفن در دستش بود، هنوز بوق ممتد آن به گوش م يودش آمد، هنوز گوشبه خ روانشناس

 ....كبود بود

 روانشناس، چارهيب

 ....روانشناس چارهيب

.............. 

 :و به او گفتبه حركات بنفشه كرد و ر يبا تعجب نگاه رايسم. ديجو يخم شده بود و ناخنش را م زيم ريز بنفشه

 بنفشه؟ يكن يكار م يچ-

 :گفت د،يجو يهمچنان كه ناخنش را م بنفشه

 رفته بود ناخنهامو كوتاه كنم ادميناخنها رو نگاه كنه،  گهيخواد زنگ د يخانم بهداشت م-

 :چشمانش گرد شد رايسم

 شنيناخنات زشت م شون؟ينيچ يم يبا دندون دار-

 شهيبهداشتم كم نم ياشكال نداره، عوضش از نمره -

 ول كن ناخنهاتو گه،يتو كالس نمره ها رو م اديم ياضياالن خانم ر م،يبهداشت دار گهيحاال زنگ د-

 :آورد روتياز خود ب يبيو غر بيعج يصداها زيم رياز ز بنفشه

 ترسم يم ،يها ه وهاي-

 :باز هم تعجب كرد رايسم

 ؟يدياالن تو ترس-

شده بود و بنفشه با دندانش آنرا  زانيآو شياز ناخنش رو لبها يتكه ا. نگاه كرد رايبه سم يخنده دار ي هافيكمرش را صاف كرد و با ق بنفشه

 .چرخاند يم

 :ديخند رايسم

 حالم بد شد ه،ياون چ ،ي ي ي ي يا-

 :ديخند بنفشه

 هيخوام بخورمش، مقو يم-

 بود از حال برود، كينزد رايسم

 بود، طانيبنفشه تخس و ش نيا چقدر

 .....چقدر
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 :گرفت و گفت اوشيرا به به سمت س يبرگه ا انيشا

 گرفتم طيبل گهيروز د ستيب ينه؟ من برا ايبخرم  ديلباسا رو با نيهم نيبنداز بب ستيل نينگاه به ا هي-

 يخال يچند روز از هر حس نياز شدت ترس و اضطراب در ا اوشيس. نبود زيچ چيه اوشيدر نگاه س. دوخت انياش را به شا ينگاه خال اوشيس

رفتن بنفشه را مجسم كرد، در  يدر ذهنش صحنه . بردن بنفشه خواهند آمد يبرا يستيخبر بود كه از بهز نيا دنياو فقط منتظر شن. شده بود

 .ببرند يستيكرد تا نگذارد او را به بهز يالتماس م اوشيو به س ديكش يم غيپناه، ج يب كدختر كهيحال

 .ديد ياتفاقات را از چشم روانشناس م نيا يهمه  اوشيس

 .شود دهيكش نجايباعث شده بود تا ماجرا به ا او

 داشت؟ يا دهيچه فا نهايگفتن ا گريد اما

مطمئنا روانشناس با . بنفشه را قبول نخواهند كرد تيبود كه آنها مسئول دهيتا االن روانشناس با مادربزرگ بنفشه تماس گرفته بود و فهم حتما

 .تماس خواهد گرفت 123

 .را لعنت كند زيهمه چ يب انيشا نيا خدا

رشت  يستيبنفشه به بهز. و او را بخنداند رديتوانست آزادانه با او تماس بگ يدخترك نم گريد. از دست خواهد رفت شهيهم يبنفشه برا گريد

 .شديداده م ليتحو

 ....بود يحضور بنفشه در انزل يروزها نيا، آخرروزه نيا

 ....روزها نيآخر

 :با تعجب رو به او كرد انيشا. آمد رونيب شخوانيبلند شد و از پشت پ يصندل ياز رو يحال يبا ب اوشيس

 ستم؟يمگه من با تو ن ؟يريم يكجا دار-

 دارشانيد نيآخر نيا ديشا ند،يمدرسه او را بب يليخواست بعد از تعط يم. بنفشه برود داريخواست به د ينكرد، او م يتوجه انيبه شا اوشيس

 باشد،

 ....ديشا

 خواهد بود، يدردناك داريد چه

 .....يدردناك داريد چه

 رفت، يشهر م نياز ا شهيهم يبرا شيگنجو

 ....شد يپناه تر م يهم ب نياز ا شيگنجو

 زد، يرا به اسم صدا م اوشيهمچنان س انيشا

 .خارج شده بود كياز بوت اوشيس

.............. 

 :اش كرد يرو به منش روانشناس
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 نيرو بذار 10/30برم، نوبت  ييتا جا ديمن با ن،ينوبت فردا رو جا به جا كن نيريتماس بگ يمحمود يآقا يبا خونواده  نيلطف كن......خانم

 11/30ساعت 

 نيببر فيتا تشر نيبهشون بد يوقت هي ،يمهدكودك يبچه ها نيمشاوره با والد يهم تماس گرفتن گفتن برا......از مهدكودك يباشه، راست-

 اونجا،

 يخوب تيصحبت كنم، چه موقع 123اونجا هم در مورد  ديباشه اتفاقا با-

......... 

دانست آنچه كه او را دوباره به مطب كشانده است، حس  ينم. تازه كند يتا نفس ستاديا يمطب باال آمد و پشت در ورود ياز پله ها شهناز

 .بود ستادهياما هرچه كه بود او هم اكنون، پشت در مطب ا. حس عالقه به برادرزاده اش ايبود  يدلسوز

 :ديروانشناس را از درون مطب شن يصدا

 يخوب تيصحبت كنم، جه موقع 123در مورد -

 .ردياز پدرش بگ يمتيگرفته بود تا بنفشه را به هر ق مياو باالخره تصم. كند يرا عمل دشيخواست تهد يپس روانشناس م. ديلرز شهناز

 ...پدر از

 ...پدر از

 پدر بد ذاتش، از

 ...بد ذات انيشا از

 شهناز چنگ زد، يبه گلو يبد بغض

 ....بد بغض

 هم بود، يبغض بد چه

 ....يبغض بد چه

 داشت؟ تياهم شيبنفشه برا نقدريا يعني د،يآ ياحساس كرد نفسش باال نم شهناز

 خودش انداخته بود، يها ييتنها اديبنفشه او را به  ديشا

 شود، شيبرا يتوانست همدم خوب يهم بنفشه م ديشا

 دانست، يچه م يكس

 ....توانست يم ديشا

 .رديتماس بگ 123خواست با  يروانشناس م. شده بود ريانگار د اما

 ....نه اما

 بود، ستادهيپشت در مطب ا قايدق او

 .ديروانشناس بگو يكه گرفته بود برا يميحاال وارد مطب شود و از تصم نيبود هم بهتر
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 .كرد يم يكار دينشده بود، با ريد تا

 .ضرب باز كرد و با عجله وارد مطب شد كيرا  يمعطل نكرد و در ورود گريد شهناز

............ 

