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  نام اوبھ
 

 : با دوستان خوانندهیسخن
 ی کرده بھ خوب و بد بودنش رادای داستان تو کشورمون رواج پنی و موضوع ِ اتمیر
 با خوندنش ی بشھ و ھرکسی شخصی رمان برداشت ھانی ا ازخوامی فقط نمدمینم

 شھی کھ میی و تا جانی حل کنی منطقزوی ازدواجش عوض بشھ ھمھ چی برامشیتصم
 !نممنو...نی ِ درست کنیو امکان داره ازش استفاده 

 
 )) : از زبان ِ زن ِ داستان(( مقدمھ

 .... غرق شده ام و تومی در تاوان ِ از دست داده ھامن
 ....تیسرت بھ دست آورده ھا حدر
 .... و توگذرانمی ممیُ ِ بھت ِ رفتھ ھاانی در ممن
 ...یشتابی متی آمده ھای سرادر
 ...  کھ نامردانھ رفت و تونالمی می در فراق ِ مردمن
 ... کھ مردانھ عاشق شدیخزی می وصال زندر

 ....طلبدی را مشیای کھ درستیاو ناآرام تر از ساحل...  را از آن نخواهآرامش
 
 " فاطمھ اشکو" 
 

 )) : از زبان ِ پسره داستان((  مقدمھ
 
 ....ازمندمی
 .... ِ وجودم را بھ آرامش برساندی کھ سرتاپای منت، آغوشی آغوش ِ بکی ِ ازمندین
 .... آرامش از جنس ِ عشقھی
 .... بھ بوسھافتنی دستی ناب برای عشق از جنس ِ تالطمھی
 ...ھا خود و او را بھ آرامش برسانم بوسھ نی من در امتداد ِ او
 .... ِ آرمش ھای آرامش دھنده ِیا

 .....!آرامشم باش...  باشآرامشم
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 : شروع
 .... خستھ شده بودمشی اعتمادی باز

  چند سال؟آخھ
 ... خستھ شدمگھی سال تحمل کنم و خودمو عذاب بدم، دچند
 ...   خونھنیاز ا...  مرده نامردنی ااز
 ِ برھنھ ش جلوم سبز شد و با نگاه ِ دل ِ مادر ی بھ ھق ھق افتاده بودم، بھار با پاھاگھید

 : شد و زمزمھ کردرهی بھ چشمھام خیسوزون
 ؟یکنی مھی گیمامان دار_ 

 ... بچھ گونھ ت بره مامانی لھجھ قربونھ
 .... ِ پاھام خوابوندمی دو تا پاھامو باز کردم و اونو رونی زمکف

 ....م گذاشت و لبھاشو بھ شلوارم چسبوند پاھای روسرشو
 ...  کرده بوددای لکنت پی م ، گل ِ نازم، بھارم بھ تازه گبچھ

 در حال دعوا با ی ِ مھربونشو اون شکلی باباتونستی نمکردی متشی باباش اذرفتاره
 ...نھیمامانش بب

 ... بچھ مو نجات بدمی چطوردونستمی شده بودم نمجیگ
 ....دونستمی نمبخدا

 ... داشتمی ھمھ گلگزا
 ... خدا گرفتھ تا خونواده ماز

 کمرم کھ ضربھ ی فرشتھ س، ھنوز کمربند براق ِ بابامو روھی دی حمگفتنی شون مھمھ
 ...  ادمھی خوردیم

 ...ادمھی خوب
 و گفتن رونی بدنی حقوق، منو از دانشگاه کشیسالم بود سال ِ اول ِ دانشگاھم رشتھ ٢٠

 ....ھی معنی دختر کھ خاستگاره خوب داره بھی ِ یرفتن ِ دانشگاه برا
 .... لبھام شدی پوزخند چاشنھی پورخند، فقط ھی

 .... ِ اون صحنھ ھا تو ذھنم نقش بستھی ھمھ
 ....قی نقش ِ عمھی

 .... نقش ِ مرمرھی مثل
 ....می خالی ِ سالن ِ خونھ ی ھای کاری کاشمثل

 ی مرد ِ نادون و معتاد خالھی ِ یسطھ  پر بود و حاال بھ وایمتی قلی کھ از وسای اخونھ
 ....دیدرخشی بودن میشده بود و فقط از خال

 بوده و حداقل دخترمو برام نگھ داشتھ ارمی کھ تا بحال یی اون خداادهی و بھ شمی مبلند
 ....خوابونمی و بھارو با آرامش تو جاش مکنمی مزیخونھ رو تم

 ... از اشک بھ خواب رفتھ بودچشمھاش
 دی بشھ بافی در مقابلم ضعنطوری زنده بودنم الی دخترم، تنھا دلخواستی دلم نماصال

 ... بسھگھیبرم و با خانواده م درست صحبت کنم، د
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 ... اتاق ِ بھارو بستم و از اون اتاق فاصلھ گرفتمدر
 شده دهی بھ گوشش کشی دستمالھی از غی ِ آشپزخونھ در نبودم غبار گرفتھ بود و درتمام
 ....باشھ

 ... خونھ باز شد و مرده نامردم وارد شددر
 .... الغر شده بود، الغرو چروکیلی خشناسمش،ی نمکردمی محس
 ... فکر کنمبزار
  سالش بود؟؟؟؟چند

 .... م بھ حرکت دراوردمقھی شقی رودستمو
 ... بھ مغزم جنب و جوش بدمنکاری با اخواستمی مانگار
 .... جواب دادکارم
 سالش بود باھاش ٢٥ کھ اون کھی در حالی سالگستیتو سن بمن ...  اومدادمی آھان

 .... سالشھ٣٥ و اون ٣٠ازدواج کردم و حاال من 
  شدنش گم بشھ؟ری تو پنطوری ادی بای سالگ٣٥ یعنی

 ؟... چروکنقدری اچرا
 ؟... افتادهنقدری اچرا

 از خونھ ش رفتم و ی موندنادی بزرگ و بھ یی بار با دعوانی نبود کھ آخرادمی اصال
 ....رمی ازش فاصلھ بگدیحاال با

 چسبوند و دستھاش و دوره گلوم واری فرار کنم منو بھ دفشی کثی اومدم از دستھاتا
 ....حلقھ کرد

 ... شدن ِ خون تو رگ ھامو حس کردمقطع
 ... کردم آب دھنمو قورت بدم اما اون راه ِ نفسمو بستھ بودیسع
 تو آسمونا پرواز می نسھی بود و مثل دهی کنم، بھارکم خوابھی گرای داد بزنم تونستمینم
 ...... کردیم

 ....رهی ِ من از اون آسمون فاصلھ بگبی ِ نھی با صداخواستی نمدلم
 ... شک براش بزرگتر از سنش بودنی سالش بود و ا٥ دخترم

 ... کشوندیقی شدم کھ چشمھامو بھ نادققی دقدی ِ حمی چھره بھ
 ....دی تموم ِ بدنم لرزشیلی سھی با
 :دی مانندش غرری ِ غرش ِ شی صدابا

  بابات؟ی خونھ یچرا رفت_ 
 ... رو ندادمجوابش

 ...دادمی مدینبا
 ...دیلرزیچون دستھاش م... مستھدونستمیم
 .... حال و بدون ِ نا بودی بیچون چشمھاش از قرمز... دهی کشاکی تردوستمیم

 ....رونی بامی ِ دسھتش بری از زتونمی کردم آروم باشم و فکر کنم میسع
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 نی پاھام گذاشت و بھ ای قدم بھ جلو اومدم کھ پاھاشو روھی و دمی وکشقی عمنفس
 ... ِ پاھام شدی برای حصارقیطر

 .... نگاه کردمبھش
 ...  بودحیکر

 ...   بودزشت
 ..  وجوده بد بوش تحمل کنمتونستمینم

 ....دادی ماکی بو الکل و تردھنش
 .... کردم از خودم دورش کنم، نتونستمیسع

 برجستھ م سر ی ِ کنار ِ گونھ اری قطره اشک از شھی تموم ِ بدنمو در بر گرفت و عجز
 .... و پرموش جا گرفتاهی سیخورد تا رو دستھا

 :دی اشکو دنبال کرد و نالرد
  آشغال؟یچرا رفت...  ستی اشکات برام مھم نگھید_ 

 فشی کثی رفتن بھ جلو و دوباره حصاره پاھای برایدوباره سع.... ھی گردوباره
 ....شدن

 پروانھ تحمل کن د،ی بھ دادم رسیی نداھی تحمل کنم، تونستمی نمگھی دوردم،ی کم مداشتم
 ی و بی خوراکی چرا کھ از بدی اون نداھم بھ دادم نرسیاما کمک ھا...! یتونیتو م
 ی حرکتتونستمی پرجونشم نمی شده بودم و با دسھتفی ضعی ِ کافی بھ اندازه یخواب
 ...کنم

 ....تا شد...  قل خوردپاھام
 ... پخش شدنی زمی رونکھی جمع شد و جمع شد تا ااستخونھاش

 ... اونم دوره گلوم باز شدی بستھ و دستھاچشمھام
 ... کردیاداوری شد اما دوباره با گرفتنھ کمرم ھمھ رو باز

 .... جلومنشست
 : ِ سرش گذاشت و گفتیرو دستھاشو

 ره؟یمی مدتی حمیگی نم؟یبگو چرا رفت... دیعمرم ببخش... منو ببخش پروانھ م_ 
 شھ؟ی ت نابود مدهی حمیگینم

 ... زدملبخند
 ... بدتر بودی لبخند کھ ازھر زھر خندھی

 ....دادی و بھ خورده طرف مکردی اون لبخندھا کھ پوزخند و تو خودش حل ماز
 .... ِ زرد و زشتش دادی لبخندمو با دندونھاجواب

 ... بھ روزه عقدمون افتادادمی
ِ و دخترا انگشت بھ دھن بھ شوھر کردنی صحبت مدی ِ حمییبای کھ ھمھ از زیروز

 ....کردنیپروانھ نگاه م
 ...شناختنشی منی ِ فردی کھ ھمھ بھ چھره ی شوھربھ
 ...بای جوون ِ تنومند و زھی
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 .... شدهلی معتاده عرق خور تبدھی بھ نی حاال فرداما
 .... معتادفرا

 .... صداش بھ خودم اومدمبا
  ِ من؟؟؟؟یپر_ 

 کردن ی مجبور بھ زندگیعنی کنم ی با صداش زندگخواستمی نداشتم نگاش کنم مدوست
 ...بودم

 .... ِ کارخونھ دارمی بچھ م بھ خاطره بابابخاطره
 از قی طرنی بھ ادی کردم حاالم روش، حاالم بای زندگگرانی بھ خاطره دشھی ھممن

 ....دخترم محافظت کنم
 ...آه...دخترم...دخترم
 ِ پام و بھ ی جلوم بلند شدم و دامن و جمع کردم باالدی ِ توجھ بھ زانو زدن ِ حمبدون

 ...سمت ِ اتاق ِ فرشتھ م رفتم
 کنھیل داره پرواز م بدونھ بای فرشتھ ھی و مثل دهی کھ آروم خوابدمی وباز کردم و ددر

 ...با بال ِ بچھ بودنش و پاک بودنش
 ... رفت و بھ سمت ِ ھال اومدمادمی دواباره غم ھام دنشی دبا

 .... و داشتمیکی بزرگ و شی خونھ
 ی بابام و چھ تو خونھ ی تو خونھ می دختری چھ تو دوره می کل وضع اقتصاددر

 ... مساعد بودیلیشوھرم خ
 از خوده نطوری بزنھ و ادی ِ دل ِ شوھرم حمری زیود خوش امر باعث شده بنی ھمو

 ... ببرهادی دور بشھ و رو بھ سمت ِ اعتشیعال
 : بھ گردنم گفتی بھ سمتم گرفت و با زدنھ بوسھ الباسشو

 ش؟ی بشورشھیم_ 
 ... باشھیعنی نی ندادم و اجوابشو

 با الل بودنم کنار گھیخوب د... دی جوابمو با سکوتم و برداشتنھ لباسش فھمد،یفھم
 ...اومده بود

 ... ش کنمھی تنبقی طرنی الل باشم تا بھ اخواستمی اون الل بودم مبا
 .... ِ روحش بودی عذاب برانی بزرگترنی عاشق ِ من بود و ااون

 خستھ ش بود کھ بھ سمت ِ اتاق خواب رفت و در و آروم پشت ِ سره یلی خانگار
 ....خودش بست

 .... زدممیخودم و زندگ بھ ی جونی ِ بلبخند
 ِ سقفش خودمو و شوھرم و ری گذاشتم و زیی ِ زناشوی کھ اسمشو زندگی مکاننی ابھ

 ...بچھ م مامن دادم
 از شوھرم دی ِ نمازمم بای ِ سجاده دنیی ِ بوی برای فرد ِ بدونھ استقاللم کھ حتھی من

 .... خدام قد علم کنمی و جلورمیاجازه بگ
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 ِ دردش قرار دادم و سالنھ ی نقطھ ی بھ جونم افتاده بود، دستمو روی درده بدسر
 ....داکردمی رفتم و قرص ِ مناسب و پی ِ چوبییسالنھ بھ سمت ِ جا دارو

 .... بستم و دوباره باز کردمی اھی ِ ثانی دادم باال و چشمھامو براالجرعھ
 ....کنھی بار داره تحمل مییلوی سرم چند ککردمی محس
 ... کشنی و بھ دوش موگرمیکل٢ ی باالی تمام ِ لباس ھام حجممکردی محس
اون و .... تو آشپزخونھ قرار دادم و بھ مامانم زنگ زدمی صندلی دستھ ی و روسرم

 بھش زنگ بزنم تا نگران نشھ خواستمی می مسکنو برام داشتن از طرفھیصداش نقش ِ 
 .... اومدم خبره اومدنم رو بھش ندادمیاز وقت

 .... آرامبخش بھ روحم نوازش دادھی مثل صداش
 جانم پروانھ؟_ 

 : سرفھ صاف کردم و گفتمھی با صدامو
 ؟یخوب. ی بال مادریجانت ب_ 
 ھم خوب بھ نی و امی صداش کنی بھ خواست ِ بابا عادتمون داده بود مادری بچھ گاز

 .... طبع عادت شده بود
  خونھ ست؟دی حم؟یتو چطور... ستمیبد ن_ 
 : و در پاسخ بھش گفتمدمی کشیآھ
 نطوری کوفت کرده کھ ایی چھ زھره مارستیحاال برگشتھ معلوم ن....آره خونھ ست_ 

 ...الجونھ و رفتھ بخوابھ
 : اون سوزنده تر از من از دھنش ادا شد و گفتآه

 ... ی طور ذوب بشنی سن انی تو ادیقربونت برم کھ با_ 
 بابا رهی بد تر بگنکھینگ زدم دلم وا شھ نھ ا زھی حرفھا چنیا.... خدا نکنھ مادر جان_ 

 چطوره؟
 ... و فرستاددی بابا خرلتوی وسایرفت کارخونھ راست... اونم خوبھ _ 
  چطوردونمی بخدا نمی مرسی مادریمرس_ 

 : قطع کرد و گفتحرفمو
 ... اون لنده ھوری گلمھ نھ برای دخترو نوه یبرا_ 
 : مکث کرد و گفتیکم
 مشی دو نفرستمی بابارو می آدم ھاری تماس بگیبھت دست زد فورپروانھ مادر اگھ _ 

  کننا
 ...غشونی دری بی ھاتی حماادهی زدم بھ لبخند
 :دمی نالآروم

 .... جان چشمیچشم مادر_ 
 ؟ی بخورتش از پشت گوشی و بده مادری بال بھارم کجاس گوشیچشمت ب_ 

 : شدلی بھ خنده تبدلبخندم
 ...زنمی شد زنگ مداری جان خوابھ بی مادرستین_ 
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 ...فعال...  نی بھ کلثوم خانوم برسونسالم
کلثوم خانوم .... کف ِ خونھ شدمیکھای ِ سرامدنی قطع کردم و شروع بھ صابویگوش

 .... مارو بھ ھمراه داشتی ھی ما بود و نقش دایخدمتکاره خونھ 
 ....شدی ممی ِ پدری شامل ِ خونواده ما
 و خانوم ِ یری امنی عبدلحسی فرزند ِ ارشد ِ آقایری امزی فرزند از خانواده پرونیاول
 تصادف کرد و جوون مرگ شد، بعد از ی سالگ١٥ بود کھ تو سن ی ھاشمرساداتیمن

 فرزند بودم و نی با اختالف ِ دوسال سن بعد از داداشم دومیری امیاون من پروانھ 
 کم یزی چی از خانوم خانواده کھی سالھ ١٨ ِ دختر....  بودنازی فرزند کھ پرنیآخر

 فرشتھ رفتار ھی من با اون مثل ی و بابا بعد از تجربھ خوندینداشت درس م
 ....کردی مدام از درسش زمزمھ مکوبوندی شوھرو تو سرش نمیمثل من ھ....کردیم

 رفتارھاش تمام ِ نی با اکردی می و سعکردی االنم با من مثل فرشتھ ھا رفتار مالبتھ
 ازش یری ببخشھ ھرچند من دلگامی التقی طرنی بھ امویجوون و ی بچھ گی ھایریدلگ

 ....دمیدی و قسمت مبینداشتم و ھمھ رو نص
 اورده بودن چادرو الروی چشمھامو از خاطراتم باز کردم، وسافونی ِ زنگ ِ آی صدابا

 .... گرفتملی تحوالروی مرد از طرف ِ زنو مرد خونھ وساھی نی و عدمیپوش
 

 ...دمیکشی خودم بھ دوش مدیھمھ رو با....  نداشتم کھی من شوھر و مردآره
 ... مرد جا دادمھی رومثل ھمھ
 مھربون شده بود و دی ِ حمی ِ رفتارھای بھ واسطھ شمی سالھ پ١٠ ِ مغرورو غد ِ یبابا
 امضا کھ حق ِ ھی نامھ گرفتھ بود با ھی دی از حمنباری انھی ببی دخترش بدزاشتینم

 ... ِ خونھ رو ندارهلی از وساکیچیفروش ِ ھ
 .... ِ اونھا متعلق بھ دخترو نوه ش دارهی و ھمھ تی کبری قوطھی یحت

 درست مثل شی ِ زرد و عروسکشونی ِ پری بودم کھ بھار با موھالی وسادنی چمشغول
 ....مامانش تو چھارچوبھ در ِ اتاقش ظاھر شد

 ... و اومد طرفمدی مالچشمھاشو
 و اونو بھ خودم فشردم دمیا از بغل کردنش عقب نکش داشتن املیَ گرد ِ وسادستھام

 ...دی کھ نالیوغرق بوسش کردم طور
 ...کنھیمامان آروم خو دردم م_ 

 ...."خورمشای غنچھ مناروینکن ا: "  و گفتمدمی بوسلبشو
 .... و حس کردمدی ِ حمنی ِ سنگنگاه

 می در خودشو قاارهیش توشی ِ تو خونھ ای ِ راحتی انداختم کھ با لباسھای جانبش نگاھبھ
 ....کردی ھمسر و بچھ ش نگاه میکرده بود و بھ عشق باز

 ....  ھنوز سره جاش بوداندامش
 شدم، ی ِ عقدی دوباره ھمون دختره سر سفره طونشی شی نگاه کردنھ بھ چشمھابا

 و حس کرد دی دستھاشو گرفت لرزدی بار حمنی اولی برای وقتی سفره ی کھ پایھمون
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 کھ تا حاال لمسشون نکرده یی حس ھاھی شن،ی درونش دارن زنده میی حس ھاھیکھ 
 ...بود

 ِ ی و تو در توی داخلازهی نھی.... ازی حس ِ نشدن،ی مداری حاال اون حس ھاداشتن بو
 ..... زنانھ

 ... از جنس ِ لمس، گرما و عطش ِ تختازی نھی
 .... خواستنازازی نھی

 : چون روبھ بچھ کرد و گفتکردی حس کرده بود و طلب منوی اونم ھمانگار
 ...شمی موونھی دکنھی مینطوری مامانت اینکن کھ منم وقت_ 

 .... ِ پوستم حس کردم، اما نشون ندادمری بردم و جوشش ِ گرما رو زلذت
 دهی حرف نفھمنی از بحث و ایچی کھ ھی موجوده نادونھیمثل ...  بھارکم نگاه کردمبھ
 ...نیی بھ باباش انداخت و سرشو انداخت پای نگاھھی بھ من و ی نگاھھی

 ھی و ھمھ رو مثل کنھی خودش کند و کاو می بچھ گونھ ی بودم داره با فکرھامطمئن
 .... کناره ھمنھیچیپازل م
 : ِ گردنش گفتمری زی بشھ و دستاشو تو دستھام گرفتم و با بوسھ اری ذھنش درگنزاشتم

   ِ مامانشی پایب مامان برو سر و صورتتو بشور بعد یبھار_ 
 : لبخند گفتھی اصالحش روبھم با ی متوجھ شد حرفش نابجھ بوده برادیحم
 ....آره بابا برو جونم_ 

 ی دعواشون شده بود و حتشی نگاه کرد کھ چند روز پیی متعجب بھ مامان و بابابھار
 اندر وجودش ھی خونھ مادر جونش مونده بودن و بعد با خوشحالنیچند روزبخاطره ھم

 .... اتاقش رفتییبھ سمت روشو
 ...  بوسش کرد و رھاش کردھی راه بھارو گرفت و تو
 : تو ھوا تکون داد و گفتی شد دستلی سمت ِ من اومد و متوجھ وسابھ
 ...جونم پدر زن_ 
 .... پوزخند نزدمھی جز یزی جوابش چدر
 ... باره از کنارش بلند شدمکی کھ بھ یی سمتم اومد و اومد تا جابھ
 زنانھ م در برابره ی قویروی اگھ بمونم ندونستمی مارمی در برابرش کم بخواستمینم
 ....کنھی بودنھ باھاش رامم می گرمای و منو بھ واسطھ ارهی مردونھ ش کم میروین

َ بھ ترک می کھ تصمگشتمی باھاش برمیی زناشوی بھ سمت ِ رابطھ ی در صورتمن
 ... ِ مصرف کنندهیترک ھردو زھره مار.... رهیبگ

 ....ھردوش
 خمارشو بھ جونم ی داد و چشمھاوندی گرمم پی گرمشو بھ دستھای راه دستھاتو

 ....انداخت
 ... افتادموندمونی پنی و اولی شب ِ عروسباده
 ِ داشتنش ی و برالرزهی االنم دلم منی ھماداوردنشی کھ با بھ یطور..  ینیری شوندی پچھ

 ....شمیکرخت م
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 :دمی و نالرونی از دستش اوردم بدستمو
 ....االن نھ... میریگی ممی تصممیزنی باھم حرف مییتنھا_ 
 ازم فاصلھ ی کھ دستھامو ول کرد و با لبخنددی و دی تو چشمھام چھ آرامشدونمینم

 ....گرفت
 مینی ِ بی و دو تا دستھاشو جلوشمی زده ش اومد پیی دستشوعی ِ مای با دستھابھارکم

 : ش گفتدهیگرفت و با لکنت جد
 ده؟یم...یمان بو خوب م...ما_ 

 ... تو چشمھام جمع شداشک
 ....نمی نبشوی خاکستری بور و چشمھای موھاتونستمینم
 ... در مقابلش خوددار باشمتونستمینم

 ... بوداشی وضع ِ زبان ِ گونی بود و ای زندگنی ِ من از اراثی تنھا ماون
 .... ھمھ کس ِ من بوداون
 ... دستش منو بھ خودم اوردی با ضربھ دیحم
 مظلوم و معصوم دخترم داشتم اشک ی دوتا زانوم نشستھ بودم و روبھ چشمھایرو

 ....ختمیریم
 ... دور و برم نگاه کردمبھ

 یچی اما با وضع بچھ م انگار ھن،یماش.. پول... لھیوس... خونھ.... داشتمزی چھمھ
 ...نمی ِ زمی آدم ِ رونی ترزی چیگار بان.... ندارم

 ..... خواستمی بھارمو از خدا ممن
 آغوشم جا ی جمع و جور کردم و اشکھامو با پشت ِ دستم کنار زدم و اونو توخودمو

 ...کردم
 .... بدن ھامو با ھم ھم دما شدن و بھم عادت کردنیقی اما بعد از دقادی لرزاولش

 نکردم و اونو تو بغلم گرفتم و با ی ماشا خوب وزن دار شده بود اما توجھ نکھی ابا
 .... میھم بلند شد

 دی ِ پاھاش درست کردم با چشمھام بھ حمری دستمو زی بغلم جا بھ جاش کردم و جاتو
 .... ِ جا مونده رو جا بدهکی ِ خرده و کوچلیاشاره کردم وسا

 ...  بردم تو اتاقشو در و بستمبھارو
 ... قرارش دادم و خودمم کنارش قرار گرفتمشیتی ِ کی تخت ِ عروسکی رو رواون

 : ِ بورش کردم و گفتمی ِ فرفری تو موھادستمو
 ....ی بخونیی پاھات بخوابم و برام الالی رویزاریم_ 

 : حصاره صورتم کرد و تو چشمھام نگاه کردو گفتکشوی کوچیدستھا
 ھمرنگ ِ ھمھ؟...ن ه... چشمھامویدونستیم..دیم...م..مانما_ 

 :دمی از درد نالشی خاکستری و تو چشمھادمیخند
 ... ھمھ کسمدونمیآره مامان م_ 
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 شی جوراب شلوری ِ جون گرفتھ تو اعماق ِ چشمھامو مھار کرد و صورتمو رواشک
 ....جا داد

 ... راحت بخونھ چون لکنت داشتتونستینم
 ...اب بخواب دلبرکم..بخو...الال...ال...ال_ 

 روز نی استرس اونو بھ اگفتنی تا دکتر برده بودمش و ھمشون م١٠ از شی بشیپ
 .....کنھی درست نمویزیانداختھ و جز صبر و گذشتن وقت از اون موضوع چ

 ...کردمی من صبر مو
 .... بود ھمزاد ھمراه مھی کھ با من زاده شده بود و مثل یواژه ا... صبر

 ... تکھ تکھ بود اما آروم بودنکھی با اصداش
 ....پونھ...ال گل پو...ال...الال _ 

 ....کردی و آروم ممادرش
 ... اووومد دره خوننھدمیحم..باباحم..با_ 

 .... و در خونھ رو نگاه کردمبرگشتم
 .... اتاق ِ خواب ِ دخترمودر
 کھ باباش تو چھارچوب در کردی می دھنده ش کاریاری ِ مظلوم و ی اون با صداآره

 ی زندگنی بھ خودش و ای و بفھمھ چھ گندادی بھ خودش بی و اندکستھی بانھیدست بھ س
 .... زدهیلعنت
 ... کھ قامتشو تو اون چھارچوب جا داده بودی ِ دری تو پھنادمی و ددی من حمآره

 ... از جام بلند شدمدمی دسشوی خی چشمھاتا
 ... بودمدهی و نددی ِ حمی ھی حاال گرتا

 .... مرد ِ من بوداون
 شھیھمبستره شب ھام اون بوده مگھ م....  و کرده بودمشی در کنارش شب ھا ھمسرمن

 شھ؟ی میعنی تفاوت باشم؟ ینسبت بھش ب
 ....مونھیی بھ خاطره سھ تاگمی ممی و ھر چستی نیچی من تو دلم ھدونھی مخودش
 ...  کنھ تا مامان برگردهیوسکاش باز و ازش خواستم با عردمی بھارو بوسیدستھا

 دیی از تای ِ مامانش کھ حرفشو باور کرد و سری تو چشمھادی دی دخترکم چدونمینم
 .....براش تکون داد

 ... چطور خودمو بھ اتاق رسوندمدمی نفھمشدی از ذھنم دور نمی ذره ادی ِ حمی چھره
 .... و با شتاب باز کردمدر

 ...کردی ِ راستش و تو دست ِ چپش گرفتھ و نالھ مدست
  دستم...دس.... آھھھھھھ پروانھ_ 

 ... خواستم بھش دست بزنم کھ داد رفت ھواکشی نزدرفتم
 .....آروم....ینــــــــــھ لعنت....نـــــــــھ _

 ...دادی مدی اتاق نشون از حماقت ِ حمواری ِ دی رنگ روی ِ ترک خورده یجا
 ... جا پاره بشھ١٠ بھ دھنش بزنم کھ دھنش از یلی سھی با دستھام  داشتمدوست
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 ..... شھی مشترمی بھارکم لکنت داره بکم
 بھ چشمھاش دهی ِ ورقلمبی بھارم بفھمھ با دستم دھنشو گرفتم و با چشمھاخواستمینم
 : شدمقیدق
 ... نی از اشتری بچھ م لکنت بیحق داد زدن ندار..  دی حمکنمیخفھ ت م_ 
 ....ُ صورت ِ از گونھ پرمی افتادن رویق ھق افتادم و اشکھام با زار ھبھ

 .... برداشتم و پشتمو بھش کردمدستمو
 ...نکن باھامون...نکن باھام..نکن باھاش... ضیمر... ضھی بچھ م مردیحم_ 
 ... پشت بغلم کرد و دستشو نشونم داداز
 ... کرده بود و منو نگران کردباد

 ... و بھش نگاه کردمبرگشتم
 ...کردی نمدادی داد و بگھی دکردی نالھ نمگھی شده بود از درد اما دقرمز
 .... متوجھ عمق ِ دردش شدمتازه
 ... ِ بچھشی پادی و گرفتم و ازش خواستم بنازی ِ پری شماره ی چطوردمینفھم

 .... کوچھ فاصلھ داشتھی تا خونمون خونشون
 دردش بھ تنش کردم و ی با عجز و قرمزدمی حمیس ھا فاصلھ آماده شدم و لبانی اتو

 ...دوباره بھ خاطرش آروم گرفتم
 ....دمی اتاق و بھارو کناره عروسکش تو خواب درفتم

 ... بورش بودمی و مژه ھای ِ خاکستری ِ آرامش ِ چشمھاعاشق
 ...رونی نازش زدم و از اون اتاق اومدم بی موھای بھ روی ابوسھ

 .... ھراسون وارد شدنازیپر
 ....می رفترونی بچی بعد از برداشتن سوئدی مختصر بھش دادم و با حمیحیتوض

 .... شدم و کمکش کردم کمربندشو محکم ببندهنی ماشسواره
 ....کردی روش تحمل منی ِ سالمشو مشت کرده بود و درد ِ دست ِ دردشو بھ ادست

 بود با خودش و ی چھ کارنیآخھ ا.... شدمی لحظھ دلم براش سوخت و البتھ عصبانھی
 راه حل واسھ پنھون کردن از بھارم ھی تازه دنبال دیمن و بچھ ش کرد و حاال با

 .....میباش
 .... افتادمراه

 .... نکردمنگاھش
 ....دمیدی ملبخندشو

 ....دونمی نمی سر ِ چاز
 .... بودی معنی بدنشی بره از زمان خندنی اتو

 .... فقط بھ حرف اومددونمیاز حد افراط کرده بود نم شی بای خوند فکرمو
 ؟یپر_ 

 : بھش نگاه کنم با عوض کردن ِ دنده گفتمنکھی ابدونھ
 ...!بگو_ 
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 .... دیخند
 ....کنھی و حسودارو کور مکنھی کھ عرش و کر مییاز اون خنده ھا...  بلندی خنده ھی

 ....دهی مدی پروانھ امی کھ بھ زندگیی اون خنده ھااز
 .... لکنت بھارو بھبود ببخشھتونھی کھ میی اون خنده ھااز
 اشتباھاتشو گھی ببخشنشو ازش بخوان دمی بابا و مادرشھی کھ باعث میی اون خنده ھااز

 ...تکرار نکنھ
 .... سازندهیاز اون خنده ھا... آره
 ... ی بعد از چند وقت باھام حرف زدیدونیتو م_ 

 زدن دی بھ دیازی کارھاش نیعنی... دبودی قابل دیت بھش نبود اما از بقل بھ راحچشمھام
 ...نداشت

 : بھ سمت آسمون گرفت و گفتدستھاشو
 حرف زدن ِ ی چقدر خوشحالم کھ در ازایدونینم....  شکرتایبابا مصبتو شکر خدا_ 
 ....یخواستی فقط دستمو میپر
 و لبخند و بھ جاش مھمون لبام کردنی آب ملوی بھ کلوی رو کی ده تنی دلم قند ھاتو
 ....کردنیم
 بھ ننی ببنی تو ماشی مارو بھ راحتتوننی توجھ بھ ھرآنچھ کھ متوجھ ما ھستن و میب

 :دیرو خم شد و دم ِ گوشم عاشقانھ و گرم و نرم نال
 .... زنیآخھ چقدر تو خوشگل و ماھ_ 

 ...  خوردمتکون
 : بھ خمر نشستھ ام بگمیبا چشمھا فقط تونستم دی خودشو عقب نکشگھی دنباری ااما
 ....میابونی تو خدیحم_ 

 : من گفتی ھاشو توھوا تکون داد و بدون ِ جا بجا کردن تنھ ش از رودست
 ؟ی بابا خوب تو کجا مال منشھی زنمو ببوسم، تو خونھ م کھ نمشھی نمابونمیتو خ_ 

 ھان؟
 ....دمیخند
 ... ِ خمار گونھ ش از مواد خنده دارش کرده بودلحن
 ... بھ حال ِ خودم و خودش سوختدلم
 بدونم اما اگر خواممی و نمی بار بھ لباش چشونده بود اون لعنتنی اولی کدونستمینم

 .... کردمی کھ با زندگکنمی کارو منی ھمشی با زندگدمیفھم
 ... خوشبخت بودمدی با حممن

 .... از اول عاشقش نبودم اما بھ مرور بعد از ازدواج خواستمشدرستھ
 .... کشوندمشی زندگنی شدم و با خودم بھ سمت ِ اعاشقش

 شده بود و بھ نی بود تمام ِ تنش سنگدهی شب کھ کشنی اولادمھی اما ی از کدونمینم
 ....اصطالح سنگکوب کرده بود

 ....کنھیو ناراحت م نی اتفاقش منو خشمگی بھ اندازه شمیاداوری یحت
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 ی شده بود چون با ولع خاصدواری اممونی زندگی بازنی رفتھ و بھ اادشی دردش انگار
 ؟یدیچرا خند: دیبھ سمتم برگشت و ازم پرس

 ... ندادم و بھ راھم ادامھ دادمجواب
 ....نیی پاادی بطونی مجبورش کردم صاف راه بره و فعال از خره شمارستانی بدره

 زدمش اما بعد از صحبت یزی بد ورم کرده بودم، دکتر اولش فکر کرد من با چدستش
 صی منو شوھرم از فکرش فاصلھ گرفت و بعد از تشخنی وضع آروم مابدنیکردن و د

 ی مربوط بھ گچ گرفتن و بستن ِ دستشو انجام داد و مارو راھی کارایدادن ِ شکستگ
 .... برگشت کردی برانباریراه اومده اما ا

 ....دی بغلمو گردنمو بو کشدی پردنمی با دھارب
 .... بو متعلق بھ مامانشھنی فکر کرد کھ انگار شک کرده بود انقدریا

 : دستھاش گرفت و آروم دم ِ گوشم گفتنی بسرمو
 مان؟. ما _ 

 : کھ دوست داشتم مثل خودم حرف بزنھ زمزمھ کردمی و شمرده طورآروم
 جان ِ مامان نفسم؟_ 

 :پشتم کرد و گفت بھ ی ااشاره
 ...نیایھم م...ب_ 
 .... اشاره ش بھ کجاستدونستمیم
 ِ ی کرده بود و نامردانھ شوھر شوی ِ کھ مردانھ پدری اشاره ش بھ مرددونستمیم

 ...مامانش رو
 دیی ِ سرش حرفشو تای ِ دستھام بھ رودنی و با کشدمی خندشی ِ فرشتھ ای با خنده ھامنم

 ...کردم
 .... خوشحال بودمیی جوراھی دلم تو

 .... زود رفتیلی نموند و خنازی کردم پرھرکار
 ... خونمونموندی نمادی دم خور نبود و زدی با حمیلی خکردم،ی نمتعجب

 و بعد از اون می و بعد از مدتھا باھم خوردمی بوددهی و کھ توراه خری رفتنش نھاربا
 ....می نشستونیزیھمھ روبھ تلو

 رهیگی کودک داره مغز ِ کودکمو بھ کار میعده و برنامھ  اوضاع کامال مسادمی دیوقت
 ... کردم و اونو بھ سمت ِ اتاق فراخوندمدی بھ حمیاشاره ا

 ...رفتی و باھام آروم راه مداشتی آروم قدم برمکنارم
 .... درو پشت ِ سرم بستمنھی شدم و با طمانوارد

 .... تخت نشست ومنم کنارش نشستمی اشاره م روبا
 ...کردمی درک متموی موقعداشتم

 کھ شبمو بھ گند ی مصرفنیدرست بعد از آخر...  ماه ١ اونم بعد از دی کناره حممن
 ...دیکش

 .... نکنناهی خاطراتم روزمو سنی از اشتری بستم تا بچشمھامو
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 دادم چشمھام بستھ باشھ، بستھ باشھ تا بھتر حرفھام روونھ بشھ، بھتر و بدون ِ اجازه
 ....نیتوھ
 ....دی حمنیبب_ 
 دی بای اصالح بشدی داغون بشھ بخاطره اونم کھ شده بانی از اشتری بھارم بخوامی نممن
 ...یری بھ ترک بگمی دکتر و تصمیبر

 ... کردممکث
 ...نداختی عقد می سفره ی پاادهی کھ منو ی مکثھی

 ... بھ نھ گفتنم شک کنھ و دستمو فشار بدهدی کھ باعث شد حمیمکث
 ...  ھمون صحنھقایدق
 ... نابود بشھمی بگھ نھ و زندگدی حمدمیترسیم...  من ی برانباری ااما

 .... باز کردمچشمھامو
 ... کردنگام

 ... از تو نگاه ِ منجمدش خوندشدی و نمیزی چچیھ
 ... حرف اومدبھ

 ... دادقول
 ... دکتررهی مگفت
 ..... کنھی ترک مگفت
 ....هدی نمی مزخرفی از اون بو ھاگھی دگفت
 .....  شوھره نمونھ بشھھی بابا و ھی خوادی مگفت
 کھ پروانھ، دوباره پروانھ وار بھ دور شمعش سجده کرد و ی و گفت وگفت تا زمانگفت

 ... ِ حجلھ ش عروس شدیدرواد
 ... ھم بستر شدمدی ماه با حمھی بعد از درست

 ... داشتم ھم اونازی من نھم
 .... و بدون ِ حصرمی قوی زنانھ یازھای زن بودم، با نھی

 کھ صبحش رو چشم تو چشم ی کھ بھار اروم و من آروم تر بھ خواب رفتم، شبیشب
 .... از عشقش چشم باز کردمسیشوھرم تو بغل ِ خ

 .... کردنگام
 ... کردمنگاش
 ....می زدی لبخندھردو

 .... شدم دوش گرفتم و ازش خواستم آماده شھبلند
دوست ِ ((  نیمی سھیشنھادی بھ سمت ِ مطب ِ پدی و باحمنای ِ مامانی دادم خونھ بھارو