و آماده  دهيرنگ پر يچهارچوب در، چهره  نيروانشناس ب. دنديچرخ يسمت در ورود به كبارهياش  يدر، روانشناس و منش يصدا دنيشن با

 :آمد، رو به او كرد و گفت يم رونياز ته چاه ب ييكه گو ييكه با صدا ديشهناز را د ستنيگر يبرا

 گرفتم مويمن تصم ،يزنگ نزن كالنتر زتيخانم، خانم، تورو جون عز-

 گرفت؟ يتماس م يبا كالنتر ديگفت، او چرا با يشهناز چه م. شده بود جيگ روانشناس

 آورده بود؟ انيبه م ،ياز تماس با كالنتر يمگر او حرف اصال

 :شهناز با بغض گفت د،يطول نكش اديز انتظارش

 دارم يخودم نگهش م شيبرم پ يمن بنفشه رو م-

 .روانشناس نشست يبر چهره  ياز سر آسودگ يلبخند

 توانست خوشحالش كند؟ يخبر م نيبه جز ا يها و كلنجار رفتن ها چه خبر نياز آن همه توه بعد

 :شهناز دوباره بلند شد يصدا

 ؟يد يكنم، قول م تشيترب ديبا يدونم چه جور يمن دختر نداشتم نم ا،يكمكم كن يقول بد ديفقط با-

 توانست قول ندهد؟ يذوق زده شده بود، مگر م روانشناس

 ميكار دار يليمبل نفستون تازه بشه، ما دونفر با هم خ يرو نينيبش نيايدم، ب يآره خانم سماك قول م-

 :مبل وسط اطاق انتظار نشست و دوباره دهان باز كرد ياز اشك، رو سيبا چشمان خ شهناز

 ؟123 يزن يزنگ نم گهيد-

 :اش را شل كرد يروسر روانشناس

 زنم ينه زنگ نم-

............ 

 :كرد رايرو به سم ياضير معلم

 بچه ها پخش كن نيشده رو ب حيتصح يبرگه ها ايپاشو ب يشهنام-

 .بلند شد و به سمت معلم رفت زينگاه كرد كه از پشت م رايبا دلهره به سم بنفشه

بنفشه را  يهم مشتاق بود تا نمره  رايسم. شد و باز هم خودش را به عقب و جلو تكان داد نهيباز هم دست به س. زده بود خيهم دستان بنفشه  باز

 .بداند

 كرد؟ يم شرفتيپ ياضيبنفشه در درس ر يعني

 :برگه نگاه كرد و خواند نيبرگه ها را در دست گرفت و به اول رايسم
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 17/5آزاد سرو -

 :اعتراض دختركان بلند شد يصدا

 گهينخون نمره ها رو د-

 آره بابا نخون، فقط برگه ها رو بده-

 نخون نمره هامونوووووووووو-

 :دياز پشت سر بنفشه، به گوش رس يدخترك يصدا

 كنه ينيريخواد خود ش يم يشهنام نيا-

 :و با حرص به دخترك نگاه كرد و گفت ديبه عقب چرخ يبه تند بنفشه

 گما يم يقيبه خانم شف رميم ،يحرفها بزن نيدر مورد دوستم از ندفهيا-

برگه ها را به دست دختركان  يكه با مهربان ديچرخ رايبنفشه با غرور به سمت سم. نگفت يزيبنفشه نازك كرد و چ يبرا يپشت چشم دخترك

 :نگاه كرد و گفت رايبنفشه با دلهره به سم. قرار گرفت زيم يرو يچند لحظه بعد برگه ا. داد يكالس م

 منه؟ يبرگه -

 نه مال منه-

 ؟يچند شد-

 دم يتورو هم م ياالن برگه  گه،يشدم د ينمره ا هي-

 يشده بود و نم ستيدخترك مهربان ب. را باز كرد رايسم يتا شده  يبنفشه برگه . كالس رفت گريحرف به سمت د نيبعد از گفتن ا رايسم

 .ديبگو يزيخواست به بنفشه چ

اره به سمتش دوب رايناگهان متوجه شد كه سم. كرد يدختركان كالس پخش م نيچشم دوخت كه همچنان برگه ها را ب رايدوباره به سم بنفشه

 .ديآ يم

 ....ديو تپ ديو تپ ديبنفشه تپ قلب

 خودش بود؟ يبرگه  يعني

 نه؟ ايده شده  رينمره اش ز اينگاه كرد تا بفهمد آ رايسم يبه چهره  موشكافانه

 مشخص نبود، يزيچ رايسم يچهره  از

 ...نه اما

 زد، يلبخند م رايسم انگار

 باز هم نه، اما

 ....ديخند يم رايسم

 د؟يخند يم واقعا
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 :و برگه را به سمتش گرفت و گفت ستاديسر بنفشه ا يباال رايسم

 نره ادتيكالباسم  چيساندو-

 .كالس رفت گريدوباره به سمت د و

 ....گشوده شد ،يخزر انزل يايدر يبه اندازه  يبه برگه اش نگاه كرد و دهانش به خنده ا رايو منگ از حرف سم جيگ بنفشه

 .گرفته بود 12 يمره ن ياضياز درس ر بنفشه

 ....به بنفشه نيآفر

 ....رايبه سم نيآفر

. چه كار كند ديدانست با يبود كه نم يآنقدر كالفه و عصب. شود ليپارك كرد و منتظر ماند تا مدرسه تعط ييراهنما يمدرسه  يرو به رو اوشيس

 كهافتاد  دارشانيد نياول اديبه . ديد يدخترك را نم نيا گرياو د. با بنفشه است داريد نيداد كه امروز آخر يجمله در ذهنش جوالن م نيمدام ا

بار هم به او گفته بود كه دماغش دراز  نياول. ادا در آورده بود شيآمد چطور با او جر و بحث كرده بود و برا ادشي. بنفشه او را ترسانده بود

 .است

 .ديآه كش اوشيس

 كه مثل دختر خودش بود يداد، بنفشه ا ياز دست م شهيهم يرا برا بنفشه

بعد، هجوم  ي قهيچند دق. مدرسه به خودش آمد يليزنگ تعط يصدا دنيدانست چقدر در افكار خودش غوطه ور شده بود كه با شن ينم

 ديو چرخ ديدختركان چرخ نيچشمانش ب. با چشمانش فقط به دنبال بنفشه بود اوشياما س. بود يياز مدرسه تماشا رونيبه ب ييدختركان راهنما

 اوشيخندان بنفشه، قلب س يچهره  دنيبا د. آمده بود، ثابت ماند رونياز مدرسه ب رايخندان بنفشه كه به همراه سم ي هچهر يو باالخره رو

 .شد شير

 توانست بخندد؟ يدخترك باز هم م نيا يعني

 توانستند بخندند؟ يدختركان م ،يستيدر بهز اصال

و  يبا كنجكاو ييدختركان راهنما. حضورش شود يتا بنفشه متوجه  ستاديا نيكنار ماش نهيشد و دست به س ادهيپ نيبه سرعت از ماش اوشيس

فقط به  اوشياما س. اشان توجه او را به سمت خود جلب كنند رهيداشتند با نگاه خ يسع يكردند و هركدام به نحو ينگاه م اوشيبه س طنتيش

 .كرد يصحبت م رايسم يداد، برا يدستانش را در هوا تكان م كهيكرد، در حال ينگاه م يكرد، به دخترك كوچك اندام خنده دار يبنفشه نگاه م

........... 

 :كرد رايرو به سم بنفشه

 خانم مشاور بشم هيخوام درس بخونم تا شب يم رايسم-

 ه؟يخانم مشاور ك-

 مهربونه يليخانمه كه خ هيخانم مشاور -

 :با تعجب به بنفشه نگاه كرد رايسم
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 ؟يدياونو كجا د-

 نقدريداره ا زيم هيخانم مشاور دوستمه، -

 .دستانش را به دو طرف دراز كرد و

 كنه يگم اون خنده م يم يخنده، من هر چ يهمش م نهيشيم زشيپشت م-

 ؟يخوب بعد چ-

 ايكمكم كن ديخوام درسمو بخونم منم مثه اون خانمه بشم، تو هم با يم گه،يگفتم د-

 كنم يباشه منم كمكت م-

 .شد خكوبيم شيزده بود، سر جا هيتك نشيبه ماش نهيكه دست به س اوشيس دنيچرخاند و ناگهان با د گريرا به سمت د شيو رو ديخند بنفشه

 بود؟ اوشيس

 ند؟يآمده بود تا او را بب اوشيس

 زش،يعز اوشيس

 ...بود زشيعز اوشيس

 :دكر رايبا ذوق رو به سم بنفشه

 باشه؟ نمتيب ياومده دنبالم، من برم، فردا م اوشيس رايسم-

 خداحافظ رم،يباشه برو منم م-

 .پرواز كرد اوشيبه سمت س بنفشه

................. 

 :ديو پر ديرس اوشيس يبنفشه به دوقدم. ديدو يبه سمتش م يكرد كه با خوشحال يبه دخترك نگاه م نيغمگ يبا چشمان اوشيس

 هاااااه، سالم-

 .داده بود ادشياو . گرفته بود تا سالم كند اديدخترك باالخره . زد يلبخند تلخ اوشيس

 ببرند؟ يستيانصاف بود كه بنفشه را به بهز نيا حاال

 جدا كنند؟ اوشيانصاف بود كه او را از س نيا

 ؟يسالم بنفشه، خوب-

 :با ذوق و شوق جواب داد بنفشه

 دنبالم؟ يآره خوبم، اومد-

 ميآره، سوار شو بر-

 .شد نيو سوار ماش ديدو نيبه سمت ماش يبنفشه با خوشحال و

.............. 
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درون داشبورت  يكرد كه با خوشحال يچرخاند و به بنفشه نگاه م يصورتش را م يكرد، هر از چند گاه يم يهمانطور كه رانندگ اوشيس

 .دست نزند نشيگفت كه بدون اجازه به داشبورت ماش يبه او نم گريد اوشيس. زد يرا شخم م نشيماش

 دست بزند، بگذار

 كند، يكودك بگذار

 .كرد ينم يكودك نيبعد از ا گريكه د او

 :اش افتاد و گفت ياضير ينمره  اديناگهان به  بنفشه

 كمكم كرد رايدوازده شدم، سم وياضيمن ر اوشيس اوش،يس-

دوباره افت  يستيدر بهز گرياز چند روز د يكند، ول شرفتيپ ياضيخواست در درس ر يم كم مبنفشه ك. حرف بغض كرد نيا دنيبا شن اوشيس

 .كرد يم دايپ يليتحص

 :به زحمت لب باز كرد اوشيس

 باشه؟ ا،يدرستو بخون يبنفشه، هر جا كه رفت نيآفر-

 :گفت يبا خوشحال ينشد ول اوشيمنظور س يمتوجه  بنفشه

 باشه-

 .ديآه كش اوشيس

 .از ذهنش گذشت يبنفشه كرد و فكر يبه لباسها ينگاه

 :گفت يلرزان يصدا با

 ؟يبنفشه لباس گرم دار-

 :گفت تيفكر كرد و در نها اوشيربط س يبه سوال ب يبا سردرگم بنفشه

 آره دارم-

 ؟يدار يكاپشن، شلوار، همه چ-

 جونم اوشيدارم، س-

 يبرا ديبه بعد با نياما از ا. شديكلمه دچار اضطراب م نيا دنياز شن شهيمه. شد نيسنگ شيگلو "جونم  اوشيس" يكلمه  دنيبا شن اوشيس

 .ديكش يكلمه حسرت م نيا دنيشن

 با بنفشه بودن را ندانست؟ يقدر روزها چرا

 چرا؟

 .دستش را دراز كرد و پخش را روشن كرد بنفشه

 :مورد عالقه اش پخش شد ياز خواننده  يآهنگ

 .....كرده تورو برم بكنم ادبش گاين گاين يشده كس يچ



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥٧ 

 :ذوق كرد بنفشه

 ؟يدونست يدوست دارم، تو از كجا م يليشعرو خ نيمن ا يوا-

 زاريخواننده ب نياز ا گرياو د. داد يگوش م نشيكرده بود و درون ماش هيرا ته يد يس نيشد كه او ا يم يآمد كه چند روز ادشيبه  اوشيس و

 .نبود

 .هم دوستش داشت اوشيخواننده را دوست داشت، پس س نيا بنفشه

 :سرش برد و چرخاند و به همراه خواننده خواند يو دستانش را باال ديچرخ اوشيبه سمت س بنفشه

 غذاها چطور هان و هان و هانو هان؟ نيخرچنگو؟ ب يشناس يآهان زنگو بزن، م-

 د،يبه دخترك نگاه كرد و خند اوشيس

 ....ديو خند ديو خند ديخند

 .پخش را بلند كرد يخودش را تكان داد و صدا بنفشه

 .....هم خواند و خواند و خواند باز

 .ندينب د،يچك يچشمش م يرا كه از گوشه  ينگاه كرد تا بنفشه قطره اشك شيبه روبه رو عيو سر ديخنده ناگهان بغضش ترك انيم اوشيس

 .كرد يم نييال و پادستانش را مشت كرده بود و با. خواند يهمچنان م بنفشه

 د،يلرز يچانه اش م اوشيس

 خوشحال بود، بنفشه

 داد، يهم فشار م يچشمانش را رو اوشيس

 زد، يقهقهه م بنفشه

 ....ستيگر يم اوشيس

 ....ديخند يم بنفشه

 :رو به شهناز كرد و گفت روانشناس

 هيبهتون بگم كه برنامه چ ن،يصحبت كن نيتون يم نويدار يخوب طياگه شرا م،يخوب خانم سماك حالتون بهتره؟ االنم كه تو اطاق من تنها هست-

 :مبل كشاند و سراپا گوش شد يسرش را تكان داد و خودش را به سمت لبه  شهناز

 خانم ديمن خوبم، بگ-

كنه، البته من فكر  يگبا شما زند اديكه ب ميگرفت ميكه تصم ميو بهش بگ ميبا خود بنفشه صحبت كن ديخانم سماك، اول از همه با ندينيخوب بب-

و  ميبا برادرتون صحبت كن ديبعد از اون با م،يباهاش حرف بزن دياحوال با نيا يبا همه  رون،يب اديكنم خودش هم دوست داره از اون خونه ب يم