 .....میرفت))  میمیصم
 

 ... سالم بھ اونجا پناه اورده بودنای ضی بود کھ مریی مغلول از آدم ھامطب
 .....زدنی کھ باھم حرف مدمی تا زن ِ باردار و ددو
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   بود؟ی بعد از باردارای قبل ی ِ باردار ھمون افسردگی مشکل ِ زن ھایعنی
  شده؟یچ_ 
 : شدم و گفتمقی دقد،ی حمقی ِ دقی چشمھابھ
 . خودم افتادمادهی دمی حاملھ رو دی دو تا زن ھایچیھ_ 

 ِ اومدن ِ ی من ھنوز اون روزھانکھی ایعنی نیا...  زد و منو بھ خودش چسبوندیلبخند
 ....امی مثل قبل کنارت باشم و باھات کنار بتونمی ھنوز مادمھ،یبھارو 

 ستی نی خبرگاری سی از بوگھی و ددهی خوب می دوباره داره بوھاکردمیم حس
 .... اما قابل ِ تحمل بوددادی ادامھ مگارشی سدنھیھرچند ھنوز بھ کش

 ...می صدامون کرد و ھردو وارد شدی منشقھ،ی دقستی ربع بھی از بعد
 ...رونی بودن بززدهی ِ مری کھ از بلند بودن ِ پاھاش اونا اززی بلند قامتدکتر
 ... ش آروم و البتھ بشاش بودچھره
 جا تحمل ھی و ضی بھتره بگم مرای نفر آدم ٢٠٠ تونستی بود چطور مبی عجبرام

 ...پرداختی متشونیزی و بھ وکردیم
 ِ من باشھ، ی برای جواب ِ واضحشدی ختمش کرد، اما بازم نمشدی کھ بھ پول مَمیھرچ

 .... می ِ روحی اونم سالمتم،کنی رو با پول عوض نممی سالمتچوقتیچون ھ
 خودش تو بندر عباس رو بھمون داد و مدت ِ موندن ِ ی ِ اختصاصنگی آدرس کمپدکتر

 ... ھم مشخص کرددرویحم
 ...ماه ٦

 ...ی مقدماتای ھی ِ اولدرمان
 .... بودسخت

   بھ بھارکم بگم؟ی کھ چکردمی موضوع فکر منی ِ راه بھ اتمام
 ؟... براش پر کنمی بھ روح ِ بچھ گونھ ش بگم و باباشو با چھ اسمیچ

 روح رو براش نی ادی بای انسان ِ کامل بود و روح داشت با چھ واژه امھی نھی بھار
 ....دمیکشی مقلیص
 ...!دونمینم
 ..... نبودری برام امکان پذنی جوره اچیھ

 ... خونھدمیرس
 ... بھارم نرفتمدنبال

 اندوه بچھ گونھ کردی نازش نگاه کنم اصال دلم قبول نمشی رنگیھا تو چشمتونستمینم
 ....ش و حمل کنھ

 ... ِ خودش نگھ دارهشی روز پھی ِ ی مامان خبر دادم و ازش خواستم بھارو براھی
 .... نکردی مخالفتخوشبختانھ

 ....شدی خونھ کھ سقف ِ من و اون شناختھ مھی تو دی و حممن
 ....کردمی االن داشتم بھ رفتنش فکر منی ھماز

 ...  ماهشش
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 برده بود اما ھمچنان او را زنانھ غمای و بھ ی اواخر مردانگنی شوھرم اھرچند
 ...دمیپرستیم

 ....ساختمی مشی ِ مردی با نامرددی مرده من بود و من بااون
 ....امی ِ من و دننی مابی مرز بود، مرزھی اون

 .... گرفتدستمو
 ....اق خواب رفت سمت اتبھ

 .... بستدرو
در آغوشم ... ریآروم و لذت پذ... بوسھ زد.... یآروم و دوست داشتن... زدلبخند

 ...ریآروم و فنا ناپذ..... گرفت
 .... ِ بدنش شدم آروم و آرومری بھ زی ابرده

 بتن آرامش.... بتن ِ تازه تو روحم شکل گرفتھی بتن ِ نو، ھی آروم و
 
 .... ِ شوھرم چشمھامو باز کردمی در پی ِ پی ِ بوسھ ھای صدابا

 ....ارمی بادی بھ تموی موقعتونستمی نماصال
 ... ذره برامده مو در بر گرفتھ بودھی ِ شکم ِ ی رهی دافی درده خفھی
 .... آه بلند شدمھی

 .... شدی در راھی رهی ِ دوم دستم بھ دستگآه
 ... ِ سوم در و باز کردمآه
 .... برسونمی بھداشتشی تونستم خودم و بھ سروو

 ..... داشتازی نی ِ اساسی جاروھی شده بود و بھ فی کثخونھ
 .... داشتماجی داشتم اما بھ بھارکم احتدرد

 ...کردمی ِ رفتن ِ پدرش آماده می اونو برادی بازدمی باھاش حرف مدیبا
 ....کردمی اونو آماده مدی سخت، باھرچند
 بمونھ و حق ِ فرار کردن از شمی پدی و اضافھ کردم باارهی بھارو بنازی زدم تا پرزنگ

 ....خونھ م رو نداره
 ....نازیمنو شوھرم، بھارو پر... نفره٤ زی مھی

 ... دخترم ناز بودچقد
 ...خوردی ناز غذا مچقد

 .... رفتھ بودادمی می شده بودم، اصال گرسنگرهی لذت بھش خبا
درست مثل رنگ و .... و چشمھاشو تو چشمھام ثبت کنمنمی تا شب بشخواستی مدلم

 ....حالت ِ خمارش
 بلند شد و غذارو بھ دھن ِ منم ی اگھی دزهی چای ِ دخترش و نداشت ی طاقت اشکھادیحم

 ...کوفت کرد
 ... باز بودمھی رفتم، در اتاق ندنبالش
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 رو شی با حش افتادم کھی اونروزادهیچشمھامو بستم، ... بازش کردماطی و با احتآروم
 ...دمشیتخت د

 ی تخت، ساعدش عمود روی رونبارمی اما اشی باز کردم، بدون حشچشمھامو
 ... و چشمھاشو بستھ بودشیشونیپ
 ... گردنش باال اوردم و ازش فاصلھ گرفتمی رو تا روتویپ

 .... آرومی کھ صدام کرد با ھمون تن ِ مردونھ ی زد، مثل روز اول عروسصدام
 ... آرومم جوابش و دادمی پشت برگشتم با ھمون تن ِ زنونھ بھ
 جانم؟_ 
 ....یلیخ...خوامتونی میلیخ_ 

 ...دمیخند
 .... ِ از تھ دلی خنده ھی
 .... گذاشتشی کھ تمام ِ بلوره دندونھامو بھ نمای خنده اھی
 ....داشتی کھ ھمھ رو بھ نگاه کردن وا می خنده اھی

 ..... ش با خودتھی مسافرت، بقی بریخوایتو م...ارمی بھارو برمیم_ 
 ... کھ متعلق بھ دخترم بود وارد شدمیی و بستم و بھ اتاق ِ روبھ رودر

 ...کردی می با عروسکش بازداشت
 ...دیخندیم

 ... ِ خودمی آروم و پر تمنای خنده مثل
 .... کردمبغلش
 ...دی ِ بغلمو تو بغلش جمع کرد و سرمو بوستمام

 : اورد دم گوشم گفتی لکنت کھ دوباره اشتباھاتمو بھ چشمم مھی با
 بابا خوبھ؟...مامان...م_ 

 : و دم گوشش مثل ِ خودش گفتمدمیخند
 ...... خوبھ امازمیآره عز_ 

 : جستجو گر بھ چشمھام انداختچشمھاشو
 : رو زانو ھاش و گفتدمی ِ بچھ گونھ ش و دامنشو کشی زانو زدم روبھ زانوھانشستم،

 .... مسافرترهیبابا داره م_ 
 .... نگفتیچی من ھی جملھ ی ھی بقمنتظره

 ... از خودش مراقبت کنھی و ازش بخوای بوسش کندیتو با_ 
 اره؟ی بیچ.. چی بره؟برام چخوادیم...خیکجا م_ 
 تو دی بااره،ی بیتی کی تاپ ھانی از ااره،ی بینی چنی چی دامن ھا نیبرات از ا_ 

  نرهھی تا با غم و گریبخند
 مادرشو اطاعت کرد و بلند شد، دستشو گرفتم و ی بچھ گونھ حرف ِ مادرگونھ یلیخ

 .....دادی منازی ِ پریداری نشون از بونیزی ِ تلوی صدام،یباھم بھ سمت ِ اتاق خواب رفت
 ..... دخترمو بھ اتاق بردم و اونو باباباش رھا کردمی لبخندبا
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 ....ستم خواھرم نششی و پاومدم
 .... کرده بودشتری بودنش ھواداراشو بی جدنیھم.... ی آروم بود، آروم و جدشھیھم
 : جابجا کرد و بدون ِ نگاه کردنھ بھم گفتنکشویع
  بره کمپ؟خوادیم_ 
 ....اوھوم_
 .... ندارهدهیفا_
 ...یول_

 ....ستیاون عوض بشو ن... ندارهیول_ 
 : برداشت و گفتفشویک...  شدبلند
 ...  نموندم کالس دارمادی زدیببخش_ 
 ... جانی خواھری ِ چشمھا و لبھات ادامھ داشتھ باشھ بادنی خنددوارمیام

 ... رفت درو بستی و جدخشک
 .... دعوا و مرافھ نداشتمی اصال حوصلھ شھی با لبخند دادم، مثل ھمجوابشو

 .... نشستم و با خودم جدال کردمونیزی تلوی من جلونباری اون ایبجا
 ....انی پای بیجدال
 و می ، گشتمی و تک دخترم بھ گشت و گزار گزرونددی عصره اون روزو با حمتموم

 ....میلذت برد
 ... از با ھم بودنمونمون،ی زندگاز
 ... بودم و اون بودمن

 ....دمیخندی مزدی ملبخند
 ھی کھ بھ چشم یطی از محدیترسی اصال نمدادم،ی بھ کمرش مھی تکگرفت،ی مدستمو
  ،کردندیھش نگاه ممعتاد ب

 ..... روتشی و از من و بھار ماھخواستی فقط از خودش، خودشو ماون
 ... بزارمی زندگنی انی کھ قرار بود بدونھ شوھرم سر بھ بالییفردا

 منتظر، روحمو با یی کنان باباشو بدرقھ کرد و من با چشمھاھی رفتنش بھار گرصبح
 ... کردمیاون راھ

 ....  شد دوروزیط
 ،  کردلونی من خونھ رو زلی بابای کھ حاجی دو روز،ی چھ دو روزاما

 ،  بشھیزی کمپ تا آ برو رنشی کھ چرا فرستادگرفتی بھ مامان خرده مھمش
 سکوت شھی و اون بھ رسم و آداب ھمگفتی از ترس آبروش بھ مامان زور مھمش

 ...کردیم
 ....کردی و بھ جاش بھ دخترش محبت مکردی مسکوت

 ھمش رونمی بی زده ی گونھ ھارون،ی ببردی و بھار و مزدیبھمون سر م مرتب نیمیس
  ،رفتنیبھ داخل م



 20 

 درد داره و داره تحمل گفتی مشدم،ی حالش میای و جوگرفتمی دکتر ش تماس مبا
  ،  عکس از خوانواده شده مرحم درداشھی گفتی مکنھ،یم
 ... کردی و برام منعکس مدی حمی و صداگفتی مکردم،ی و من باور نمگفتیم
 کھ من سراغ ی ذره از اون مردھی کھ ھنوز دمیرسی باور منی و من داشتم بھ اگفتیم

 .... موندهنیداشتم تھ اون فرد
 ... بھش با بھار بودمیشگی ھمسالم

  خواستی بھار مدام باباشو می قولھ بچھ گونھ برعکس
 ومدی و مکردی مھی گردیدی و باباھارو با بچھ ھاشون مرونی ببردشی منیمی سچون

   کمکش کنمخواستی دلم مزدی قراره من دامن میخونھ بھ دل ب
 و قوامو جمع کردی حرفا آرومم نمنی بودم کھ ازی چی اونقدر ناراحت و بشدی نماما
 .... کردینم
 ..... راحت کردالی خی گذاشتش مھد و منو تا حدودنیمی سنی خاطره ھمبھ
 ....م تا زن بودنم و مادر بودنم بود ِ دوران ِ دختربودنی از دوست ھایکی نیمیس

 .....کردی کمکم می بود و عالیعال
 ....دادی و با خنده ھام قھقھھ سر مکردی مھی ھام گرھی کھ قرار بود عقد کنم با گریزمان

 ی و برام خواھرسوختی دلش بھ حالم مگفتمی مدی حمری اخی براش از کتک ھاھروقت
 ....کردیم

 پدر شدن بھار ی ِ من اقدام کرد اما ھربار من بھ خاطر بی ِ طالق برای بار براچند
 .....کردمی می و از طالق دوردمیبخشی و مدیحم

 .... روزھا و من گذشتمگذشت
 رفع ی اوقات برای بعضکردم،ی مھی و گرنشستمی گوشھ مھی ی موقع ھااز دلتنگیبعض

 ...شدمی و آروم مگرفتمی بھارو تو بغلم مای دلتنگنیھم
 و ازم زاشتی و برام مدی حمی آه و نالھ ی صدازدم،یھا بھ دکتر زنگ م موقع یبعض

 ....شھی باورش داشتھ باشم، ازم خواست و من باورش کردم، مثل ھمخواستیم
 .....کردمی اما صادقانھ اونو باور مدونمیارنمی اختای اجبار از

 ....دمیخوابی قاب ِ عکس و من با اون قاب عکسا مھی ھمدمش شده گفتی مدکتر
 ...گذشتیم

 لحظھ دی ِ اومدنھ حمی اونھا برای و من در پگذشتنی قطار وقت ھا روزھا مھی مثل آره
 ....کردمی میشمار
 ...ادی ھا بر بی سختنی از پس ِ اتونھی داشتم مباور
 ..... ِ من بودنی فرداون

 پناه از شوھرش شب ھاشو ی بی شده بودن، سختھ زنی عادری کم و رفتارھام غغذاھام
اونم چھ ....  عشق ِ دو نفرشون بودگاهی کھ جایبھ صبح برسونھ، اونم کجا؟ رو تخت

 ی مردونھ و اشک ھای ھالی و درد، پر از تحمی پر از سختیگاھی جا؟یگاھیجا
 ....زنونھ
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 و منو و اوردی منو نیی اشتھای گذشتھ بود کھ مامانم طاقت بدی ماه از رفتنھ حمکی تنھا
 ..... بردمی ِ پدریبھار و با خودش بھ خونھ 

 .... بستھ موندی ِ خونھ از ھمون زمان بستھ شد و تا اطالع ثانودر
 خودشون بھ اتفاق ھم نکھی اای فرستادنی منازی راننده رو با پرای الزم داشتم یزیچ
 ... اوردنی و برام مازی ِ مورده نلی و وسارفتنیم
 ی پدری و البتھ بھ خاطره بدونستمی نبود، خودم خوب مدیه حم بھ خاطرمیی اشتھایب

 ....کردی مدای ِ خودشو پی کم کم داشت روال عادمیبھارم نبود چرا کھ زندگ
 منو بھ ی حالم بد شد و مادری در حال ِ سپری از جمعھ ھایکی از ظھره بعد

 .... حرف زدمیی اشتھای ِ بی خونھ برد و با دکتر در مورد ِ مسئلھ کی ِ نزدمارستانیب
 ِ ی جھی ِ نتدنی و داد و تا رسی احتمالی وچکاب ھاشی آزماھی بالفاصلھ دستور دکتر
 ... معمول پرداختی ھانھی بھ معاشیآزما

 ...  نبودیی جز استرس و کم اشتھای عالئم، عالئمیعنی نشد رشی دستگیزیچ
اق بھ صدا دراومد و  چند روزم بودم کھ در اتنی اتی ِ وضعی دکتر مشغول بررسبا
 ....دی ھا رسجھینت

 رفت، دکتر گفت و دلم پر از خون شد، دکتر گفت و یاھی گفت و چشمھام سدکتر
 بھ کمرم دهی بطن تازه شکل گرفتھ تو شکم چسبھی شد، اون گفت، از سیچشمھام خ

 ..... کشوندیدی بھ ناامدی امنیگفت، گفت و منو از ا
 کھ بلند شد و دستمو کردمی و چطور داشتم بھ دکتر نگاه مقھی دقای چند وقت دونمینم

 :دمیگرفت، آروم و متناوب قلبمو تو مشتام جا کردم و نال
 ... بچھھی.... ن...م...من.... داشتھ باشھقتی حقتونھی نمنینھ ا.... نھ دکتر _ 

 نیا"  خودم تکرار کردم ی ِ قلبم شکممو تو مشتم گرفتم و دوباره برای بھ جانباریا
 "  داشتھ باشھقتی حقتونھینم

 ..... کردمیاطی احتی بنقدری چطور اآخھ
 .... کردمی فکری بنقدری اچطور

 .....ادی بچھ م بی و پدری مادری قرار بود بھ سر ِ بیچ
 ... باشمشی پدری بی برای مادره خوبتونستمی نممن

 .... اتفاق افتادنی اصال کجا اچطور
 ....ی منتظر جا گذاشتی بادگاری ھی کھ از خودت ی کردی رحمی چقدر بدی حمیآ

 دستھاشو ی ولدونمی ضعفم نمای بود می از شدت ناراحتکردی ھنوز داشت نگام مدکتر
 ....شدی سپر پشتم گرفتھ بود و مانع از سقوط کردنم مھیمثل 
 : گفتمآروم

  خوامیم_ 
 : گفتم شک داشتم اما مطمئن ادامش دادمبھ
 ....بندازمش_

 .... کھ از صد تا زھر خند تلخ تر بودی خنده اھی دیخند
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 .... نبودشمی اون پگھی پشتم نبود، دگھی شد دبلند
 بود ی چھ حرکتنیا... شناسمی ِ خودمو می اوقات شک دارم کھ ھم جنسایواقعا بعض_ 

 گناه تو ی بی بردن اون بچھ نی راه حلش از بیکنیآخھ؟ واقعا چرا فکر م
 ...  ببرهنی ظالمانھ بچھ شو از بدی قشنگ و مظلوم نبای چشانیشکمتھ؟؟؟؟؟؟ ا

 : تو ھواتکون داد و گفتدستشو
 ....کنمی نمیحداقل من کمک_ 

 : زمزمھ کردمآروم
 ...دونمیم_ 

 ....رونی تشکر کردم و اومدم بازش
 از دھنم بود کھ اونو بھ ی اومدن جملھ ارونی بود و منتظره بستادهی نگران ایمادر

 سالن زی ِ لی ھای کاشی با تند راه رفتنم اونم رویرفتن مجبور کردم اونم چطور
 .... مارستانیب

 ...زدی کشوند، داشت نفس نفس می منو بھ گوشھ اوردی تاب نگھی دنگی پارکتو
 ؟....ی شدینطوری ای داد تو خوردی دختر چریآروم بگ_ 

 .... زدم و سوار شدمیلبخند
 .....سادی وانی در ماشی نشد و تو پھناسوار

 ....زارمی نمنی ماشنی پامو تو ایتا نگ_ 
 :دمی چشمھامو خمار تو چشمھاش دوختم و نالرونی باومدم

 ....حاملھ ام_ 
 .....  ھامو باور نکردگفتھ
 شو از تو چشمھام بخونھ، نتونست، دستمو گرفت ی درستخواستی شد، مرهی خبھم
 :دی نبضم فشار وارد کرد و در گوشم مشکوک نالیرو
 گھ؟؟؟؟؟ی دیگیدروغ م_ 

 : شد و گفترهی ول کرد و تو چشمھام خدستمو
 ..... مگھ نھ_ 

   کرده بودم؟؟؟؟کاری من چایخدا
 ؟؟؟؟.... و بابام کنمی با مادرتونستمی مکاری کار چنی بد تر از امن
 ....شدی کردم آروم باشم اما بھ جرات نمیسع

 رو گھی بھاره دھی عنوان چی خوشحال بودم اما بھ ھیلی از داشتن ِ بھار خنم
 ....خواستمینم

 ....خواستمشی از وجوده من بود اما من بدون ِ تعارف نماون
 ...می سوار شد و آروم بھ راه افتادنباری شدم، اسوار

 ..... ِ دورو برم نداشتمی مسئلھ و بھ فکرھانی نسبت بھ ای چرا اما حس ِ خوبدونمینم
 ...!کننی ملیرو بھم تحم" نھ "  ھمھ کردمی ھمھ مخالفن احساس مکردمی ماحساس
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 دنبالم ادی زنگ زدم و ازش خواستم بنیمی نشد، بھ سچمی پاپیلی خی طول راه، مادرتو
 ..... مشھود بودی بھ خوبنی کنم و ای رانندگتونستمینم...و منو بھ خونھ م ببره

 ی کارھی دی باکرد،ی متمی بھار اومده بود تو وجودم و اذی ِ حاملھ گی و ھوا حالدوباره
 ....دونستمی نمیچی بفھمھ چون ھنوز خودمم ھیزی چی فعال کسخواستمی نمکردم،یم

 ..... آروم شھی نگھ تا اوضاع ِ خودم تا حدودیزی فعال چی م خواستم بھ کسی مادراز
 پروانھ؟_ 
 ھومم_ 
   شده؟یچ_ 

 : و گفتمششی برگشتم پسردرگم
 .... یچی؟ھیچ_ 

 : و آروم زمزمھ کردستادی چراغ قرمز اپشت
 خدا کنھ_ 
 .... بھ سمت بھار ساکت شدمی نگفتم وبا اشاره ایزی در جوابش چمنم
 ...می بھ خونھ سکوت کرددنھی از اونم تا رسبعد
 ... شدیکی با دوش گرفتنم دنمیرس
 کرد،ی خراب می اون حالمو بھ اندازه ایبو نرم، چون خچالی کردم اصال سراغ یسع

 اول حالت تھوع ی مو از مامانم بھ ارث برده بودم، از روزھایمن عادتھ حاملھ گ
 .....شدی میکی ھی از ثانیداشتم ودل و روده م بھ کسر

 . آب و بھ سمتم گرفتیبطر
 ادیبخور حالت سر جا م_ 

 .... دی کشرونی کھ بھارو از اتاقش بی خنده اھی....  دمیخند
 ...ُ ِ اون، من لکنت گرفتمی کھ الل شدم و بھ جادی رسعی سرنقدریا

  شده دخترم؟یی یچچ_ 
 ... شدرهی ِ صورتش بھ مامانش خی بھ پھناحی ملی خم کرد و با لبخندگردنشو

 یخندیھا م... آخھ فقط اون موقع ھھھیزدی حرف مییبابا....فکر کردم با بب_ 
 .... قورتش دادم، نھ قورتش ندادم فقط ھضمش کردمد،ینھ نماس....دی م ماسخنده

 .... منتظرهری ھضم غھی
 ....دی بخشقلی جو ِ حاکمو صنیمی سیصدا

  خندهی مشھینھ خالھ جون مامانت ھم_ 
 : روبھ من ادامھ دادی چشمکبا

 ی بدوندی کھ توام بافتھی میی اتفاق ھاھیتازه داره _ 
 ادی کارو از باباش نی اطونی برد و بھ اون چسبوند شنیمی بھ سمت ِ دھان ِ سگوششو

 ....گرفتھ بود
 : گفتی از دھانش فاصلھ ش داد و با لبخندنیمیس
 ....ارهی می نی داره برات نتیمام... ستی نی خصوصزمینھ عز_ 
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 ....شروع کرد... تمام شد ...  کردھیگر... دی خندبھار
 : م گفتنھی سی بھ رویومد و با بوسھ ا ممکن رو شکمم فرود ای جملھ بندنیباتری زبا
 گھ؟یمامانھ خوشگلھ م راست م_

 ...می شدرهی بھش خنیمی با سیقیُتو بھت ِ عم...  موندم
 رو دوبار تکرار ی واوھی ی بھاره من بود کھ کامل و بدون ِ نقص حرف زد و حتنیا

 ....نکرد
 و چھ اون روز کھ با خبره دمی کھ بھار لکنت داشت و زجر کشیی تمام ِ روزھاچھ

 ... رفتنی لکنتش از بابرادریداشتن ِ خواھر 
 دی اما نباشھیُ ِ معالجش گفتھ بود کھ چون با شک لکنت گرفتھ، با شکم درست مدکتر
 .... شھ و ادامھ داشتھ باشھی ِ حالت براش عادریی تغنی انیبزار
 بودنش و یر مصنوع اما ھربامی بھش شک وارد کرددی چند بار با حمدونھی مخدا

 ...شدی خراب مخی و کار از بشدیمتوجھ م
 ...دنی خندی برامی شدلی و ھردو بھ ھرسھ تبددمی اما ھردو خندمی بار بحث کردچند
 ِ دخترونش و پوشش ی ِ خنده ینیری ِ لکنتش، شی بود اما تلخنیری شدنشیخند

 .....دادیم
 شد،ی بھار داشت سالم مشد،ی داشت سالم مدی نداشت ناراحت باشم، حمیلی دلگھی دحاال

 ی و براموندمی اوردم پس سالم می مای ِ سالمو بھ دنی بچھ ھی و شدمیخودم داشتم سالم م
 .....کردمی تالش مھی بقیسالمت
 ..... بردم و آروم زمزمھ کردم تک دخترم عاشقتمشیی طالی خرمن موھانی مابسرمو
 ....شدی قطع نمی ِ زنگ تلفن لحظھ ایصدا

 ....الو_ 
 

 ...دمی و کالفھ نالیعصب
 د؟؟؟ییالو بفرما_ 

 .... گفت طرف پشت ِ خط آشناست، اما قطع کردمیی حس ِ آشناھی
 .... دانگ ِ زنگنگی ددوباره

 .... دادمصی شخص ِپشت ِ خط رو تشخِدنی خستھ از دوی نفس ھانباریا
 :دمی نالدوباره

 نم؟ی خواھش مکدییبفرما_ 
 .... دادم نفھممحی ترجدنی فھمی بھ جانباریا

 جز یی برام معنادی ِ حمدنی ِ خستھ ازدوی ِ تھران و صداوکسی ِ کی کھ شماره چرا
 ....عذاب ِ دوباره برام نداشت

 کردم آروم باشم و آروم صحبت کنم یامکان نداشت سع.... ھفتھھی ماه و ١ بعد از اونم
 ... داد بھ دستممویبھارو چشم مالون بھ سمتم اومد و گوش

 ...تیمامان گوش_ 
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 ... گرفتمویگوش
 .... جواب دادمی تر از ھر مبھوتمات
 ... داددی بود خبر از فرار حمدی ِ حمدکتر

 گفتن نداشتم و ی برای اما حرفخواست،ی از من تو پشت ِ تلفن جواب مزد،ی داد مدیحم
 .... نداشتمشی معنی ِ پوچ و بی حرفھادنی شنی َ م برایینا

 ... بار داد زدمھی سر ھردو بھ بر
 ... ھردو قابل فھمیبرا
 افتھ؟؟؟؟ی اتفاق ھا بنی ادی بچھ بانی چرااااااااااااااااا؟ چرا با وجوده اااااااااااااااایخدا_ 

 ِ من، وضع ی چارهیدخترک ب....  ھمچنان متعجب و ناراحت بھم چشم دوختھ بودبھار
 تونھی شکل و اوصاف نمنی با ایداشتن پدر... از منم داغون تره.... تو از منم بدتره

 .... ببخشھی رو تسلیدل
 ....  تلفن و قطع کردم و خاموشھردو

 ... و خودشو تو بغل مامانش جا کرددیدو...  ِ بھارکم باز کردمی دستام آغوشمو برابا
 تفاوت نی مادرش با انیدرست ع...  افتاده بود اما نفس ھاش بھ شمارشکردی نمھیگر

 بدون جواب شوھرش ی از اشک ھاسیخ...  از اشک بودسی ِ مادرش خیکھ چشمھا
 .....بود
 ؟یدی قول بھ مامان مھی.... بھاره مامان_ 

 .... م برداشت و بھ صورتم پرسشگر نگاه کردنھی سی از روسرشو
 :دمی قرار دادم و نالای دنی جانی ِ اولش تو مامن تری جاسرشو

 و بکنھ و ی داداشای ی آبجی ھادی ِ مامان جون تا مامان بره خریچندروز برو خونھ _ 
 ی باھات بازستی نی سفره چند روزه تو اون سفر کسھی....  بره سفردیبرگرده مامان با

 ؟ی کنی ِ مامان جون بازی ھی پسر ِ ھمسانی حسری تا با امیریم... کنھ
 .... نھ شو متوجھ نشدمای اما آره  تکون داد،سرشو
 .....دمی پرسدوباره

 .... ھمھ کسمیزی عسلم، میری مامان جان؟ میریم_ 
 ... جواب ندادبازم
 ..... ِ اشک تمام ِ بغلمو پر کردی کھ مرطوبنمی شدم صورت ِ ماھشو ببخم
 :دمی و نالدمی قرمز شده ش کشی ِ لپ ھای بھ روی طرف صورتشو گرفتم و بوسھ ادو
 ...ن...نھ عمرم.. نکن فسم..  کارو نینکن با مامان ا... نھ عسلم...نھ مامانم_ 

 .... ھقم اجازه نداد جملھ م رو تموم کنمھق
 کھ میچقد پست و رذل...رمیگی متی کھ تک دخترمونو بھ باده اذمی احمقدی منو حمچقدر

 ....میکنی آغشتھ مھیخونشو بھ گر
 کھ فقط آزار دادن و آزار رسوندن ی تا آدمک چوب نھ دوخوادی پدر مخوادی مادر ماون
 ....فقط....فقط....بلدن
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 با لباس دی کھ در بھ شدت باز شد و حمکردی مدای ِ من دخترم داشت ادامھ پی معارفھ
 .... وارد شددی سفی با خط ھای ِ آبی ھافرمیونی ِ یھا
بلند و پشم ....  بود ھاش بلند شدهشیاندامش الغر و ر....  چشمھاش گود افتاده بودریز

 ...ناک
 .... ِ در سقوط کرد و دستاش بھ لرزش دراومدی پھناتو

 ...دی و باھاش لرزدی کھ بھار دیلرزش
 گنجشک ھی کھ خودشو مثل دونمی شد نمی تو ذھنش تداعیزی چھ چدنشی بادبھار
 .... بھ تنم چسبوند و دوباره با لکنت داد زددهیآبکش

 ...رونیب...یب...بببره_ 
 ...  دخترمنباریا.... اول دخترم...  کردمری دخترم و شوھرم گنی شدم ماببلند
 ....رونی بدمی دوھی گونھ ش با گری بھ روی اونو تو اتاقش جاش دادم و با بوسھ ااول
 ... و گرفتم١١٥ افتادم و دی حمکنار

 .... ِ دستھاش بدنمو کرخت کردیخی...دمی گرفت منم مثل بھار لرزدستمو
 ....کنمیل بھارو درک م حاحاال

 ...دی باز و بستھ کرد و نالچشمھاشو
 ... خمارمیپر...پروانھ_ 
بردنش ...  دیبھ حال حم.... بھ حال دخترم... امیبھ حال دن....  کردم بھ حال ِ خودمھیگر

 .... ھمراه شدمدی بھار باحمشی پنیمیو من با اومدن ِ س
 .... لغزش خورد اما وجدانم نزاشت١١٠ی مردد دستم روتوراه

 ... خمارمی شدم، مدام گفتن ِ جملھ ش جلوچشمش بود، پرکھی تکھیت
 کھ ی آخ کھ چقد خم شدم وقتدم،ی گود شده ش رو دی چشمھای شدم وقتتی کھ چقد اذآخ

 ....دمی دی گدهیچشمھاش و پر از در
 ؟.... بھم ثابت شده ستیی کھ خدایی خداچرا
 ....نکن....  ِ شوھررتیادر، نکن با من ِ بدون ِ رگ غ با من ِ منکن

 دنمی ِ نفس کشی فرار کردنش، تمام شد تمام ِ نای ِبدنم بھ واسطھ ی شد تمام ِ اعضاھیتک
 ....شی ِ نامردیبھ واسطھ 

 .... شدمتمام
 ِ خم شدن، تمام ی ِ واقعی شکست، شکست خوردم و بھ معناکی ِ ی ِ واقعی معنابھ

 ....شدم
 .... کردم و نالھ سر دادمھیگر
 قسمش دادم کھ چرا فرار کرده و اون بھ تمام مقدسات عالم قسمم ای تمام ِ مقدسات ِ دنبھ

 ....داد کھ لوش ندم
 فکر پر نی اون رو از ای سادگنی بھ اشدی از پول پر بود کھ نمشی و زندگمی زندگانقدر

 ...کنم



 27 

 ِ درمان و سرم ی نھی بعد از متقبل شدن ِ ھزییاھوی تر از ھر ھی خاطر خالنی ھمبھ
 ... اومدمرونی بمارستانی ِ اب ِ بدنش از بی قند و مقویھا

 ....می پدریاول بھ خونھ ... اومدم
 دستور نی دار اون وسط قد علم کرده بود و بھ طرفمونھی ِ پر و پی ھمچون شاه ھاپدر

 فرستاد و بعد با ی اول صلواتفمی نحی ِ چھره دنی نبود، با دی از مادری خبرداد،یم
 .... حرکت دستھاش منو بھ طرف خودش فراخوند

 ... کردمھی و گردمی کنارش خزآروم
 ! و آروم، تمام و ناتموم، فقط گوش دادکیستری و کوتاه، ھبلند
 ! بھ پشتم گرم کردی حامھی دستشو مانند فقط
 !گفتمی تا بھ امروز مدی ھرآنچھ کھ باگفتم
 ی ھای شرمیاز ب..... دی حمی ھایی چشم و رویاز ب.... دی حمی ھای از نامردگفتم
 ...... کردمیگفتم و نارحت..... ختمیگفتم و اشک ر..... دیحم
 .....  حرف زدن رو بھم ندادشتری بی ھقم اجازه ھق
 کھ بھم حملھ ور نشد و مثل ی اگھی دزهی چای سالھ و بزرگ شدنم بود ٣٠ از دونمینم
 ... ِ کتک ھاش خالصھ نکردی منو البھ المایقد

 .... ِ جواب پس داد بودی خرده بودم کھ حاال موقعھ اونقدر
 ھمون مبل جا خوش کرده تو سالن مھمان ھا خوابم ی اما روی و کی چطوردونمینم

 ... خودم حس کردمی رو رویی پتویبرد و ھمونجا گرم
 مبل جدا کنھ، انگار تمام حس نی منو از آرامش اتونستی نمدی ِ بھار و نھ حمی نگراننھ
 رفتھ بود و حاال فقط خودمو نی ِ مجھول از بی بچھ نی مادرانھ م نسبت بھ بھار و ایھا
 .... زار از گوشتمی وتنھ بخواستمیم
 آغشتھ بھ الکل، نرم و مرطوب، چشم باز ی ھمچو پنبھ ای نوازش دستھای گرمبا

 ...دمی روم دیکردم و مادرمو نگران جلو
 ... دادمی رنگ ِ زندگتمی ِ خواب فاصلھ گرفتم و بھ موقعیایز دن کم اکم

 ... چشم چرخوندمآروم
 .... ِ من بودی کھ تمام زندگیدو مردمک....  دو مردمک ثابت شدمنیماب

 نیباتریآره اون دو مردمک متعلق بھ ز.... بودنمی عمرم و تمام ِ بھانھ م برابھارم،
 ....  بودمیاتفاق زندگ

 ....دی عروسک اطاعت گر اما مھربون و با احساس خندھی بھ روم مثل دم،یخند
 ..... دادھی تکنیمی سی ھانھی بھ سسرشو
 نی ای و ھمھ براکاشی ِ آشناھا و نزدی نھی دادن سرش بھ سھی کرده بود بھ تکعادت

 ...کردنیعادتش ضعف م
 آروم و نجوا کنان سالم کرد، سالم کردم و آروم بھارمو ازش گرفتم، منو و نیسم

 ....می و اونجا سنگر گرفتمیدی خزمیبھارم ھردو بھ آغوش مادر
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 بھ آغوشت یازی ندی نداشتھ باشھ، پس حمی گرمکنچی بھ ھازی گرم بود کھ ناونقدر
 .....ندارم

 کھ ای نا،ی ندی نداشتھ باشھ، پس حمی ا کنندهزی تچی بھ ھیازی بود کھ نزی تند و تاونقدر
 برو از م،یبرو از زندگ....کندی ات مکھی تکھی و تبردتی برنده بودنش میبھ واسطھ 

 ....برو... پدرش بزار بروی بھارم برو و بی از زندگش،یزندگ
 .....  آروم زمزمھ کردمنیمیس
 ....خواستی مدام تورو مدهیبھار اصال نخواب_ 
 ... باالدمی گردنش کشری کردم و بھارو رو پاھام خوابوندم و پتو رو تا زدییتا

 ....خوندم.... خوندم براششھی ھممثل
 ....الالالال....الالالال
 ....  آرومبخواب

 ....  بانوبھار
 .... نجای تو ساکتھ ای بکھ

 .....بخواب جونم....  آرومبخواب
 ..... بخواب مادرنجای ابخواب

 . .... ساکتنیزم
 ....... آرومزمان
 ..... بخوابھگھی ِ دی تو آسمون خوابھ، باباش رفتھ از امشب جابھار
  الال الال الالالال
 ... و بابونھاسی ی ِ سرخ، گل ھای ھاگل

 .... خونھادی نگھی کھ بابا دشھ،ی باورش منوی ایک
   بابا سختھی بی بخواب آروم روزھاالالالال

 دخترم ھق ھقم باال ی خودم و حاال بچگی بچگی ھایی بابای اومدنھ حرف بابا و ببا
 ....گرفت

 نی اولای مسخره، ی اون سفره ی نشستنم پای بھ باداوردن ِ روزه عقدم و زورکبا
 ....ختمی ِ بھ اجبار اشک ریھمبستر

 ..... دخترمی بستھ ی با پلک ھاختمی راشک
 ناراحت شدم، چرا کھ چھره شو با ی تو اون نقاب معتاددی حمی ِ چھره اداوردنی بھ با

 .... کردمسھیچھره ھمچون ماه ِ دخترش مقا
 .... ختمی و رختمی راشک
 و بغل ھمچو مادر ِ گرمش، بھ خودم اومدم و بھارو بھ حالت نیمی ِ دست سی ھاتکون

 .... ھجوم بردمنیمی با سامیخواب رھاش کردم و بھ سمت اتاق ِ بچھ گ
 .... بھ حساب پس دادن نبودیازیھمچو مادر، ن اون اتاق و تو اون بغل تو
 ..... دادن نبودحی بھ توضیازین
 .... بھ حرف زدن نبودیازین
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 ....   کردن بودی خالفقط
 .... سر دادمی کردم و نارحتھیگر

 .... خودم بودم با خدام و خواھرمآره،
 ھی پست تر از ی الماس ِ گرانبھا کھ اونم ھمانند من با شوھرھی گوھر، ھی خواھر، ھی

 ....اوردی بھ عمل نتیمرد برخورد کرد، اما اون عاقل بود و مانند من خر
 .... گرفت و آزاد شدطالق

 .... کرده بودنری ِ اون پس فطرت اسی شد از ھراون چھ کھ اونو در بند ِ نامردرھا
  ِ خودش نشوند و ملتماسھ بھ چشمھام نگاهی ذره آب منو روبھ روھی از خوردن ِ بعد

 :کرد و گفت
 کھ من بخوام مثل بچھ ھا یستی نی و تو ھم آدمستی حرفھا ننی االن وقت ِ ادونمیم_