 يلهاينداره، بعدش هم وسا يبد يهم وضع مال انيآقا شا اد،يبه شما فشار ب ياز نظر مال ستيبنفشه رو ماهانه تقبل كنه، قرار ن يخرج ميبهش بگ

 كنه يشما و كم كم به شما و خونه تون عادت م يخونه  اديبنفشه هم م تيو در نها ميبنفشه رو جا به جا كن

 :ديپرس يبا نگران شهناز
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 كنه يم طنتيش يلياون خ ؟يكاراش چ ؟يخانم، رفتارهاش چ-

هم  يبچه ها ي هيساله رفتار كنه، اونم مثه بق يزن س هيمثه  ديكه نبادوازده ساله  يدختربچه  هي ،يريگ يسخت م يدار يليخانم سماك خ-

شما دو تا پسر بچه بزرگ  ست،ياصال سخت ن نيباور كن ن،يداشته باش يگم در برابر اشتباهاتش چه رفتار يكنه، من به شما م يم طنتيسنش ش

 نيرو بدون نايخودتون ا ديكمتره، شما كه با يليبنفشه از اون دو تا خ طنتيش ن،يكرد

 كار كنم؟ يچ ديخوب پس من با-

 شيسازگار بشه، اون دختر از اول زندگ شيزندگ طيتا بتونه با مح نيخانم سماك و به بنفشه فرصت بد نياز غرغرهاتون كم كن ديشما با-

 يماريبنفشه ب ده،يعوض شده و قراره باز هم عوض بشه، بنفشه طالق پدر و مادرشو د شيفقط در عرض هفت ماه دو بار محل زندگ ده،يد بيآس

 تا اوضاعش بهتر بشه نيتحمل كن ديبا ده،يكش يسخت يلياون بچه خ ده،يشن نيشده و توه رياون بارها از طرف پدرش تحق ده،يمادرشو د

 شه؟يبهتر م يگ يشما م يعني-

بود كه  نجايمشكل ا شه،يخودش داره كم كم بهتر م ينمره هاشم به گفته  ياز قبل بهتر شده، حت يليآره شهناز خانم، بنفشه االن رفتارش خ-

 كه چطور رفتار كنه ميد يم اديبه بنفشه  گهيبده، اما ما به كمك همد ادي يزينبود تا بهش چ يكس

 :ديمحطاطانه پرس شهناز

 بنفشه رو نگه دارم؟ ديبا يخانم من تا ك-

 :لبخند زد روانشناس

ممكنه مادر بنفشه حالش بهتر بشه و  يحت اي نيبنفشه رو نگه دار ديدنبال بچه اش با اديكه پدر بنفشه سرش به سنگ بخوره و ب يشما تا زمان-

به عهده  شويسرپرست نيخوا يكه م دهيمحبت شما رو نسبت به بنفشه نشون م نيا ست،يدر كار ن يديكنه، البته با يبخواد با بچه اش زندگ

 نيريبگ

 :مبل جا به جا شد يرو شهناز

 سراغ بچه اش؟ اديممكنه مادر بنفشه حالش خوب بشه و ب ينيخانم -

ه بنفش كباري يتا حداقل ماه نيكن ميوقتتونو تنظ ديبهتون بگم، با يخوام نكته ا يدر مورد مادر بنفشه م يخانم، راست ستيممكن ن ريغ زيچ چيه-

نده،  وناز خودش نش يكه رفتار بد نيبنفشه رو به مالقات مادرش ببر ييتا زمانها نيريمادرشو در نظر بگ طياز قبل شرا ديالبته با نه،يمادرشو بب

 نيبريبعد بنفشه رو م نينيبياول خودتون مادر رو م

 باشن مارستانيخانم ممكنه مادر و پدر رعنا تو ب-

از  يسوال كن كه كس رشياز مسئول پذ يوارد بخش بش يخوا يم يوقت ستن،ياونا ن يبرو كه مطمئن بش ييشهناز خانم نترس، شما ساعتها-

 ؟يكن يم تيفكرها اذ نيخودتو با ا نقدرينداره، چرا ا يكه كار نينه، ا ايرعنا اونجا هستن  يلهايفام

 :ناگهان سرش را بلند كرد و گفت. شد رهيخ شيتكان داد و به دست ها يسر شهناز

 كار كنم؟ يچ ديبا اون با ؟ياون چ اوشياون پسره س-

 :سرش را تكان داد روانشناس
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 هيبره تو حاش اوشيآقا س ديبا گهيكم كم ارتباطشو با بنفشه كم كنه، د ديبا شونيبخشنده، ا يبعله، آقا-

 :گفت يفور شهناز

 ارهيسرش ب ييبال اوشينكنه س وفته،يبنفشه ب يبرا يترسم اتفاق يآره منم نگرانم، م-

 :لبخند زد روانشناس

نسبت به بنفشه نداشته،  يوقت نظر بد چياشتباهات داشته و هنوز هم داره، اما ه يليخ ه،يبخشنده آدم مهربان و درست اوشينه شهناز خانم، س-

ر ييبنفشه تغ ياز رفتارها يليتم خگف ادتونهي ه،يادعائ يكنن بهتره، آدم ب يخوب بودن م يكه ادعا يياز كسا يليبخشنده از خ اوشيبه نظر من س

بچه فاصله  نياز ا اوشيكم كم س ديبا گهياما د ن،ينگ ينجوريكمك كرد، در موردش ا يليخ اوشيس اوشه،يحضور س ي جهينت نايا يكرده؟ همه 

 بحران بلوغ رو از سر بگذرونه ديبا ه،يبنفشه تو سن حساس ره،يبگ

نگاه شهناز شد  يمعن يروانشناس متوجه . از زبانش بشنود يبخش نانياطم يخواست جمله  يدلش م ايگو. شد رهيباز هم به روانشناس خ شهناز

 :و گفت

 يخود آقا يحت م،يكن يم يهمه با هم همكار ست،يوسط گود اونقدرها هم سخت ن يبر ياولش سخته، وقت يزينگران نباش شهناز خانم، هر چ-

 كنه يبخشنده هم كمكمون م

 كرده باشد ينيب شيد كه روانشناس درست پدر دل دعا كر شهناز

 شد؟ يدرست م زيهمه چ يعني

............ 

 :گفت يگرفته ا يخورد و با صدا يسه رنگش را با ولع م يكه بستن ديپارك كرد و به سمت بنفشه چرخ انيمقابل منزل شا اوشيس

 بنفشه-

 :ديچرخ اوشيبه سمت س بنفشه

 هااااااخ-

 .زد يلبخند محو اوشيس

 هاااااخ

 .نوع جواب دادن هم، اختراع دخترك بود نيا

 يبهم بد يقول هيخوام  يهاااااخ نه و بعله، بنفشه م-

 :نگاه كرد و گفت اوشيبه س يبا كنجكاو بنفشه

 ؟يچه قول-

 :دهان بنفشه ثابت ماند و گفت يگوشه  يبستن يلكه  يرو اوشيس چشمان

 نره، باشه؟ ادتيوقت منو  چيه-

 .ماند رهيخ اوشيس يبه چهره  چند لحظه بنفشه



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٦٠ 

 .شده است وانهيد يحتما از خوشحال اوشيبا خود فكر كرد كه س دخترك

 خوشحال باشد؟ ديچرا با اوشيس خوب

 گرفته بود؟ ياضيبود كه از درس ر يدوازده ينمره  يبرا

 .كرد ياجرا م شيپ ي قهيچند دق نيبود كه تا هم يخنده دار يآن همه ورجه ورجه ها يبرا ديشا خوب

 :تكرار كرد اوشيس

 ؟يد يقول م-

 :جواب داد يسرسر بنفشه

 دم يباشه قول م-

 :فرستاد و گفت رونينفسش را پر صدا ب اوشيس

 برو گهيخوب، د ليخ-

 .در حال حاضر ناراحت است اوشيبود كه س دهيرا فهم نيفقط ا. ستيچ انيدانست جر ياو نم. شد اوشيس يگرفتگ يمتوجه  بنفشه

 .را بخنداند اوشيانست ستو ياو م خوب

 :كرد اوشيرو به س بنفشه

 بهت نشون بدم تا حالتو بهم بزنم؟ يزيچ هي-

 :گفت يبه آرام اوشيس

 ؟يچ-

 يبا كنجكاو اوشيس. اش را به دهان برد يقاشق از بستن كيگذاشت و در همان حال  رونيب نيرا از ماش شيپا كيرا باز كرد و  نيدر ماش بنفشه

از نوك . آورد رونيبنفشه دهانش را باز كرد و زبانش را ب. هاج و واج به بنفشه چشم دوخته بود اوشيبعد س يچند لحظه . كرد يبه بنفشه نگاه م

 .ديرس يهمچون قرقره كردن به گوش م يياز ته حلقش هم صدا. و آب دهانش شده بود يزبان تا ته حلق بنفشه آغشته به بستن

 .ديو به سمت خانه دو ديپر رونيب نيگذاشت و بعد به سرعت از ماش شيبه نما اوشيس يتا چند لحظه حلقش را برا بنفشه

 .لحظات آخر هم او را خندانده بود نيدخترك در ا. دهانش به خنده گشوده شد ارياخت يبه خود آمد، ب اوشيس

 :زد اديفر شديكوچك نگاه كرد كه در خانه را باز كرده بود و همانطور كه وارد خانه م يبنفشه  به

 دوستمت يجونم م اوشيس-

 .وارد خانه شد و در را بست بنفشه

 بنفشه، يخال ييماند و جا اوشيس

 ماند و دل شكسته اش، اوشيس

 اش، يزنگ ممتد گوش يماند و صدا اوشيس

 .تماس از مركز مشاوره بود. ختياش نگاه كرد و قلبش فرو ر يبه گوش اوشيس



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا   mahtabi22 -  بنفشه                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٦١ 

 قرار بود بنفشه را با خود ببرند، حتما

 .....فرمان گذاشت يسرش را رو اوشيس

 :كرد و گفت اوشيرو به س يبخش نانيروانشناس با لبخند اطم. كرد يمقابل روانشناس نشسته بود و با اضطراب به او نگاه م اوشيس

 ؟يدر مورد بنفشه بشنو ياالن چه خبر يبخشنده، دوست دار يخوب آقا-

 :مبل جا به جا شد يرو اوشيس

 جمله رو از زبون شما بشنوم نيخانم من االن آرزومه هم ،يستيبهز رهيبنفشه نم يدارم االن شما بگ من خانم؟ من دوست-

 :ادامه داد يگرفته ا يبا صدا اوشيس. تكان داد دييتا يسرش را به نشانه  روانشناس

 دم،يخر يبراش بستن رونيدر مورد رفتنش بهش نگفتم، بردمش ب يزيچ نمش،يبار بب نيبنفشه تا واسه آخر يخانم من امروز رفتم در مدرسه -

 اش كردم ادهيبعد هم بردمش در خونه پ د،يواسه خودش رقص نيگذاشت تو ماش نميا ن،يهست ا يساسان ك ،يساس اروي نيآهنگ ا

 بود، ستنيگر يم آماده براباز ه ديشا. اش چسباند يشانيرانش گذاشت و كف دستش را به پ يحرف آرنجش را رو نيبا گفتن ا اوشيس

 ....ديشا

 :اخم كرد روانشناس

 من همه باد هوا؟ يحرفها يعنيو اونور؟  نوريا شيدنبال بنفشه برد يبخشنده باز شما رفت يآقا-

 :افكنده گفت ريبا همان سر به ز اوشيس

 يستيبهز رهياون داره م م،ينيب يرو نم گهيوقت همد چيه گهيكنه؟ ما كه د يم يچه فرق گهيخانم د-

 :روانشناس از هم باز شد ياخمها

 رهيبنفشه رو به عهده بگ يكنه، شهناز خانم قبول كرد كه سپرست يعمه اش زندگ شيپ رهيبخشنده، بنفشه داره م ينه آقا-

 .بود دهيحتما اشتباه شن. گشاد شد اوشيس چشمان

 چه گفت؟ روانشناس

 رود؟ ينم يستيبنفشه به بهز گفت

 اش را قبول كرده؟ يعمه اش سرپرست گفت

 بود، دهيحتما اشتباه شن نه

 ؟يتقلب عمه

 .بود يتقلب مهيعمه ن گريخوب، او د نه

 ....خوب، نه خوب،

 بودنش چه كار داشت؟ يبه تقلب اصال

 كند؟ يشهناز زندگ شيخواست پ يم بنفشه

 :را به خود آورد اوشيروانشناس س يصدا
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 حواستون با منه؟-

 :به سرعت سرش را باال آورد و به روانشناس چشم دوخت اوشيس

 ن؟يگ يخانم راس م-

كردن چه  يبنفشه رو قبول نم تيمسئول شونيدونم اگه ا يخودشون، نم شيدارن بنفشه رو ببرن پ ميبخشنده، خانم سماك تصم يبعله آقا-

 ستين زايچ نيوقت فكر كردن به ا گهيگرفتم، االن هم د يم يميتصم

 :مبل جهش كرد ياز رو بايتقر اوشيس

 خدا بغض دارم يوا ؟يگ يخانم تورو خدا راست م-

 يخانه م شيدر گلو ينينام بنفشه، بغض سنگ دنيبا شن ر،ياخ يچند هفته  نيدانست چرا در ا يخودش هم نم. بغض داشت اوشيواقعا هم س و

 .كرد

 :با دستش به مبل اشاره زد و گفت روانشناس

 ميبا هم حرف بزن يجد يليمسائل، خ يسر هيتا در مورد  نجايا نيايبخشنده، از شما خواستم ب يآقا نينيبش-

 .كند و هم بخندد هيآنقدر خوشحال بود كه دوست داشت هم گر. مبل نشست يبه سرعت رو اوشيس

 رفت، ينم يستيبه بهز گنجو

 رفت، ينم يستيبه بهز شيگنجو

 .شيگنجو

چشمانش از . شد رهيدوباره سرش را باال آورد و به روانشناس خ. انداخت و بغض كرد نييبا خنده به دورو بر اطاق نگاه كرد، سرش را پا اوشيس