 تا گمی ممونی و حرمت خواھریمی دوست ِ قدھی کنم، اما بھ عنوان کتھی بھت دویھمھ چ
 مادر شو، ا،ی پروانھ بھ خودت ب،یای وقتشھ کھ بھ خودت بیعنی...یای بھ خودت بدیشا

 نشی بب؟یکنیمادرو پدرش شو، اصال تو بھ بھار فکر م  توستیاگھ اون پدر نبود و ن
 شی پادی می وقتھ؟ی و از ھردو فرارکنھی عروسک از بابا و مامانش اطاعت مھیمثل 

 زی رخ نداده باشھ، ھمھ چیزی چ،ی وقت اشتباھھی تا کنھیمامانش مدام اونو لمس م
 شھیشھ پشتتم، ھمی فکر کن، من ھمنی، نکن خواھره من، بشخواب نباشھ ، نکن پروانھ

 بچھ تو شکمتھ کھ از ھر ھی خدام باھاتھ، ی ھام تا اون سره خونھ یباھاتم، دلگرم
 تی اونو بھ زندگگھی رو نبخش، دی لعنتدی اون حمگھی ِ توراه مھم تره، دی گھیاتقاقھ د

 .... نکننکارویا...  نکنی ِ بھارو خودت بازی با زندگگھیراه نده، د
 ِ من ی ماندهی و بعد از خوردن ِ چند جرعھ از آب ِ باقستادی بھ من رو بھ پنجره اپشت

 :ادامھ داد
 شھ؟ی و درست مادی مادشی شی نداره مردیبی عی چند بار گفتش؟یدیچند بار بخش_ 

 ادشی شی نامردش،ی از مردشتری بچیدرست کھ نشد ھ... درست شد؟؟؟؟؟؟؟ نھ نشد 
 ....اومد

 تو دستھاش گرفت و بھ سمت ِ باال اورد، با تمام نمویی طرفم، سر ِ خم شده بھ پابرگشت
 : کھ داشت تو چشمھام زل زد و گفتیقدرت

 ... نھ تخت خواب و اوردن ِ بچھخوادی زن آرامش مھی ؟یفھمی م،ی زنھیتو _ 
 ... بفھمناروی ا،یونی اعی نھ لباس ھاخواد،ی گرم می زن خونھ ھی

 : مو ول کرد و دوباره پشت بھ روم بھ ھمون حالت گفتچونھ
 ماه بھ خاطره ھی کھ ی اون نامرد خوار نکن، مردشی خودتو پگھیاز من گفتن بود، د_ 

 بھ خاطره زن و ؟ی اونم بھ خاطره کارهی خودش و اصالحش دووم نی ھایگند کار
 ... حروزاده سھی ست،یبچھ ش مرد ن

 ....ت تکون داد بھ چپ و راسی از کالفھ گسرشو
 ِ یدوباره صداش و دوباره حرفھا...خوب...نھیمی درد من درد ِ سدونستمی مخوب
 ... بارشبتیمص
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 شی بردشی خمارم، اونوقت تو برداشتگھی و مزنھی تو چشات زل متکھیمرد_ 
  فھمم؟ی نمنکاراتوی ای معنمارستان؟؟؟؟؟؟؟؟اصالیب

 ...برگشت
 ... کنارم و دستھامو گرفتنشست
 نی تلخ تریعنی بود و منطق ی اما منطقخورد،ی بھ صورتم میلی سھیمثل ِ  صداش

 ....  زنھی ِ ی زندگقتیحق
 سن ھمھ نی ولش کن، بچھ ت تو اافتمی بھ پات مکنم،ی خواھش مکنم،یفقط التماست م_ 
 ....   با بھارو خودت نکننکاروی نکن اشھ،ی حالیچ

  ِ خواھرانھ و مادرانش فقطحی ِ تمام ِ نصادرجواب
 ...."لبخند زدم" 
 : لبخند کھ باعث شد منو بھ خودش بفشاره و آروم دم ِ گوشم بنالھھی

 ....دونستمیم_ 
 ... شد کھ بره، دستشو گرفتم و آروم نجوا کردمبلند

 فقط_
 : طرفمبرگشت

 بھم وقت بده_ 
 .... مطمئن شدمشیشگی اون لبخند زد و من از بودن ِ ھمنباریا

************ 
 ... روزنیاول

 .... موجوده درون ِ بطنم،ی زندگی برادمی امنی و اتاق و تنھا بھارم و آخرخونھ
 ... روزنیدوم

 بھار و یِ ِ من و آغوش ِ گرم من برای چھار گوش، آغوش ِ گرم ِ مادرم برایمربع
 .... ِ مای بودن ِ ھرسھ یاتاق ِ گرمم برا

 ... روزنیسوم
 ... بابای کردنش توسط ادمارونی و بدی حماومدنھ
 ... روزنیچھارم
 ... ِ بابامی ھانی در برابر کتک ھاو توھدی شدن ِ دلم بر اثر مچالھ شدن قامت حممچالھ
 ....  روزنیپنجم
 .... پشت سرمی ھای شدن ِ دلم از حامگرم
 ... ِ منی ِ شبانھ ی روز و شروع ِ کابوس ھانی ِ پنجمشب

 وادار شی و منو بھ زور بھ ھمبسترکردی از مشروب مست مدی کھ حمی ھاکابوس
 و اون از دادمی تو دلم فشارش می خرس ِ عروسکھی کھ بھار مثل ییکابوسھا...  کردیم

 ....کردیدرد نالھ م
بعد از اون شب بھار ... دی بود کھ بھار تو آغوش مادرش نلرزی شبنی شب آخرھمون

 ...دیترسیاز من م
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 و کردمی علت بھارمو درک منی و بھ ھمدمیترسی خودمم از خودم میحت دروغ؟ چرا
 ....خواستمشیکمتر م

 ی برهی وی آھنم متوجھ یِ بعد از خوردن قرص ھا،ی لعنتی شب از اون شب ھاھی
 .... رو دراور کنار تختم شدممیگوش

 ... بودنیمیس
 ... دادمجوابشو

 ... اعالم کردممی تصمی برامویآمادگ
 .... رو قطع کرد تا بھ خدمتم برسھی بھ کنار، با عجلھ گوشواکنشش

 .... بلند شدممی رو تخت ِ دوران ِ دخترانگاز
 ... بھ لبش چسبونده بودپشوی و بابا پخوندی روزنامھ میمادر

 اشاره نازی بھم، بھ پری انداختند و با لبخندی متعجب، اما خوشحال بھم نگاھدنمیباد
 ....کردن تا بھارو با خودش بھ اتاقش ببره

 ی کھ روی دادم، خواستم بھ بابا بگم، اما لعنت بھ ترس دوران ِ بچھ گحی ترجستادنویا
 و دادن نیمی سدنھی تا رسبی ترتنی ِ بابارو ازمن گرفتھ بود، بدیحرف زدن تو چشمھا

 :دمی شدم و شمرده شمرده نالرهی ھات ِ الزم بھشون، خودم بھ مامان خحیتوض
 رھا می منو بھ حال پروانگی ِ واقعی بھ معنانباری اخوامی ازتون میریمن، پروانھ ام_ 
 .... رمی بگمی خودم تصمی خودم برانی و بزارنیکن

 ... دو سھ تا جملھ بنالمنی از اشتری خونھ کرده تو گلوم اجازه نداد ببغض
 بود حس ِ من بھ بابا دوست بیدلگرم شدم، عج و فقط با صداش دمی از بابا ندیحرکت

 ....داشتنش با ترس ھمراه بود
 ی کھ کنی ھرکارتی پس منو مادررهیگی اشتباه نممیمن دخترمو خوب شناختم،تصم_ 

 ....زارمی و تنھات نممیباھات
 .... نگاه کردمی مادربھ

 و دمی کشی آھشھی درست مثل ھمد،ی حرف بابارو بھ دوش کشھیدیی جور تاھی زد، لبخند
 .... تازه زنگ خورده رفتمفونیبھ سمت آ

 .... و بغل کردمنیمی باز کردم و سدرو
 طالقشو برعھده گرفتھ بوده حرف ی کھ کارھای سالم کرد و از کسی بابا و مادربا

 نی و ھمچنی ونسبی خانوادگی داد کھ از کمک ھانانیِزد، درجواب بھش بابا بھش اطم
 .... نخواھد کردیغی دریمال
 .... بھ اتاقم رفتمنیمی از رفتن سبعد
 بھ دی کم اوردم و حاال بادی سال بودنھ با حم١٠ فکر کردم کھ چھ زود بعد از نی ابھ

 بھار کھ بھ ای د،ی حمای بود؟ من ی اصال مقصر کام،ی بر بی زندگنی از پس ِ ایسخت
 .... اومدایدن

 .... کفر نگمنی از اشتری گرفتم تا بلبموگاز
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 اما اون از بودن ِ با دادم،ی و بخاطرش جونمم مخواستمشی بھارمو دوست داشتم ممن
 ....دیلرزیمن م

 ... ِ تنت از بودن ِ باھات بلرزهی کھی چھ بد کھ بچھ ت، تو
 ...ِ آرامش فکرمو بھم زدخوردی اتاقم می ِ پشتی کھ بھ پنجره یزی ری سنگ ھایصدا
 خودمو بھ الی خی بقھیدم و تا پنج دق ولش کرلی دلنی کردم گربھ ست، بھ ھمفکر

 .... ِ رفتن نداشتالی گربھ خنیخواب زدم اما ا
 ... تق و تقدوباره

 ... رنگمو کنار زدمیری شی شدم و پرده بلند
 ...کنھی میی پشت خود نمانی انجا،ی ادی کھ حمشھی نمباورم

 کاش ی کھ اگذاشتی مشی بھتر صورتشو بھ نماخوردی کھ بھ صورتش مینور
 ....زاشتینم

 ِ اومدنش شد و ی ِ مدار بستھ متوجھ نی تو دوربدی حمرهی ِ تصودنی کھ بابا از دچرا
 انداخت، احساس کردم دم ِ رفتن تو رونی بھ بیدنی شنیی ھاراهیدوباره اونو با بدو ب

 .... بدموندی خودمو بھش پخواستمی نمگھی کھ دی غمھی غم ھست، ھی دی ِ حمیچشمھا
 ...دی با لباس خواب در اتاق باز کرد و منو پشت پنجره دمھی سراسبابا

 ...  بودناراحت
 .... خوردتاسف

 اما نموند و گرفتی منو بھ باد ِ فحش مدی و مثل حمموندی بست و رفت، کاش مدرو
 ....کردی شرمنده مشتری منو بنیرفت و ا

 ....دمی چمبره زدم و گلولھ وار بھ تختم چسبامی از رفتن ِ بابا رو تخت مثل بچھ گبعد
 بطن شکل ی کھ دستم روی در حالیی نای از ب،ی کردم و فکر کردم تا از خستگفکر

 .....گرفتم بود بھ خواب رفتم
 

 .... کرد و منو تو حال ِ آھنگ بردی نوا تو گوشم خودنوازھی ِ یصدا
 ....کردی می ذھنم بازی از اون توی کھ خاطرات ِ مکرریآھنگ

 مدرسھ، رفتمی و بابا داشتم می با مادرنی بود تو ماشمی سالگ٧ خاطره مربوط بھ نیاول
 آھنگ نی ِ ادنی با شنی مادرخوند،ی منی اھل ماشی و براکردی می نوازی آھنگ ننیا

 برد و حرمت نی من و خودش رو با گرفتن دستھام از بنی بی شد و فاصلھ یاحساسات
 ..... سوال بردریآھنگ و ز

 ....رنی دو پنجره اسی سنگواری دکی ِ یتو
 .... منشونیکی شون تو یکی تا خستھ، دوتا تنھا دو
 ی بھ لب ھایی صدای ِ، سنگ سرد و سخت ِ خارا، زده قفل باهی از سنگ سوارید

 ..... مایخستھ 
 ...واری ِ دینی سنگِری زمی کھ بجنبمیتونینم

 ....واری دیھ  عشق من و تو قصھ است قصی ھمھ
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   ھا ھا ھا ھاآه
 بازم با گرفتن ن،ی بازم تو ماشم،ی بھ شب عروسگردهی خاطره م برمنی و تلخ ترنیدوم

 دی حمی فاصلھ با دستھانی اخواستمی من نمخواستمی رفت اما من نمنیدستھام فاصلھ از ب
 .....خواستمیتموم شھ من اونو خالصانھ نم

 من و ی گذشتھ شب و روزھای تلخنی من و تو، با ھمی دستھانی فاصلھ بوده بشھیھم
 ....تو

 .... من و تو دست مھربون ِ بادهوندی تنھا پاده،ی زنمی اما باز استی ما ننی بی دورراه
 ...میریمی ممی مرگھ، تا رھا بشیی واسھ رھام،یری تا اسمی زنده ھستم،ی بمونری اسدی باما
   ھا ھا ھا ھاآه

 ی دستاگھی دیای دنکی تو م،یریھ، من و تو باھم بم خراب شواری دنی ایکاشک
 ....میریھموبگ

 .... نباشھیواری دگھی پنجره ھاشون دونی نباشھ، میزاری اونجا تو دلھا درد بدیشا
 ....ھاھاھاھاھا

 ،یی دستھانباری اما ان،ی تو ماشنبارمی رفت، انی فاصلھ با گرفتن ِ دستھام از بنبارمیا
 کرده بود و ی کھ برام خواھری ِ پاکی دستھادادم،یدستھام و لمس کرد کھ براش جون م

 ...  بھ بعدم خواھد کردنی از ادونستمیم
 .... شدن شدمادهی و بست و منم مجبور بھ پدر

 : روبھ روم کرد و گفتی بھ خونھ ی ااشاره
 کن بگو از طرف یف بود کھ گفتم، برو تو و خودتو معری خانوم ِ فرخی خونھ نجایا_ 

 موافقت کنھ و شای ِ مھده بھار، برسم ایمنم برم بھ کارھا...  ش حلھھی بقیمن اومد
 ...  حل شھی بھ خوبزیکنن و ھمھ چ

 .... زدم و بھ طرفش برگشتمیلبخند
 ن؟یمیس_ 

 .... اسمش توقف کرد و بھ سمتم برگشتدنیباشن
 ... ممنونزیبابت ھمھ چ_ 

 : زد و گفتیلبخند
 .... دوست گرامکنمیخواھش م_ 

 ...دی و خنددمیخند
 شد و ی احساس کردم پشتم خالن،یمی و رفتن ِ سنی ماشی ھاکی الستی ِ صدادنی شنبا

 .... تنھامیحاال تنھا
 افتھ، احساس کردم ھمھ جا ی کردم کابوسام زنده شدن و سرم داره بھ دوران ماحساس

 ھی ِ شکمم قرار دادم، ی بھار ھمھ جا روشن شد و دستمو رواداوردنی اما بابھ کھ،یتار
 : بھ سرعت از کنارم رد شد و داد زدنیماش
 .... فھی ضعیــــــــــــیمگھ کور_ 
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 کیی رو و از اون طرف بھ سمت ِ موزاادهی بھ پابونی ِ مانتومو تکوندم و از خدامن
 .... راه افتادملی وکی در خونھ ی کار شده یھا
 ِ خونھ ی ِ معده م بھ فاضالب ِ جلودی تھ ِ گلوم برامده از اسیدی احساس سوزش ِ شدبا

 ِ پر ی و بھ اون جورونی دادم بزی ِ معده مو ھرچند ناچاتیپناه بردم، خم شدم و محتو
 .... دادمھیاز آب تک

 ... شدهدهیی گراواری بھ گچ ِ دیدی کردم صورتم از سفحس
 و چشمھام از درد متورم شده بود کھ اصال نی سرم سنگ کردم بلند شدم اما انقدریسع
 .....  ِ بلند شدن نداشتمینا
 ی فکر کردم اگھ نرم چھ عواقبنی بھ اج،ی باره دودل شدم و گھی انگاربھ ستادم؛ی ِ در ادم

 ....دمی و از دست مییزھایداره؟ اگھ برم چھ چ
 بھ فکرھام، بدون ِ ارنبی ِ سرد و سخت بھم ھجوم اوردن اما ای اون فکرھادوباره

 ِ خودم ی ِ برگشت و بھ روی درھای دادم و با فشردن ِ زنگ، ھمھ انی پانھیطمئن
 ....بستم

 ))فصل دوم((
 .... فشردمفونوی ِ آزنگ

ِ خانم نازک صدا ازپشت آھی کردن خودم بھ ی از معرفبعد  یکی تھی در با فون،یِ
 .... باز شدکیکوچ
 .... باغچھ تعلق گرفتھی نگاھم بھ نیاول.... شدموارد

 از تعلقات ِ بھاره منو برطرف کنھ، اون دختر عاشق ِ گل یلی ختونستی کھ می اباغچھ
 فخر ی بھاره گل ھا بود کلنکھی و از ازدیھا بود و مرتب تو خلوتش باھاشون حرف م

 .... بھ ارث برده بودییبای و زی از سبزی بھ ھرآنچھ سھمفروختیم
 .... بھ استقبالم اومددیسف و ی ِ آبفرمیونی با یزن

 بھ دی برگشت حمی و زنده شدن ِ صحنھ فریونی از رنگ ِ نباریا...  باره بد شدھی بھ حالم
 ...خونھ

 ِ لباس اون دخترک جا خوش ی ِ درون معده م رواتی ِ دھنم گرفتم تامحتوی جلودستمو
 ....نکنھ

 گرم و مھربونش گرفت و دم گوشم ی شد و دست آزادمو تو دستھاکمی صورتم نزدبھ
 :گفت

  شد خانوم جان؟یزیچ_ 
 .... شدنشیگزی جای رفت وبھ جاش حس دوستنی تھوع از بحالت

 : شدم و گفتمقی سبزش دقی چشمھاتو
 ...ستی نیزینھ چ_ 
ِ دستھاش بھ رسم و آداب ِ ادب راه رو بھم نشون داد و با انگشتھاش منو بھ داخل با

 ....خونھ دعوت کرد
 ...دادی بھت میی حس ِ آشناونھخ
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 ی خوب و عالزوی حس کھ ھمھ چھی در اون تداخل نداشت، ی حس کھ احساس بدھی
 ...دادیجلوه م

 تی زانوان ِ دو پاوندی و بھ پدیبخشی می جون و کرختت رو انرژی بی حس کھ پاھاھی
 ...کردی دو چندان میتالش

 ..." بودینی ِ دلنشیخونھ "  شدی خالصھ منصورتی جملھ بھ اھی حد در
 ...یرونی بی گرفتھ تا معماری داخلی نظره فضااز
 و خم بھ ابرو دی دوی و بھ رسم بچھ گاطی تا دور تا دوره حکردی رو راغب مدل

 ...اوردین
 نی عضو انی در مورد ِ خونھ و اولمی ِ درونی در حال ِ کلنجار رفتن با حس ھاھمچنان

 تھ سالن لبخند ی چشم از اتاقی روینکی قد بلند با عیخونھ بودم کھ متوجھ شدم زن
 ....ادی مکمیزنان بھ نزد

 : بگم بھ خدمتکار نگاه کرد و گفتیزی بخوام چنکھی از اقبل
 ....ی بریتونی تو مجھیخد_ 

 ِ ی کوتاه از جمع سھ نفره یمی بعد از تعضشناختمشی مجھی کھ حاال بھ نام خددخترک
 .... ما خارج شد

 خودم ی رو جلوی شده بودم کھ دسترهی خجھی بھ رفتن ِ خدی توجھ بھ خانوم فرخیب
 ....دمیدراز شده د

 ِ دراز شده ش آشنا ی شدم و دستامو با دستھاکی بھش نزدی خودم اومدم و با لبخندبھ
 ...کردم

 ...ی شھربانو صدام کنیتونی ھستم، میدیمن شھربانو تمج_ 
 :دمی پرسمتعجب

 !نمیبی رو میھ بود خانوم فرخ گفتنیمی سیول_ 
 : ِ لبش با آرامش جوابمو دادی کرد و با ھمون لبخند گوشھ یمکث
 صدام ی بھ فرخشترای و منم بھی فرخامرزمی شوھره خدا بلی درست گفتھ فامنیمیس_ 
 ....کننیم
 نی خواست خدا ترکش کرده و رفتھ بھ اِی فکر نکردم کھ شوھرش بھ واسطھ نی ابھ

 انھ؟؟؟؟ی ای آبودی بھتر از زنده بودنش ممردی مدیفکر کردم کھ اگھ حم
 : تلنگر ذھنم بھ خودم اومدم و زمزمھ کردمبا

 ...امرزتشونیخدا ب_ 
 با من بھ اون رشی ِ راه رفتن و کج کردن مسنی بھ سمت ِ اتاقش تکون داد و حیدست

 :سمت گفت
 ...میکنیتتر صحبت م اونجا اتاق کاره منھ، راحزم،ی عزایدنبالم ب_ 

 .... بھ روش زدم و باھاش ھمقدم شدمیلبخند
 ... وارد اتاق شدآروم
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 اشخاص، شامل یقی و حقی حقوقلی ِ اتاق ِ کارھا پر از وسای مثل ھمھ عی وسیاتاق
 ....گرفتی اتاقشو دربر مِی ِ کتابخونھ ی کھ محدوده یفی قطور و ظریپرونده ھا

 جا خوش کردم و آروم نشستم، ی ِ مشتری ھای از صندلیکی ِ ی کارش روزهی مپشت
ِ از مامان مھربونشھ، ی منتظره حرکتشی ِ خوردن ِ بستنی طفل کھ براھیدرست مثل 

 ... ھاش بودی و کثافت کاردی ِ من از بند حمیی رھایاون بستن
 .... عشق ھا باالتر بودی از ھمھ می روح و جسم ِ زندگی داشتم، اما سالمتدوستش

 روانھ جان؟پ_ 
 ....  خودم اومدمبھ

 ... و گفتمی لب بلھ اری شدم و زرهی خبھش
رو برداشت کرد و شروع کرد بھ حرف " بلھ "  اما با حرکت ِ لبم درست دی نشنمطمئنا

 ....زدن
 ...یفکرھاتو خوب کرد_ 

 :دمی ِ اراده نالبدون
 ....نھ_ 

 ِ ذبون و فکمو احساس  کھ تلوتلو خوردنیدستپاچھ، درحال... شدرهی بھم خمتعجب
 : گفتمکردمیم

 ... نھای مطمئنم دونمی نمیعنی_ 
 : آروم تر بھم نگاه کرد، چشمھاشو جمع کرد و ادامھ دادنباریا

 ؟ی طالق اقدام کنی برایخوب چرا اومد_ 
 ...دونمینم_ 
 ... ِ من آب طلب کردی رو صدا کرد و ازش براجھی تو اتاق خداز
 ... رفترونی از در اتاق بی" چشم " با گفتن ِ جھیخد

 کردمی و راه رفتنشو با چمشھام بدرقھ مکردمی نگاه مجھی ِ خدی کھ بھ قدم ھاھمونطور
 ...من واقعا مطمئن نبودم!  فکر کردمی خانوم ِ فرخِی بار ِ دوم بھ حرفھایبرا
 یِ عمق فاجعھ اھی بھ دم،ی رسجھی نتھی زن بھ نی ِ ای با حرفھاھی ثانھی در عرض ِ من

 " طالق: "  شدی کلمھ خالصھ مھیھ تو ک
 بھ طبابت شتری بی احساس کردم خانوم فرخد،ی بھ دستم رسعی سریلی آب خوانیل
...  خوب حالمو درک کرد و آب و بھ مشامم رسوندیلی تا بھ وکالت، چون خخورهیم
ِ و سوزش آب سرد و دی َ م بدون فاصلھ بھ معده م رسی کھ از ناخوردمی با ولع منقدریا ِ

 ....تھ دلم احساس کردم
 تعارف کنم چند قطره آب و بھ صورتم ای بھم دست بده یِ احساس شرمنده گنکھی اِبدون

 .... خانوم وار لم داد،ی ِ صندلی بھ پشتی حرکتچی و بدون ھدمیپاش
 کھ بابا و ی سرد و گرمِی شد، بھ روزھای کھ سپریی گذشتھ فکر کردم، بھ روزھابھ
 رنگ ِ عقدم، بھ یِ شده، بھ لباس نباتنیِ عقد نفرِی برام ساختن، بھ اون سفره یدرما

 نیری شتونستی بوسھ م کھ منی بھ گرفتنش نداشتم، بھ اولیلی تماچی کھ ھیدست ِ گل
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 شد، چرا لی تبدِنشیباشھ، اما نبود و چھ بسا بھ تلخ تر  منو شوھرمنی مابِی بوسھ نیتر
 ... نداشتی در اون نقشاریبود و اخت بحث نی اِیکھ اجبار قاط

 ....ِ بھ سمت در قدم برداشتمی شدم و پشت بھ خانوم فرخبلند
 ....  محکم تو دستم فشردمفموی کی دستھ

 مرد ِ نامرده د،ی با حمتونمی کھ چطور منی ِ حالم بھ اتیبھ وضع...  حالم فکر کردمبھ
 ام؟ی کنار بمیزندگ

   کنم؟رونی اونو بدی باایآ
  پدر بزرگشون کنم؟ی برم و پشت پا بھ بچھ ھام بزنم و بدیبا
 ِی اونشبش پشت پنجره ِی افھی بھ قد،ی بھ بھار و بھ حممم؛ی بھ تصنده،ی در آخر بھ آو

 .... اتاقم
 کھ کردمی مقی تزری زندگنی بھ ادی چھ بانکھی از درد، از انباریُ گر گرفتم، ادوباره

 نکردم؟
  کھ نرسوندم؟رسوندمی بھ مشامش مدی چھ بانکھی ابھ
 نی اوردم، تا بھ ای بھ وجود مموی نخدوز زندگی چطور پارچھ ھادیبا...!  مرحم ھابھ

 ؟یروز نرسم واقعا چطور
 ِی دندون ھانی مابنباری ای بلندی با صدای رفتھ رو برگشتم و روبھ خانوم فرخراه

 ....دمی غرمیصدف
 ... خوامیآره مطئنم، ازشما طالق م_ 
 :ار کردم درنگ تکربا

 ....طالق_ 
 ....می اشاره کرد بشنمی قبلی زد و بھ جایلبخند

 ...نشستم
ِ ِ موکالمو عی دخترم، من ھمھ نیبب_  َ  شھی خودم دوست دارم، ھمِنی و شاھستھی ِ شانیُ

ازت ...  موفق بودمشھیِ دادگاه کردم و بھ لطف خدام ھمِی رای تالشمو برانیشتریب
 ....یری درست بگمی تصمھی و ی فکر کن،یای کنار بتی با خودت و زندگخوامیم

 : و بھ سمتم گرفت و ادامھ دادی ِ صوتضبط
 نی بچھ م تو شکمتھ کھ اھی و ی دختر دارھی زدی ازت حرف منیمی کھ سنطوریا_ 

 ھی بھ من دی خودت باِیی ضبط صوت تو تنھانی اما تو با اکنھ،یکارمونو سخت ترم
 ھم فراموش نکن نوی و ا،یری طالق بگیخوایچرا م نکھی مثل ا،ی اطالعات بدیسر

 تر باشھ طالقت زودتر انجام حکم مالتی دلی گفتھ بشھ، در ضمن ھرچزیکھ ھمھ چ
 ...شھیم

 ..... قرار دادزی می تو ھم قفل کرد و رودستاشو
 ...ی خود دانی ھر چگھیحاال د... من تموم شدیحرفھا_ 

 و ی" دییبفرما"  کار دراورد و ِتی رو از جدی خانوم فرخِی در چھره ِی تقھ یصدا
 ..... اعالم کردیِبھ طرف پشت در
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 وارد ی خانوم فرخِی مشابھ ِ چھره ی بلند و چھره ای با قدیِ باز شد و پسر جووندر
 ...شد

 : توجھ بھ من گفتیب
 ... عمو حسامشی ساختمون پزشکان، پرمی سر مھیمامان من درسام تموم شد، _ 

 ... بزارهی کالس عملھیام  بود باھقرار
 روبھ من، نھ اون پسر کرد و با اشاره بھ سمتش اونو متوجھ من کرد و ی فرخخانوم
 :گفت

 ...خونھی درس مینی ِ بالی ِ روانشناسی سال ِ سوم رشتھ ن،یپروانھ جان، پسرم شاھ_ 
 : ِ من شده بود کرده و گفتی روبھ پسرش کھ حاال متوجھ بعدم

 ...  مامانھی از موکل ھایکی پسرم، پروانھ جان_ 
 ..  تکون داد و با من سالم کرد جواب سالمشو دادمی سرنیشاھ
ِ بھ من درو پشت سرش یدی کرد وبا ببخشیِ از انجام معارفھ، با مادرش خداحافظبعد

 ....بست
 : برگشتم و گفتمی بھ سمت ِ خانوم فرخدوباره

 .....ِ ضبط صوت و برش گردونمنی اتونمی وقت دارم و میتا ک_ 
 : مھربانانھ زد و گفتیلبخند

 ....ستی در کار نیعجلھ ا....زمی عزیتا ھروقت بخوا_ 
 ... دادم و بعد از تشکر ازش، اونجارو ترک کردمی ِ لطفشو با لبخندجواب

 یی بھ تنھاازی اما نرم،یِ گفت بود بھ محض تموم شدنھ کارم باھاش تماس بگنیمیس
 تو رونوی بی گرم تر از ھوایی کنھ، ھرچند ھواتمی ھوا گرم نبود کھ اذیرفداشتم از ط

 ...کردمیبطنم احساس م
 ... کنھی میی برامده بھم خودنماگھی کھ تا چندوقتھ دی شکمتو

 :دمی و نالدمی بچھ م کشی خونکلی بھ ھیدست
 ....ی و سخت کردی و کاره مامانی؟چرا اومد...یچرا مامان_ 
 ی احساس سوزش تھ گلوم کردم و از دکھ ی چقدر راه رفتم کھ از تشنگدونمینم

ِ جونم بھ سمت ی ِ بی و با پاھادمی خری آب معدنِی بطرھیِ سر کوچھ یروزنامھ فروش
 .....خونھ رفتم

ِ زمستون بھارکم ی شال براھی ِ ی مشغول بافتننیمی و سدادی گل ھا رو آب میمادر
 ....بود

 ...  دادمنیمی سمی حجِی بھ لبھای مادرِی گل ھا سرمو ازنیمی سِیباصدا
  دنبالت؟امی آخھ مگھ نگفتم خبرم کن بیزن تواز بھارم بچھ تر_ 

 .... سالم کردمی ھاش بھ مادرھی و گالنیمی توجھ بھ سیب
 ....  شلنگ آب و تو باغچھ انداخت و بھ سمتم اومد بغلم کردیمادر

 .... ماھتِیسالم بھ رو_ 
 : نگاه کردم و گفتمنیمیِ از جدا شدن ازش بھ سبعد
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  شد؟یبھار چ_ 
 : و دوباره تو دستھاش گرفت و گلھ مندانھ گفتی و بافتندی بھ کمر کشیدست
 یدیچھ عجب بالخره مارو د_ 
 ... سمتش رفتمبھ

 ... تو بغلم جاش دادم و بغضمو قورت دادمآروم
َبغضتو قورت نده، فکتم جمع نکن، ھرچ_  ِ  ...رونی بزیبر ی داریَ
دل از گل ھا ...  بھ تنھا شدنمون شدی داد کھ راضلی بھ مامان تحوی چھ نگاھیدونینم

 .... تو صورتش رفت داخلیکند و با اخم
 ... شدرهی افتاده بود و بھ سمت باال اورد و تو چشمھام خنیی مو کھ پاچونھ

 ؟یخوای میچبگو ھر....ی داریبگو ھرچ...زمی بگو عز؟ی شد خواھری گلم چیآج_ 
 ....اوردمی طاقت نگھید
 بھم کمک کنھ، یکی داشتم اجیاحت...  تنھ تحمل کنمھی نتونستم اون ھمھ فشارو گھید
 " ... منم باھاتم: "  و بگھرهی دستمو بگیکی

 :دمی و گرفتم و نالنیمی سیدستھا
 ِ ی رو دارم کھ بالھاش از تکاپویاحساس پرنده ا.... خستھ... خستھ م ... نیمیس_ 

 نیمیس.... اما مجبورمارمی اسم طالق و بخوادیدلم نم...  داغونم نیمیس... پرواز افتادن
 می خودم تصمِی نتونستم براجوقتی بشم؟ چرا ھی مجبور بھ کاردی من باشھیچرا ھم

 ؟...رمیبگ
ِ داشتم از لرز صدا و ھق ھق خفھ شده تو گلوم باال مگھید  ....اوردمیِ

َ سد دھنم کردم دستمو َ َ  .... رفتمییو بھ طرف دستشوِ
 ... زدم و حالمو بھم خوردَعق
 ... چشمم خندون و بدون لکنت زنده شدی زدم و بھار جلوَعق
 ... شدرهی تامی زدم و دنَعق
 ...آه بازم مجبور... بازوم بھ رفتن مجبورم کردی روی زدم و دستَعق
 ...نیمی خواھر بھ نام سھی دم،ی و دمی ِ ناجیچھره ...دمی مبل خوابِیرو

 ....دمی خوابی در پی پِی بھ بدنم دادم و آروم با نالھ ھایتکون
 
 .... چشمھامو باز کردمنیمی سِی بھارو نالھ ھاِی ھاغی جِی صدابا

 .... بودمدهی مبل خوابِی رودمر
 .... برا خالھ بخون تا سره حال شمگھی شعره دھیخوب _ 

 ..... زدیلی سنیمیِستش بھ صورت س شد و با دطونی آروم ِ من شبھار
 ... پدرسوختھیزنیمنو م_ 
 ....دی دنبالش دوو

 قاچ کرده ِی با خربزه ھای جلوم تار شد و مادرمی زندگزهیِ ِ دو تا موجود عزی چھره
 ....جلوم روشن شد
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 بھ لبش اورد و یِ باز من لبخندِی چشمھادنھی گذاشت و با دزی مِی ھارو، روخربزه
 :گفت

 ...ُ از دردونھ دخترم، پاشو مامان، پاشو خربزه بخور دلت آروم شھنمیا_ 
 نیمی با سشی اسمم با ترس بھ سمتم برگشت و دست از بازدنھی با شنبھار

 کھ دی نالیزیِ چسبوند و آروم در گوشش چنیمی ِ سی نھیخودشو بھ س...برداشت
 ....دمینفھم

 می کنی ادامھ شو تو اتاق بازمیبر" ِ بھم ثابت شد و اونو با گفتن نیمی سی خواھربازھم
 بھ دادمی محی از بھارو ترجی چرا؟ اما ناخواستھ منم دوردونمیاز من دور کرد، نم" 

 .... از بھاریکینزد
 .....ِ بھ دور شدن بھار از من زد و بلند شدی لبخند محزونمامان

 ....کردی بغضشو از من پنھون ماونم
 داشتم ھمھ دور و برمو اری غمخوار و ھی بھ ازی دلم گرفتھ بود، حاال کھ من نای دناز

 ..... کرده بودنیخال
 ... رفتم تو اتاقمی جونی ببا

َ از گلمو بردم تو حی خالِگلدون  چشمم بھ ختم،یِ کم خاک باغچھ رو داخلش رھی اط،یُ
 .... جا داده بود افتاداطی حی اورده بود و گوشھ روزی کھ بابا دییوانی ِ کوده حی سھیک

 سیِ رو تو دستم مشت کردم و با اون خاک خی مقدارھی شدم و بھ سمتش رفتم، بلند
 ... بذر داخلش کاشتمھی کردم و یخورده قاط

 بدونم خواستمی بفھمم، ممویِ طول ناراحتِی و دوره زانیِ با کاشتن اون بذر مخواستمیم
 ره؟یچند روز از روزھام ھدر م

 کرد؟ی مدایز آب شدنم ادامھ پ چند روواقعا
 ...  خاک مشامو پر کرد و مجبور شدم بلند شدمیبو
 .....دمیترسیِ باال اوردن دوباره ماز
 ...   جونم بھ اتاقم اومدمی بی دوباره م فرار کردم و با پاھاارهی واز
ِ وار بھ قاب عکس ِ ی پامو ماساژ دادم، نگاھمو تاتی و رگ ھادمی تختم دراز کشیرو

 .... زمزمھ کردمیِ انداختم و با لبخند محزونیِعقدم تو اون لباس نبات
...  دراورد و سرنوشتمو با اون قسمت کرددی کھ منو بھ عقد حمیی ھمون خداِدیبھ ام_ 

 .... ھمون خدادیبھ ام
 .... وارد شدنیمی اتاقم بھ صدا دراومد و بھ متعاقب از اون سدر
 ...ارم نشست ِ تخت کنیرو
 ؟یخوب_ 

 ... زدملبخند
 ...یستی معلومھ کھ خوب ندما،ی پرسیِچھ سوال چت_ 

 از زبونم از ی بغض کردم و جونمو با دندونم از تو دھنم فشردم و با گرفتن ِ گازنباریا
 .... کردمیری کردن جلوگھیگر
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 ....رونی کارو، ھزار بار گفتم بده بنینکن با فکت ا_ 
ِ بود کھ دخترش تحت کنترلش بود و یھش و نداشتم، اون مثل مادرِ نگاه کردن بجرات

 .... دست از پا خطا کنھتونستیاون دختر نم
  اونروزت با شھربانو چطور گذشت؟ی کنفی تعریخوایھنوزم نم_ 

 !؟...شھربانو
ِ ھفتھ ھنوز ضبط صوتشو بھش ھی کھ با وجوده گذشتھ ی اومد، خانوم فرخادمی

 ....برنگردوندم
 ن؟یمیس_

 ... گرفتدستمو
 ن؟یمیِجان س_ 
 ؟یشناسی و تا چھ حد می ِ فرخیخونواده _ 
 از شوھره فوت شده خواستمی خاطر بود کھ منی بھ ای فرخِی ِ خانواده ی بھ رودمیتاک

 مادر و یِ انفجار بدون پدر، بزرگ شدن بچھ تا کجاِزانیبدونم تا م... ش بدونم
 .... و خسارت بارهسوزونھیم

 ِ ی قھقھھ و خنده نباربای اقیِبازم لبخند عم...  ترقی عمنباریدوباره لبخند ا. .. زدلبخند
 ...بلند
  شوما؟یچکار بھ خونواده ش دار_ 

 .... ندادمیجواب
 کھ مربوط ییزھای از اونروز، بعدش من ھمھ چی بگدیامااول شما با...گمیم...چشم _ 

 .... گمی رو بھت مشھیبھ خودمو شھربانوم
 ؟یپرسیچرا از خودش نم_ 
 .... براشمونھیمثل راز م... گھی نمیزیچون اون از موکل ھاش چ_ 

 ... کردمدیی تاباسر
 ... رسوندکمی ِ قول بھ انگشت کوچی بھ نشونھ کشوی انگشت کوچشھی ھممثل
 ... منم بگمی اگھ تو بگدمیقول م_ 

 .....  شدمرهیِبھ گلدون شمارشگر ِ غم ھام خ....  زدملبخند
 چھ دی اومد حمادمی یخواستم برگردم، اما وقت... ی و رفتی کردادهی کھ منو پیزمان_ 

 رو جھی بار با خدنیرفتم و اول.... در حقم کرده دوبار مصمم شدمیی ھاینامرد
 ؟یشناسیم
 ... کردنشدیی با سر تاِی فقط حرکت سرشو حس کردم و گذاشتم بھ پادمش،یند
انقد حالم بد بود کھ از ...  اومد و منو برد تو اتاقیفرخخانوم . اول با اون آشنا شدم_ 
 ...ارهی خواست برا آب بجھیخد