 .اشك پر شده بود

 .از سر شوق بود شياشكها نباريا اما

 :برگردد و آنگاه شروع به صحبت كرد يبه حالت عاد اوشيچند لحظه صبر كرد تا س روانشناس

كار خود خانم  شه،يما شروع م يخودش و از االن كار همه  شيپ برتشيعمه اش م ره،يگ يبخشنده، بنفشه داره سر و سامون م يوب آقاخ-

از  يكنم، اما فعال خبر يمادربزرگ پدربزرگ بنفشه بخوان كمكمون كنن، من استقبال م ايپدرش  ندهيسماك، كار من و كار شما، اگر در آ

 اديم لهيپنج شنبه صبح كه مدرسه اش تعط يرو به خانم سماك هم گفتم، بنفشه هر هفته روزها نايبخشنده من ا يآقا دينيبب ست،ياونا ن يكمكها

دوستانه و نه  يدرست رو در قالب صحبتها يكه بتونم رفتارها ييكنم تا جا يم يمن سع م،يكن يبا هم صحبت م قهيمن و ما چهل و پنج دق شيپ

رفتارها  يسر هيتا خودشونم  شميپ اديكه بنفشه مدرسه است م يا گهيد يبدم، خود خانم سماك هم روزها حيتوض براشوار  حتيبه صورت نص

 تيالبته مسئول زه،يبنفشه بر يدوازده ساله رفتار كنن و ترسش از نگدار ي دهيد بيآس يدختر بچه  هيرو كنار بزارن و بدونن چطور با 

 ميرسيكه خانم سماك حس نكنه تنهاست، خوب حاال م ميكن يكار ميخوا يما م نه،يسنگ ست،يخودش هم ن يبچه، كه از قضا بچه  هي ينگهدار

 به شما

 .از ته دل، به روانشناس نگاه كرد يبا لبخند اوشيس
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 :ادامه داد روانشناس

و دوست پسرشو فالن مسئله، شما به  ريماهانه و لباس ز يدوره  يبرا ستيقرار ن گهيد ،يكن يبخشنده رفت و آمدت رو با بنفشه كم م يآقا-

 كنه يبا ما صحبت م ميمن و عمه اش هست ،يبنفشه راهكار بد

 :به روانشناس نگاه كرد. شد يخال اوشيس باد

 باهاش حرف نزنم؟ نمش؟ياصال نب ينيخانم -

 درسته؟ نيديدرو  رايشما هم سم راست،ياسمش سم ايگفت كه گو يدوستش برام م هيبخشنده، بنفشه از  يگوش كن آقا-

 چطور؟ دمش،يبعله د-

 ن؟يكن يكار م يچ نينيبب ابونيرو تو خ رايروز سم هيشما اگه -

 :شده بود جيگ اوشيس

 دم يخوب اگه بهم سالم كرد جواب سالمشو م ،يعجب سوال-

 ن؟يزن يبهش لبخند م-

 ن؟يپرس يسوالو م نيخندم، چرا ا يخانم، منم م گهيآره د-

به شما بگه، نه  ادياتفاقات بدنشو ب نيتر يدختر خبر خصوص نيباشه كه ا ينه جور ديباشه، رفتار شما با ينجوريا ديرفتار شما با بنفشه با قايدق-

 داشتههمون رفتارو  ديبا بنفشه هم با ن،يكن يرفتار م رايبا سم يهر جور ن،يصورتتونو برگردون نيديد ييباشه كه اگر شما بنفشه رو جا يجور

 نيباش

 دوست دارم، مثه بچه مه يليكنه، من بنفشه رو خ يفرق م رايمن با سم يبنفشه برا را،يسم نيگ يخوب خانم شما خودتون م-

اگه  شه،يمعضل م هيبه  ليهر دو نفرتون تبد يكنه و برا يم رييحس تغ نيقبول كن، كم كم ا نويبخشنده، ا يآقا ستيشما ن ياما واقعا بچه -

نه با اسم  اوش،يحضور مداوم نداشته باش، نه با اسم س شيتو زندگ ياسم چينرمال داشته باشه، با ه يزندگ هيبذار  يواقعا بنفشه رو دوستش دار

 نيدفعه تماستونو با بنفشه قطع كن هي نكهينه ا وفتهيكم كم اتفاق ب ديفاصله گرفتنها با نينه با اسم عشق، نه با اسم پدر، ا عمو،

 از احساس صحبت كند؟ يخال نقدريتوانست ا يشد و با خود فكر كرد او چطور م رهيبه روانشناس خ اوشيس

 .توانست دورا دور مراقب بنفشه باشد يخوب او م. از دست برود شهيهم يممكن بود بنفشه برا. هم بدتر باشد نيتوانست از ا ياوضاع م خوب،

 خورد، يسرد نم يتزايبه بعد بنفشه هر روز پ نيداشته باشد كه از ا نانيتوانست اطم يم او

 ...داشت يدست پخت خوب شهناز

 خورد، يهر روز كتك نم بنفشه

 ....به شدت با كتك زدن مخالف بود شهناز

 شود، ينم دهيكش وشايمثل ن يبه سمت كس گريد بنفشه

 .....خواهند داد ادياو رفتار درست با همساالن را  هيو روانشناس  شهناز

 .شد يم شيها يخودخواه يبنفشه، فدا يزندگ ديكرد، نبا يم يهمكار دياو هم با خوب
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 .ناباورانه يعاشقانه  كيهم  ديحس پدرانه بود و شا كي ديكه به بنفشه داشت شا يحس قو نيا

هر چند كم سن و سال  يبار در عمرش به دخترك نياول يبرا اوشيهم س ديو شا ديورز يكه نداشت، عشق م ياو به بنفشه همانند دختر ديشا

گذشت  يسال م نيچند ديشا. اش نگاه كند يبه زندگ هيبنفشه كنار برود و از حاش ياما هر چه كه بود بهتر بود از مقابل زندگ. عالقه مند شده بود

 ياسم او را بنفشه ماگر كودكش دختر بود،  شد،يكرد، اگر بچه دار م يكرد و آنوقت اگر ازدواج م يم داياش را پ يهم زن زندگ اوشيو س

 گذاشت،

 دانست، يچه م يكس

 .....اگر

 .....ماه گذشت كي

 .زد يرا تند تند ورق م ايبنفشه كتاب جغراف. بودند ستادهيمدرسه ا اطيوسط ح رايو سم بنفشه

 :رو به بنفشه كرد رايسم

 ؟يشده بنفشه، امتحانو خراب كرد يچ-

 :نگاه كرد رايبه سم زانيآو يبا لبها بنفشه

 سوالم غلطه هيجواب  دمينوشتم، االنم نگاه كردم د مهيرو هم نصفه ن يكيدو تا سوالو اصال ننوشتم، آخه بلد نبودم،  رايسم-

 ؟يرو درست نوشت هيبق ،يچ هيبق-

 :قهقهه زد بنفشه

واسه نمره  ميپونزده بشه اون امتحانو كه شدم ده و ن يگفت اگه نمره ام باال يتازه خانم جغراف شم،يم 15 يآره ه ه ه ه ه ، درست نوشتم، باال-