 .... فرستادمرونی ِ اشکمو بی قطره نی و کھ تو دستام بود و فشردم و اولنیمی ِ سیدستا
از ...  خوار شدمنیمیس...  شدکی کوچیری امیدختر حاج...  شدمکی کوچنیمیس_ 

 ...  کشونده بودنکاری ای برانجای بدم اومد مھ نو بھ ادیخودم و از حم
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 ... دمی کشیقی عمنفس
 بلند شدم ی حت،یحت...َ منم منگ جواب دادم نھ؟ی مطمئندیازم پرس...آب و خوردم_ 

 کرده راه رفتھ رو برگشتم و گفتم طالق تمی اومد چقدر اذادمیبرگردنم اما دوباره تا 
 ...خوامیم

 : دادمنیمی سِیم و بھ چشمھا از گلدون گرفتنگاھمو
 خب؟_ 

 ... شدمرهی بھ گلدون خدوباره
 ھینی بالی رشتھ ش روانشناسگفتیم.... پسرش اومد تو و بعدشم رفت،یچیھ_ 

 ... تکون داد کھ باعث شد بھ سمتش برگردمیسر
 .. پاک خورده ستری پدر بزرگ شده اما واقعا شی ماھھ، بیلیآره خ_ 

 .... و بعد از اون ضبط صوت و بھ سمتش گرفتمدمی کشیقی نفس عمدوباره
 .... طالق و بگملی بھش برسونم و دالی داد تا حرفھامو شفاھنویا_ 

 ... بھم انداختھانھی اندر سفینگاھ
 ؟یو شومام نداد_ 

 .... کرددی گفت و رو کلمھ ش تاکرستانی تو دبمونیِ شوما رو مثل دوران دختردم،یخند
 ن؟یمیس_ 

 .... و مردونھ از زن بود گرفتی قوی تو دستھادستمو
 ن؟یمیِجان س_ 
 کم روی نکنمیاحساس م... فمیضع..  مارمیب... خستھ...خستھ م ... کم اوردمنیمیس_ 

 کم ی سالگ٣٠ من تو سن نیمیس...  قھیدردش عم...  دلم دردهکنمیاحساس م... دارم
 یدونیاحساسام با ھم تناقض دارن م...کمرم دو ال شده.. پاھام خم شده نیمیس.. اوردم
محبت بابامو ... زنھی مادشوی اما دلم فرمیبچھ م فرار از...!  شدهی دفتر نقاشھیمثل 

مامان کنارمھ اما ....زنمی مادی ترسشو فرخورهی سرم می اما تا دستھاش روخوامیم
 .. سالم نبودهچوقتیو دارم کھ ھ ی روانھی احساسا نیمیس...خوامی مشویدور

 ...ختی شلوارم ری رواشکش
 ...خستھ م_ 
 : کوه ماساژ داد و فقط گفتھی دستاش پشت کمرمو مثل با

 ....خدا با ماست_ 
واقعا خدا با ...  بودم کھ خدا با ماستدهی حس رسنی تازه بھ انکھیمثل ا.... دمیخند

 نبوده، شمی کھ بھارم پیدرست از روز....ماست؟؟؟؟ چند وقتھ نماز نخوندم؟ دو ھفتھ
 و اون تکرار خوندمیم...  پشتم بودری شھی و دخترم مثل ستادمیای نماز مشی پھیمن مثل 

 شی بھ رو،دیکشی مسح مکشی کوچی بھ پاھاکرد،ی اقامھ مشکی کوچی با دستھاکرد،یم
 وقتھا قنوتش و تو یبعض....دادی و هللا اکبر سر مرسودی زرد و قشنگش آب میموھا

آخ کھ چقد ... اروی دننی ِ ای ھایفی نھ کثنھ،ی تا چشمھاش فقط خدا رو بببردیصورتش م
 ....آخ... بچھ مو کردهیدلم ھوا
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 ...دی بھ پھلوم کشی دستنیمیس
 ارمش؟ی بیخوایم_ 
 .... کردمدیی سر تابا

 .... ازم گرفتی ذره آب شده نشگونھی ذره، فقط ھی خمی دی دیوقت
 دمی ضبط دردو دل کن، بعد من قول منی دختره خوب اول با خودت و اھیخوب مثل _ 

 ...ارمیبھارو ب
 ....نیمی منو سِکیِ ِ دو انگشت کوچوندی و دوباره پیمی قدی قول ھادوباره

 ...دمی ِ آخرش تو فکر رفتم کھ رفتنشو نفھمیِن جملھ  از گفتنقدری رفت اما من انیمیس
 دردو دل ی ضبط صوت تو دستمھ و دارم با اشکھام با اون موجود و شدمی دفقط

 ...کنمیم
 بکارتش رو ی زن شد، چطوری چطوردی نفھمچوقتی زن کھ ھھی....  زنمھیمن _ 

 ِی کرد، چطور بزرگ شد، چطور پای اومد، چطور بچھ گایازش گرفتن، چطور بھ دن
 بود، پول و ی ھمھ چامیتو دن...  عقد رفت و در آخر چطور مادر شدِیاون سفره 

 با نکھیُنھ، عقده داشتم، داشتم تا ا کم... اما عشق و کم داشتم... شوھر و بچھھ،یسرما
َمردم،  میِاما تو اوج عاشق....َ مردمیعاشق و دلباختھ ... عاشق شدممیھمون ذھن بچھ گ

گذشت و منو و بچھ شو .... داشتم و نداشتمیفروخت ھرچ...  شدیقیتزر...نامرد شد و
 یعاشق  عاشقم بود، ھست اما مندیحم....بچھ م لکنت گرفت... بھ امان خدا سپرد

 ماھھ از کمپش فرار کرد و ھی کھ ترک کنھ، اما اون نی اخواستمی می مردخواستم،ینم
 و مارستانی بردمش بخوام،یگفت مواد م... و گفت خمارهاومد خونھ تو چشمھام زل زد 

 ..نیھم... ادی نگھی بره و دخوامی فقط منمش،ی ببخوامی نمدمش،ی ندگھی درون،یاومدم ب
 ....ضبط صوت و زدم stopeِیدکمھ ...ِتق
 

  منم گوش بدم؟شھیم_ 
 ... براتزارمیِ بزار بھ موقعش بعد از بھ دست اوردن حالم ھمھ رو منیمینھ س_ 

 .... شدمرهی گرفتم و با عجز بھ چشمھاش خدستشو
َببرش مھد تا منم ضبط صوت و ببرم و بدم خانوم ... ِتورو خدا مراقب بھارم باش_ 

 ...ی ازشون بھم نگفتیچی باشھ ھادتی ی ول،یفرخ
 : زد و گفتیچشمک

 ؟...بعد از ظھر تو باغچھ_ 
 کردم و با بستھ و باز کردن ِ دیی حرفشو تای با لبخندمونی تا زنانگی رسم بچگبھ

 :چمشھام گفتم
 ....بعد از ظھر تو باغچھ_ 

 : دراز کردم و گفتمی تاکسنی ِ اولی نداشتم، دستمو برای راننده گِحال
 ....دربست تھران پارس_ 

******** 
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 نی برام ثبت شده بود، من انانی جور اطمھی مثل د،یلرزی نمگھی چرا دستم ددونمینم
 بود کھ بھش اعتماد داشتم، اعتماد نھ، نیمیِ فقط بھ رسم شناختن سشناختمینوم رو نمخا
 ....تیامن
ِ از فشردن زنگ و تعارفات معمول خدبعد ِ  ..ِ وارد خونھ شدمجھیِ

 ... مطمئن وارد شدمییِ ِ ضبط صوت بود تو دستم فشردم و با قدم ھای کھ حاوفمویک
 ...ِ راھشو بھ سمت آشپزخونھ کج کرد و منو تنھا گذاشتیدیِ با گفتن بخخشجھیخد
ِ نشستن تو سالن بودم کھ پسر خانوم فرخایِ کند و کاو رفتن تو  رو با گرمکن و شلوار یِ

 ...دمی دیورزش
 کھ کردم متوجھ شد و بھ طرفم ی حضور من نشد اما با تک سرفھ ای متوجھ اولش
 ...اومد

ِ بود، صورت قشنگ و دی قابل دی بھ درستنباریا اما دم،ی شو درست ندافھی قاونروز
 چقد دونمی نمخورد،یم٢٥ِ چند سالش بود اما رنج سنش بھ دونمی و داشت، نمیمردونھ ا

 ...  چشمھام توجھمو بھ رقص دراوردی کھ با دستھاش جلوکردمیبھش نگاه م
 ...یرانی اِی بانودیسالم بر سپ_ 

 ... دراز شده ش نگاه کردمی بھ دستھامتعجب
 : جمع و جور کرد و با لکنت گفتخودشو

 ...دیببخش...ب_ 
 : تو چشمھاش ادامھ دادیطونی شی شلوارش و با خنده و اندکبی برد تو جدستشو

 کنن؟ی از دست دادن فرار منطوری ایرانی اِیبای زِیِنکنھ تموم دخترھا_ 
 ...! پسری کارِی دختر؟؟؟کجادم،ی دلم بھش خندتو
 زود پسرخالھ نقدری پس چرا است؟ی ننی مگھ شاھنی تو ذھنم روشن شد، ای جرقھ اھی

  رفتار کرد؟یشد و خودمون
 ... بھ خودم اومدمباصداش

ِ پسر خواھره خانوم فرخوانمیمن ک_   ...یدی ھمون تمجای یِ
 ... واقعا پسرخالھ از آب دراومدنکھیبھ ا... دمیخند
 ن؟یخندی میاجالتا بھ چ_ 

 :تشو جلو دھنش گرفت و با ناز گفت شدت گرفت، دسخندم
َ دزد دلنا، اما من با ھوشنجای ای دختراگنیم.... وا_  ِ َ تمام بازم دارم نم پس ِیاریِ

 ....دمیم
 جواب کنھی مدای بھ گلوم راه پدنیِ موقع خندشھی کھ ھمی مو جمع کردم و با سرفھ اخنده
 ...دادم
 ...من اشتباه گرفتم، فکر کردم شما آقا شاه_ 

 ... قطع کردحرفمو



 45 

 بگم دی بانی امادرمورد شاھ،یِمشترک مورد نظر خودمم و اشتباه نگرفت...زمینھ عز_ 
درضمن منھ ... ِ سالمھ اما اون ھنوز فنــچھ٢٥ اون، من ھی منھ و نھ من شبھیاون شب

ِ کجا اون برج زھره مار خسیخوش اخالق ومامان ِ   کجا؟سیِ
 ... از پشتمون دراومدنی ِ شاھی طلبکارانھ  وی ِ عصبی تموم شدنھ جملھ ش صدابا

 وانـــــــــــــــن؟یک_ 
 یبابا... با تو خانوم خوشگلھنی من رفتم شاھدی صاحبش رسی وایا_

 ... و تنھا گذاشتنی گشادم رفت و منو شاھِی تعجبم و چشمھاتیدرنھا
 ....با بھ حرف اومدنش فکرمو قطع کرد.... بگم؟ نکنھ فکر کنھ منی چحاال

 گفت ناراحت یزی نداره، اگھ چیی با فرھنگ ما آشنایلی خوانی کدیسالم، ببخش _
 ...نینش

 ... شدمرهی خوانی ش بھ کھی شبیلی خی افھی زدم و بھ قیلبخند
  ندارن؟فیمادرتون تشر... کنمیخواھش م_ 
 ... نوبت ِ دادگاه داشتنرون،ینھ، رفتن ب_ 

 ... کردم و ضبط صوتودراوردمفمی دستمو تو کالیخیب... شدمکالفھ
 : طرفش و گفتمگرفتم

 ... منتظره زنگشونمدی بھ مادرنتون و بگنی بدنوی اشھیاگھ م_ 
ِ زنگِ تلفن ھمراھشو یِ بھش انداخت، با گفتن باشھ اابی ارزی دستم گرفت و نگاھاز

 ... باال رفتی کرد و بھ سمت طبقھ یجواب داد و باحرکت ِ سر ازم خداحافظ
 از ی وارد سالن شد اما ازش معذرت خواستم و بدون خداحافظیی چاینی س باجھیخد
 .... شوخ و بذلھ گو اونجارو ترک کردمِوانیک
 
 ....کرد) ِمامان مامانم(  مامان جونموِی دلم گرفتھ بود و تنھا بودم کھ دلم ھوانقدیا

 ... بھشت زھرا و باھاش دردو دل کردمرفتم
 راه رفتم و دوباره محل دردمو ھی تکھیبلند شدم، تک... . دی کشری دلم تری کردم زاحساس

 ...دمیدست کش
 ی ولی چطوردمینفھم...  گرفتیصورتم رنگِ نگران..... دی کشری تر، تقی عمنباریا

 ...می چند ھفتھ قبل رفتھ بودی کھ با مادردمی دیِ در مطب دکترِیخودمو جلو
 .... لبخند زددنمی دبا

 نی بھ شکمم و ماساژ دادنش، بھم ایزیِ مواد لِدنی رو آماده کرد و بعد از کشسونو
 ....ستی نی نگرانچی ھِی و داد کھ بچھ سالمھ و جانانیاطم
 بطن گاھم بھ رقص دراورد ِی شکمم، درست روی از تموم شدنھ کارش دستشو روبعد

 :و گفت
 ....یلیخ...دمیدت د ِ فرزنی برای خوشحالم کھ تو چشمھات امروز نگرانیلیخ_ 
 .... جوابشو دادمی لبخندبا
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 ادی تماس گرفتم و ازش خواستم بنیمی اومدنم از اتاق، تو راھرو با سرونی از ببعد
 ....دنبالم

 کھ پشت کمربند بھ کمر نشستھ و بھ مامانش چشم دمی کھ نشستم بھار و دنی ماشتو
 ...دوختھ

 ... ازشون دل نکنمامتی قِامی چشمھاشو تو چشمھام قفل کنم و تا قخواستی مدلم
 ...یسالم مامان_ 

 اون بود کھ بھار دوباره منو یتالش ھا....  انداختمنیمی قدرشناسانھ بھ سینگاھ
 ....کردی و مامان صدام مخواستیم

 ....قربونت بره مامان سالم نفسم_ 
 .... شدمخکوبی تو صداش مِیِ بھ کجا بپرم کھ با لکنت دوباره ی از خوشحالدونستمینم
 ؟یمامان... مامانیخوب...خو..خ_ 

 ... نگام کردی نگاه کردم کھ با ناراحتنیمی و نگران بھ سمتعجب
 تا توخونھ درموردش حرف موندمی منتظر مدی جاش نبود و من بانجای ھر حال ابھ

 ....میبزن
ِ نگران برگشتن لکنت نقدریا  شدم و بعد از ادهی پی چطوردمیزبون بھ بھار بودم کھ نفھمِ

 و دادم بھ نیمی ِ سی قھیِ در اتاقو بستم و دو طرف ی و سپردنش بھ مادردنشیبوس
 : زدمادی فربای و تقروارید

 بچھ م چشھ؟_ 
 حرف بزنھ، اون لحظھ جنون بھم تونستی متورمش گذاشت، نمِی گلوی رودستشو

 ی چطوردمی بودم، نفھمیِ بھ خودم اومدم، ازدست خودم عصبانیدست داده بود، وقت
 موھامو تو چنگم گرفتم و بھ طرفش نیمی سِیِ دل درد اومده م براِی ِ تسلیفقط برا

 .... پنھون کردشوِ کھ از ترس چشمھاش تخمعی سرنقدریبرگشتم، ا
 :  از ترس گفتی لکنت ِ حاکبا

 ... دت بود بخدا از من نبود از خوزمی عزنیبب...بب_ 
 ... شدموونھی دنیِ اوردن بھار تو ماشادیدوباره با بھ ...  جنونم برگشتدوباره

 ... زدمواری دادم بھ تخت و سرمو بھ دھیتک
 ... دستمو تو دستھاش گرفت....  بھ سمتم اومد ی نگرانبا

 ... حس کردممیشونی رو، رو پی خونِیگرم
 ... در اومدغمی ِ زخمم گذاشت کھ جی ِ برکھ ای رو نقطھ دستشو

 دونمی نمدی بود، بھار تا خون و دستادهیِمامانم پشت سرش ا....  ھراسون وارد شد بھار
 :زدی مادی فرغی افتاد کھ با جی چادهی

خونھ ...خون..خ...مامان نرو..... مثل باباریمان نم..ما...نھ...ن_ 
 گمشو...بدرنگ...بدرن

 زنده بمونم تا کھی انای نمی روزھا رو نبنی و ارمیکھ باشم، بمُ شای کنم ھی گردونستمینم
 .... کنم بھ ضعفمھی گرنکھی اایبھارم نترسھ ارمردنم، بخندم بھ حال و روزم 
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 ...یِ انسان اونم تو اوج زنانگھی ِی متناقض ھاِی حس ھاِتمام
 و با حالت عق دی دکی شدم، خونو از نزدکی کردم آرومش کنم اما تا بھش نزدیسع

 ... افتادنیمی ِ سی نھیرو س
 رفت منم با سرعت تموم رفتم دنبالش، بھارو تو سالن برد رونی ھراسون بنیمیس

 شی عروسکیِ بھ صورت بچھ گونھ یلی مبل تک نفره خوابوند، چند تا سھی ِ یرو
 کھ کرد از صحنھ ی حالشو مساعدکرد، با تک سرفھ اینواخت، با تنفس مصنوع

 ....شھ  براش تکراروی دوباره اون سنارخواستمیم نمخارج شد
 بھ نقدری شد اما مھم نبود، ایِ دم دستم خونی کردم، تنھا پارچھ زی رو از خون تمتختم

 . اشکمو فعالِی کرد و چشمھ رونمیُ کھ از شدت درد از شک بدمشی کشمیشونیپ
 .... دردم بودی تنھا آرامش دھنده نالھ
 "  من، آرامشم باشِی نالھ ھایا" ا خودم زمزمھ کردم  بمتی با مالشھ،ی ھممثل

 ...رسوندیِ تو باغچھ، بغض لونھ کرده تو صداشو نو بھ گوشم مِی پرنده ھایصدا
 ...دمیدی خودم مِنیدرست ع) بغض کرده( چرا ھمھ رو مبغوضدومینم

َ و تق دمی و ندنیمی بودم کھ سی بچھ گی و برگشتن بھ روزھادنی دوِیاھوی تو ھانقدر
 ....خوردم بھش

 و با دست مثل شاھزاده ھا منو بھ نشستن دعوت دی ِ سرشو مالی برخوردمون رویجا
 ...کرد

 بود، تنھا می ِ پدریِ مورد عالقھ م از خونھ ِی کھ تنھا جایی باغچھ نگاه کردم، بھ جابھ
 ... بودمی پدرِیِ داشتن خاطره از خونھ ِیجا
 تنھا ادی مادمی کردم، ی زندگنیمی آب دادم، بزرگش کردم، با سمویِ اونجا نھال بچھ گمن
 خاطره نی اولادهی و شد رازدار ِ خاطره ھامون، می بھشت و ساختنی سالمون بود کھ ا٧

 ....مون افتادم
 ...دمیدی رو مگھی ھمدادی زلی دلنی بابام بود ، بھ ھمی از شرکایکی دختره نیمیس

 از باغچھ ی خالی جاھی کھ میکردی می مشابھ ِ ھم تو بالکن بازی با لباس ھانی و سممن
ِ اما خودمونو پشت درختا پنھون د،یِ با دوان دوان رفتن پاھامون بابام سر رسم،یدیرو د
 ...میکرد

 ...می دادگھیِ از ترسمونو بھ خورد ھمدی حاکِی و نفس ھامی نشستاونجا
 ھی بچھ از درد گرھی نی عنیمی ِ سی نھی بھ جاش تو سومد،ی زخم شد اما صدام درنپاھام

 .... نکنھدای بھشت مانندمونو پِیکردم تا بابام از خونھ خارج بشھ و جا
 بھ جاش از سرنوشت ترسم،ی از بابام نمگھی دکنمی صحنھ نگاه منی حاال کھ دارم بھ ااما
 ...ترسمیم
 مادر شدم و یی من بھ تنھام،ی زن شدم،ی نگاه کردم، ھردو بزرگ شدنیمی خودمو سبھ

 نی با ام،یکنی تگارار مومونوی سنارمی داری زندگِالی صحنھ از سرنی اِی رونجایاالن ا
 ....ستی نگوشی پروانھ بازای ی و پرستی سالھ ن٧ نیمی سگھیتفاوت کھ د

 .... بھش نگاه کردمی لبخندبا
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 ژی قی کھ صدای ِ آھنی ِ دو تا صندلیِ کنار ھم رونیمی با سمونی بچھ گِی روزھامثل
 ....می نشستداشتی تموم ِ خونھ رو برمژشیق

 ...دیخند
 : زد و گفتگھی لبخند دھی نگاش کردم، ی چشمری کردم بھ رفتارش، زَشک

  تا حاال؟یدی کھ خوشگل بخنده ندی ؟ کسھیچ_ 
 : غضبناک بھش انداختم و گفتمینگاھ

  خوشگالش کجا برن؟یتوخوشگل_ 
 : کرد و جواب دادی ِ بلندی خنده ھی

 نفر بھم گفتھ ھی قبول کنن آخھ قتوی حقدی برن، بایی جاستیقرار ن...  جا چیھ_ 
 ...یخوشگل
 ... گشاد شد، دھنم وا موندچشمھام

 ...دی حرکتم خنداز
 ...! بخور منوایچتھ ب_ 
 بھش یکی؟ ..نیمیس....ُ نشد، چون ھنوز تو شک بودمجادی ایریی تغچی صورتم ھتو

 ... بوددی حرفھا و رفتارھا کامال ازش بعنی؟؟؟؟ایبگھ خوشگل شد
 ... کھ جواب سوالمو داددی نکشیطول
 ... دلم بخواد دختر بمونماستی نینی نکن لبتو تضمیپر..یوا_ 

 :ِ تو کتفش و بابھتم گفتمزدم
 ؟ی بھ آب دادی چھ دستھ گلنمیبنال بب_ 

 .... سنگ پنھون کردھیِ جمع کرد و پاشو پشت خودشو
 ...یستم جوو عوض کنم از صبح تا حاال غمبرک گرفت بابا خوایچیھ_ 

 ... شدرهی خفمی ِ نحی کرد و بھ چشمھازی رچشمھاشو
 ...یزی و چشم ر،یزی ھ،یزی تمیدیباشھ بابا فھم_ 
 : ادامھ دادی لبخندبا

 ... بھم گفت خووانیک_ 
 اون ندفعھی خنده کھ ارهی زدم زی حرفش بھ من، پقنی ھمقای و دقوانی اوردن کادی بھ با

 ... شدرهیُبا بھت بھم خ
 :ِ کردن ِ پشت لباسم از گرد و خاک گفتمزی تمِنی تو سرش و حزدم
 ... خو بھ منم گفتتت،ی ظرفیِخاک تو سر ب_ 

 ... خنده ش باغچھ رو پر کردکی شلیصدا
 :دی گرفت تو دستشو دم گوشم آروم نالدستمو

 .. و نگھی ھستیو کھ حوره پر گفت اونوقت تمونیاون بھ منھ م..گھی مدونستمیم_ 
 می و تعلفی ِ ھردمون شروع بھ تعری چشمک دستشو در اورد و با خنده ھی با بعدم

 ....  کردی ِ فرخیِدرمورد خانواده 
 .... تر استنیری سخن دوست شمیخوب از ھر چھ بگذر_ 
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َ تا االن من، لبھاشو تر کرد و ی بچھ گی ِ پر از رد پاھانی زمی حرکت دستھاش روبا ِ
 .... کردفیشروع بھ تعر

ِسرپرست ... نفر٣ بودن چون االن شدن یعنی... نفرن٤ شامل ی ِ فرخیخانواده _ 
 ِی سانسھیل... عمرشو داد بھ منو توی بود کھ تو سن چھل سالگی فرخیخونوادشون آقا

تو ... داشت خالصھیای خودش برو بِی گرفت و براسانسشویزبان بود، تو زمان شاه ل
 ھمون ای یدی رابطھ شون با خانوم تمجزاره،یم  و خونواده شو تنھارهیمی تصادف مھی

 از دور یدیدی دو رو با ھم منی اگھ ایعنی خودمون عاشقانھ و خالصانھ بود ِیشھربانو
 ی فرزندشون دخترنیاول...یشدی مذی و شمام مستفکردیِنور عشقشون تابش ترشح م

 و مادره یآلمان  کھ پدرهی مردھی با پلمشیِ کھ بعد از گرفتن مدرک دستھیبود بھ نام شا
 اما االن خوندی آلمان، شوھرش اون اوال درس مرهی و مکنھی داره ازدواج میرانیا

 ... خودشِی شده برایِپزشک قابل
ِ بھ خاط اوردن ی از مادری برداشت و با جشمکفی مامان دست از تعرِی صدابا ِ

 :شربت تشکر کرد و گفت
 ...نھیبی شمارو نمیری امی موندم چطور آقای ھستی نابگرهیتوج_ 
 : ِ روبھ من ادامھ دادی خنده با

 ؟... داداگمیمگھ نھ راست م_ 
... کردی مدواری و بھ خودش امی مادرشھی کھ ھمیی کردم، حرفھادیی زدم و تایلبخند

 ندنھی شی منتظره من براِی افھی قدنھی اما با با دنھ،ی داره بشمیاحساس کردم تصم
 داد بره و مارو تنھا حی ترجنیمی فرارکن ِ سِی امرِی نگاه ھانی و ھمچننیمی سِیحرفھا
 .....بزاره

 : منتظر موند من ازش خواھش کنم، با نگاھم قھقھھ زد و گفتنیمی رفتنش سبا
 ....زتمی ھزوی ِ ری چشمھانیِعاشق ا_ 
 گھیبنال د_ 

 .... ش گذاشتنھی رو سدستشو
 .... براتوننالمیچشم چشم م_ 
 : صاف کردن گلوش و بعد از اونم صداش گفتبا

ِاھم_   م؟یکجا بود... ِ
 ... ِ سرمو بھ حالت قھر ازش برگردوندمکنھ،ی کردم داره مسخره مفکر

 : گرفت و گفتدستمو
 ... کجا بودمی نادمیبخدا _ 
 ....کاره دومادش... باشھ_ 

 : ادامھ داد و گفتی جدندفعھیا
 داره و یِ اما اخالق تندھی دختره خوشگلدنم،ی ندشھی می سالھی دخترشو و گفتم،یآره م_ 

 یلی پسرش، خای پر از حجب و حن،یبرعکسش آقا، مت.... افتاده لیِانگار از دماغ ف
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 از ده شی بخوادی مامانشو میلیخ...  آقاستیلیدوسش دارم انگار داداش ِ نداشتمھ، خ
 ....  موندهرانیاما اون بھ عشق مادرشو ا  خواستھ ببرتشستھیبار شا

 ... داشتھ باشھتونھی می جچھ رابطھ انیمی خونواده با سنی فکر رفتم، اتو
 ..دمی پرسسوالمو

 ... بپرسمی سوالنی ھمچخوامی مدونستھی و گفت مدیخند
 : دادنطوری اجوابمو

 اما با وان،یِ داداش کیعنی شدی مستھی شایھ شوھرم اون نامرده پس فطرت پسر خال_ 
 رابطھ دارم، نمونھ اشونیلی با خی خوبن و حتیلی فرق داره و اونا خیلیخوانواده ش خ

 .... طالقمو انجام دادِی شھربانو تازه خودش تمام کارھانیش ھم
 ِ ی پرواز کردم، اون تو اون شب بھم گفت خونواده نیمی سِیِ خودآگاه بھ شب عروسنا

 نجای ھمھ انای پس چطوره کھ اکنن،ی می و خارج از کشور زندگستنیشوھرش ن
 ....بودن

 : بھش چشم دوختم و گفتممتعجب
 ... چراتیِپس تو شب عروس_ 

 : حرفم تموم بشھ و گفتنزاشت
 ... ھمھ مشکل باز مغزت سره جاشھ ھانیتو با وجود ا_ 
 : کوتاه ادامھ دادی از لبخندبعد
 دونمی نمرانی تازه برگشتھ ایدی کھ دوانمیشور بودن، ھمھ شون؛ کآره خارج از ک_ 

 باھم ی شوھرم و فرخی داره اون زمان خانواده یسی انگلی نھ اما لھجھ ای یمتوجھ شد
 .... کامران اونارو دعوت نکردنیاختالف داشتن بھ خاطره ھم

 .... تکون دادممی بر تفھی مبنی شده بودم اما سرجی گنکھی ابا
 : و گفتدیخند
 .... ترهدهیچی من از شاه سلطانم پی زندگ،ی من کنی زندگری خودتو درگخوادینم_ 

 : گرفت و دم گوشم گفتدستم
 ؟یگی بگم نھ نمیزی چھی یحاال پر_ 

 ...منتظر... کردمنگاھش
 تو امروز دوباره مطرحش خوامیم... امروز ازم خواست؟بھاری شھره بازمی بریایم_ 
 ....بخوادت تا دخترت دوباره یکن

 خوب دارم، یلی دوست ِ خھی نکھیاز ا... خواھم شددونستمی بودم، شدم و مخوشحال
 ِ تالشمو بھ خاطره ی بھش دادم کھ ھمھ نانوی اطمنیِبدون درنگ دستشو فشردم و ا

ِ شدن ھوا از کی و با ھم با تاردمیِ شکم تازه شکل گرفتم کشی رویدست....کنمیبھارم م
 .....می اومدرونیباغچھ ب

 
 دست و پام از ری زدم،ی رو کشادهیِ شدت دست ِ بھارو گرفتم و با خودم بھ سمت پبھ

 ....خواستمی من نمدیمامان ببخش: گفتی و مدام مختیریترس عرق م



 51 

 : تند تر از قبل سرش داد زدمنباریا
 ؟یدیِ طرف بابات، فھمی بری حق ندارگھید.. خفھ شو_ 

 ...رد منو از دخترم جدا کنیمی سیدستھا
 انگشت ھامو با دستھاش یبھار جا...  روانم شدمِی عادری ِ حالت غی متوجھ تازه

 ی مظلوم و البتھ پرسشگر بھم نگاھیلی خکرد،ی و با سرزنش بھم نگاه مدادیمالش م
 .... ازم دور شدنیمیسرد انداخت و با س

از .... ومدنی روزھا با ھم بھ سراغم منی کھ ایی ِ درد ھای کالفھ شدم، مثل ھمھ دوباره
 ِ ی بچھ ھیس شبونھ منو گرفتار، و *و*  ه ھی ی متنفر بودم کھ چرا بھ واسطھ دیحم

 .... روبھ دنبالم کشوندگھید
 .... منو بھ خودش محتاج کنھتونھی مینطوری ادونستی مدی شادونم،ینم

 طفل بھ ھی کرد، مثل نی دوره دستھام حلقھ شد و منو سواره ماشنیمی سیدستھا
 ... و آرومعی مطدادم،یرفتارھاش پاسخ م

 ،ی اگھ بخوام لحظھ ادونستمی خوب مندازه،ی ازم اونو بھ تشر می ھر رفتاردونستمیم
 خاطر سکوت کردم و بھش اعتماد نی بھ ھمکنھی میکی بلغزم منو با احساساتم یاندک

 :دی کھ بھ سمتم غراوردی نیاما دووم....کردم
 لعل و نی ااقتیخاک تو سره احمقت کنن، تو ل... یشی پروانھ، روانپریضیتو مر_ 

 ی الھندازه،ی و تو رو بھ غلط کردن مکنھی کھ در برابرت سکوت می دختر،یندار
 ....اقتی لی بیا....یِ تار تاره موھاش بشی فدای الھ،یدورش بگرد

 ی رونیمی و سھی گررهی من زھ،ی گررهیفقط زدم ز... ِ اراده، بدون ِ درنگ بدون
 ....ترمز
 ...یناگھان
 بلکھ ن،یمی بودم نھ ازخودم، نھ از سنی بھ داشبورد خورد، تکون نخوردم، شرمگسرم

َ ِ مردم ی بدون ِ اراده بواسطھ ینطوری کھ منو عاشقانھ مادر کرد و من اییاز خدا، خدا
 ....دخترم و بدبخت کردم

 ... شوادهیپ_ 
 اونور کردن و نوروی ای چشمام تاره، بعد از کمدمکریاحساس م...  بلند کردمسرمو

 ِ روبھ ی بھ دست اوردم و بھ تابلوموی حالت ِ عادنیمی بھ صورت سرهی خینگاه ھا
 .... شدمرهیروم خ

 ))  ختھیدکتر حسام فرھ(( 
 .... برام آشنا بودنقدری اسم انی چرا ادونمینم...  بودینی ِ بالی رونشناستخصصش

 ....ومدی نادمی بھ ذھنم فشار اوردم یھرچ
 بدم چند روزه حی بھت توضویزی کھ بخوام چھی پروانھ تو درکت باالتر از اوننیبب_ 

 برو و ی بھونھ رو بھم دادنیبرات نوبت گرفتم اما دنبال بھونھ بودم کھ خودت امروز ا
 ست،یِم دو رو ن آدھی ای ی الکرهی پول بگھی ھی دکتره واقعھیاون ... با حسام حرف بزن 
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 ھی خودش نیِ اما از جنس مذکرش کھ انھیمی کن سحساس اونھ،ی مششیحرفھات پ
 ...   دنبالتامی و من مشھی نوبتت تموم م١٢.٣٠ساعت ....نھیتسک

 ... نگاش کردمپرسشگر
 یلی چرا؟ اما مثل خدونمینم... منو اورده رونشناسنیمی سافتاد،ی ذھنم داشت راه متازه

 قبول عی مطیلی کردم؟ برعکس خکاری مگھ چای ام ووونھی بھش کھ مگھ من ددمیھا نپر
 .... شکل اعتراف کردمنیکردم و بھ گناھم بھ ا

 بودم کھ بخوام ی جون تر از اونیاما من خواھرش، دوستش ب...  کردتمی ھدای لبخندبا
 ... حرفھا بودنیحالم خراب تر از ا...  و بدمیجواب لبخنده کس

 ... بودمدهی بود؟ کجا اسمشو شنی کختھیرھ حسام فحسام؟
 ... باشھنیمی ِ سی بابای دوستھاای بابام یفکر کنم تو خونھ از دوستھا...  اولی طبقھ
 ..... بھار بودی ِ دوستھایحتما تو خانواده ... نھ اونجا نبود...  دومی طبقھ
 ... نھ...  سومی طبقھ
 تمام بھم برخورد کرد و از ینی الغر اندام با سنگی کردم و خانومستی ذھنم انیماش

 .... مھابا گذشتیمن ب
 .... ِ چشمھام گذشتی از جلوی تر از اشکعی اما اون سربرگشتم

 گرفت، لی منو تحوی کردم، در کمال ِ ناباوری رفتم و خودمو معرفی طرف منشبھ
 .... جلوم دراز کردیی اشنای دستشو برایحت

 ....فتن بھ داخل اتاق منو آماده کرد ری دادم و براجوابشو
 ...کردمی لمس مطوی روانشناس بشم، حاال داشتم اون محای لی دوس داشتم وکشھیھم

 نبودم، بھ عکس عارفانھ ازش ممنون بودم کھ منو بھ ری ناراحت و دلگنیمی از ساصال
 .... بشمی خالی اندکدی کشوند تا شانجایا

 
 .... دنگنگید

 ... ھا برات زده شد پروانھ خانومصدا
 فی تعرنانھیآروم قدم بردار و مت.. ی بچھ در درونت وارد شھی با دی بھ بعد بانجای ااز
 ...کن
 ... و تقتق

 ... ِ سرانگشتانم ازش گرفتمی کھ آرامشش و من بھ آرومی ِ دریصدا
 ...ِ در پشت اون نظرمو جلب کردی و پسرانھ افی باز شد و صورت ظردر

 .... اوردادمی رو بھ ییبای کھ خونھ باغ ِ زی اافھیق
 ...نجا؟یاما چرا ا.... یپسر خانوم فرخ...! نیشاھ

 .... تنھایاندک... صبر کن ... آھان .... تند بتازون اون ماسولھ تو قطار
 در کنارش پس شوی قرار بود امتحان عملنی بود کھ آقا شاھی ھمون عمو حسامنیا

 ...بده
 .... احترام بھ سمت داخل اتاق گرفت و منو بھ اونجا دعوت کرد بھ نشانھدستشو
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 ... پاسخش و دادمی لخندبا
 ... ِ ما با ھم بودی ھر سھ سالم
 ... جا خوش کرده بودزشی پشت می رنگی صورتی مردونھ رھنی با پحسام
 .... بھ چشم داشتینکی بود و عختھی موھاش رِبانک
 برگشتم، نیِبدون ِ اراده بھ سمت شاھ... نمی بھ جانبم انداخت و ازم خواست بشینگاھ

 پسره ھی مرد نھ ھی برق خاص داشت، مثل برق ِ ھی شد تو چشمھام، چشمھاش رهیخ
 ...دانشجو

 ...دمی خودم ندی تو چشمھاچوقتی پسر ھنی کھ تو سن ایبرق
 حرفھامو ی بھ درستتونستمی زود بدون ِ تعارف نشستم، جلوش معذب بودم و نمیلیخ

 ... دارهیلی نسبت ِ فامنمیمی با سدونستمیبزنم مخصوصا حاال کھ م
 ... دستھاشو تو ھم گره کردحسام

 د؟ی دارلی می چنمی ببدیی بفرمایریخوب خانوم ِ ام_ 
 ... دادمحی رو ترجیی چاتی کم با خودمو گلوم فکر کردم و در نھاھی

 ..ییچا_ 
 : انداخت و گفتنی بھ شاھی و نگاھدیخند
 ... انگاردنیتو ھم نافتو با قھوه چ_ 

 .... تکون دادنی پاسخشو داد و سرشو بھ طرفی با لبخندنیشاھ
 بعد از دادن ِ سفارشات بھ مستخدم روبھ من کرد و با تعارفات معمول کری اسپحسام

 زدمیم ِ پام ی جلوزی می ھی کھ بھ پاییی در پی پیضربھ ھا.....  پر کردیوقتمو مقدار
 ...حسامو نگران کرد

 ن؟ی شده خانوم؟اظطراب داریزیچ_ 
ِ بھارمم با وجود بچھ بودنش می کھ حتیی مصنوی لبخندبا  بده بھش صی تشختونستیَ
 .... دادملشی و تحویا" نھ "  شدم ونجوا کنون رهیخ

 مو ی نگرانی ِ اصلی نگاه کرد، انگار معننی از تعجب باال انداخت و بھ شاھییابرو
خواستم باتعارف ازش معذرت ........  فراخوندرونیبا چشم اونو بھ ب.... درک کرد

 و آرومش منو ھم آروم کرد و گردن شینی ِ ذره بری زِیاما حسام با چشمھا....... بخوام
 ... کردلی متمانییِبھ حالت اول بھ شکل خم روبھ پا ی معذرت خواھیراست شدمو برا

 نی ساعت و تو انی جا، انی شد اما من اری دلگنکارمی ا بابت ِنی کردم شاھاحساس
فقط از ....  منجالب برام مھم نبودنی و نجاتم از امی جز زندگیچی ھتمیموقع

 ....دمی کھ بامامانش داشتم خجالت کشیستیرودربا
 ؟یریخانوم ِ ام_ 

 ی طھی خود در حی و ھر کدوم بھ نوبھ کردی مری سگھی ِ دی جاھی جا و جسمم ھی فکرم
 .....دادنیخود جوالن م

 ... طرفش برگشتمبھ
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 ومدهی تو ظاھره نگاھش بھ وجود نیریی دستھاش تو ھم گره خورده بودن و تغھنوز
 بود کھ از ی اوستھی پی منحرفانھ جلب کرد دودھایلی کھ نظرمو خیزیتنھا چ..... بود

 .... بھ آسمون ِ اتاقشدنی می منتھشییاستکان ِ چا
 ....بود و مخاطب من سخنگو اون دوباره

 ... نکردم کھ سکوت بشنومرونیراستش اونوب_ 
 ...من معذر_ 
 شونی بھ من لطف دارن ایلی خیخانوم فرخ...  بشنومیمن نخواستم معذرت خواھ_ 

 ... داشتھ باشمی خانوم خواستھ بودن با شما مالقاتنیمیاز س
 ... تکون دادمدیی از تایسر
 جلسھ مم باب ِ نیاول...می شروع کار ندار عدمی برایخوب خدا روشکر مشکل_ 

منظورم ....  و فاجعھ باره شما رو بشنوم قی مشکل ِ عمدی بره بھتره من باشی پییآشنا
 ...نی بگتونی کھ از عمق ِ ناراحتنھیا

 ... شماخواستمیمن م_ 
 میشی بھ بعد ھم من ھم شما منی از ای دوباره حرفتون و قطع کردم، ولدیببخش_
 ....ی راحت باشخوامیم...تو

 ... تو طول روزه امروزمی خنده نی اولدم،یخند
 ..... بھ صورتم چشم نواختپرسشگر

  شما؟نیگیخوب خودتون چرا م_ 
 ...دیخند
 ....میگی نمگھیاز حاال د_ 
 .... دادملی و تحوی لب ممنونری کردم و زدیی سر تابا

 ....دیرخم کش کوتاه و گوشت آلودش و بھ کلی ھزی شد و از پشت مبلند
 و قصھ ھا الی سری ھا رو با آدم مثبت ھاتی شخصنی اشھی کردم نخندم چون ھمیسع

 ....دمیدی میکی
 نافش منتقل ی بھ باالی دستاشو دو طرف کمربندش گذاشت و اونو با توازن ِ خاصدوتا
 ....کرد

 .... ِ من قرار گرفتی روروبھ
 ... انداختزی ِ می ھاھی نشست و چشم ھاشو بھ پای صندلیرو
 رون؟ی بره بنی شاھیچرا خواست_ 

 ....دونستمی نداشتم، چون خودمم بھ واقع نمیجواب
 .. منھِلی مامانش وککردم،یاحساس عذب بودن م_ 
 من اون وارد ی ھاضی از مری کمکت کنھ بھ واقع تو بعضتونھی اما اونم مدونمیم_ 

 جلسھ درمان نی ما انیبب..  شناختھ ی نشناختھ لمسی چون درسشو درسکردیتر عمل م
 از درسش ببره و ھم تو ی باشھ تا ھم اون سودنمی اما دوست دارم شاھمیکنیو شروع نم

 ....  اما اگھنھ ھاش استفاده کیی از راھنمایبتون
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 ...  از تھ گلوم قطع کردمی با اھمحرفشو
 ی من قطاریزندگ.. انی بستی بھ اجازه نیازی حرفتونو قطع کردم اما ندیببخش_ 

 ....  مخاطب بودن ندارمی بھ بیازیبدون ِ ترمز بوده و ن
 : گفتشش،ی تھ ری بھ روی ِ دستدنی و با کشدیخند
 ... درکت باالست در ضمن تو نھ شمادونستمیم_ 

 : بھ طرف ِ در گرفت و گفتدستشو
 ی جلسھ فقط معارفھ بود از جلسھ نی ا،ی نگران بچھ تذونمی می بریتونی میراست_ 

 کھ قراره حسام بدونھ دوست داره با عکس بدونھ تا درکشو بھ حد نسابھ یبعد ھر اتفاق
 .... باال ببره پس منتظرتم بانو،ییباال

 ....رونی از اتاقش اومدم بی ازش تشکر کردم و بعد از خداحافظی لبخندبا
 ِ نگاھش و گرم صحبت کردنشو ی معننباری م تشکر کردم و ای از اتاق از منشرونیب

 .....درک کردم
 ...١٢ ساعتم نگاه کردم، بھ
 کنم، تا خونھ ی روادهی کم پھی دادم حیترج...ادی بنیمی تا سشدمی ساعت معطل ممی ندیبا
 .... خونھ بودم١٢:٣٠ نبود و درست ی راھی

فکر  مانتوم کردم و اون تو مچالھ شده درست مثل روحم بھ گذشتھ م بی تو جدستمو
 ...کردم

 خودم اونو گرم کردم، اما ِی کھ گذشت و خودم با دستھای سخت و سردِی روزھابھ
 من گرم نشد چرا کھ ی با دستھایزمی ھچی ھگھی اونو سرد کرد و دی با ناباوردیحم
 .... بوددهی ِ شوقم تھ کشتیکبر

 
 ...ِ بھ خودم اومدم،در خونھ بودمتا

 ھوا متعادل بود بازم نکھی اوردم، با ارونی ببمی تو ج ازقھی چند دقدونمی بعد از نمدستمو
 ....کردی میی کف ِ دستم خود نما١٨ ِ نیعرق کرده بود و چ

 ... نباشھنمیمی آروم و ساکت بود، حدس زدم بھار خواب باشھ و سخونھ
 ... و باھام سالم کردرونی ِ کارش از تو آشپزخونھ اومد بی با دستکشھایمادر

 : رو مبل رھا کردم و گفتمفمویک
 اھل ِ کاشانھ کجان؟...  ِ خودمیسالم بھ مادر_ 

 ... و ھمزمان بھ سوال ِ منم پاسخ دادشی بھ سمت ِ مقصد قبلبرگشت
 ِ ناھار، بھارم با ی براارهی بی کفتم ترشدی رفتھ خرنمیمیبابات رفتھ شرکت، س_ 

 ...خودش برد
 ... بوددین بع آخرشو با حرص ادا کرد کھ از مامای جملھ

 ... نشستمنیرفتم تو آشپزخونھ و بدون ِ فکر رو زم...کردی جلوه می عادریغ
  شده؟یزی چ؟یچرا با حرص گفت_ 

 ... شدمرهی بده، با لبخند بھش خصی ِ صدامو تشختی تا موقعبرگشت
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 : گره خورده گفتیِ بھ طرز نشستنم نگاه کرد و با اخم ھامتعجب
 ِ چھ طرز نشستنھ؟نیا_ 

 ...دمی رو دامنھ مانتوم کشیدست
  شده؟یزیچ... حرفو عوض نکن...  مدلشھھی نمیا_ 

 ... و تو تابھ، تاب داد و خونسرد جواب دادری گکف
دختر ...  ی دختره اصال نھ انگار مادرشنی دستھ ای ؟ بچھ رو دادی چیعنیِد ... آره_ 

 .... ھا عادت کنھبھینزار بھ غر
 ِ ی بد نگفتھ بود و اونو مثل ھمھ نیمی از سیآخھ تا حاال مادر..  بودبی برام عجیلیخ

 ...دیدیماھا م
 تا حاال نشده بود شناختی از خونواده می و تاه اونو عضوکردی دخترم خطابش مشھیھم

 باال یبا ابروھا...  متعجب شدمیلیخ...  شامو نمونھ خونمونایبزاره ناھارو بره و 
 :رفتھ گفتم

 ...کی اشتباه می داریمادر_ 
 ...کنی نمرینھ خ_ 

 نزاشت حرفشو تموم کنھ، عمق ِ فاجعھ رو درک نکردم، دی کھ از چشمھاش چکیاشک
 ... م فشردمنھیبلند شدم و بغلش کردم و سرشو بھ س

 .... زدشیِ کرد و دل خودمو و خودشو آتشروع
 ..... گفت ماماننیمیامروز دخترت بھ س...  مامان جانیچیھ_ 
 ....نیمیِ خوب بودن سیُ مردم اما بلند شدم، فقط بھ واسطھ دم،ی گرفت اما خندشی آتدلم

 نیمی نشوندم و از اقدامات ِ سی صندلِی و آروم کردم و اونو روی بھ زور مادراول
 تا طالق، اولش ناراحت شد اما بعدش آروم شد و ازم ریبھش گفتم، از دکتر بگ

 .... بھ بچھ م برسمشتریخواست ب
 و چروک شده ش دهی زجر کشی گونھ ھای بھ رویدادم و با نشوندن ِ بوسھ ا قول بھش

 ....رفتم اتاقم
 ِ ی تو تختم مچالھ شدم و آروم با صدا،یی جمع کردم و انداختم لباسشوفاموی کثرخت
 ..... بھ خواب رفتمی کالمی ِ بیقیموس

 
 کھ بھ طرف ِ مقابلش بفھمونھ نھی انسان اھی بگم ی بھتره کلای زن ھی اشتباه نیبزرگتر

 تی ابدی طرف خودشو گم کنھ و مطلوب و تا پاشھی باعث منیدوسش داره، ا
 .....بکشونھ

 
 ی بد بختگھی ددم،یجنگی مدیاما با...  و اشکھی گر،یدرد و ندار..  قسمت من بود نیا

 ...ارمیمن بھارو داشتم، تنھا ... شدی تموم مدیبا
 ...دادیکھ تازه داشت با جون گرفتنش بھ بدنم جون م مھی ِ دو ماه و نی بچھ ھی
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 و خونواده رو کردی دوباره اوت می ِ نابابورنی اما در عرفتی کم کم حائل مارمیو
 ....کردی متیاذ
 تونستی مطلع شد و تا ممی تالش ِ خودمو کرده بودم اما بابام از باردارتی نھانکھی ابا

 آخش کھ شکم ِ براومده م ھمھ ؟یاما تا ک کردنش داشت یقصد بھ قانع کردنم تو مخف
 ....کردی و مشخص مزیچ
 .... ِ بھار رفتمدنی کردم و بعد از بوسی خداحافظی از ماردنیمی سی ِ بوق ی صدابا
 کم تر بھ خونھ مون گھی و دمی جدا کردنیمی بھار و کم کم از سی سفارش مادربھ
 مامان دلنازک ی از طرفکردم،ی سخت بود نبودش اما بھ خاطره بھارم تمل مومد،یم

 و اوردی ش روونھ بود و دل ِ بابارو بھ درد مھی گری بھ توقیشده بود و با ھر تق
 ... بحثھیدوباره 

 ... ببرمنی آرامش ِ اونوھم از بشدی درسش بود و نمی در آستانھ خواھرمم
 ... خونھ رو بستم و سوار شدمِدر
 : گفت زد تو داشبورد وی شد و با لبخندرهی خبھم
 ؟ینھ بزنم بھ داشبورد خوب رنگ و روت برگشتھ و چاق شد_ 

 :ِ و بھ کارش با سر اظھار تاسف کردم و گفتمدمیخند
  آخھ داشبوردم دفع قضا داره زن؟وونھید_ 

 : و روشن کرد و گفتنیماش
 ... م خانومزهیمن دوش_ 

 : چشم دوختم و ضمن ِ درست کردنھ حجابم گفتمی بغلی شھی بھ شمتعجب
 ....دنمونیی دو تا شکم زانی با امی ازهی منو توام دوشنیھم_ 

 ...دیخند
 :گفت

 بھ ی ازهی دوشای و اما ثاندم،یاوال کھ من نعمت مادر شدونو نداشتم و مزه شو نچش_ 
 ...ِروح باکره ست نھ جسم، بانوو

 ...  ارادهی قلمبھ سلمبھ شده بود بحرفھاش
 ... دمیخند
 :گفتم
 ....ووونھید_ 
 : خواستھ گفتنا

 شوھرتھ_ 
 : گفتمی ساختگی اخمبا

 ...اونو کھ صد البتھ_ 
 گذار بود ری و صد البتھ م کھ تاثخندوندی و منو مپروندی مکھی ِ بھ مقصد فقط تدنی رستا

 ...کردیو منو خوشحال م
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 وبعدشم، بعد از ادی کرد و دوباره ازم خواست راس ِ ساعت بھش خبر بدم تا بادهی پمنو
 ....نھیتونھ بھارو بب ھفتھ ب١

 باھام برخورد و ازم خواست دکتر حسام و یمی دوباره گرم و صمی کھ شدم منشوارد
 ...خبر کنھ

 ... بودومدهی ھنوز ننی رفتم داخل، شاھیوقت
 انداخت و ی نگاھمی نگران باھام سالم کرد و بعدش بع ساعتش نیی با چشمھاحسام
 :گفت

  موجود آخھ؟نی اومدیچرا ن_ 
 ...ارهی دادم خودش آرامششو بھ دست بحی سوال نکردم و ترجنی بھ خاطرھھمدونتسمیم

 : گفتی بھ بودن ِ من واقف شد با معذرت خواھی بعد از موقتیوقت
 و ییشنھادای پھی ھت بگم و دبی ھست کھ باییزھای چھی بزار ادی بنیخوب تا شاھ_ 

 ...بھت بدم
 ... بھش نگاه کردممنتظر

 بشناسمت، دوست داشتم شتری دلگفتھ ھاتو گرفتم تا بینوم فرخراستش من از خا_ 
 ... راه بودنی بھتری مقدماتی مرحلھ ی اما برایخودت بگ

ِ وار و پازل مانند کنار نی و ھمھ رو جورچدمی خانوم پرسنیمی مشکالتتو از سی ھمھ
 ...ھم قرار دادم

 ھی بھتره بگم روان ِ تو معالجھ شده س، فقط ای ی نداریماری کھ تو بدمی رسجھی نتنی ابھ
 دوست یلیخ... متاسفانھ....  بدمھی بھت ھدتونمی آرامش و من نمنیا.. خوادیآرامش م

 بای مدت ِ تقری کارام تو رامسر متوقف شده کھ برای سرھیدارم بھت کمک کنم اما 
 ... داشتھ باشماجرت بھ اونجا مھدی بایطوالن

 .... کنمی تورو بھش معرفتونمی دارم کھ م خوبیلی دوست ِ خھی من
 مردم و بھ زحمت بندازم، از اون ور نی از اشتری بمخواستمی حرفش تموم شھ، ننزاشتم

 ... آقا حسامنجامی و از ای خانوم فرخنوری ان،یمیس
 عرق کرده و قرمز از ی با صورتنی بلند شدم کھ در بھ شدت باز شد و شاھی تشکربا

 ... وارد شداری ِ بسنیدیدو
 سر ای ی بدونھ معطلرھنشی اول پی تو دستش جابھ جا کرد و با باز کردنھ دکمھ فشویک

 ....سالم کرد و بعد از اونم معذرت خواست
 : کھ تو بدو ِ رفتن بودم بھ طرفش برگشتم و گفتممن
 معذرت دی چون نبامونھی جواب می بتونی اما معذرت خواھنیسالم خوش اومد_ 

 ی از طرفامی م نمگھی ندارم و دی من مشکلستی بھ اومدنتون نیازی نگھی شما دنیبخوا
 .... رامسربرنی مفیآقا حسامم دارن تشر

 ... بلبل حرف زدم نگاه کرد بعدشم بھ حسامنی اول بھ من کھ عمتعجب
 : کرد و گفتدیی با سر تاحسام
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 آرامشو ازت نی ادیمن نبا.... خوادی گفتم ذھنت آرامش م،ی نداریمن نگفتم مشکل_ 
.... رمی دوست داشتم پروژه تو خودم بر عھده بگیلی وگرنھ ختونم،ی کنم، بخدا نمغیدر

 ینی بالی نھیشی روانشناس حاذق تو پھی حتما بھ یشنویاما بازم با خودتھ از من م
 ....دهی راه جوب منی اگمی مومراجعھ کن، باور کن بدون ِ غل

 و رو بھ نمیبر عھده داشت، بھ من اشاره کرد بش شنونده رو ھی کھ تاحاال نقش ِ نیشاھ
 :حسام متفکرانھ گفت

 اما رم؟ی و بر عھده بگیری من کاره درمان ِ خانوم ِ امشھی اما مدیعمو حسام ببخش_ 
 گھی دیخودت گفت... رمیگی باھات تماس می بود تلفناجی و ھر وقت احتیی تنھانباریا

 کھ ی درمان کنم با شناختی و بھ راحتماری بھی گھی دتونمی دارم و منانیبھت اطم
 مداوا ستنی نمارمی کھ تازه بشونوی اخوامی حاال مدم؟ید  ِ مامانیازخودت و پرونده ھا

 ....کنم
 : گفتنی شد، روبھ شاھرهی درھم بھ من خی متفکرانھ و ذھنی با لبخندحسام

انوم  پروانھ خدی داشتم اما فکر کردم شایمی تصمنی خودمم ھمچیراستشو بخوا_ 
 .... بھتره بگم راحت نباشھنکھی اای نباشھ یراض

 ازش دور شده بودم برگشتم، راستش ی اقھی کھ چند دقطمی اسمم بھ زبون اومد بھ محتا
 تر از خودم حرف بزنم کی نفر کوچھی درستھ کھ بادونستمی نمدادم،ی نمصیاصال تشخ

 ؟... نھایو از اون آرامش ِ ذھن ِ معلولم رو بخوام 
 .... بودممردد

َ و بھ خود حسام معول کردمی تصملی دلنی ھمبھ َُ ِ... 
 ی ندهی بھ من کمک کنھ و نقش ِ نماتونھی مستحضر شد کھ اون منی شاھِدیی با تااونم

 ....اونو بر عھده داره
 و ببندم و انمی دھن ِ اطرافقی طرنی بھ اخواستمی ھر صورت من سالم بودم و فقط مدر

  باشھ؟ی طرفم ککردی میحاال چھ فرق.... کنم ی خودمو خالیی جوراھی
 از ھر دو نی قبول کردم وبعد از دادن شماره تلفن ِ خودم و خونھ بھ شاھلی دلمنی ھبھ

 ی تشکر کردم و براش آرزوغشی دری بِی کردم و از حسام بابت کمک ھایخداحافظ
 ...........  کردمتیموفق
 خونھ و دمی من رسکردی زودتر از انچھ کھ فکشو میلی خنیمی از خبردادنھ بھ سبعد

 اونقد متعجب بود کھ مجبور شدم کل ِ دم،ی در دی ساعت در استانھ نمیاونم بعد از 
 ... بدمحی مامانم توضی رو جلوعیوقا

 و انتخاب ی کھ کاره درستدی رسجھی نتنی بھ فکر فرو رفت اما بعدش بھ ای کماولش
 ...رهی زود مداوامو بر عھده بگیلی خ بتونھنی شاھدوارهیکردم و ام

 فقط و لشمی دلنشست،ی کناره خودم مشتری رفت و بششی کم تر پنیمی سدنھی با دبھار
 خواھرش ی کھ اونو بھ طرف یی درون ِ شکمم بود و عکس سونوگرافیفقط بچھ 

 ....کشوندیم
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 نیمی ه محض رفتن ِ سنی کم حوصلھ م کرده بود، بھ خاطره ھمی ِ بارداریماھگ ٣
 ....می رفتاطیدست بھارو گرفتم و با ھم بھ طرف ِ ح

 ی بچھ گونھ ش گرفت و با نگاھی انگشتھایِ گل ِ رز قرمز و از تو باغچھ الھی بھار
 :دینرم بھ جانبم ازم پرس

 مامان جون؟_ 
 : نگاه کردم و گفتمبھش

 زم؟یجانم عز_ 
 اد؟ی میک.ک.بابا ک...با_ 
 برسونھ و انی بھ ابروھاش اورد و تونست با مشکل فراوون جملھ شو بھ پانی چیکم

 ...کردی متنفر مدی از حمشتری منو بنیا
 ....  افتھی اوقات بھ عرق کردن می بھ سرفھ و بعضادی کردم از لکنت زاحساس

 منو نگران نی و اکردی مدای ِ لکنت عادت پیضی مثل دست گلم داشت بھ مری بچھ
 ...کردیم

 بھارم اونو ی برای بستنی شدم و بعد ز گرفتن داری زود بیلی صبح ِ اونروز خیافرد
 ....مشغول کردم و در ِ مطب دکتر اطفال نگھ داشتم

 ...  معالج خوده بھار بوددکتر
 خواستم نوبت منو زودتر رد ی از منشکردی بھارو معذب منی غل غلھ بود و امطب

 ... داشتیلی و باھام دواردور نسبت فامشناختیکنھ آخھ خوب منو م
 ...می کھ منو بھار وارد شددیی نپایدور

 ی از نالھ ھافی خفیدوباره ھمون نالھ ....یشگی ھمی ھمون حرفھا حرفھادوباره
 ... ھا باز ھم گوش کردمی حرفھا، دلدارنی خستھ از ا،یشگیھم
 از عوامل یبی نداره، بلكھ تركی عرض کنم کھ لكنت علت واحددی بایریخانوم ام_ 

 مسئلھ نی کھ انی فرموده بودحی خودتونم توضنوی است کھ ای و اجتماعی عاطف،یجسم
 ....رهیگیدر رابطھ با مشکلتون با شوھرتون نشئت م

 لكنت خود، ای علت لكنت زبان است ی روانیھای گونھ ناراحتنی اای كھ آنی اصیتشخ
در .  مشكل استاری است، بسی از اختالالت روانی ناشیحاصل حاالت و فشارھا

 باشد در ی از مواقع لكنت زبان ممكن است حاصل مشكالت دستگاه عصبیبعض
 فی خفیھایھنجار نای در اثر بعضی لكنت زبان از زمان كودكزی نیموارد

 ......دیآی بھ وجود میكیولوژیزیف
 چھ برسھ بھ گرفتی می خودم و بھ بازھی حرفھاش دستگاه عصبی ھی بقدنھی شنگھید

 ...بھاره کودکم
 روح ِ ی بی بلند شدم و بھ چشمھاش با چشمھای صندلی حوصلھ از روی بیلیخ

 :دمی شدم و نالرهی خمیخاکستر
 شنھ،ی ھمامی از علمتون از حفظم، ھر جلسھ کھ مشتری حرفھاتونو بنی دکتر ایآقا_ 

 ھی از منو شوھرم اون رفتھ اما بھارم درست نشده، بھارم ضھی بھارم مرنھیحرفھ من ا
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 نی از من دچار ای عادری رفتاره غھیمدت ِ موقت درست شد اما بازھم با ظھروه 
 ...ن آخھ چرا م؟ی شد؟ چرا؟ چطوریماریب

 از سی خمی سرم بود کھ احساس کردم، رو سرِی اراده دستم روی بی شدت ناراحتاز
 ....نھیبی پناه می خودشو بکنھ،ی مھی گراشک بھاره، و بھار داره

ِ بود دکتر دچار احساس شده بود و پشت ختھی دستھاش ری آب شده بود و روشیبستن
 ... کرده بودیپنجره چشمھاشو از من مخف

 ...ممشمیمن خوب م...م.. نکنھی؟ گگگگگ.مان..مام..م_ 
 یزی از دکتر چنکھی سرد دادم، بدونھ ای مظلومش کردم و ناراحتی بھ چشمھانگاه

 ..رونیبخوام زدم ب
 گرفتھ تا لباس ی از اسباب فروش،ی شاپ گرفتھ تا شھره بازی دخترم گشتم، از کافبا
 .... ِ پف داری پرنسسیھا

 ..... مامان پروانھیشی آسای تا بدی ِ بابا حمی از خمار،ی از ھر درم،یدیخند
 ...کردمی مدی باکاری لکنتش دوستش داشتم، با لکنتش خواستمش، چبا

 .... ِ بزرگ بودیری امی دختره حاجیری امی سرنوشت ِ پروانھ ی گوسھ اھی نی ابازم
ِ ِ پروانھ وش گردشدی بدون ِ حمکرد،ی سرنوشت و از آن خودش منی پروانھ ادیبا ِ ... 

 از ی نتونستم غذا بخورم اما بااصراره مامان فقط کمم،ی نا بودی ھردو بمی برگشتیوقت
 درونھ شکمم خوردم و تو بستر بھارو بھ ی کردن ِ بچھ ری سی براجاتشیِسوپ سبز

 ...ستمی شب بھ آسمون نگری ھامھی خودش تو بغل گرفتم و تا ننی پدر ش و ھمچنیجا
 ... کنمادشی خواستمی نمگھی کھ دنداختی مزھای چیلی خادهی اتاقم منو آسمون

 ... پروانھ خانومالشیخیب
 ....اب و آروم بخوری تو بغل بگبھارتو

 .... اروم بھارکمشبت
 دستش و دستمال ِی تلفن توی کرد، گوشداری منو از خواب ِ شبانم بی ِ گرم مادریصدا
 بود دهی کردم بلند شم اما چنان بھار بھ بغلم چسبی ش بود، سعگھی تو دست ِ دیریگردگ
 .... تکون بخورمتونستمیکھ نم
 پشت ِ تلفنھ دستگاه رو ی چھ شخصنکھی ِ ادنی دستمو دراز کردم و بدون پرسنیبنابرا

 : حال گفتمی بیلی خنی بخاطره ھمنھیمی گرفتم، اول فکر کردم سیاز مادر
 بلھ؟_ 

 تو زی خمی کھ بھار نی کرد، طورخکوبمی از پشت ِ تلفن می ِ گرم و مردونھ ایصدا
 .... باز نگاه کردمھیجاش تکون خورد و بھ من با چشم ن

 .... بوددینب ِ حم بد از جای منتظره خبرھمش
 ...انگار مزاحم شدم و بد موقع وقتتونو گرفتم... نمی شاھیریسالم خانوم ِ ام_ 

 ...دمی کشی از سر آسودگیقی بھ ھم مالوندم و نفس ِ عمچشمھامو
   خانواده خوبن؟ھ؟ی چھ حرفنینھ ا_ 
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 وقت مالقاتو خواستمیراستش غرض از مزاحمت م..  سالم دارنیھمھ خوبن مرس_ 
 ... کنمنیمع

 ... دادم و آروم نجوا کردمھی پشت ِ تختم تکوارهی بھ دسرمو
 ....دییبلھ بفرما_ 
 سوال ازتون داشت ی سرھی منتظرتون ھستم مامانم ھست ٥.٣٠من عصر ساعت _ 

 ... بھترهمیکھ ھردو باش
 ... و قطع کردم و بلند شدمی بر رفتنم گوشی مبننانی حرفھاش و دادن ِ اطمدهیی تابا

 ....دمی کم موشو بوسھیشونی کردم و پدارشی آروم دوباره با تالش ِ فراوان ببھارو
 ..دی نافمو بوسی و رودی رو شکمم کشیدست
 ...کنھی مھی خواھرش از کجا تغذای داداش دونستی خوب ماونم

 و دستشو بھ رسم اون زمان گرفتم و دمی تو خونھ م خندمی ِ دوران ِ متاھلنی روش عبھ
 ...می و صبحونھ بخورمی کھ برمیبلند شد

 ... نبودنیمی از سیخبر
 کردم و پرسشگر ی ازش نبود، رو بھ مادری رو ھر چقدر صدا کردم اثریپر

 :دمیپرس
  کو؟ی پریمادر_ 

 ...دی کشیقی نشست و نفس عمی خشک کرد و رو صندلدستشو
 ؟یچطور؟ کار داشت..  کالسرونیرفتھ ب_ 
 .... ِ چرمدی واسھ خرمی باھم برخواستمیآره م_ 

 : واسھ بغل کردنھ بھار دراز کرد و رو بھ من گفتدستشو
 تا بخره سره راھش و ی بھش بگی دارازی و کھ نیلی اما بھتره وساادی بی کدونمینم_ 

  ادیب
 .... احسنت گفتم وبلند شدم تا بھش زنگ بزنمی فکره مادربھ
 

 .... گرفتم فاصلھنھی و از آدمی و کشی رژ ِ مسی ھی النیآخر
 و قبول کردم، ترکش کنم، من جوونم، دی کھ حمی مثل زماندی باومدم،ی بھ خودم مدیبا

 ....شمی تازه دارم خودم مکنھ،ی مدای سوق پی ِ زردی گرهیتازه موھام داره بھ رنگ ِ ت
 ....تازه

 ... شدمنمی بھ مامان سپردم و سوار ماشبھارو
 و راه افتادن بھ سمت ِ کی یِ و بستن در، دنده موتی دنده عقب، زدن ِ راستارت،

 ...مقصد
 ....  دخترونھ شی با کک ھاجھی دختره مظلوم، خدنی ھم اباز

 ای ی مکان پا گذاشتنی قبال بارھا و بارھا بھ انکھی بود، مثل ای محرمیلی خِی خونھ
 ...ی کردارتی زکی مکان و از نزدنی انکھیا

 .... بودیبی حس ِ غردونمینم
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 ... حس شدم و وارد شدمنی االیخیب
 ی واسطھ اچی و بدونھ ھدمی و ندوانینبارکی و روانبخش بود، اینتی ھمونطور زھال
 با چادر ابا از اتاقش اومد ی خونھ خبر داد، خانوم فرخھی اومدنھ منو بھ اھالجھیخد

 ... و با چند دفتر و خودکار بھ استقبالم اومدرونیب
 از رفتارش نی عجلھ داشت و ایلی پرداخت، خی مشتاق و با محبت بھ احوال پرسیلیخ

 ...کامال محسوس بود
 از مصاحبت ِ باھات لذت برم تونمی کار دارم متاسفانھ نمیی جاھی برم دی من بازمیعز_ 

 ورقھ نی تو ادی سوال داشتم کھ بای سرھی ییخواستم بگم واسھ کارمون در مورد ِ جدا
 ... ی و بھ دستم برسونیدبھم جواب ب

 ... و آروم جواب دادمدمیخند
 ..دی و راحت بھ کارتون برسنیچشم شما بر_ 

 : و گفتدمی بوسدوباره
 .... کمکت کنھخوادی منیخوشحالم کھ شاھ_ 
 .. جواب ِ محبتشو دادمی لبخندبا
 ...ِ زود رفت و من بھ سمت ِ اتاق کارش رفتمیلیخ

 ...دمی نشنی زدم اما جوابدر
 ی کھ صداشدمی مدی کم کم داشتم خستھ و ناامگھی د،ی جوابی باره دوم و دوباره بیبرا

 ی بھ سمت ِ پشتم برگشتم، آراستھ و با لباس ھاروونی از پشت منو ترسوند و حنیشاھ
 ... لب سالم کردمِری و زدمی کھ خجالت کشیاوتو کرده بھم نگاه کرد، نگاھ

م مسلط بود سالم کرد و دستشو بھ سمت اتاق ِ  کھ ھنوز چشمھاش روی لبخند در حالبا
 ... دراز کردی ِ اتاق ِ خانوم ِ فرخیروبھ رو

 ...اونجا اتاق ِ کاره مامانھ.... اتاق ِ منھ نھ اونجانجایا_ 
 ....می وبا ھم بھ سمت ِ اتاقش راه افتادنیی انداختم پاسرمو

 و متنانت ِ خودش یرگ و مجذوب ِ بزی انندهی کھ ھر بی اتاقھی و مدرن، کی شیاتاق
 شی بھداشتسی کھ احتمال دادم سروخوردی تو کنج ِ اتاق بھ چشم میی در ِ چوبھی کرد،یم

 ...باشھ
 ... دستھاش نشستمی نکردم و با اشاره ی کنجکاوادیز
 مثل ِ داشت،ی شخص بود کھ منو بھ تفکر وا منی تو رفتارھا و حرکات ِ ای نکتھ اھی
 کنھ کھ ھم بھ ھدفش برسھ کاری چدونستی منکھی اای کردی از سنش رفتار مشتری بنکھیا

 ...  و بھ ھدفشون برسونھگرانیو ھم د
 ... کرد ھم خودشو بھ مقصد ِ درسشکی کارش ھم منو بھ ھدفم نزدنی با انیا

 ... بودزی اعجاب انگواقعا
 :م گفت زد و در جوابی کھ لبخنددمی و ازش پرسوانی رسم ادب حال ِ آقا کبھ
 ...یرانگردیآقا رفتن ا_ 
 ... کردم و منتظر بھ چشمھاش چشم دوختمدیی حرکت سر تابا
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 شی و خاکستری ِ چشمھام، درست در برزخ ِ آبی تو ھم گره زد و روبھ رودستھاشو
 :غرق شد و شروع کرد

 ... کنمحی خورده از علممون رو براتون تشرھی خواستمیراستش اول م_ 
 چرا کھ ھی علم پزشکنی کھ داره مشکل تری بر اساس قواعدی روانشناسعلم

 ھی انسان روحھی کھ اگر میدونیسروکارت با روح ِ انسان ھاست نھ جسمشون ما ھمھ م
 مقاومت کنھ و اونارو شی جسمی ھای در برابره ناھنجارتونھی داشتھ باشھ می خوبِی

 ...کنار بزاره
 .... دکترھیدرست مثل ِ  ... داشتی ِ صداش آدم و بھ گوش دادن وامتن
 و اونم در دمی کردم اما من از مامانم در مورده مشکلتون پرسی کھ کنجکاودیببخش_ 
 ندارم، فقط ی کارتونی حقوقی بھم گفت، من بھ کارھازوی بدونم ھمھ چدی کھ بایحد
 .... ِ منھ معالجیفقط برا...  روحتون در کمال ِ آرامش بھ من تعلق داشتھ باشھخوامیم
 ...کردمی نگاش مطفق

 : تکون داد و گفتیسر
 ...یاوک_ 
 ی بھداشتسی اتاق بود و من اونو سروی کھ گوشھ ی منو بھ سمت ِ اتاقکی باشھ ابا

 ...فرض کرده بودم دعوت کرد
 در ی موردھا بترسنی از ادی و نبای زنھی زدم کھ تو بی اما بھ خودم نھدمی ترساولش

 ... نبودهنیمی جز سی متمدنھ و معرفش کسی خونواده ھی پسر از نی ایثان
 سد ھی در بود اما من اونو ھی لرزون وارد اون اتاقک شدم، یی حرفھا با پاھنی تمام ابا
 ...دمیدیم
 ..کردی جدا می واقعیای سد کھ بھشت و از دنھی
 .... داشتھ باشھتونستی می کھ ھر آدمییای ِ رویای از دنکھی تھی

 بھ ازی داخل روند و در و پشت ِ سرم بست، اونم خوب درک کرده بود کھ من نھی منو
 ... تا من بتونم بھ طوره کامل اونجا رو حس کنمومدی مکان دارم، ننیدرک کردن ا

 .... کنمدای پنانی بودنم اطمداری و آروم چشمھامو باز کردم تا از بدمی کشیقی عمنفس
ِ چپ بھ راست، ھر سھ مثلث گوش اتاق، ھمھ ن،یی کھ سر تا سرش از باال تا پایاتاق

 یلی خی اچھی داده بود، درلی بنفش تشکی کمِی با رگھ ھادی و سفی آبرهیرو حر
 و ی آبی نورھا،ی روون و جاری از اتاق با آبی ِ حوض گوشھ ای بھ پھناکیکوچ

 ... و رزاسی یبنفش، گل ھا
 ...  عروسی ِ ناز و تپل، دستھ گل ھای بچھ ھای ھاعکس

 غم از بدنم ھی کردمی کھ بھشون وارد می کھ با ھر فشاری خز داری ھاعروسک
 ...رفتی مرونیب
 ....رفتنی مرونی درد از دردام بھی نداختمی می ِ افسانھ اطی محنی کھ بھ ای نگاھبا
 ... منو آروم کنھتونستی نمنی باالتر ای لذتچیھ
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 ی آبیرھای آسمون با حرھی شده بود، نی تزئدی خورشیی دست مبل کھ با انواره طالھی
 بھ ی کھ دوست داشتی ماه نقره اھی اونو احاطھ کرده بودن ی سورمھ ایکھ ستاره ھا

 ...ی و از اون مرادتو بطلبی شزوونیحاللش آو
 کھ ی شد، مردیکی شد، مرادم با مردم یکی دی خودآگاه با لمس اون ماه، مرادم با حمنا

رفت ...  گذاشتم و رفتازمندی نازمی کھ در اوج نینامردانھ منو ترک کرد و رفت، مرد
 نی اولیماه و رھا کردم و رو...  بود نی اری تقددیشا.. رفتی مدی کھ نباییبھ سمت و سو

 ...مبل ول شدم
 ... آروم شدذھنم
 ی ندهیو آ و تی اتاقنی ھمچی تو شکمم وعده ی و بھ بچھ دمی شکمم کشی بھ رویدست

 ... دادمای دننیبودنش تو ا
 .... و گذاشت جنتی ِ اتاق ِ بھشتاسم
 ....یافتنی بود دست ی کھ جنتی بھ راستآره،
 ... در اتاق منو از افکارم دور کردیصدا

 ... در ظاھر شدی در آستانھ نی قامت ِ شاھدمیی گفتن ِ بفرمابا
 ... جا گرفتمیی مبل روبھ روی رسم ادب بلد شدم کھ منو بھ نشستن قانع کرد و روبھ

 :ی قھوه پرسختنی و با رنشست
 ن؟یری شایتلخ _ 
 ؟یچ_ 
 : کرد و گفتی بھ قوری جشمھاش بھ اشاره ابا

 گم؟یقھوه رو م_ 
 : گفتمی لبخندبا

 ...نیریش_ 
 ... کردری من سرازی روبھ روی و تو قھوه شکر

 : انداختم و گفتمی دور و برم نگاھبھ
 .. قشنگھنجای ایلیخ_ 
 : داد و گفتھی ِ مبلش تکی ضمن حل کردنھ شکر تو قھوه ش راحت بھ پشتی خنده ابا

 ...می درستش کردوانیبا ک.. آره _ 
 ... گفتگو خاتمھ دادمنی بھ ای لبخندبا
 بھ ی روادهی ِ مبلش بلند شد و شروع بھ پی راحت بعد از خوردنھ قھوه ش از رویلیخ

 ... ِ اتاق کردیھر سو
 ؟..خوب_ 

 ... بھ چشمھاش چشم دوختمپرسشگر
 ادشھی می از انچھ کھ قدخوادی دختر بچھ بھ نام ِ پروانھ کھ مھی یشی ساعت تومنیاز ا_ 

 و نیری شی قصھ ھی خوادی دوست کھ مھی شمی کنھ و من مفیشروع بھ تعر
 .. بدونم تابتونم بھت کمک کنمتی ِ زندگکی و پکی جخوازیگم من مرک ب....بشنوه
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 : ترسو از چشمھام خوند، چرا کھ گفتنی و اون ادمیترس
 خوامی و بھ شما ندارم، بھ عکس میبی آسچی پروانھ خانوم من قصد رسوندن ھدینیبب_ 

 زممیپنوتی با علم ِ ھتونمیمن م...  شھنیری براتون شی زندگنکھیبھ شما کمک کنم، بھ ا
 و ضی نھ مرقی مثل دو تا رفخوامی و مکنمی جسارت و نمنی کارو انجام بدم اما انیا

 کھ بھ ستی دستم نی اشھی تچی و ھنجامیمن ا...میایو کنار ب میروانشناس با ھم حرف بزن
 کھ بخواد ستی جا بند نچی کھ دانشجوام و دستم بھ ھمی پسرھیمن ... بزنمشتونیر

 ی ترسای استرس چی و بدونھ ھدی مبل بشنیھ پس آروم و راحت رو کنتونونابودیزندگ
 ....نی بھتر بگم بھ برادرتون اعتمادکنایبھ دوستتون 