 كنه يمستمر حساب نم

 :ديخند رايسم

 شهيامتحانا تموم م گهيد ه،ياضيكه ر ميامتحانو دار نيهم آخر گهيسه روز د ن،يآفر-

 شميم وهاهي گهيهم خوب بدم د وياضير نيا شم،يم 15 يدرسا رو باال يآره، من كه همه -

 ه؟يچ وهاهي-

 شميخوشحال م يعني وهاهي-

 .خوشحال شدن است هيكلمه شب نيا يبا خودش فكر كرد كجا رايسم و

 :بنفشه او را به خود آورد يصدا

 پونزده شد، برام دوچرخه بخره يعمه ام به من قول داده اگه معدلم باال-

 :لبخند زد رايسم

 مطمئن باش ،يشيپونزده م يحتما باال-

 :من و من كرد بنفشه
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 كنما يم يكه من با عمه ام زندگ يدون يهان؟ فقط تو م ؟يگ ينم يتو كه از راز دلم به كس رايگم سم يم-

 :مهربان گفت يرايسم

 شكنميوقت قولمو نم چيدادم، ه يمن دست عل-

 :رو به بنفشه كرد رايسم. ديخند بنفشه

 ؟يبنفشه عمه ات رو دوست دار يراست-

 كال خوبه، دوسش دارم يده ول يم ريكم بهم گ هيكنه،  يغر غر نم گهيآره، د-

 :بنفشه گفت ناگهان

 يباز هي ايب رايسم-

 ؟يا يچه باز-

 برنده است د،يزودتر به در مدرسه رس يهرك وهااااه،ي وهااااهي ميدر مدرسه بگ يتا جلو ميبپر بپر كن ايب-

 ؟"وهااااهي وهااااه،ي" ميبگ ديحتما با-

 ....دو  ك،ي ايآره اصلش همونه، ب-

 :پرش را كرد و بعد نيا نگفته بود خودش اولسه ر هنوز

 سه وهااااه،ي-

 :زد اديو با خنده فر ديهم پر رايسم

 يتو تقلب كرد ستيحساب ن وهاااه،ي-

 :ديكش غيج بنفشه

 وهااااااااااااااهي-

 د،يباز هم پر و

 د،يهم پر رايسم

 د،يهم پر بنفشه

 ...دنديپر يمهربان همچنان م دختركان

.......... 

 :گفت جانيكرد و با ه اوشيرو به س انيشا

 ؟يا هيامشب خونه برنامه دارم، پا-

 :ديكش ازهيخم اوشيس

 برنامه داشتم كه شيدو سه هفته پ نينه، حس و حالشو ندارم، هم-

 تو دهنش بود عوض تو بار من كرد، اصال معلوم هست چته؟ يهر ج كهيكه، زن يوسط كار رفت ؟ياه برو بابا، چه برنامه ا-
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كرد و هنوز هم  يم طنتيهنوز هم ش. خواست سر به راه شود يبود كه كم كم م نيدردش ا. ستيدانست كه دردش چ يخودش م اوشيس و

. كند رييباره تغ كيبند و بار، به  يب يسال زندگ نيسخت بود كه بعد از چند يليخ. هم بهتر شود نيخواست از ا يچشم چران بود اما دلش م

 .كند رييگرفته بود تغ ميبود كه تصم نيشد اما مهم ا يو جا افتاده م ريمرد سر به ز كي اوشيتا س ديكش يچند سال طول م ديشا

 قدم اول بود، ت،ين

 ....تين

 :كرد اوشيرو به س انيشا

 گهيونم دد يشهناز، پول بدم بهش، به بنفشه قول داده واسش دوچرخه بخره، نم يغروب برم در خونه  ديمن برم از حسابم پول بردارم، با-

 هيچ دنشيدوچرخه خر

 .برق زد اوشياسم بنفشه چشمان س دنيشن با

 :ديپرس يكنجكاو با

 چرا دوچرخه بخره؟-

 نيو از ا هيگه از درساش راض يخره، م يپونزده بشه براش دوچرخه م يبا بنفشه قرار گذاشته كه اگه نمره هاش باال نكهيدونم، مثل ا يچه م-

 اتيچرند

بخرد اما  يا هيبنفشه هد يتوانست برا يكاش او هم م يا. كرده بود شرفتيدر درس پ شيگنجو. حرف لبخند زد نيا دنيبا شن اوشيس

 .كار منع كرده بود نيروانشناس او را از ا

 .....روانشناس نياز دست ا امان

 با بنفشه صحبت كرده بود؟ يبار ك نيآخر

 ش؟يهفته پ دو

 .....ديآه كش اوشيس

 :خود آورداو را به  انيشا يصدا

 ونيليم هي يتومن كه سهله ماه 500 يكشم، ماه يم يدارم چه نفس راحت يدون ينم ه،يبچه از سرم كم شده كاف نيكه شر ا نيجهنمو ضرر، هم-

 فقط شهناز بچه رو نگه داره دم،يهم خرجش بشه م

 .نگفت يزيچ انيدر جواب شا اوشيس

 كوته فكر بود؟ نقدريا انيداشت كه شا يتيچه اهم گريد

 .كرد يهم نم رييبود،تغ نيهم او

 .هم مطمئن بود تشيمطمئن بود، ترب شيمطمئن بود، غذا شيبنفشه جا اما

 .بنفشه لبخند زد اديبه  اوشيخارج شد، س كياز بوت انيشا

............. 
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از سخنانش  يمين ديكرد، شا يسره صحبت م كيبنفشه . داد يامان بنفشه گوش م يب يبه صحبتها زشيبر انگ نيتحس يبا صبر و حوصله  شهناز

 يم شياز تعداد غلطها. گذاشته بود و خودش در آن تقلب كرده بود رايكه با سم يگفت و از مسابقه ا يم روزشيبود، از امتحانش د يتكرار

 يگربه  "وهااااهي"معروف  يجهش و گفتن همان كلمه  كينشسته بود و بنفشه با  اطيح واريد يگفت كه باال يم يرنگ اهيس ي بهگفت و از گر

 .بخت برگشته را ترسانده بود

 .كند يرا تحمل م يدانست كه كه چه فشار يداد اما فقط خدا م يبنفشه گوش م يبه حرفها يبا صبور شهناز

 به عمه شهناز، نيآفر

 ....نيآفر

 :شهناز از فرصت استفاده كرد و گفت. ده بوددهانش خشك ش اد،ياز صحبت ز. ديكش قيكرد و نفس عم يمكث بنفشه

 مينوبت دار ميو ن ازدهيخانم مشاور، ساعت  شيپ ميبر ميخوا يعمه جون اگه حرفات تموم شد برو لباس بپوش م-

 :ديخند بنفشه

 عالمه حرف زدم؟ هاهاهاهاها هيعمه سرت درد گرفت -

 :باز هم لبخند زد شهناز

 عمه يهست يشما دختر خوب ،يگ يبه من م زويكه همه چ يكن يم يهم كار خوب يليخ گه،يد يمن حرف بزن يبرا دينه عمه جون، شما با-