 .. م نشون دادھی اسم برادر برق ِ صدام بھ جرقھ دراومد وصاعقھ شو با گردنھیباشن
 ھممونو نی تصادف ِ سخت و سنگھی با شی کھ تو اوج نوجوونیزی پروز،ی پروبرادرم

 .... بعد از رفتنھ اون نابود شدمی کھ زندگیداغ دار کرد و رفت، بردار
 باعث شد اعتمادم بھش جلب شھ و نی ارداه گفت، اما ھمی بای شگردش بود دونمینم

 ....بگم
 ...بگم
 .... برادرمی برادر داشتم کھ بھیمن فقط _ 
 ... حرفم تو اون لحظھنیآخر...! نی فو
 میی مبل روبھ روی زود خودشو بھ آرامش رسوند و رویلیا خ بھت فرو رفت امتو

 :قرار گرفت و گفت
 چند وستی پیزدیبرادرتون کھ بھ رحمت ا.... میکنی جا شروع منیخوب از ھم_ 

 ...و شما چند سالتون بود...سالش بود
 شنوهی روبھ رومھ و داره حرفھامو مزی پرونکھی شدم و با احساس ارهی نقطھ خھی بھ
 ...دمینال
 .... مادوارهی روزه اول ِ از
 نی اما حاج عبدلحسخواستی بزرگ و رنگارنگ می دلم عروسک ھایاز بچھ گ_ 
 ی نفر٤خونواده مون ....  تو خونھ ش خواستن جرم بودزاروی چنی بابام بود و ایریام

 با دی دو سال از من بزرگتر بود و منم بازیپرو....  و مامان و بابامزیبود، من و پرو
 ای م،یزدی دور ماطی و تو حشدمی موتورش مره سوادی باای کردمی می توپ باززیپرو

 دی ِ خونھ باغ باھاشو داشتم، بااطی حی کردنھ توی بازنی ھمی وقتھا کھ آرزویبعض
 سی خی و با چشمھانشستمی با دوستاش مشی ِ بازی و بھ تماشانشستمیپشت ِ پنجره م

 ...خواستی مزھاروی چنی ادی نبای چرا کھ دختره حاجدادم،یبراش دست تکون م
پروانھ دل داره، :  دعواش شد و گفتی واقعِی روز با بابام مثل مردھاھی ادمھی درست

 بھ شوی زندگھیلی سنی اما بابا اولوفتھ،ی بھش بی چشم کسزارمی کنھ، خودم نمیبزار باز
 دوسم داشت کھ دو یطور...  کنمی بازینزار خود تورم ب: گوشش نواخت و گفت

 ...فرستادمی در غذا مِری از زش برایواشکی و من خوردیروز غذا نم
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 ھم مارو ی اما بھ عکس مادررسنی بھ بچھ ھاشون میلی دوران مامانا خنی اتو
 گھی لوسمون کنھ، دخواستی نمیبھ نوع....کردی و مثل بابا باھامون رفتار مخواستینم
 ....کنھی دچار می و ماور بھ محبتکنھی کارو باھامون منی بدتردونستینم

 ھا یلی و خستمی نیِ آدم عادھیِ بزرگتر شدم، کم کم درک کردم کھ من فرزند یوقت
 ی دخترش ببرن، کارخونھ دار بود و با شرکت ھای لھیدوست دارن آبروشو بھ وس

 تو دی بھ زور باخوندم،ی نماز مدیاوال بھ زور با...  بودی در تعامل و ھمکاریبزرگ
 ندبھ رو ی دعادی بھ زور باگرفتم،ی مروزه دی بھ زود باشدم،ی ظاھر مایمراسم اح

اما بعدھا و بھ ندرت با خودم کنار اومدم، ....کردمی و حفظ می الکرستی و آخوندمیم
 ھرچند تو دھھ کردمی نمیادی زشی آرانکھی اای دمیپوشی چادر ماری کھ بدونھ اختیطور

 ...دنیرسی من کھ خوب بھ خودشوییُ متداول نبود اما خب، بودن کساشی آراادی ما زی
 ... و آروم تو جام جابجا شدمدمی کشیقی عمنفس

 بودم کھ امی غرقھ تو رونقدری برام آماده کرده بود، اما من ازی می آب و رووانی لھی
 ....متوجھ نشده بودم

 :مھ دادم رفتھ مو برگردوند و ادالی ِ تحلی قلپ از اون آب انرژھی
 کوتاه ی کرده، مثال موھاشو بکسرریی تغزی پروکردمی بود کھ احساس میچند وقت_ 
 گفتی و مکردی باھاش بحث میلی بابا خد،یکشی مغی گوشش و تی و کناره ھاکردیم

 باباھم ومد،ی میزی شکستن ِ چی و مدام تو اتاق صداکردیدرس بخون اما اون گوش نم
 خارج و تو گوشش خوند کھ حداقل ی ھاھ از دستش خارج شده کنترلش زمزمدیکھ فھم

 بچھ گمی شدنش برگرده، نمری ھاش برسھ و بعد از سی بھ کثافت کارطی محنیدور از ا
 نی بدونم انکھی بدونھ اکردم،ی مسائلو ھم درک نمنی بود و ا١٣بودم اما خوب من 

 بھ پا یق قشرھی بابا گفتم، اونم ینقشھ  از زی رفتم و بھ پروکنھی بھ پا میحرفم چھ شر
 ی کرد، ھمھ شونو بابا از سفرھایکی مامان ی ھاینیتموم خونھ رو با چ.. کرد کھ نگو

بابا اولش فکر کرد مامان گفتھ اما بعد از متوجھ شدنش و ... بود دهیخارج از کشور خر
ت خودش گوش  گفدادی گرفت و با داد و بزجلوشویتو بدو ِ زدنش بھ من بود کھ پرو

 ... کردی بابا رو خنثقی طرنی وبھ اگفتھی کھ داشتھ بھ مامان مهدی بوده وشنسادهیوا
 شمی پزی پرونکھی خارج رفتنشم کنسل شد و منم خوشحال از ابی ترتنی بھ اخالصھ

 و من زدیاون م...  داشت دستھاش کھ نگوییانوی ِ پی نواھی.. زنھی مانوی و برام پمونھیم
 گوگوش برام بخون و منم گفتی ِ گوگوش بود و میِ عاشق صداشھی ھمخوندم،یم

 ...کردمی مییباھاش ھم نوا
 .... اومدادمی بھ تمی موقعمی زنگ گوشیباصدا
 امر ھی نیا...  اشک تموم چھرمو در بر گرفتھیسی رفت خفمی کھ بھ سمت ِ کدستم
 ...واقعا مرد بود... زیپرو...  می تنھا مرده زندگی اشک بھ واسطھ ختنی بود، ریعاد
 ... و جواب دادمنیی چشکھام سر خورد پای قطره اشک از گوشھ ھی اون زمان، ادهی بھ

 ....با لکنت بھم فھموند کھ منتظرمھ باھاش برم پارک..  بود بھار
 : بود لبخند تلخ زد و گفتاوردهی نونی بھ می کھ تا اون لحظھ حرفنیشاھ
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تقام ادامھ شو بشنوم اما مغزه شماھم آرامش  مشنکھی با اھی ِ امروز کافیبرا_ 
 ...خوادیم

 ....نی کھ بھم اعتماد کردخوشحالم
 .... اومدمرونی ازش تشکر کردم و از اون اتاق بی لبخندبا
 ...زی راه ھمش بھ فکره کارم بودم، بھ فکره پروتو
 ... داداشم کردی فکره تنھا داداشم کھ ببھ
 زود یلی کج کردم، بعد از رفتنھ بھ قطعھ ش خ راھمو بھ سمت بھشت زھرااری اختیب

 یشگی ھمِگاهی جای و دستشو گرفتم و رودمی دراز شده ش بھ سمتمو دیاز دور دستھا
 ... نشستمشیو ابد
 ... دم ِ گوشش زمزمھ کردمآروم

 خبر انتی از جری کسخواستمینم... خواستمیمن نم...زمیسالم پرو... سالم تنھا داداشم_ 
 و حرفھاشو ارهی روانشناس داره روانمو بھ دست مھیدار بشھ اما انگار 

 شد، از لی کھ بھ زور بھم تحمیدی از ھمھ خستھ م از خودم از حمزیپرو...خونھیم
 ... یحت..مامان از بابا 

 بھ روح ِ ی جنجالچی خاطر سکوت کردم و ھنیبھ ھم...  بگم بھار دی نچرخزبونم
 .. نکردممیبرادرم تقد

 ... توی تو اما برای بود، بنی دلم چنریتقر
 بابا ادی بود بھ احتمال زسی ماھش بود کھ بدست اومد قبرش خی ِ رودنی آرامشم دتنھا

 .... مامان اومدن و برگشتنای
 بھ مقصد خونھ نباری و بھ حرکت دراوردم و انی ماشگشتم،ی برمدی شده بود و بارید

 ....روونھ شدم
 کردم چرا کھ اون ھمھ دای تو بغل گرتم و از خستھ بودنھ ازش تنفر پاقی با اشتبھارمو

 ... من بود و من با اون زنده بودمزهیچ
 بھ بابا نگاه نازی و پرنازی مھ مامان از تعجب بھ ری کامل خوردم، طوریلی خناھارو

 خنده م گرفتھ بود چرا کھ خودمم تعجب کرده بودم رفتارم ناخودآگاه عوض کردمیم
 و صحبت کردنھ با اون زی آره حتما از پروگرفتی از کجا نشئت مدونمید و نمشده بو

 .....بوده
 

 ھ؟یک_ 
 خانوم خوشگلھ م کھ اومدم زشت ھارو بردارم وبدم بھ ھی..  نھ ای یکنیمنم منم باز م_ 

 ... و برمیشھردار
 ... وارد شھنیمی زدم تا سفونوی ِ آکی تی خنده ابا

 ....ود بی ش با بھار ستودنرابطھ
 ... دواردور عادت کردی رابطھ نی جو و بھ انی زود بھ ایلی بار، بھارم خھی ی اھفتھ
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 دوست بود کھ ھی خوده ھی نای دوست نھ عھی کھ مثل ی شخص ِ نمونھ بود، کسھی اون
 ....کردی اوضاع مِی در خوب جلوه دادنھ ھمھ یسع
 در مقابلم قرار گرفت و با نازک کردن ِ پشت ِ چشمش ی مزاجبای و زیی خنده روبا

 :دیباھام دست داد و آروم دم ِ گوشم نال
 ....قھوه_ 

 ... ازم دور شد و بھارو تو آغوشش جا دادی با چشمکبعدم
 ...دمی و قھوه رو براش تدارک دمیدیخند
 .. شدمقی جا خوش کرده بود بھش دقی ِ مبل ِ تک نفره ای روبھ روم رویوقت

 ... خوشحالشی خوشحالیو من برا...  خوش حال بودواقعا
 خانواده کجان؟_ 
 : دادم و گفتمھی ِ مبلم تکی پشتبھ
 ... کالس کنکورنازمی بابا سره کارو بارش، پرد،یمامان خر_ 

 ... بودی کھ جاش واقعا خالیکس..  رفتزی پروی ذھنم بھ سمت ناخودآگاه
 ... لب زمزمھ کردمِریز

  تو قبرزمیپرو_ 
 ی سعنطوربود،ی ھمشھی کردن شد، ھمی کرد و با بھار گرفتاه بازدنی بھ نشنتظاھر

 داشت کھ ھر دهی مسئلھ عقنی بھ سمت خودش پاس بده، بھ ازی منو از فکره پروکردیم
 دونمی کنھ اما من می خودش زندگی تالش کنھ برادی و آدم باشھی با زمان حل میمشکل

 .... و نخواھد بودستی نیرفتن ادی از زی پرودونھیکھ خودشم خوب م
 : و گفتمدمی کشیقی عمنفس

 چھ خبرا؟_ 
 خودش رھا کرد و ی چپش انداخت و بھارو بھ حال ِ بچھ گونھ ی پای راستشو رویپا

 :گفت
 ....می دارشی جشن در پھیفقط .... ی سالمتچیھ_ 

 بھ خودش ی ِ منظورش اوردم کھ لحن ِ مغمومدنی بھ ابروام بھ ھدف نفھمی اگره
 :گرفت و گفت

 .... تولدمھانکھیمثل ا.. نباشھ خانومادتی دیبا_ 
  قطاره ذھنمو بھ کاووش دراوردم، امروز چند شنبھ ست؟...  کردمفکر

 م؟ی ھستی تو چھ ماھای
 ؟ی چھ سالاز

 کردم ی سعی شده باشم، با لبخندجی اندازه حواس پرت و گنی کھ تا اشھی نمباورم
 .... جوابمو دادی ش واقع شد و با لبخندقھیانگار مورده سل کھ رهی بپذموییدلجو

 ...ایای بمای خوشگل مثل قدیلی خخوامیم_ 
 : و گفتمدمیخند
 ....چــــــــــــــــشم_ 
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 ...می ک شوھرت بدیای بھ چشم بی مردام ھستنا پس سعنیبب...  بالیب_ 
 : بھار گفتمی بھ سمت ی و با اشاره ادمی رو شکمم کشیدست
   ھندستون کنھادهی لمی فدمی ِ دو تا شکم بادنییبعد از زا_ 

 : زد و گفتیچشمک
 ....انی بھ چشم مشتری ھا بوهی روزھا بنیا_ 
 ... میفعال کھ ما متاھل_ 
 : بھ سرش زد و گفتی بھ اسم اوردن ِ متاھل تشربا

 بود از روزی کھ با شھربانو حرف زدم دی بارنی آخر،ی اوردادمی یخوب شد گفت_ 
 ...گفتیطالقت م
 : تر کرد بھار نشنوه و ادامھ دادواشی صداوشو

 ای اکی ترکشھ،ی منی کھ ھروئنھی منظورم اکشھ؟ی می چھ مواددی حمیدونی تو مگمیم_ 
 ... شھیش

 : قطع کردم و گفتمحرفشو
 ...شھی شکنمیفکر م_ 

 : بھم چشم دوخت و گفتمتفکر
 و دو کنھی مدیی تاتشوی عدم صالحمانت،ی زود بعد از زایلی باشھ دادگاه خشھیاگھ ش_ 

 درستھ ،ی بگنی تو بھ شاھزهی ھمھ چدی پروانھ تو بانیبب... تا بچھ ھات مال خودتن 
 آقا حسام بزرگ شده و خوب بھ فنش وارده، اون شی اما پھی ِ ترم ھفتی دانشجوھیاون 

 نی از کتک ھات بگو، از انی ببھ،ی بھ تو کمک بزرگنیوا  مامانشو ملتفت کنھتونھیم
 مثال چرا بھار لکنت گرفتھ، چرا تو نکھی اای بوده، یکھ رفتارھاش بعد از مواد چھ شکل

 ی گواھھی تونست نی شاھدیشا... شدنضی و رفتارات ضد نقی گرفتی مدت افسردگھی
 .... ی بھ نظره من کھ اگھ بھ جاره،یسالمت ِ روانم برات بگ

 : کرد و دوباره بھ حرف اومدسکوت
 ...نی ببزیپس اونو پرو... یگی راحت میلی خش،ینی ببزی پرویبھ جا_ 

 : تو دستھاش گرفت و فشرددستسھامو
 ... من بھ فکرتمکنمیخواھش م_ 

 . بگو تا بتونن تورو صاحب ِ بچھ ھات بکننازھمش
 :حث و با گقتنھب... شدمرهی سرد ِ جلوم خی بار بھ قھوه نی دادم و اھی تکدوباره

 ... گم شدهدیحم_ 
 : گذشتھ ش گفتی نھی کردم اما اون با داشتنھ کعوض

 ....اقتی لی نامرد ه بی کھی مردرهیبھتر بره بم_ 
 .... تلخ جوابشو دادمی لبخندبا

 .... رومی تلخ و سرده جلوی قھوه ھی مثل تلخ
 .... بودنمدی حمی تلخ ِ بی تموم ِ روزھامثل
 ...یعنی نی و ارهیگی رو نمھی خوبھ چون احضاریلی اگھ گم شده باشھ خیپر_ 
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 ........ نمی و ببدی بھ سمت حمدمی ِ امی کور سونی باال گرفتم تا آخرسرمو
 ....طالق ِ زودھنگام_ 

 ...اسی و یدی نا امدوباره
 ؟...ای خداچرا
 من دورش  ازیخوای مشدمی و عاشقش مکردمی عادت مدی حاال کھ داشتم بھ حمچرا

   گمش کنم؟دی چرا حاال با؟یکن
 دی وکال و مشارورا رو دارم بانی حاال کھ خونواده مو دارم، دوستامو دارم، بھترچرا
 ... بره
 ...!!!!چرا

 ... گلھ کنمنیمی سشی پتونستمینم
  بگم؟ی چاز
   تنگ شده کھ نامرده؟ی کسی کھ دلم برانی ااز
  و کرده کھ بچھ شو بھ لکنت دچار کرد؟ی کسی دلم ھوانکھی اای
 ؟... خوش عطرش بگم؟ از کدومی ھای از ھم آغوشای

 ... کردینی شونھ ھام سنگی رویدست
 ....  گاھش بودھی تکینی سنگشھی بود مثل ھمنیمیس
 شونھ ھارو داده نی وقتھا خدا ایبعض... الیخی اما بزمی عزی داری چھ احساسدونمیم_ 

 ... الیخی بی باال و بگیکھ بنداز
 : و گفتدی کشیقی عمنفس
 ی کارت بدم، راستدی جاھارو بایلی برم خدی جان اما من بای پردی ببخشیلیخ_ 

 نیای آقا حسامم ھست بھارو خوشگل کن باھم بھی پارتی جور باھی دعوتن نامییشھربانو
 ؟... خودمِیباشھ آج
 .... کردمدییباسرتا
 ... رھا کرد و رفتیدواری ِ موھام نواخت و با دستھاش منو بھ سمت امی روی ابوسھ
 ...  شدیکی چشمھام ی ِ نھفتھ ی ِ اشکھاختنی تق ِ رفتنش با ریصدا

 ....   ھام بلند شدآخ
 اظھار دھای مادرش چقدر بدبختھ و بھ حبر و بادیفھمی مدی تو گلوم چرا کھ بھار نبااما

 ....کنھی میبھ خوشبخت
 ... بھتر از دفترمی اھی دارم و چھ تخلاجی احتھی تخلھیدم بھ  کراحساس

 ... خدابنام
.. 
 ... از غم گفتمانی تا پاو

 .... کھفی اما حشدی غم ھام تمام می ھاانی دفترھام با پاِی ھاانی کاش پای چھ گفتناما
 .....شھینم
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 ... چھ ناز شد قربونش برمی آھان خوشگلم وانتت،یسرتو باال کن مامان بب_ 
 :دی کج کرد و خودشو تو بغلم محاصره کرد و آروم نالسرشو

 ...یمرس..ممم_
 ی ارهی ِ لکنت ِ بھار زدم و بھ روش لبخنده تی ِ مھار ِ بغضم در ازای برایقی عمنفس

 ...رو پاشوندم
 پدرشم بھ ی پاش کردم و عطره مورده عالقھ زشوی پاشنھ بلنده نوک تی ھاکفش

 .... و اونو کناره خودم آماده نگھ داشتمدمیاسش پاشلب
 ..دمی از رنگ قرمز پشیی با رگھ ھای و مشکی ِ بلند ِ خاکستری ماکسھی خودم

 چون از باال تنگ بود ومد،ی خوشم منشیی داشت اما در کل از قسمت پایکی خوره شتن
 ی بھ طوره کامل ماھنیی اما از پادی گشاد مشیِ ِ شکم تازه بزرگ شده م کمیو رو

 ....زاشتی مشی و اندام و بھ نماشدیشکل باز م
...  بروبایز:  م وارد شد کھ ی اشھی تلنگر بھ قلب ِ شھی بود اما تھ ِ دلم یبی عجاحساس

 .... ی شدن و داردهی دبای تو حق ِ زی بشدهی دبای زدیتو با
 مملو از ی و با نگاھدمی پاشنھی نگاھمو بھ آنی آخری کارو تموم شد با لبخندیوقت

   بود؟ی چلشی دلدونمیم..  کردی بھم نگاه مرهی بھ بھار نگاه کردم، خیخوش
 بشھ نھیبی وقت نمچی کھ ھیی بھ لبخندھارهی خدمی باده،ی مامانشو ندی وقتھ خنده ھایلیخ

 ی ِ پی ِ مامانشو تو دستش خفھ کنھ و با بوھای طره از موھاھی کوچولوش یو با دستھا
 : از تھ دلش آه بکشھ و بگھیدر پ

َ پپپیای می کیش...دادا...دا_  َ  ....س؟..َ
 :دمی کردم و تو گوشش نالکی گرفتم و چشمھامو بھ نشونھ حساب کردن باردستشو

 ... روز١٨٠ شھی ماه م٦... ی صبر کنگھی ماه د٦ حدودا دیاوممممم با_ 
 :دی کرد و پرسزی بھ چشمم تنگاھشو

َ از دددیعنی_  َ  شتر؟یبه تا ..َ
 : و با بلند کردنش رو شونم گفتمدمیخند

 .... تا١٠ از شتری بیلیخ... آره ھمھ کسم.. آره جونھ ممان_
 ....کردمی شھ و من ھمونجا با تموم ِ قدرتم کنترلش مادهی پکردی شونم تقال مرو
 .. شدرهی مامان متعجب بھمون خرونی بمی از اتاق اومدیوقت

 ...دی شونھ ھام دی بھارو باالنکھی کرد اما بھ محض بھ امونییرای با لبخند پذاولش
 :دی و غردی بھم کوبدستاشو

 ...!!!!!!!! تو شکمتی بچھ ،ی مادرنیی بزارش پایپر_ 
 کھ ازبس ی کردم و بھارم از اون باال در حالی و با حالت دو ازش خداحافظدمیخند

 رو تو ی مادری بای باِی دستاش بھ نشونھ ِی با اشاره زدیتقال کرده بود نفس نفس م
 .... گذاشتیخمار
 ...رسونھی رو بھ نوش ِ جونم می چھ نوچ نوچ ھادمی ِ سرمو نگاه نکردم و ندپشت

 ...دمیاما من خند...  نھھ؟یبی عجزهی چیلیخ... آره ... دمی جاش از تھ دلم خندبھ
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 ...دمیدرو بستم و کمرمو صاف کرد و پشتشو مال... جلو گذاشتمنی تو ماشبھارو
 ... شده ھانی بھ تختھ بچھ مم خوب سنگبزنم
 ... توجھ مو جلب کردفونی از پشت ِ آی کسیصدا

 .... و خودم بھ طرف ِ صدا رفتمنھی بھار اشاره کردم بشبھ
 ...دمی و ددی حمکھی ِ در کوچی تو چشماز

 ...دمی ِ شب دیاھی از سی و در حالھ اکشی فقط اندام ِ باردمشیدی نمکامل
 ... با زنم حرف بزنمخوامیمن م....ا حاج خانوم تورو خد_ 

 ....کردی متی حکای مثل نگاھش مخمور بود و از اون زھره لعنتصداش
 .... دادگاه رو نگرفتھ بودِی گم شده بود و نامھ دی کردم آخھ حمتعجب
اما صد در صد ... دیدی منو نمی بود مادرکی شکر چون ھوا کامال تارخدارو

 ...نمشی ِ زود ممکنھ ببی بھ زوددونستیم
 صورت نی نزار بھار با ارونی بادی داره میپر... نی برم تو رو بھ حسدینھ حم_ 
 ...نتتیبب

 ..مارمیمگھ چشمھ؟ من ب_ 
 ... باالدی کرد و دماغشو کشینیف

 ...شدمی اما من داشتم با صداش آروم مبھیعج
 .... آرامش کھ تاحاال نداشتمھی

 کھ چقدر دلتنگش بودم، چھ خوب چھ دمی داشتم، فھمازی چقدر بھ زھره صداش ندمیفھم
 .... ِ زنش بجنگھی مردانھ براخوادی نامرد باشھ مخوادیحاال م... بد اون مرده من بود

 ...  از پشت شونھ ھامو نوازش دادی ِ دستیگرم
وردن و نزاشتم  مادرانھ م بھم ھجوم ای بھار تمام ِ حس ھادنھی اما با ددمی ترساولش

 ...نھی وضع ببنیباباشو با ا
 ....می برگشتنی کردم و با دو بھ طرف ماشبلندش

 ....ستی مرده من نگھیاون د...  خواستمینم
 ... زدمموتیر

 ..زدی پرپر مقلبم
 .... ِ تپشش منو بھ عرق کردن انداختھ بودیصدا
 ... بودیبی عجحال

 ...ی جا کردیتو ب" نھ" گفتی داشتھ باشم، اما عقلم مدوی حمدی باکردمی ماحساس
 داشتمش گاز دادم و ری بغل تو تصوی نھی کھ از آی و با سرعت در حالدمی کشینفس

 .... ش بھ من چشم داشتدهیاون ھاج و واج با اون کمره خم
 ...دمی دبھارو

 ...دیدی شده بود بھ سمت پشت و بھارشو مخم
 .... کردسکوت

 .کنھی و شروع بھ غرش مشھی مری بزنھ مامان پروانھ ش ش اگھ حرفدیفھم
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 جھان دی آھنگ شاد از امھی اومدنو داشتن با رونی بھ بلی کھ می مزاحمیاشکھا
 .... نکرده باشمی بھار کاریپوشوندم تا حداقل جلو

 اراده با ی بمیدی رسی کھ وقتیی سرعتمو کردم، تا جامی خوب از خونمون دور شدیوقت
 نھی ترک خوردمو با لبھام تر کردم و بھ خودم تو آیدست پاھامو ماساژ دادم و لب ھا

 .... روا کردمیدیخستھ نباش
 ... بودمومدهی ننیمی سی وقت بود خونھ یلیخ
 ...کردنی می اونجا زندگانسالشی بود و با مامان بزرگ ِ مشیِ خونھ ارث پدرنیا

 خونھ نی پا بھ ای کھ از سره ناچاری روزدمھ،ای پدرو مادرشدنشو خوب ی بھنوز
 تو نی بود و ای مقدار مقرراتھی نبود فقط یِگذاشت، اما خوب مامان بزرگش زن بد

 ....شدی مدای پانسالی ِ می ِ زن ھایھمھ 
 ... بردمشی ِ خونش پنگی پارککی و تا نزدنیماش

 .... نموندنمی ماشی برایی ھا جالی ازدحام ِ اتومببخاطره
 ... کردمادهی پبھارو

 ....دمی پلھ ھا دی باالنھی و دست بھ سنیمیس
 کرده بود و من ی ِ شال مخفری بھ تنش بود، موھاشو زیپی ِ کیسی انگلقھی ِ یشمی ِ لباس

 ....دمی خوب بھ چشم دشویفقط رنگ ِ شراب
 شتری داده بود و بھ چشم برشیی بھ چھره داشت کھ خوب صد البتھ تغی ِ تندشیآرا

ھمھ اونو بھ خاطره اخالقش دوست ... دمیپسندی مشتری ِ ساده رو بنیمی اما من سومدیم
 .....تشی و موقعافھیداشتن نھ بخاطره ق

 ... و بدو بھ طرفش رفتدی کشیفی ِ خفغی جی از خوشحالدنشی با دبھار
 :دی با غر نالنیمی کھ سدی و بوسنیمی سنقدریا

 ... آدمو دختراااااااینکیک م*ی*ر* ح* ت ...  بابامینکن خورد_ 
 .... راحت کردمنیمی از خوب بودنھ حال ِ سالشوی خیَ منگ نگام کرد کھ با لبخندبھار
 .... حرکاتش شک داشتمنی راستش خودمم تو خوب بودنھ حالش با اوهللا
 ...دی پلھ ھا بھ گوشم رسیاز باالھا))  خانومنتیز((  مامان بزرگشیصدا
 ...دمشیدی بود نمدمی ِ دی جلونیمی سچون

 ... خانوم دادمنتی و بھار بھ زنیمی بلند کردم و نگاھمو از سسرمو
ُ بلندشو رویموھا  کھ با یتونیکت و دامن ِ ز..  شونھ ھاش بھ رقص دراورده بود یِ

 ... و بھ رنگ دراورده بودییبای ِ زیرنگ موھاش ھارمون
 ... رو داشتییبای ھنوز برق ِ زشی عسلچشمھاش

 ....دمی جلوم ظاھر شد نزاشتم خم شھ و دستشو بوسنشیلور بی عصابا
 .... تومی تعارفم کرد بری و با لبخنددی موھام کشی رویدست

 ...دمی و شننیمی ِ سی گوشم صداپشت
 ؟یای بدی از ھمھ تو بارتری دی نامردیلی؟خیتا حاال کجا بود_ 
 ...دمی محیتوض...  بخدا نتونستم دیببخش_ 
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 ...میتن وارد شد٤ جمع کرد و ادامو دراورد و با خنده ھر لباشو
 ... خانومنتی و زنیمی بھار، سمنو

 
 ِ ی ھایواری خونھ رو عوض کرده بود، از مبلمان ھا گرفتھ تا کاغذ دلھی ِ وساتمام

 ....شدیآشپز خونھ کھ از دور تو روح ِ آدم نواختھ م
دستمو گرفت و منم ...  رھا کردنییپا چشمک بھ سمتم اومد و بھارو کنارم بھ سمت ِ با

 ی ِ مارو ترک کرد و بھ سویِ خانوم بدو ورود بھ سالن ھردونتیدست ِ بھارو، ز
 ... رفتشیمی قدیدوستھا

 خانوم نتی برادر ِ زی مرتضوی کردم، آقاداری کھ اونجا باھاشون دی خانواده انیاول
 بھ ھمراه خانوم کردی کھ ھنوز با کراواتھ جوون پسندش سر میبود، مرده کھنسال

 ... ِ عطش پر کنمی کھ حاضر بودم تو بغلش تا صبح مشممو از بوی پوشکیش
 از بی ترتنی بھ اشدن،ی عاشقھ ھم بودن اما بچھ دار نمیلی بودم خدهی شننیمی ساز

 ..  پسر بھ نام ِ ارسالنھی بچھ گرفتن، ھیپرورشگاه 
 ی عالقھ شناختمش،ی نشونھ منی بھ ای بود کھ در حالتھ کلیدو چھارشونھ ا قد بلنپسره
 ...  داشتنی بھ خواننده گیوافر

 ... بھارم با لبخند جواب ِ محبتشو دادد،ی نگاه کرد و آروم لپشو کشتی بھار با تھنبھ
 و اشاره جواب ِ مای کجا حرف بزنھ و کجا با ادونھی قربونھ دختره نازم برم کھ میالھ

 ...طرفشو بده
 مغرور و متکبر با ی بود، زننیمی ِ سی عموف،ی ظری آقای خونواده، خونواده نیدوم

 ... بود سالم کردمدای پشینی کھ فقط نک ِ بی اسالمیحجاب
 و اگرم شدنی مراسم ھا حاضر نمنی تا پسر داشت کھ ھردو طلبھ بودن و البتھ تو ادو

 ....شنی گذشتھ محو می ھاداری زود مثل دیلی اعالم حضوره و خیحاال اومدن فقط برا
 .... کم دور تا دور ِ سالن و جمع و جور سالم کردمکم

 ... بودوانی کمی ِ نگاھش بھ سمتش رفتینی نفر کھ با سنگنیآخر
 مردونھ و آقا یلی کھ بھ دستش بود خی بلندھی ِ پاوانی کھ با لطونی جوون شرو شھمون

 .... شده بودرهیمنشانھ تو چشم ھام خ
 ... شدم و دست ِ بھارمو محکم تر گرفتمذوب

 ...وانی بود و پسرش کھ پشتش بھ ما بود و روش بھ کی خانوم فرخکنارش
 بھ طوره کامل بھ سمت عقب نی شاھوانی ِ کی ِ ابروی باال رونده ی اشاره ھابا

 ....برگشت
...  جوابشو دادمی ِ سالم خم کرد، منم با لبخندی ژکوند سرشو بھ نشونھ ی لبخندبا

 شد و روبھ بھار مردمک ھاش رهی چشم بر ھم زدن بھ دستم خکی اسی بھ مقیفور
 ...معطوف شد

 .... شدم اما خودمو جمع و جور کردم و کنارشون حاضر شدممتعجب
 ...ی و با شکوه حاضر شدبای چھ ززمیسالم عز_  ی فرخخانوم
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 ...  خم کردمسرمو
 ...نیممنون لطف دار _

 : راغب بھ باال رفتن کردمو گفتمی سالم با خانوم فرخی ِ بھارو برادست
 ...دخترم بھار_ 

 دست داد، با ی درست باالتر از سنش رفتار کرد و مودبانھ با خانوم ِ فرخنانھی متبھار
 .... خطاب کنھیاتورینی و مبایوقار اجازه داد گونھ شو ببوسھ و اونو ز

 ... کردمطونی شِی جمع ِ اون پسره ی حواسمو از خانوم فرخوانی ک ِی صدابا
 رو بھ زانو ی کھ ھر دخترییاز ھمونا... زدی پسرونھ موج می ھاطنتی چشمھاش شتھ

 .... جمع کم نبودننی و بدون ِ شک تو ااوردیدر م
  ِ فاخر؟ی بانویچطور_ وانیک

 ...  ِ ابروام بھ وجود اومدانی میبند
 ؟یشما چطور_ 
 ایری از ما فرنگ فقی سراغھی و شما بسم هللا کھ می کھ ما جن شدنی مثل امیما خوب_ 
 ....یریگینم
 ...دمی اراده خندیب

 ..می ِ احوالتون دورادور ھستیای جودی داراری شما اختھ؟ی حرفھا چنیا_ 
 .. شد و زوم کردرهی بھ لبھام خمتعجب

 ؟یدی پرسیاز ک_ 
 ازم دفاع کرد و منو نیب دادن پس اومدم کھ شاھ سوالش ھول شدم و در صدد جوااز
 ... خودش کردونھیمد
 .. پرسھیاز من مرتب م_ 

 ...ی کردی بستھ ھرچقدر خوشمزه گوانی کیعنی ھم فشرد کھ ی دندوناشو رویحرص
 کھ بھش ی در حالی و جدی ِ دو لحن ِ شوخنی بی اون از رو نرفت و با پوزخنداما

 : گفتکرد،ینگاه م
 ؟...ی چرا بھ من نگفتی در ثانخوره؟ی؟ آخھ تو کجات بھ من م...بھ تو_ 

 ققھقھ ی خشک صدابای جمع بزرگ تقرنی دھنشو گرفتھ بود تا تو اِی جلوی فرخخانوم
 ...ش باال نره

 ..ستی جاش ننجایبسھ بچھ ھا ا_ 
 : گذاشت و گفتی خانوم فرخی دستھای دستشو رونیمیس
 ...بزار راحت باشن_ 
 تشکر کرد و روبھ نیمی از سی بود با لبخندیتی موقعنی کھ انگار منتظر ھمچوانیک

 : بچھ گونھ گفتیبھار با لحن
 ؟یکنیکوچولو با من ازدواج م_ 

 ... از سوالش جا خورد وخودشو بھ دامن ِ لباسم چسبوندبھار
 ...ی مشکل داری از نظر روانشناسگمی کھ میکنی کارارو منیھم_ نیشاھ
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 ...دی از شما خائن سوال نپرسیکس_ نی روبھ شاھوانیک
 .. متعجب بھ صورتش نگاه کردنیشاھ
 ؟ی خوبوان؟یک_ 

 : دستش کرد و گفتوانی بھ لی ااشاره
 ؟ی سرو کردی ِ آب مواده الکلینکنھ بھ جا_ 
 : بھ ظاھر مستانھ زد و گفتی قھقھ اوانیک

 ؟یکنی فکر میتو چ_ 
 ...یدی جلوه ش می ت الکلھی تو با روح اماِی الکلری غیدنیکھ نوش_ نیشاھ
 ....اما خودمو کنترل کردم... م باال گرفتخنده

 ... قشنگ و حساب شده جوابشو دادیلیخ
 : گفتی ساختنی با اخموانیک

 ...نھ بابا_ 
 زن بابا_ نیشاھ

 ندارم_ وانیک
 رم؟ی برات بگیخوایم_ نیشاھ

 ری خودم بگیبرا_ وانیک
 ... تکون دادیدی قی سرشو از بنیشاھ
 ....نی قزویتو بھ سنگ پا_ 
 ؟ی زکگمیم_ وانیک

 ..یگیم_ نیشاھ
 ؟...ریبرو بم_ وانیک

 ..یگیم_نیشاھ
 ؟...برو بتمرگ_ وانیک

 ...یگیم_ نیشاھ
 ... مادرانھ ش ھردوشون و ساکت کردی با خنده ی فرخخانوم
 .. خودش بودیکیھمون ز_ ی فرخخانوم

 : گفتکردی کھ لبخندشو جمع می در حالنیشاھ
 ...یکی نھ ز،یِمامان ِ حقوق دانم زک_

 و با اشاره بھ در سالن حواسھ ھمھ رو با اونجا دی با سره شالش خندی فرخخانوم
 ...کشوند

 .... دور شناختمش، آقا حساماز
 دادم بمونم تا خودش کھ اومد منم حی بھ طرفش رفت اما من ترجی با عذر خواھنیمیس

 ...لیبر چند دل کنم بنا یسالم و احوالپرس
   بچھ مشدی متی بھار باھام بود و اذنکھی انیاول

  من صاحب جشن نبودمنکھی ادوم
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 ... ترک کردشدی جمع و نمنی انکھی اسوم
 ... کردنفی و تعردی با آقا حسام ھمھ از بھار تمجی از سالم و احوالپرسبعد

 ....کردی ھاشون با لبخند و گفتن ِ ممنون تشکر مفی موقرانھ بھ تعریلی خبھارم
 ... پرداختملی و من تازه بھ تحلمی تعارف جمع ھمھ نشستبا
 ِ کم ی صورتی با لباس ِ مردونھ وانی ک،ی حسام کت و شلواره خوش دوخت شکالتآقا

 خوش ی با کت و شلواره مشکنمیرنگ و فرنگ پسند و کاله ِ کج ِ ھنرمندانھ و شاھ
 .... حاضر شده بودنی خاکستری بکار رفتھ یخ ھادوخت با ن

 ... راه رفتن نبودی جاگھی رفتھ سالن متجمع شد و درفتھ
 ...ی رقص و بزن و بکوب نبود، جشن ِ بزرگ و رسمگھی دی جشن ھامثل

 ِ ی استخر آبھی... بودوستھی کھ بھارم بھ اونا پی بازی جا مخصوص ِ بچھ ھا بود براھی
 ... گوشھ ش جا خوش کرده بودنھیشده بود و ھرکدوم  کھ پر از توپ کیکوچ

 ی با چشمھاش بھم اشاره ی کھ خانوم فرخرفتی کم کم داشت حوصلھ م سر مگھید
 ...تراس و کرد

 رگی و موشدی برتنھ آدم نواختھ می آبان سرد و سخت ھمچون رعدِی زهیی ِ پایھوا
 ..کردی مداری بھ خواب رفتھ رو دوباره بیھا
 .... ِ مفرطی ھوشی بھی خواب، از ھی از

 ... ِ ھوا دعوت کردمی بھ سالخپاھامو
 .... رو از لبھام جدا کردیندی آخ ِ خوشادیِ کھ بھ مچ پاھام تابیسوز

 .... سرد ِ تراس دادی بھ آھن ھاھی و اونم مثل من تکدی بعد از من رسشھربانو
 ... زدلبخند

  خانوم؟یچطور_ شھربانو
 و نی کنار رفتھ شاھی ِ پرده نیاز ب... شت ِ سرم و نگاه کردمپ... تکون دادمسرمو

 ...دمید
 ....زدی حرف موانی بھ تراس و لبھاش بھ کچشمھاش

 ...  برگردوندمسرمو
 ...گذرهیم... خوبم _ 
 ... گھ مردت نامرد باشھی حتمونھی می مثل آوارگی مردیب..  یستی خوب ندونمیم_ 

 ... دادم بھش نگاه نکنمحیترج
 ِ اون جنت ی چرا اما دلم برادونمی و نرفتم، نمی روانشناسی بود جلسھ ی ھفتھ اچند

 ی بھ راحتتونمی ندارم و می غمچی تو اون بھشت ھکردمیواقعا تنگ شده بود احساس م
 ... از گذشتھ م حرف بزنمی سختیکھ نھ حداقل بھ کم تر از واژه 

 یآخھ من واقعا از علوم روانشناس..  کرده باشھزمیپنوتی منو ھنی واقعا شاھدی شادونمینم
 .... نداشتمیشناخت

  ست درستھ؟شھی شوھرت مبتال بھ شگفتی منیمی کھ سینجوریا_ شھربانو
 ... ِ در خشکم زدی از اون باال جلودی حمدنھی بگم بلھ کھ با دخواستم
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 ....  منتظره جواب ِ مد ِ نظرش بود اما منشھربانو
 ....وال ِ اون زن توجھ بھ سی نقطھ بھی بھ معطوف

 ... ِ لب زمزمھ کردمریز
 دیح م_

 ....ستادی ِ در ای ِ جلوی دهی مرده خمی ِ نگاھمو دنبال کرد و رورد
 ... رسوندمنیی اونجا رو ترک کردم و خودمو بھ پای و صدا زد اما من بھ آننیمیس

 اما من خرد تراز اون کنھی مینی سنگکلمی ِ ھی رویی راه چشمھانی کردم باحساس
 ...رمی رو بھ عھده بگی ِ نگاھلیبودم کھ تحل

 ... در برگرفت اما بازم خودمو رھا کردمفموی نحِی شونھ یدست
 ... کرد و دستم بھ نرده ھا بند شدری گنی زمی کفش ِ رونی پشت ِ اولپام
 ...گرفتم قرار نی فرار و پروانھ خانوم ِ شاھنیمی ِ سی پری شدم و دربرابره پربلند
 ...زهی و بھ ھم برنیمی جشن ِ سخواستمی مات شده بودم کھ نمدی حمدنھی با دیچنان
 دی ازش ساختھ بود بایاالن حالش خوب نبود و ھرکار... شناختمی و خوب مدی حممن

 ... برهکردمیردش م
 ... خستھ مایخدا...  مثل ِ منی ِ بھ زنھا ی وایا...  شوھرنی بھ من با اِی وایا

 نھی صحنھ ھا رو ببنی بچھ م اخواستمینم.... و بھ سمتش رفتمدمی شکمم کشی روشالمو
من سھ ماھم ...  از جنس ِ خون تو شکمم و از دست بدمی ِ دوست داشتنیو تنھا لختھ 

 ی و صدازدی نبض می ھرچند ناخواستھ بود اما االن خواستندمیپرستیبود و بچھ م م
 ....کردین م کردی بھ زندگکیتپش ِ قلبش قلبمو تحر

 .... قدم بھ سمتم اومدھی دنمی دبا
 کردم و اونوھم بھ اجبار بھ اونجا می قای ِ پشتاطی پشت ِ درخت ِ باالبلنده حخودمو

 ...دمیکش
 نھی سی قفسھ ی خودمو کنترل کنم، دستمو روتونستمی نمزدم،ی نفس نفس مدنمی دوبراثر

 ...دمی کشیاپی پقیم گذاشتم و چند نفس عم
١ 
٢ 
٣ 

 .... مردونھ شو دور ِ مچ ِ دستم حلقھ کردی دستھادی نفس زدنم حمنی سومسره
 .... ِ منیپر_ 

 ...رونی بدمی بھ شدت از تو دستھاش کشدستمو
 ....نمیمی سی بھ تو گفت من خونھ ی اصال کنجای ای چرا اومد؟یخوای میچ_

 ....اوردی برعکس دلمو بھ درد مکرد،ی خنده ش دلمو آب نمگھیاما د.... دیخند
 ...ی دوباره باھم زندگخوامیم... اومدم دنبال زنم_ 

 ... قطع کردمی با پوزخندحرفشو
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 آقا؟ آره خوش ی ساختھ بودی من و بچھ ت زندگی برایکنی تنو واقعا فکر م؟یزندگ_ 
 رت؟یغ

 ...واری بھ جانبم کج کرد و با دستھاش منو چسبوند بھ دسرشو
 رو ی ِ ھر کاراری ِ گوشم اختری ِ خمارش زی صدا اونو از خودم دور کنم کھخواستمیم

 ....ازم گرفت
 ....ادی اون مردک میصدا....سسسسیھ_ 

 گفتی منی بود اما چرا بھ شاھنی شاھیصدا....  بھش چشم دوختم؟ مردکمتعجب
 .... برام سوال بودشناختی کھ اونو میمردک طور

 یتونی کنم تو نمی باھات زندگنمتوی نمگھی اومدم بھت بگم من ددیبزار برم حم..  ادیب_ 
 ...یای خرج منو بچھ ت بر بیاز عھده 

 .. افتادهنجای ایفقط خرج؟ نکنھ چشمت بھ مردا_
 ی اھی ِ ثانی و بھ صورتش نواختم کھ طی ادهی اما کشی کدمی نفھم؟ی چطوردمینفھم

 ....سرش بھ دوران افتاد
 ....  ھاش نبودچھی قبال زود تو ماھمثل
 ...ی َم شدیاغیکھ _ 
 .....  تو صورتش انداختمیتف

 ....رونی گمشو بنجایبرو از ا...  و ھفت جد و آبادت ی خودتیاغی_ 
 ِ نی بی خورد خودمو ازش جدا کرده بودم اما دوباره فاصلھ یلی فرصت کھ سنی اتو

 : و مصمم گفتی جدنباری پر کرد و اعی قدم ِ بلند و سرھیخودمو خودشو با 
 ... تو گوشات فرو کننویا..  یای بی کسرهی گزارمینم_ 

 ... نزاشت جواب ِ چرت و پرت ھاشو بدمنیمی سیصدا
 گذاشتم بره کمپ و خودشو محک دمی نکردم، بلکھ براش جنگانتی بھش خچوقتی ھمن

 ... دادنم بھ ضررمھ نھ بھ نفعمدونی منی ادونستمیبزنھ اما نم
 .... دی حمی عرضھ شدی بچقدر
..  منھی کی برادره کوچی اون جاینیبی ھم طراز منی بر سرت کھ منو با شاھخاک

 ....خاک بر اون سرت
 .... زده بودبشی غدی اومد حمنیمی سیوقت
  ؟ی پریخوب_ نیمیس

 ... تکون دادمسرمو
 .... نشستمی تختھ سنگیرو

 .... کوتاھش قرار دادمی ھانی ِ چی و زدم باال و سرمو رودامن
 ...دی اشکم باری قطره نیاول

 .... و نمناک بودی ابرشھی شمال ھمنی ِ من عی بارونیچشمھا
 ....دیبخشی دل ِ منو خون منجای و ادیبخشی و طراوت منی زماونجا
 .... قسمت از شبم بودنی حرارت بخش انیمی ِ گرم ِ سدست
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 :دمی بلند نکردم و تو ھمون حالت نالسرمو
 ... من ھنوزم دوسش دارمنیمیس_ 
 ...ونمدیم_ 

 .... بغض آلود بودصداش
 ....کردی میی آوا نمای ِ شخصیِ ِ رد پاری زیزیی پای ِ خش خش برگ ھایصدا
 چند ی حسام و درست در فاصلھ ی ِ مردونھ ی سرمو بلند نکرده بودم کھ صداھنوز

 ... حس کردممیقدم
 : گفتنیمیس
 ....میای ما مدیی بفرمان؟یدیآقا حسام چرا زحمت کش_ 
 ...زدمی شوھره پروانھ خانوم حرف مدی من داشتم با آقا حمدمیزحمت نکش_ 

 بھ دامنم پخش شویِ و نور خاکسترزدی مرونی داشت از حدقھ بری اون زچشمام
 ....کردیم
 ...دیلرزی شونھ ھام نمگھید

 : گفتی از لجبازی و عارانھی عامی ماھر با زبونروشناس
 باال اری پش سرتو آروم بی آروم شددونمیم...  باھات حرف بزنم خوامیپروانھ من م_ 

 ی ِ پشتاطی تو حیاگھ خواست.... و از خودت دور کنی منفیُ و کنش ھایو اون انژر
 ....منتظرتم

 ... بلند نکردمسرمو
 درنگ ی ِ قدم ھاش و با خش خش کردن ِ برگ ھا بھم اطالع داد، سرمو بی صدایوقت

 قفل ی جوونِی مشکی بھ خاکستر نشستھ م تو دو جفت چشم ھایبلند کردم کھ چشم ھا
 ....شد

 ؟....کردی مکاری چنجای انیشاھ
 ؟... حسام نبودمگھ
 : بدم، گفتھی دارم از تعجب کم مونده چشمھامو بھش ھددی دیوقت
 .... رفتننیمیعمو و حسام و س_ 
 ....دمی بودم و ناخواستھ اما محترمانھ حرف ھاتونو شنواری پشت ِ دمنم
 محترمانھ؟_ 
 ....شدیآره چون مربوط بھ کارم م_ 

 ....  صورتم پاک کرمی مزاحممو از روی ھااشمک
 شھ؟یاستراق ِ سمع مربوط بھ کارتون م_ 

 : لبش گفتی خنده بھ گوشھ زی رھی خم کرد و با دادن ِ ی بھ جھتسرشو
 ....بـــــــــلھ_ 

 .... باال انداختمیلی می با بابروھامو
 

 .... باال انداختمیلی می با بابروھامو
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 ... ِ سکوتمو تا خودش بھ حرف اومدی ادامھ دادم روزه نقدریا...  کردمسکوت
 یی داشت اما کار کردن ِ با آقا حسام خوب پختھ ش کرده بود تا جای سن ِ کمنکھی ابا

 ... آقامنشانھ تر بودوانی با کسھیکھ رفتاراش در مقا
 .... تو حرکاتش بودی تکبر خاصھی نی بود اما شاھی عالوانمی کھرچند

 ... دارمفھی پروانھ خانوم من در برابره شما وظنیبب_ 
 از شھیھم...  منھھی کاری وهی شنی نظرم بود و البتھ ارهی رفتارتون کامال زامشب

 ی بگم شوھره شما رفتاردی خود متنفرم اما بای و تعصب بیری از زورگادیاجبار بدم م
 ... ما بھ راه انداختی خونھ یاز ادب و جلوبھ دور 
 دنی م شروع بھ تقھی اومد نبض شقادمی دی حمی حرفای بھ سمتش برگشتم اما وقتمتعجب

 ...کرد
 ....کردمی رفتارشو درک نماصال

 ....ادی اون مردک میصدا....سسسسیھ_ 
  افتادهنجای ایفقط خرج؟ نکنھ چشمت بھ مردا_ 
 ...ی َم شدیاغیکھ _ 
 ... تو گوشات فرو کننویا..  یای بی کسرهی گزارمینم_ 

 .... بودنی شاھی حرفھای بھ رودیی بر مھر تالی حرفھاش ھمھ دلنیا
 بود اما اون بازم نی جواب دادنھ بھ شاھی برای ِ پر کردن ِ واژه ای سردرگم در پذھنم

 .... قدم از من جلوتر بودھی
 کردم رفت و شونی مودبانھ حالیلی خمنی پروانھ خانوم، بھ خاطره ھمکنمیمن درک م_ 

بھ ...  بد جور زده بود بھ سرشونشونی درمان دره اما ای فقط جنبھ نجایآمد شما بھ ا
نظره من شما مشکلتون اول از ھمھ بھ شوھرتون مربوطھ ھر چند رفتاره ضد و 

 فاصلھ ی مردنی با ھمچی از زندگنی کنی اما سعگردهی بھ خودتونم برمضتونینق
 ... دیریبگ

 ...  ِقی اما بھار مشکل ِ عمدهی نرسنجای درمان شما ھنوز بھ ای دوره درستھ
 ....نواختمی ِ انشگتھامو می اھام ضربھ ی قطع کردم و با دستھام روحرفشو

 مورد لکنت یاون ب...  منو پدرش شدی اون قرباننی نگیچیدر مورده بھارم ھ_ 
 ... گرفت
 ... بھ گلوم چنگ انداختبغض
 ...دیلرز م چونھ

 .... لرزشنیاول
 .... بچھ ستیلیبھار خ_ 

 .... دوملرزش
 ... سالھ رو داره٢٠ زنھ ی تجربھ شیاما با تموم ِ بچھ گ_ 

 ... آخری سوم و ضربھ لرزش



 83 

 از دور خوردن بچھ م ی کھ چھارستون ِ بدنم و مور مور کرد و درد ناشی ھقھق
 ... دور نموندنیگوش ِ شاھ از نھادم بلند شد کھ از یبدنمو در بر گرفت و آھ

 ... زدمھی طرفم خبھ
 ....  ِ عطره تلخ ِ تنش شبمو تلخ تر کردیبو

 ... انداختدی شب اول عقدم با حمادهی برجستھ ش منو ی کم مو و لباگردنھ
 : از عطرش گرفتم و با گفتنھینی از گردنش و بنگاه

 ...ستی نمیزیچ_ 
 .... درش اوردمی نگراناز

 نشست و دستھاشو دو نیمی سی اطی ِ حی تو پھناینیی تزی تختھ چوبی روم روروبھ
 ....طرف خودش باز کرد

 : نگام کرد و گفتکالفھ
 ....نیاری بفی فردا تشرشھیم_ 
 ...ی کارمو راه بندازیچرا اصرار دار_ 
 : گفتی تکون خوردنچی راحت بدون ِ ھیلیخ

 از می مدرک کارشناسیمن آخرا...کنھی بھ درسم کمک میلی پروژه خنیچون ا_ 
 بدون ی کاره تکھی دی من بای و از طرفکنمی می گذارھی ارشدم دارم سرمای برایطرف

 ی مثل سبک بودن، بیی ھای گژهی برسونم، کاره شمام از وانی عممو حسام بھ پای
 مثمر ثمر باشم و بھ تونمی و مکارمم دغدغھ، آروم بودن و از ھمھ مھم تر مسلط بھ

 ...ھردو کارم برسم
  و با گفتنھدمی کشیقی عمنفس

  امیم_ 
 ... بھ رفتن راغب کردماونو

 .... داشتم اما گذشتمیی بھ تنھاازین
 ....می گذشتم و باھم بھ داخل سالن برگشتمیی خودم و تنھااز
 

 )) فصل سوم(( 
 .... نداشتین فاصلھ ا بود کھ تا جنوی ِ من شب ِ مرگی برانیمی ِ تولد ِ سشب

 خبره سی از شھربانو تشکر کردم کھ خودشو کنترل کرده بود و بھ پلیلی خاونشب
 شتری ببره تا منم بادی اتفاق و از نی خواستم انی و نداده بود، از شاھدیمزاحم شدنھ حم

 .....  شرمنده ش نشمنیاز ا
 ....نیمی از سو

 ...  و نگم بھترهنیمی ساز
 و ی بشره دوست داشتننی ای ھای جواب ِ بزرگی با کوتاھشھی بس کھ من ھماز
 .....دادمیم

 ... اما من حاالمیشدی آماده منیمی جشن ِ با سی عاشق ِ آبان بودم، چون براشھیھم
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 .... رفتھ بودادمی دوستمو نی روزه تولده بھتری حتی دور از شادبھ
 ..... ِ زمونھی گردادی بنی داد از ایا

 ...گذشتی منیمیز از تولده س دوروقای دقامروز
 ...زدمی کھنھ مو براش ورق می از خاطرات گھی دی و قسمتزدمی سر منی بھ شاھدیبا

 .... بھ رخش بکشمموی از رموز زندگگھی دی پرده ھی دی باامروز
 .... بودنی شاھی برای من و روزه پر کاری برایروزه بزرگ... امروز

 ... و پشت لپ تاپش نشونددی دستمو کشبھار
 ...  قرار بودیب

 ... روبھ رو شدمستمی ِ سوری سنیری باز کردم با عکس عقدمون اسکیوقت
 ... خم کردم تا خشممو کنترل کنمنیی بھ پاسرمو

 ....کردی مدادی عکس بنی تو ادی حمی براازمی ِ ناوج
 ... و منطقمدی االنم نبوده حمی چشمھازدی مداد

 ...کردی مبی کننده منو بھ سرباز زدن ترغرسوا
 : تلخ زدم و آروم دم ِ گوشش گفتمیلبخند

 دمی ِ دور و شای جاھی رفتھ یی ِ آسمونم ؟ مگھ من نگفتم بابادکیبھار ِ مامان؟ خورش_ 
 اد؟ی نگھید
 ... دادیدی خودشو بھ خرمن ناامی ِ چشمھاش جای قراریب

 لکنت ِ نی بود و ای بھار عالی بود امابرا من بدی برادی درستھ حمدادم،ی حق مبھش
 .... ناخواستھ بھ دامن گرفتھ بودشمیلعتن

 :دی کننده نالزمزمھ
 ...شبی پردمی و دییاما من بابا_ 
 کردمی منی کردم اروم باشم وگرنھ معلوم نبود چطور امروز، روزه جمعھ رو نفریسع

 ... بچھ مو داغون کردهی ھی روحنطوری کھ اکشوندمی بھ خاک ِ عزا مدیو حم
 :دمی دلم نالتو
 ... بچھ تونایبچھ ت؟؟؟؟؟؟؟ _ 

 :دمی ِ درون غری از صدای دور زدم و با تراکمدلمو
 ....فقط من... من...  منھیاون فقط بچھ .... بچھ م_ 

 ...دمی چشمشو بوسی گوشھ
 ... و سروناز عوض کردمی عکس از کاله قرمزھی عقدمونو با عکس

 خدمھ و مامان جونش آروم شی پومدمی کردم و ازش خواستم تا نی پل براشکارتونشو
 .... آماده کنمزی سوپراھی براش ی تا عصرنھیبش

 عوض شد و کاله مشی تصممی ِ رسمپی تدنھی دنبالم روونھ بشھ اما با دخواستی ماولش
 ...  دادحی و بھ مامانش ترجیقرمز
 ....فرشھیارتون م بھ کھی از ثانیمامانشو تو کسر....گھی ست دبچھ
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 تی ھدانیی کفشم بھ پازهی ِ تی وصل شده بھ پاشنھ ھای و پاھادمی و کشی دستترمز
 ....کردم
 .... کردنھ مانتو و شالمزی فعال کردم و بعد از تمرویدزدگ

 ...ُ سر خورده بھ سمت باال قرار دادمنکمی حلقھ بھ دست ِ چپم، عفمویک
 .... دوختم و زنگ و فشردمفونی ِ آنی بھ دوربنگامو

 .... باز شدیکی در با تھی از چند ثانبعد
 خود سرانھ داشتم خودمو ی تعارفچی خواستم دوباره زنگ بزنم، چون بدون ِ ھاولش

 .... نداشتی ھماھنگ کرده بودم و موردنی اما نھ، من با شاھکردمیدعوت م
 و بھ وجود یزینگ ارتی حی سالن صدای ھاکیی موزای تق و تق ِ کفشم رویصدا

 ...اورده بود
 ... شمتی ھدانی کردم تا دوباره بھ اتاق ِ شاھی رو ھمراھجھیخد
 ... دختر پسند پشت ِ در ظاھر شدی با سر و وضعنی باز شد و شاھی با تقھ ادر

 ...دی دشدی می بدنش و بھ چشم بھ آنی کھ جلوه ی ِ قھوه اشرتی با تی ِ خاکنی جشلواره
 در و باز نھی منوببنکھی بلند و با شتاب بدونھ ای با صداوانی در و ببندم کھ کخواستم

 بود، بدن ِ منم بھ خاطره بچھ حساس شده یکرد، من پشت ِ در بودم، ضربھ ش ناگھان
 ...بود

 ... شدمنی زمپخش
 ..... شدقی دقمی خاکستری تو چشمھای با نگراننیساھ
 ..شدی کردم آروم باشم اما نمیسع

 یی صداچی ھگھی کھ دی طوراوردنی کند بھ ذھنم ھجوم میلی اطرافم خیا ھصدا
 ...دمینشن
 ...دمی و دنی شاھفقط

 ...دورادور
 .... پارچ آبھی با

 ... شدمسی خانگار
 ... شدمسی حتما خنھ

 .... حرف بزنمتونمی چرا نمپس
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟.... بگمیزی چشھی نمچرا

 ...نھ
 
 "  نیشاھ" 
 

 ؟ی کار کردی چوونھید_ 
 بھتر از پروانھ خانوم نداشت با تتھ پتھ ی خودشم وضعوانی کھ صورت کی حالدر

 :گفت
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 ... شھینطوری اخواستمیمن نم...من_ 
 ... بارش کردمنی لب چند تا حرف ِ سنگری دستھام زدمش کنار و زبا

 دهی صورت ِ رنگ پری بود کھ پارچ ِ آب و روانھ نی کھ تونستم انجام بدم ایزی چتنھا
 ...مش کن

 دوباره ھی از ثانی باز شد اما بھ کسرشی خاکستری تماس آب با صورتش چشمھانیاول
 .... باز نشدگھیبستھ شد و د

 کھ بھ کتفش وارد کردم بھ سمتم ی کھ تازه بھ خودش اومده بود با فشاروانیک
 ....برگشت

 :گفتم
 ... رو مبلمشی بزارمی بلندش کنایب_ 
 ...می مبل گذاشتی پاھاشو گرفت و اونو رونیی پاوانی قسمت باال تنھ و کمن
 ... باد کردمدی تولادی چند بار با تکون ِ ززمی می ِ روی با مقواھااول
 ... ِ آبان ماه سوز داشت و پروانھ خانومم حاملھ بودیھوا
 .... پنجره رو باز کنم تا ھوا بداخل نفوذ کنھتونستمی نمپس

 ... تماس گرفت١١٥داشت و با  و بری گوشوانی کنم کھ ککاری بودم چمونده
 بھ مامان خبر نکھی نھ اما خودمم باھاش ھمراه شدم، بدون ِ اای ِ ی کاره درستدونستمینم

 ...بدم
 .. در برابرش داشتمتی جور احساس مسئولھی

 .... واگذار کردم بھ مامان خبر بده تا من برموانی کبھ
 ...میدی رسمارستانی بھ بنکھی از ابعد
 ... در اصل نزاشتن برم تویعنی تا بھ کارشون برسن، ستادمی ارونی بمن

 رونی اومد بیقی شو چک کرد و بعد از دقایاتی و حی موندم تا دکتر عالئم عادمنتظر
 :و روبھم کھ از اظطراب قرمز و گلگون شده بودم گفت

 ؟یکنی کمر خم می داری ِ فشار ِ زندگری مرد؟ نکنھ زھیچ_ 
 ... تکون دادمی سرنی بخاطره ھمردماوی سر در نیزی حرفاش چاز
 ھ؟ی مشکلش چنی بگشھیدکتر م_ 

 : زد و گفتیلبخند
 ...آره مرد_ 

 ِ ی ت موقع ِ اثابت ضربھ در حال ِ شنا کردن بوده و داشتھ با مامانش نقشھ برابچھ
 یی دارووچی ھمیتونی اما نگران نباش ما نمافتھی کھ اون اتفاق مدهیکشیدور زدنھ تو م

 کھ بر اثر نی چرا کھ خانوم باردار ھستن امامطمئن باشمی کنزیرو سر خود تجو
اما نھ اونقد کھ ... حال از حال رفتنی و بنیی پاده غش کردن و فشارشون اومیزیخونر

 اون تخت داخل ِ ی حاالم خوب ِ خوب رواره،ی بھ وجود بی باشھ و بخواد مشکلیکار
 ....دهیاتاق دراز کش

 : و گفتدی ِ منقبض شده م کشینھ ھا پشت ِ شویدست
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 ... تو راھھ مراقب باشیطونی شیبچھ _ 
 ... اسم بچھ تھ دلم غنج رفتدنھی شنبا

 نی بچھ بھ ھمھی از خدا خواستم دمیاون شب کھ بھارو د...  بچھ ھا بودمی عاشق شھیھم
 ... م قرار بدهندهی زن ِ آیشکل برام تو نطفھ 

 ِ از خرمن ی و موھادی پوست ِ سفھی بود، با  تصورمشھی کھ ھمی خاکستریچشمھا
 .... رنگی کاھی دهیپوش

 بود و دستش رو ستادهی کھ باز کردم دکتر رفتھ بود و پروانھ خانوم دم در اچشمھامو
 ....شکمش بود و صورتشو از درد منبقض کرده بود

 ... دستش بھ شکمش بودھی دستش بھ ستون در و ھی
 و با نھی و نبییبای ھمھ زنی اتونستی چطور اون مرد مدونستمی بود، نمییبای ززنھ

 .... رو بدهدهی زن ِ داغدنی جواب ِ اینامرد
 دمی کھ خودم ندی خونواده گتی پول، موقع،ی باردار،ییبای کم نداشت، زیچی زن ھاون

 ...دمی شننیمیو فقط از س
 ... و از ذھنم سلب کردارمی اختی ھمھ ختھی تلفن ِ ھمراھم افسار گسنزنگ

 بلھ؟_ 
 ؟یمارستانیسالم مامان جان کدوم ب_ 

 .... کردمتی ھدانیی ِ گلومو بھ پابی و سدمی کشیقی عمنفس
 ... خونھمیای ممیقربونت بشم دار_ 
  بارداره ھاگھی و ملرزهی داره منیمی آدرس بده حالش خوبھ؟ سگمیم_ 

 ... کردمی سرفھ اتک
 ...دیکاوی منجاروی خانوم داشت اپروانھ

 ...میاومد... گھینگران نباش د..  می افتی راه ممیخوبھ مامان جان بزار ما دار_ 
 ... قطع کردمموی حرفشو کامل کنھ و گوشنزاشتم
 زوی اما بھ عکسش من ھمھ چکردی بزرگ مزوی عادت داشت ھمھ چشھی ھممامان
 .... شغلم بوددی از فوانی و اکردمی مورد می و بکیکوچ

 
 .... سمتش رفتمبھ
 ن؟یخوب_ 

 ... سرشو تکون دادفقط
 : جون گفتی انتظار ِ سالن نشست و آروم وبی ھای صندلیرو
 ...ستی نشمی بردارم؟ تلفنم پتونوی گوششھیم_ 

 .... و بھ دستش دادمتلفن
 بھ لمس دراورد می ِ گوشی اعداد ِ حک شده روی روفشوی ظری شمرده انگشتھاشمرده

 .... درو ز call و در آخر
  مامان فدات شھ؟یسالم بھارم خوب_ 



 88 

_..... 
 ... ھمھ کسمی ِ منیتو ھست_ 

 با من پاک کرد و یستی رودرباچی چشمش سر خورد و بدون ھی کھ از گوشھ یاشک
 :گفت

  مامان جون؟ی بدوی گوششھی مامینھ مامان جان کالسم تموم شد االن م_ 
 ....لمش برسھِ بھ طرف مخالف برگردوندم تا راحت بھ مکاسرمو

 
 

 ؟ی سرت شم خوبیفدا.. یسالم مادر_ 
 

 ...گردمیاالن برم...  حالم بھم خورد نگران نشو مارستانمیآره من ب_ 
 

 میفقط خواستم بگم خوب...  صبحم ی من پروانھ نی ببیمامان جان نگفتم کھ نگران ش_ 
  برم؟اتیباشھ قربونھ مھربان..  پاش گذاشتھ رهی تھرانو زنیمی تا حاال سدونمیآخھ م

 
 ... فدات شم مراقب ِ بھار باش...  مامان جانیمرس_ 
 

 ...خداحافظ_ 
 

 ... شدرهی بھ سمتم گرفت و با عجز تو چشمھام خویگوش
 ... حس بودھی چشمھاش ی ی نی نتو
 .... دردھی

 از یم درمون ِ بعض ھمھ درد بازنی مھربون بود، چقدر محکم بود کھ با وجوده ایلیخ
 سالھ شو ٣٠ چطور ستی سال کھ معلوم ن٣٠ زن بھ سن ِ ھی شد،ی مانشی اطرفیدرد ھا

 ...کنھیداره پر م
 ....یھ
 ... صداش بھ خودم اومدمبا

  ازتون کنم؟ی خواھشھی شھی من؟یآقا شاھ_ 
 ... بلھ تکون دادمی بھ نشونھ سرمو

 کرخت شد، شی کسی ِ بی کھ پاھام برای لبخند بھم نگاه کرد و آروم و آھستھ بطوربا
 ...  کسی کس بود، بیدرستھ دور و اطرافش پر بود اما از درون ب

 ..... زردی زن با موھانی اما ای ِ آنرشرلنی عدرست
 ... بزنمزی سر بھ پروھی برم خوامیم_ 
 ... بھشت زھرانی منو ببرشھیم
 .... درنگ قبول کردم و اونو بھ وصال برادرش رسوندمیب
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 ....  دم کرده بودرونی ھوا بر عکس ِ بنی ماشتو
 ... کار شدنی روشن کردن ِ کولر بردم کھ صداش مانع از ای برادستمو

 ... دم برام قابل ھضم ترهی ھوانینھ زحمت نکش_ 
 ... کردمی احترامش روشن نکردم و آروم شروع بھ راننده گبھ

 ... مشغول بودذھنم
 ... کنمونشی درجھ بنددی چطور بادونستمینم

 ... زن برام مبھم بودنی ِ ای زندگی از جاه ھایلی خھنوز
 بھ مامانم شھی ھمگفت،ی از درد ھاش مشھی ھمنیمی اما سدونستم،ی از حرفھاشو نمیلیخ
 سفتھ کھ تا حاال در برابره یلی ِ مار زنده ست بھ خدا خی زن با مھره نی اگفتیم

 ...نمی زن و ببنی اخواستمی مشھیمشکالتش خم نشده و من ھم
 ....شناختمشی وقت بوده کھ میلی اما انگار خدمشی دحاال

 ... الگوھی بلکھ بھ عنوان می بانو تو زندگای زن ھی بھ عنوان نھ
 ...  مادرھی
 ... یرانی ِ اتی شخصھی...  زن ھی
 ...  شدهدهی خشکی کھ حسابی سرابھی
 .... دردھی
...  بدونمدی و بادونمی نمزھاروی چیلیخ... دونمینم..  بغضدمی شاای تبسم ی برایی جاھی

 باھاش عمو حسامو ی کھ حسابی کنم، ھمون فنزمیپنوتی موجودو ھنی اگھ شده ایحت
 .... نظر داشترهی منو زیمشغول کرده بودم و خوب کارھا

 .....امی تا من بنینی زحمت شا بشی بنیآقا شاھ_ 
ز صحن بھشت زھرا پارک کردم و  قطعھ دور اکی و تا نزدنی کردم و ماشدیی سر تابا
 ....نیی رو تا انتھا دادم پاشھیش
 ... حس ناشناختھ داشتمھی

 دی پس نباارمی زن سر در بنی ای از زندگخواستمی بھ ھر حال من م،ی ِ کنجکاوحس
 ...شدمی مالشیخیب

 .... کامل دور بشھ و بھ اومدنھ من پشت ِ سرش شک نکنھگذاشتم
 ....ومدمی کاش کھ نمی اومدم، آروم و دوان دوان و اراه

 .... کاشیا
 ...شدی نمباورم
 .... کنھدای ِ دھنم گذاشتم تا بذاق ِ دھانم راه ِ خودشو پی رودستمو
 ... ِ کفش عرق کرده بودی سست شده و توپاھام

 ...فھمدمیتازه داشتم ھوا رو م....  سرد شددستھام
 ....و دستھام گرفتم نشستم و سرمو تی تکھ قبریرو
 ....ایخدا
 ...زیپرو
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 .... داداشھزی خودش گفت پروآره
 ... داد زدفشی ِ نحی با صداخودش
 ....زخم کرد...  جر دادگلوشو

 ...نھ
 .... تصادفاون
 .... و نجات دادمنو

 .... جوون مرگ شدخودش
 .... زننی ادهی کشی چیعنی ایخدا
 ....نھ

 ... من توان ندارمایخدا
 ... شده بودنبی و اونا غدمی خونواده، چقدر دونی گشتم دنبال ِ اچقدر

 ....ی ِ کھ بھ خوردم دادی چھ سرنوشتنیا.... ایخدا
 ....دی دور تو جستجوش چشمھام لرزاز

 ...دیلرزی زنونھ ش می ھاشونھ
 زنو نیتازه دارم احساس درد در برابر ا...فھممی متموی احساس ِ مسئوللی دارم دلتازه

 ...فھممیم
 ... اگھ بفھمھ من...اگھ
 ... ھمونممن
 ... بفھمھدی نبانھ

 ... تکون دادنی بھ طرفسرشو
 ...  شدمبلند
 ...کردی و بھم شک مدیرسی مدینبا

 ... شدمبلند
 ....سخت و ناممکن...  سرداما

 ... ندادمصی من احمق بودم کھ از رنگ چشمھاشون تشخچقد
 ... آخر دستھاش دوره کمرم حلقھ شده بود و خودشو نقش بر اسفالت کردی لحظھ اون

 ... ِ بر منیوا
 ...نی ِ بر تو شاھی وایا

 ...ومدی شد و نقھیدق ٥
 ...ومدی شد و نقھیدق ١٠

 ... برداشتم و بھ عمو حسام زنگ زدمویگوش
 ... بودشمال

 ... رفع کنمشوی بگم فقط تونستم نگرانی صدام خش داره، نتونستم تلفندیفھم
 .... ِ چشمھام تنگ تر و تنگ تر شدی ِ النیچ

  کنم؟کاری چدی باحاال
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 روانشناس مچھی نھی قاتل داداشمم بازم منو بھ عنوان ِ یی جوراھی اگھ بدونھ من یعنی
  نھ؟؟؟؟؟؟؟؟ایقبول داره 

 ...دی شد و چشمھا بھ رنگ ِ تھ رنگ ِ آسمون درخشداری ش از پشت ِ درخت پدھیسا
 ... تا احساس معذب بودن نکنھنیی انداختم پاسرمو
 ... و روشن کنم و برمنی در باعث شد ماشیصدا
 ....برم

 
 " پروانھ" 
 
 ... بھ من لطف کرده بودیلی تشکر کنم اون خنی از شاھی چطوردونستمینم

 ..... نازمی بچھ ی و اون ضربھ، اون اصابت، اون تکونھاازصبح
 .....می سالم ھستفی خفی آمپولی اون بودم کھ حاال با بچھ م بھ واسطھ ِونی رو مدھمھ

 ی کھ تا اون لحظھ ھرگز روی بھ جانبش انداختم و با لبخندی نگاھنھی رو تو آنی ھماز
 : نبودن ِ تشکرم بود گفتمعی ضایلبام جا خوش نکرده بود و االنم برا

 ....شمی زحمتاتون م باعثشھی بخدا من ھمدی ببخشنی ممنون آقا شاھیلیخ_ 
 ی داده و بھ نقطھ اھی تکنی ماشی بھ پنجره ی چونھ ش با حالت ِ مردونھ اری زدستشو

 .... شده بودرهی ِ روش خینا معلوم جلو
 ِ من دست ی با صدااشی انگار دنکرد،ی نمری سای دننی انگار تو اد،ی بودم نشنمطمئن

 ....انداختی ھم بھ جانبم نی نگاھمی نی مونده بود کھ حتینخورده باق
 ... نگمیزی دادم سکوت کنم و چحیترج
 ... شدقی از شرم بود بھم دقی کھ حاکی با نگاھنھی از تو آنھی با طمئنقھی از چند دقبعد

 ....کردمی درک نمنگاھشو
 ....کردمی واقعا درک نمشوی اما از چزدی جور شرم تو نگاھش موج مھی

 پروانھ خانوم؟_ 
 ..... فروکش کنھی ذره ادیبھ جا کردم تا درده شکمم شا خودمو جایکم
 بلھ؟_ 

 ... داشتی سردرگمنگاھش
   قبرستون نگاھش با من فرق کرده بود؟ھی ی بھ فاصلھ نی شاھچرا

 کنم؟ی می من اشتباه معنای داشت یلی دلیعنی
 دنیکشی بھ رخ ِ خاکستره چشمھام مشونوی گرهی کھ تی در حالی قھوه ای دو گلولھ اون

 ...دنینالیم
 ....دنینالی مآره
  بود؟ی کھ داداشتتون فداش شد کی اون کسنیدی نفھمچوقتیھ_ 
 ...دمی کشآه
 ... موضوع فکر کرده بودمنی بھ ایلیخ
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 ...نمی دوست داشتم اون فرد و ببشھیھم
 بھ اونوره ابونی خنورهی سالھ کھ داشتھ از ا٦ای٥ بوده ی بودم پسر بچھ ادهی بابا شناز
 ...کنھی مھی خون خودشو بھ اون ھدزی کھ پرودهیدوی مابونیخ

 ... عقل بشھی بی بچھ ھی ی داداشم فداخواستی نبودم اما دلم نمی انھی آدم کمن
 بھ اونوره ابونی خنورهی از ادی دودی داده کھ نباادی بھ فرزندش ی ھر مادرآخھ

 ...ابونیخ
 ... من بھ بھاریحت

 ....دمی لب نالرهی اراده زیب
 ...بخشمی اون شخصو نمچوقتیھ_ 
 ....دمی غرمی صدفی دندونھارهی در ادامھ ش زو

 ...ھرگز_ 
 کھ زبونم حرف نیھم... نھی نفرت و تو چشمھام ببخواستمی نگاه نکردم چون نمبھش

 ... بودزی ِ ھمھ چیای خودش گوزدیم
 از استثناھا بود و اونم نی کنم، شاھانی بی کسی احساساتمو براخواستمی ضمن من نمدر

 ... جور مداواگر و البتھ بھتره بگم آرامش بخش روح ِ من بودھی
 و جوونھ شو با بھتر شدنھ کارمی اتاقش می کھ من بذره گذشتھ مو تو باغچھ یر.ط

 ....نمیبی ممیروح
 ... آره
 .... نقشو داشتنی ااون
 .... تلخ بھ لب داشتی بھش نگاه کردم لبخندیوقت

 ازش تشکر کردم و بعد از اونم از ستاد،ی ااطشونی تکون داد و دره حیاروم بھ سرشو
 ...ارهی برام بفموی کنتی خواستم زفونی آقیطر
 ... کھ دستم سرد شدستی از قصدم با خبر شد، آنچنان تلخ بھم نگری وقتنیشاھ
 تا شمام راحت تر نجای اارهی زنگ زدم بھارو بنیمی من بھ سنیری جا نمچیشما ھ_ 

 ....نی کنی احساس ِ راحتنیبتون
 بھ اون جنت برم و خودمو تو البھ خواستی دلم می واسھ مخالفت نداشتم، از طرفیلیدل
 ... غرق کنمشی ِ عطره گل ِ محمدیال

 ....ییای ِ درقی غرھی مثل درست
 پر  ھامو تند تند کردم و بعد از کسب اجازه از محضره صاحب اتاق بھ اونجاقدم
 ...دمیکش
 