 :ديخند بنفشه

 گم يشو تو راه م هيخانم مشاور، بق شيپ ميپس من برم لباس بپوشم بر ،يييييه-

 .كنان به سمت اطاقش رفت زيجست و خ و

 اوشينداشت؟ بهتر بود به س اوشياز س يچند روز بود كه خبر. لحظه دلش گرفت كي. فتادا اوشيس اديبه  ديپوش يهمانطور كه لباس م بنفشه

بار  نيآخر. بخرد، با خبر نبود شيكه قرار بود عمه اش برا ياز دوچرخه ا ياو از نمراتش با خبر نبود، او حت. كرد يزد و با او صحبت م يزنگ م

درس و امتحاناتش شده  ريتماس را قطع كرده بود و بنفشه هم آنقدر درگ عيسر اوشيبود كه با او صحبت كرده بود، هرچند س شيپ يدو هفته 

 .نمانده بود يزنگ زدن دوباره، باق يبرا يوقت گريبود كه د

 ...شانسش را امتحان كند گريبار د كيخوب بهتر بود  اما

 .زنگ زد اوشياش را در دست گرفت و به س يگوش بنفشه

............ 

 شيبود كه آرا يزن لوند و جذاب. شده بود رهيكرد، خ يبود و به لباسها نگاه م ستادهيا كيبوت نيتريكه پشت و يزن جوان يبه چهره  اوشيس

اش چشم  يزنگ تلفنش چشم از زن جوان برداشت و به گوش يبا صدا. ديچرخ يزن جوان م يچهره  ياجزا يرو اوشينگاه س. داشت يظيغل

 .حبس شد اوشيس ي نهينفس در س. دوخت

 ...بود شيگنجو

 ....رفتند، فقط گنجو بود و گنجو اوشيس اديزنان لوند و جذاب از  يرفت، همه  اوشيس اديلوند و جذاب از  زن
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 :ديچيپ كيدرون بوت اوشيس يصدا

 الو-

 :آورد اوشيپر شور بنفشه لبخند بر لب س يصدا

 جونم اوشيسالم س-

 نفشه حالت خوبه؟سالم ب-

 خوبم يليمن خ-

 ؟يكرد يكار م يچ-

 خانم مشاور شيپوشم با عمه برم پ يدارم لباس م-

 ؟يخون يبنفشه، درسهاتو م نيآفر-

پونزده  يدرسهامو باال يامتحانمو دارم، تازه عمه بهم قول داده برام دوچرخه بخره، آخه من همه  نيآخر گهيجونم، دو روز د اوشيآره س-

 شميم

 د،يكش قينفس عم اوشيس

 را شكرف خدار

 ....بچه سر و سامان گرفت نيرا شكر كه ا خدا

 ....را شكر خدا

 .اش نگاه كند يبه زندگ هيو از حاش رديروانشناس افتاد، روانشناس گفته بود كم كم از بنفشه فاصله بگ يصحبتها ادي به

 :دهان باز كرد اوشيس

به تو دختر، حرف عمه و خانم  نيباش، آفر يمثه حاال دختر خوب شهيهم ،يكن يم شرفتيدرسهات پ تو نقدريخوشحالم كه ا يليخوبه بنفشه، خ-

 باشه؟ ا،يمشاورو گوش كن

 باشه ،ييييه-

 "يييييه"با خود فكر كرد كه باز هم گفته بود  اوشيس

 هم بگو بنفشه، باز

 ....هم بگو باز

 :ديجمله را بگو نيبه خودش فشار آورد تا بتواند ا اوشيس

 يخانم مشاور باش شياومده، تو هم زود لباس بپوش برو تا سر موقع پ يبرام مشتر ؟يندار يخوب بنفشه با من كار-

 :خواست تا تماس را قطع كند، اما خانم مشاور منتظر بود يدلش نم ديمكث كرد، شا يكم بنفشه

 جونم، پس من برم، فعال خداحافظ اوشيباشه س-

خودش هم . افتاد يكودكانه از سرش م يعالقه  نيشد و ا يبنفشه هم بزرگ م. بود ياما راض. گرفته بود اوشيكه قطع شد، هنوز دل س تماس
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كه  يريدانست كه تاث يگذاشته است اما خودش بهتر م ريبنفشه تاث يرو اوشيكردند كه س يهمه فكر م. كرد يرفتار م نيكم كم عاقالنه تر از ا

 و رو كرده بود، ريرا ز اوشيبنفشه، س يو سادگ تيمعصوم. بود شتريب او گذاشته بود، به مراتب يوبنفشه ر

 ....و رو ريز

 .كرد يبه او نگاه نم گريد اوشيبود، س ستادهيا نيتريلوند و جذاب هنوز پشت و زن

............... 

 :دست بنفشه را در دست گرفت و گفت شهناز

 عمه جون ميبر-

 :ديبه هوا پر بنفشه

 ؟يخر يكاكائو و پفك م ريش كويعمه برام ك-

خوردن  يبرا زيچ كيتواند  يبرود، با او قرار بگذارد كه فقط م رونيبا بنفشه ب نكهياو گفته بود قبل از ا. روانشناس افتاد يگفته ها اديبه  شهناز

 .انتخاب كند

 :قاطعانه گفت شهناز

بعد از اونجا  ،يكن يكدومو انتخاب م نيفكر كن بب ميرس يكه به مطب خانم مشاور م يبرات بخرم، تا وقت زيچ هيتونم  يعمه جون من فقط م-

 ينيمامانتو بب مارستانيخوام ببرمت ب يهم م

 :ذوق زده شد بنفشه

 عمه جون جونم ؟يگ يعمه راس م-

 :ديخند شهناز

 پفك ايكاكائو  ريش ايبخرم  كيبرات ك نيتو هم فكر كن بب م،يبه مطب برس ميگم، پس زود بر يآره عمه جون راس م-

 .ديخند يشهناز همچنان م. كرد يبپر بپر م بنفشه

لحظه  كيشهناز . داشت يبنفشه همچنان شلنگ تخته زنان در كنار عمه شهنازش قدم بر م. قفل شده بود گريكديعمه و برادرزاده در  دست

 .رديگ يم اديخانمانه هم  يتارهاروانشناس گفته بود كه بنفشه كم كم رف. خواست غرغر كند اما منصرف شد

 توانست خوب بپرد، ينم گريشد و دخترك د يبنفشه شروع م يماهانه  نيسوم گريروز د چند

 بگذار بپرد شهناز، پس

 ...بپرد بگذار

 بپرد، ابانيتوانست مثل حاال وسط خ يشد هم نم يدختر جوان هجده ساله م كيكه بنفشه  گريسال د چند

 بگذار بپرد شهناز، پس

 ...بپرد بگذار

 د،يخند يكرد و م يكودك خودش نگاه م يها دنيشد و آن زمان به پر يم يگريد يدوازده ساله  يبنفشه  كيبنفشه مادر  گر،يسال د يس
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 باز هم بگذار بپرد شهناز، پس

 ....هم بگذار بپرد باز

 د،يخند يهنوز شهناز م د،يپر يقفل شده بود، هنوز بنفشه م گريكديدست عمه و برادر زاده در  هنوز

 ....مطب روانشناس بود مقصدشان،
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