 ِ ی قابل ِ شھود بود، تو انتھای ِ چشمھام بھ خوبیفتگی ش،یشگی ھمون مبل ِ ھمدوباره
 ....زدیِ آرامش تو جز جز نگاھم داد مھی عطش بود، عطش ِ ھینگاھم 

 ....زدمی و لبخند مدادمی تاب مزی حری پارچھ ھای رودستھامو
 ... تلخ، ھرچند گزند و گس اما با احساسھرچند
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 ...کردمی سر میرانی ِ حی در وادمن
 ...کردی می و خودم بدون ِ آرامش و افسرده، دخترم با لکنت زندگی فرارشوھرم

 ... داشتمیادی زی بودم کھ در محفل با خدا حرفھای تنھا زنمن
 ... داشتمیدی شدی و رفتارھایادی زی داشتم، گلھ ھایادی زی ھاقسم

 باھاش ھم قدم اھامی تو روشھیدم بدونم، ھم عادت داشتم خدا رو دوست ِ خویاز بچگ_
 ...دمینوشی می باھاش چای و بھ قول ِ ابشدمیم

 :دمی گرفتم و نالاقی رفت دست ِ دراز شده ش بھ سمتمو با اشتشمی از پزی کھ پرویروز
 اما من حست ی المسھ ھستِری غ،ی ھستیافتنی دست نگنیچرا ھمھ م...! ایخدا_ 

ُ قبلت؟ یگی الغوس تو با تمام ِ وجودت مگمی می وقتکنمی حس مکنم؟ی لمست مکنم؟یم ِ َ
 حاالم ؟یرسوندی نگاھت منو بھ وصال مھی تو با دمینالی میی از درد جدایچرا وقت

 ...خوامی منویھم
 یگارھای فشن، باھمون سیباھمون موھا.. برگردوند... اری و بزیپرو... وصال

 ...شیمی قدی باھمون ژستھاتش؟ی انگشتی و الیواشکی
 ....ارشی بفقط

 ھی ی کردم زانوھام درست مثل اون زمان تو قبرستون تا شد و بھ واسطھ احساس
 .... منو در بر گرفتنی شاھی دستھانباری معطش پخش شد، اریچنگ زدن بھ اون حر

 .... ِ شرمیت، بلکھ بھ واسطھ *و*ه* شی گرفتم، اما نھ بھ واسطھ َگر
 .... نامطمئنمی ِ قدم ھایس، بلکھ بھ واسطھ *و* هی نا شدم، اما نھ بھ واسطھ یب

 ... مبل رھا کرد و پنجره رو تا انتھا باز کردی رومنو
 ... روم نشستروبھ

 تو ی قراری برعکس بکرد،ی نمدادی بود، مثل روز اول آرامش تو چشمھاش بمتفکر
 ....زدیچشمھاش موج م

 ... تو ھم گره زد، ابروھاشو تو ھم تا کرددستھاشو
 دونفر ی و جادیستی فقط خودتون نگھی شما دنیروانھ خانوم مراقب خودتون باشپ_ 

 !نیکنی میزندگ
 :دمی زدم و ناللبخند

 ...کنمی نمی ِ خودمم زندگی جایمن حت_ 
 .... شدقی تو چھره ام دقی با تلخنباریا

 نی بھترنیتونیم... نی باشای مادره دننی بھترنیتونیم... نییبایز.. نیچرا؟ شما جوون_ 
 ھیبھار ... شھی مختل نمیزی داره و با نبوده شما چانی جریزندگ.. نی باشایزن دن

 ...ھی ھر مادر و پدری براییایدختره رو
 :دمی شدم و غررهی چشمھاش خبھ
 ...فقط مادر_ 

 : تکون داد و گفتعانھی مطسرشو
  قدر ِ فرشتھ شو بدونھ؟دیاما اون مادر نبا... فقط مادر... چشم_ 
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 ...دونمیم_ 
 ... بھ دو طرف مبل باز کرد و بھ آسمون ِ اتاق چشم دوختدستھاشو

 نھ خوادیاون نوازش م...  دخترونھیازھای از ناز و نی سرھی دختره با ھیبھار _ 
 نامفھموم ِ زنھ ی نھ واژه خوادی نھ دلبر، اون مامان مخوادیعروسک، اون دل م

 ...مطعلقھ
 ... قطع کردمحرفشو
 ... کنمی خودمو خالتونستمی جلسات منی تو احداقل

 ... جواب پس بدمی بھ کسنکھی غرش کنم، صدا سر بدم بدونھ اتونستمیم
 ...ی بدادمی و یزی چستیقرار ن! ھی چفمی وظادونمیمن م_ 

 م تعجب کردم اما اون لحظھ مانھی خودمم از لحن ِ صمیحت... دی کردم لرزاحساس
 .... مغزم نداشتمی رویکنترل

 عقد ی ِ سفره ی دختر پاھی از احساسات یچی تو ھ،یدونی من نمی از زندگیچیتو ھ_ 
 غم ھامو فراموش ی لعنتدهیپس خواھشا ازم نخواه بھ محض رفتن ِ اون حم! یدونینم

 ...کنم
 ... داد زدمبای ِ از ھق ھق لرزونم تقری ِ دو دستھام گرفتم و با شونھ ھانی بسرمو

 ....  بدبختمھیمن ... نخواه_ 
 ِ ی نی از تھ ِ نخوردیُ جمع شده تو چشمھام، سر می اشکھادیباری گلولھ مگلولھ

 .... ِ چشمھامنی چرکی ِ نگام بھ سمت ِ مژه ھایخاکستر
 .... ِ لرزون ِ اون منو لرزوندی صداحاال

 ... من ندونستھ عمل کردمیگیتو درست م... خوامیمن معذرت م...من_ 
 پروانھ؟

 ... صدا زدکمی محابا منو بھ اسم کوچیب
 ... ھمون سر و وضع آشفتھ نگاش کردمبا
 .... چشممو ھدف گرفتھ بودشی آتی چشم با گلولھ ھاتو
 ... درونش نھفتھ بودادی فرھی
 .... شوقھی دمی شاای

 ....نداختی مزی پروادهی منونگاھش
 ... نگاھھ نگرانھی
 :دمی لب نالرهی اراده زیب

 چوقتی ھنی ھمیبرا... چوقتیھ.. شدی نمنی سرنوشتم اچوقتی بود من ھزیاگھ پرو_ 
 ...بخشمی نمشویباعثو بان

 ... بغضمو رھا نکنمنی از اشتری تا بدمی گزنمویی پالبھ
 

 : خوردوندی آروم بھ گوشم پشھی مثل ھمصداش
 ... ِ داستانو بشنومی کنجکاوم ادامھ یلیمن خ_ 
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  ؟...نیموافق
 ...  عادت کرده بودمی تفاوتی بای یبھ با احساس نداشت من یفرق....  شما شدمدوباره

 ...  تکون دادمدیی از تایسر
 ....  کردملنتی سامویگوش

 ...کردی میی تھ ِ اتاقش خود نماانوی ِ پی ھاھی از کالوبوری کھی ِ ی رودی سفی پارچھ ھی
 ....کردی اتاق منو بھ گذشتھ م مسافر منی چرا ادونمینم

 ...کردی ِ خودش گرفتار می طرهی در سروحمو
 پشت ِ اون ی پرواز کردم، جسمم بھ آننی بدون ِ توجھ بھ حضوره شاھاری اختیب
 .... ِ خوش لمس قرار گرفتشخوانیپ

 ....دنی حس اما مشتاق نالی شدم و دستھام بگوگوش
 ... نبودم بزنمبلد

 ...دادمی و بدون ِ ھدف فشار مدی ِ سفی چکش ھافقط
 ...خوندمی فقط ممن

 .... داغ شدکنارم
 ... گرفتشی آتپھلوم
 .... شددهی بھ اون سمت کشنگاھم

 متفاوت ی من فقط با رنگی پارهی ِ زی ِ مشابھھ کرسی کرسھی ِ ی کنارم رونیشاھ
 زی گرم خودش کنار زده و مثل پروی دستھای سرد منو بھ واسطھ ینشستھ و دستھا

 ....نوازهیم
 ... خوامی می چھ آھنگدونستی نماولش

 ...دیچیُ تن ِ صدام پیوقت
 افتاده بود ری ِ تقدی پنجره ھی ِ ی و داداشم بھ واسطھ نی کھ بی از فاصلھ ادمی نالیوقت

 ... ھارو ھماھنگ کرد و ادامھ دادھیکالو
 ....ی سنگواری دھی ِی تو

 ....رنی پنجره اسدوتا
 ...میخوردی مقلی مواج بھ سمت چپ و راست ِ خود صھردو

 ... از جنس صداھی تخلھی... خوندمیفقط م...  گرم نبودمگھید
 .... خستھ دوتا تنھادوتا

 .... منشونیکی تو، شونیکی
 ..! ایخدا... آه
  بنالم؟واری کدوم داز
 ز؟ی خودمو پروای دی خودم و حموارهید
 ... اھھی از سنگھ سوارید

 ... ِ سرد و سختھ خاراسنگ
 ....ا می خستھ ی بھ لبھایی صدای قفل بزده
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   بھارم قفل لکنت بھ دھانش بخوره؟دی باچرا
 ِ ی کنھ و خودشو از اون بھبوبھ ی آوا بازی عروسک بازی سن بھ جانی تو ادی باچرا

 اره؟یلکنت درب
 ....واری دینی سنگرهی زمی کھ بجنبمیتونینم

 ...واری دی عشق منو تو قصھ است، قصھ ی ھمھ
 .... کردخکوبی ِ مارو می تو چھارچوب ِ در ھردوی ِ بچھ گونھ ایصدا
 .... بھارم بودیصدا

 ... کردی بدون ِ لکنت داشت ھا ھا ھا منباریا
 ....دشی ِ ندیی ِ مامان و دایای بچھ گنی عدرست

 ...  ھا ھا ھا ھاآه
ِ بچھ گونھ ش کلفت شده بود و تن منو لرزوندی ِ صداُتن َ.... 
 ...  ِ کمرم بھ سمت پشت خودمو واژگون کردمرکیِ پشت تاز
 ...می بغل گرفتمش و ھر سھ باھم ھا ھا ھا سر دادتو

 ی بھارم تو ھوا نورافشانی من برای خفھ شد و دستھاانوی پی از اون نوا ھابعد
 ...کردیم

 ... کھ چشمھامو باز کرددرست
 ...کردنی تر بھم نگاه می با چشمھانیمی خانوم و سشھربانو

 داده و با نگاھش قصده ھی تکواری افتاده اما ھمچنان لبھ خندون بھ دی با شونھ ھاوانیک
 ... جو ِ حاکم رو داشتنیخوردنھ ا

 .... بار مورده محبت قرار گرفتمنی اولی کردم برااحساس
 ...دمی جنبھ خودمو تو آغوش خودم پنھون کردم و آروم نالیب

 ...ممنون_ 
 : کھ روبھ شھربانو گفتی در حالجھی خدیدا جوابمو دادن کھ صی با لبخندھمھ
 ...خانوم غذا حاضره_ 
 ... رو بھم زدَجو
 .... شالش اشکھاشو پاک کردی با گوشھ نیمیس
 ... خالھایبھار ب.. می برای بیپر_ 

 کرد و با گذاشتن ِ دستھاش پشت ِ کمرم منو بھ سمت سالن دیی خانوم با سر تاشھربانو
 .... دعوت کردیغذاخور

 و کی و فقط تگفتنی نمیزی بر گرفتھ از جو داخل اتاق چنی ھمھ سر و سنگزی مسر
 ...کردی میی ِ قاشق و چنگاال فضارو آواکیت

 مبل تو ھال ی بلند شد و روجھی مسلط غذاشو تموم کرد و بعد زا تشکر از خدبھار
 ...نشست

 و البتھ و از شھربانو جھی از خدی کھ غذامو کامل خورده بودم بعد زا تشکرمنم
 : گفتوانیخواستم بلند شم کھ ک
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 ...محشر بود_ 
 : کم جون ادامھ دادی کھ با لبخندمی متعجب بھ سمتش برگشتھمھ
 بکشم؟ ناروی جوره پالک ماشدی از کار افتاده و من با١١٠ ِ نی بابا؟ نکنھ دوربھیچ_ 

 ....محشر..  بودیفقط از پروانھ گفتم و صداش عال
 :گفتم و دمیخند
 !نیکنیغلو م....ممنون_ 
 : ِ ابروھاش زمزمھ کردی انداختن باالبا

 ی چیعنی نی کھ گفتینیاالن ا..ی فارساتی کالس ادبشتی پامی باشھ من بادتی نیشاھ_ 
 بانو؟

 ... بچھ گونھ و معصوم کمک خواستیلیخ... ھمھ قھقھقھ زدنبای حرفش تقرنی ابا
 جواب کردمی لبمو پاک می و با دستمال گوشھ دمیکشی عقب مموی کھ صندلی حالدر
 :داد
 ... از اندازهشی ب،ی روادهی اغراق؛ زیعنی_ 

 : باال برد و گفتمی تسلی بھ نشونھ دستھاشو
 .... بودی دونھ شم کافھیباشھ _ 
 ..... لبخند از جمع جدا شدم و بھ بھارم پناه دادمبا
 

 : دوره صورتش قاب داد و آروم نجوا کرددستاشو
 خوندم؟..خ..قشنگ خ..قش_ 

 ... تلخ زدم و دم ِ گوشش زمزمھ کردمی بھ وسعت ِ قھوه ای لبخنده تلخبراش
 ...آره آرومھ جونم_

 ِ نی کھ بھارمو رو ھوا در حال تقال کردن مابمیکردی می با دخترم لبخند بازداشتم
 ....دمی دوانی کیدستھا
 ... کردتیمی فضارو پر از حس ِ صمنیمی ِ سی خنده ی یصدا
 چشم و ی با اشاره وانی رھاشون کنن، کخواستی موانی کی و از دستھادیخندی مبھار

 : گفتنیابرو بھ سمت من بھ سم
 ؟... بانومیبر_ 
 : بھ سمت بھار گفتی تکون داد و با چشمکی سرنیمیس
  خالھ؟میبر_ 

 مرد و من گنگ بھ ھرسھ شون چشم دوختھ دیی با خنده حرف ِ ھردوسونو تابھار
 ....ودمب

 ن؟یکنی متی شده کھ ھرسھ تا تون منو اذیچ_ 
 : گفتشی لبرزطنتی از شی با چشمھاوانیک
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از دواج (  خودت دخترتو بدزدمو و باھاش اسدواچ ی ِ چشمھای جلوخوامیبابا من م_ 
 نکاروی کھ بدونھ خبر دادنھ بھت ای ازم تشکرم کندیتازه با! کنم) ید: یبھ زبان ِ بچگ

 ...کنمینم
 : و گفتمستادمی بھ کمر ادست

 ... شوھری زودنی دخترمو بھ ادمیمن نم_ 
 ... زنی زودنی دخترتو بھ ارمیگیمن م_ 

 رو نی از ھمامی در نی جنبھ بازی کردم بیسع... از لفظش خنده مون گرفتھ بودھمھ
 ...نییسرمو انداختم پا

 : و گفتدی خندی لحن بامزه ابا
 نترس بپا باھامونھ میای و بمی کم بگردھی میترت بر خانوم خانوما ما با دخگھیخوب د_ 

 ...میری منیمیبا س
 .... برسممی روانشناسی بھ جلسھ خواستنی مکنن،ی منکاروی بھ خاطره من ادونستمیم

 : کردم بھ بھار اشاره کردم و گفتمی ازشون خداحافظی رو با لبخندنی ھماز
 ...ایمراقب خودت باش_ 

 : بھ قلبش قائم کرد و گفتدستشو
 ...چشـــــم مامانم_ 
 .... ھاش کردی کرد و منو غرق در خوبی زد و از جمع خداحافظی چشمکنیمیس

 ... شھربانو خانوم منو بھ خودم اوردایصد
 .... اتاقمیای مقھیپروانھ خانومم دو دق_ 
 سوء ِ استفاده شی فکرکنھ دارم از جلسات ِ کارخواستمینم... نگاه کردمنی شاھبھ
 ....کنمیم
ِ کرد، بالفاصلھ بلند شدم و بھ سمت اتاق شھربانو دیی پلک زدن ِ آرومش رفتنمو تابا

 ....خانوم راه افتادم
 بھ خاطره طالقم یکی از دو طرف، دمیکشی عذاب مزاشتم،ی کھ بھ اون اتاق پا مھربار

 از نظره زشیانگ اعجاب ی بھ خاطره سرکوب ِ عالقھ م بھ حقوق و رشتھ یگریو د
 ....من
 

 ... تنم کرخت شده بودتمام
 ... ادب ولو شدمتی بدون ِ رعای صندلنی اولیرو

 دیازش ممنون بودم من بدونھ اون شا...  زنھ بدونھ ادعانی من رو اکردی درک مخوب
 ... ببرمشی پی کارتونستمیھرگز نم

 ... قورت دادمی تکون دادم و بزاق ِ دھنمو بھ سختنی بھ طرفسرمو
 .... اوردمی کمونی بھ ابروھاینی اراده چی تھ ِ گلوم بی خسخس

 تا کردی کھ ورقھ ھارو تو دستش جابھ جا می شد و در حالرهی بھ چشمھام خی لبخندبا
 : مورده نظرش برسھ گفتِیبھ صفحھ 
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 نی ِ اولی خوشگل، شما کارتون روبھ راه شده توھیخوب خانومھ چشم خاکستر_ 
 تو و تو شمی من می و بھ نوعدمی من کاراتو انجام می حاضر شدی باشایکھ ادادگاه 

 ... شنوندهھی یشیم
 ...ی انجام بدی و کارتو بھ خوبی خوددار باشدی باادی کھ بھتر اما اگھ بادی شوھرت ناگھ
 :دی شدو مشکوکانھ پرسرهی بھ چشم ھام خدی ِ حرفش کھ رسینجای ابھ
 ؟یکنی و کھ از من پنھون نمیزیچ_ 
 رک یلی ندونستن براش تکون دادم کھ خی سرمو بھ نشونھ ھ،ی منظورش چدونستمینم

 :گفت
 ...نکھی اای...!  بھ زور نبوده کھتی بارداریعنی_ 
 ... نھ... نھ_
 : بھ ابروھاش دعوت کرد و گفتینیچ

* ر باھاش ھم  فکر کردم بھ زونیواسھ ھم..  زدهی کتکت مدمی شننیمیآخھ از س_ 
 ...یر شد*ت*س*ب

 ....کشوندمی نمای دننی بچھ رو ھم بھ انی و ازدمی کاش نمی تلخ زدم، کھ ایلبخند
 ...! دی جنگشھی نمریخوب با تقد...! اما

 ...کنھی بھ ھمراھش درمونشم نازل مدهی و می اگھ دردخدا
 ....!شیمی کرقربونھ
 ی مردمکش روھینی بود انو از نگاھھ موشکافانھ ش و سنگنمیی نگاھش بھ سره پامنتظر

 ...کردمیسرم حس م
 : من کنان گفتممن
 یل*ک*ل*ب ات ا*و*ر* مشای استفاده از مواد ری ِ تاثی اگھ منو زده از رودیحم_ 

 ...کنھی نمنکاروی ایبوده وگرنھ تو حالت عاد
 .... کم چونھ م منقبض شدکم
  اون عاشقھ منھ_ 

 ... اوت کرده بود اما دم نزدمارمیحالت و....  بھ معده م اومدفشار
  کردمی من قھر می کھ حتیطور_

 ... از دردم بھ دلم چنگ انداخت و مچالش کردی و تکھ ادی لرزصدام
 ... نداشتمویطاقت قھر_ 

 از گھی و دکنھی مینی ِ اون سنگی رویاحساس کردم دست...  حس شد ی ھام بشونھ
 ی ِ بی مادرانھ دوره شونھ ھای و بھ جاش دستھاستی نی زن خبرھی ِ نگاھھ ینیسنگ

... شھی نمری انسان از محبتش سھی وقت چی کھ ھی حصارھیبارم حصار شده 
 ....چوقتیھ

 ...دی مثل بمب درونھ دل ِ مادرانم ترکصداش
 از ی چون امروز ترسشتمی دوست، من پھی ای خواھر مادر ھیمن باھاتم پروانھ مثل _ 

 خودم ی تو چشمھاشی سال پیلی کھ خودم خمیدی رو تو چشمھات دیدست دادنھ زندگ
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ھمھ ....  مارو نابود کرد ی رفت و ھمھ نی ِ شاھی کھ بابای درست زماندم،ی دنھیتو آ
 و البتھ طونی دختر پر شر و شھی بچھ ھا نی با ادیبا یی و من بھ تنھامیمون سردرگم شد

 ... شکل فاجعھ بودنی ترقی من عمی برانی و اومدمی پسر آروم کنار مھیمغرور و 
 : حرفھاش گفتانھی آروم و تکھ وار بھ رقص دراورد و در پادستشو

 ...قی رفدارمی تو قدم برمنھیپس منم تو ال_ 
 : و بھ سمتم گرفتی ِ نارنجی پوشھ ھی رفت زشی سمت ِ مبھ
 شد تو یازیاگھ تو دادگاه ن... ادیارت م ھست کھ بھ ک٤ آ ی ورقھ ھی پوشھ نیتو ا_ 

 ...ی بکشرونی بوی دھی از چنگ توی و زندگی با تحکم بگناروی کن ای سعیحرف بزن
 وی دگنیھمھ م...  ندارهی لبھام نقشی روی جز تلخی من لبخنددونھی زدم اما خدا ملبخند

 ....ھرگز....شدمی خستھ نمچوقتی کھ از حمدش ھی کسِد،ی من حمیاما اون برا
 
 
 " نیشاھ" 
 ... اتاق و دور زده بودمنی بار بود طول استی از بشیب
 ...ومدی نظرم خار مرهی اتاق زنی ایُ ھر کدوم از بعد ھاگھید

 .. م شدخستھ
 ...کردنی مینی تو کفشم سنگپاھام
 ... ی در پیپ...دوباره..!  بکشقینفس عم...! نیشاھ

 ...گھی باره دھی
 ست کھ پروانھ خانوم تو اتاق ِ مامانھ و من نگران از روبھ رو شدنھ قھی دق١٠ از شیب

 ....دوباره با اون
 کھ تو خوندنش غوغا بھ پا کرده ینیسنگ.... ِ توشیغم ِ حل شده ... صداشنی طنیوا

 ....بود
 تنھا با اون و خواستمی و براش کف بزنھ، چرا مادی بوانی کخواستمی اون لحظھ نمچرا
 ...می برسونی بزاقی کھ حلقھ مون بھ سوزش ِ بمی و بخونمیقد بنواز بھار اوندمیشا

 ... شدمبی عجچرا
 ی با گوگوش زندگامی تو روشھی بودم و ھمدهی صدا رو تو خواب ھام شننی اشھی ھممن

 ...کرده بودم
 ...دیبخشی کھ آھنگ ھاش روح ِ باکره مو لطافت میزن
چشمھاش قرمز ... جلوم حاضر شدی شرت ِ قرمزی با توانی بھ شدت باز شد و کدر
 ... بود

 .... بھش چشم دوختمپرسشگر
  شده پسر؟یزیچ_ 
 .... دستھاش گرفتنی مبل نشست و سرش و بنی اولیرو
 ؟ی بھارو ببری نرفتنیمیمگھ تو با س_ 
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 ... و از دست ِ متورمش متوجھ شدمنیا...  شدشتری ِ دستھاش دوره سرش بفشار
  کو ؟نیمیپس بھارو س_ 
 ... بودمدهی بھش رسگھید

 بھش ضربھ وارد ادی کھ بھ خودش بی بھ شونھ ھاش وارد کردم و با ھولیفشار
 ...کردم

 ...ـــجی ھویآ... باتواما_ 
 ... رفتھ جوابمو دادلی تحلصداش

 .... فھی فرشتھ حنیپسر ا... چرا بھار لکنت داره _ 
 ؟... بودختھی ھمھ بھ ھم رنی اون بخاطره بھار اپس
 ؟... چرااما
 تو خونھ ش بھ ی با خودت؟ اون بر اثر ِ مسائل خصوصیکنی مینطوری چرا اوانیک_ 

 ... نھ از پروانھدمی شننیمی ازسنوی روز افتاده و من انیا
 دونمی کردم خودمو نبازم، نمی کھ بھ کار بردم متعجب شدم سعیتیمی از صمخودمم

 ...امروز چھ مرگم شده بود
 ...دهی بھ ازدواجش نرسشی زندگیھنوز مرحلھ _ 

 ی انداختن بکھی بود چون بدونھ تدهیظاھرا بھ صراحت ِ کالمم نرس..  اورد باالسرشو
 :مھابا بلند شد و گفت

 ... کنمیمن من درستش م_ 
 : تو ھوا تکون داد و بدونھ توجھ بھ من ادامھ دادیدست
 ... و نگاه کننیبش_ 

 کھ اومده بود یدرو بھ ھمون سرعت.. نم کدشیی و تاقی تشوای نزاشت جوابشو بدم اصال
 ... بھم و رفتدیو کوب
 ...زدمی با عمو حسام حرف مدی فرصت بود بانیبھتر
 منو عمو کتمان نی حداقل بدی کرده بودم کھ نبادای دست پی بھ رازی بھ تازه گمن

 ....می از ھم نداری پنھانزهی منو اون چموندیم
 

 ....  امتداد ونی ِ ای ھیاما بق...دمی شنی بوقو بھ خوبنی اولفقط
 ...دمیشنی می ِ قلبمو بھ خوبیصدا

 ؟... بودی چاز
  ؟زی مرگ ِ پرواز
 دمش؟یدی ِ اون زن کھ تازه داشتم می صدااز

 ... پاره شدافکارم
 جانم مرد؟_
 ؟یسالم عمو حسام خوب_ 
 ھ؟ی بھ من بگو حسام عمو چیخجالت بکش پسر تو بزرگ شد_ 
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 ...کردمی بھ حرفش فکر مداشتم
 ؟...دمی تند زدنھ قلبم بھ بلوغ رسنی من با ایعنی؟ .. شدمبزرگ

 ... عادت دارم حسامچرخھیچشم اما بخدا رو زبونم نم_ 
 :دی قھقھھ ش غرِی و در البھ الدیخند
 ... من موندمی ِ من، تو چطور قراره رونشناس شی وانھی دیا_ 

 ... خنده م گرفتھ بودخودمم
 ...عمو دست رو دلم نزار کھ خونھ... یھ_ 
 ...ی نمره منفھی عمو پس یاوال کھ دوباره گفت_ 

 و من ھرجا میدیدی مضاروی باھم مریکی بود کھ شری منظورش بھ جلساتی منفنمره
 کاربود یالبتھ اون اوال.. دادی می رک و روراست بھم نمره منفدادمی اشتباه مصیتشخ

 . ..و االن کامال مسلط شده بودم
 ؟یدی تو پسر؟ چرا جواب نمییکجا_ 
 ن؟ییفرمای مگھی باره دھی دمی عمو نفھمدیببخش_ 
 ...ی شده ھا؟ نکنھ عاشق شدتیزی چھینھ انگار تو واقعا _ 

 کھ فقط درس عشقش بود ی کسن؟ی؟ من؟ شاھ.. حرفشم خنده دارهیحت..  نھ بابا عاشق؟
 کھ متعلق بھ ی زنھیاونم ..  زنھینھ ...دیرسی داشتش و آخر سرم بھش مشھیچون ھم

 ... بودگھیکسھ د
 ... دارمازیعمو تورو خدا من بھت ن.. نھ بابا _ 

 ...  کردم صداش نگران شداحساس
  شده جوون؟یچ_ 
 ...نمتونی ببدیبا_

 شب خونھ نمتیبیم...  تھرانامی بلمی وسای سرھی بردنھ ی برادی بایمن عصر_ 
 ...باش
 .... کرد و صدام قدرت گرفتدایپسرم نبض ...  آروم گرفتدلم
 ... حقای... مراقب خودت باش.... نمتونیبیچشم پس م_ 
 ...ی حق و بعدش علای... چشمت روشن_ 

 .... کردرونی بوق ممتد منو از حالم بیصدا
 جدا رمی اونو از ذھن ِ درگی طوفانچی آرامش کھ از سر تا پامو فراگرفتھ بود و ھھی

 ...کردینم
 ...مت ِ اتاق ِ دست سازم رفتم بھ سی لبخندبا
 خوش تراشش و ی و پاھازدی راھرو قدم منی کھ تو ای اوردن ِ پروانھ زمانادی بھ با

 طرف و اون طرف دوان نی حفظ کرده بھ ابای با وجوده باال رفتن ِ سن اما زیحت
 ....دادیم

 چھ بسا ھزار رمی برادرشو ازش بگخواستمی نمدونستمی مقصر نبودم من مدونستمی ممن
 ...بار دنبالش گشتم و نبود
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 ...دادی عذابم مادشمی
 بھ خاطره من خودشو فدا کرده یکی دمی فھممی با وجوده بچھ گمارستانی کھ تو بیروز
 ...بود

 ...دنی خونواده بھ خاطرم داغ دھی دمی فھممی اون ذھن ِ بچھ گبا
 زی بھ نام پرویشخص و اونا گفتن دیپرسی مامان داشت اسمشو از اورژانش میوقت
 دونستمی بچھ بودم و نادون اما خوب م،ی بوده و حاالم فرستادنش پزشک قانونیریام

 ...کارم ناخواستھ بوده
 ی ھمھ سال ھانی ِ ای؟ چرا گمشده ...ی کردری پروانھ؟ چرا با صدات منو تسخچرا
  ؟طی شرانی اونم با ای شددای و حاال پی ِ من شدیزندگ
 .... پروانھچرا

 ... با صدات مردم و زنده شدمالی تو خواب و خچقدر
 ....دمی کردم و آه کشیزندگ
 ... رفتم و با تو خوندمراه

 ... کنمیی ھم نوااھامی گرفتم تا باھات تو روادی ِ تو ی نوای رو براانویاصال پ... اصال
 ؟یی من توی گم شده ی بگم فرشتھ ی من با چھ زبونحاال

 ... از دردمادی دردت میطراتمو بخون خای پروانھ اگھ دفترھاآه
 ...ادی دردت مبخدا
 ی نھی از طرف دوستھام شده بود و من ھربار با طمئنی دوستشنھادهی بار بھم پچند

 .. رد کردمیخاص
 ... ھمراه با من بودنی تو بھتری چرا؟ چون صدایدونیم

 ...ی خوندیوقت
 ... تو کجشی وگردنمو پکنھی تنمو راست می تصورشم موھایحت... اه

 .... و تق در منو از ھپروتم با فرشتھ در اوردتق
 ... کارم رفتمزهی لرزون بھ سمت ِ میی و با قدم ھادمی آشفتھ م کشی تو موھایدست

 :دمی نالبای با دو تا سرفھ صاف کردم و تقرصدامو
 ...دییبفرما_ 
 

 ... کفشش دلمو بھ رعشھ در اوردی پاشنھ یصدا
...  خوب بودمیلی صداش خدنھیمن تا قبل از شن... زم اومده چھ بھ رودونستمی نمیحت

 ...اما حاال
 ...نی آقا شاھیخستھ نباش_ 
 ی خستگیتونیخستھ ام و فقط تو م... می ی داد بزنم خستھ تر از ھر خستھ اخواستمیم
 ...ی کنرونی از روحم بیاری ھمھ گشتن ِ دنبالت و از تنم در بنیا

 قی دقشی خاکستری بھ زوره صد زور سرمو باال اودرم و تو چشم ھای با لبخنداما
 : گفتمزمی ِ میشدم و با حرکت ِ دستھام بھ سمت ِ مبل ِ جلو
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 ...نینی بشکنمی ممنون پروانھ خانوم خواھش م،یمرس_ 
 : کج کرد و گفتمی کوچولو بھ سمت ِ اتاق ِ مخفی ِ بچھ ھانی عسرشو

 ... اونجامی برشھیم_ 
 ... بھ فرشتھ م نھ بگمتونستمینم

 ... مو خفھ کرددهی وجدانم حرف نسنجیصدا
 خواھره بزرگتره توئھ لطفا دھنتو ببند و ی اون جانی شاھستیاون فرشتھ مال تو ن_ 

  فقط... ی درمانش کندیبھ مال مردم چشم نداشتھ باش تو فقط با
 : شدمو و گفتمبلند
 ...آره البتھ متعلق بھ شماست_ 

 برگشت ومتعحب بھم یراه رفتن ِ بھ سمت اتاق بھ طوره محسوس ِ نی در حدرست
 ...چشم دوخت

 :دمی آروم نالیلی نشدم و خدستپاچھ
 ...البتھ فعال_ 
 شیشگی مبل ھمی راحت رویلی وارد شد و خنانی داشت کھ با اطمی چھ برداشتدونمینم

 .... ھم قرار دادی خوش تراششو رویِروبھ رو پنجره نشست و پاھا
 ...دمشیدی داشتم متازه
 ...کردمی ھمھ رفت و آمد تازه داشتم درکش منی از ابعد
 ... ی ِ کوفتی زندگنی من تو ای فرشتھ دهی کشیچ

 ... بودی خستھ تر از ھر خستھ اصورتش
 ِ ی شال ِ مشکرهی ِ بورش بھ ھر طرف معترضانھ از زی خم شده بود و موھاسرش
 ....دمیکشی لفافھ نفس منی انی و من در بشدنی مطی زنونھ ش محیساده 
 تو اون سره زنونھ ی کھ بدونم چردمیمیغرق بود در افکارش و من م..  ی در پی پنفس
 ...گذرهیش م

 ...کردی تنم راست مدهی ِ خوابیصداش مو.... حرف اومدبھ
  چش بود؟وانی آقا کنیدونی شما منیآقاشاھ_ 

 ی زنو بھ شک انداختنی با رفتارت اینطوری کنھ کھ اکارتی بگم خدا بگم چوانی کیا
 ..!اونم بدونھ بھار

 :دیچی دوباره تو گوشم پصداش
 خبر بد از خارج از ھی فقط یچیھ:  گفت؟ی چرا آشفتھ ادمیبھار باھاش نبود پرس_ 

 ... بده رفتموی جواب سوال بعدنکھی بعد م بدونھ ادهیکشور بھش رس
 :دمی پرسناخواستھ

 ؟یچھ سوال_ 
 ... شدرهیشمھام خ تفاوت تو چیب

  بھار کجاست؟دمیپرس_ 
 ... شدیکی اون ی با جواب ِ دوباره ی ِ من از سر آسودگقی عمنفس
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 ...نجای و من اومدم انھیمی جواب داد با سجھیکھ خد_ 
 ... تکون دادم و دلخور بھش نگاه کردممی تفھمی بھ نشونھ یسر
 ...خوب من کھ از دستت دلخورم_ 
 نی خورد و ایبی و البتھ با فعل ِ مفرد، تکونھ عجانھی از صدا کردنش بھ طوره عامبعد

 .... بودی روانشناسدی من از دی برای مثبتینشونھ 
 ِ تو دستم بھ سمتش حائل ی باال دادم و بعد از نگاه کردنھ بھ خودکار ِ لکسابروھامو

 :شدم و گفتم
 ... درستھن؟ی دوست بھ نام شاھھین  و می تو پروانھ انجایروزه اول بھت گفتم ا_ 

 ... کردتی ھدانیی بھ سمت پاسرشو
 فتی تو وظادیشا... نی نھ آقا شاھن،ی تو باشم و شاھنجایخوب من ازت انتظار دارم ا_ 

 ...ی پروانھ اشھی دوست ھمھی کھ تو بھ عنوان مونھی مادمی بره اما من ادتی
 گاه مبل ولو شدم و خودمو در اون آزدانھ بھ ھی تموم شدن ِ حرفھام بھ سمت ِ تکبعداز

 ....دمی مبل در آغوش کشیسمت دستھ ھا
 حرفھام بپردازه کھ ظاھرا قبول کرد ی ھی العملش مھم بود پس گذاشتم بھ تجزعکس

 :چون ادامھ داد
 ...ستی نیخوب باشھ حرف_ 
 ریر چند داز خدا تشکر کردم کھ ھ... ی بھ پا بود و من غرق در اون شادی دلم شادتو

 ....ی مدت ِ کوتاھی برای حتزیاما فرشتھ مو بھ سراغم اورد و دلمو از داشتنش لبر
 با ی کھ گفتییدرست از اونجا...  بدونمتی زندگی از ادامھ خوامیخوب پروانھ م_ 

 ... و من خوندنتو امروز کامال حس کردمدنیخوندی شعر مزیپرو
 

 بھ پنجره شروع کرد بخش رهی بود چون خ ِ من آماده کردهی سواالی خودشو براانگار
 ...شوی ِ زندگفیدوم از تعر

اون زمانھا ..  کرده بود کی استعدادش شرنی بود و منم تو ای پسره با استعدادزیپرو_ 
 خونھ بھ ومدی و مرفتی مگرفتی مادی و رفتی اون مھی چانوی پدونستی نمیچکیکھ ھ
 باردار شده بود ونھ ماھش بود و اصال نازیتو اون بحبوبھ مامانم سره پر.. دادی مادیمنم 

 بابام کھ قربونش برم از اون بدتر و ھمش داد،ی نشون نمیتیاھم زی پرویبھ استعداد ھا
 ....  از خونھ ش بودرونی بیگرفتاره کارخونھ و کارھا

 .... دو تا دستھاش گرفتنی بسرشو
 و من دهی ِ مرگ ِ برادرش رسفی موقع ِ تعرزدمیس م چرا مکس کرد اما حددونمینم
 .... کمکش کنمدیبا

 پروانھ؟_ 
 :دی نالآروم

 بلھ؟..ب_ 
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 شوی ِ آبی و اشک گلولھ ھاشھی از ناراحتدمی و من خوب فھماوردی سرشو ھم باال نیحت
 ...کشھیبھ رخ ِ صورت ِ ھمچو ماھش م

 ... فھممیحس ِ االنتو م_ 
 ....  بشمرهی من بودم کھ بھ عکس بابا خنباری متعجب باال اورد و اسرشو

 یعنی بودم کھ بخوام بفھمم بابا رفتھ مسافرت یُ کھ بابام مرد بچھ تر از اونیروز_ 
بابا جانباز ... برده بودنی و مامان سرو صورتشو از بزدی بھ خودش مستھی شا؟یچ
 و حاال داشت کردیب ھاشو سر م از روزھا و شی بود کھ با دستگاه بعضییایمیش

 کنارش بود و دنشیمامانم تو ھر درد کش اما...دادی تو جبھشو پس میجون دادنھا
 گفتی میوقت"...آھت بھ جونم" گفتیمامان در جوابش م" آه" گفتی بابا می وقتشھیھم
 تا کردی رو تو حلقش مویراد" صدا" گفتی می وقتکردی براش جور مارویدر" آب"

 ز ای مامان رفت و فقط ردِی محبت ھاِیبا ھمھ ...  کنھ، اما بابا رفتدرک کنھ، حس
 .... ِ من بزرگ شده موندیپاش برا

 ِ دستھام گرفتم ری ِ بابا رو زی"  هللا ای" ِ و گردنبند مییموی شرت لی تری بردم زدستمو
 ...و بھ پروانھ نشون دادم

 ھاشو براش شانھ شی انگار دارم رکنمی دستش میوقت...  منو بابامھنی تنھا پل ِ بنیا_ 
 خلوت کنون راه ای انگار دارم باھاش تو اون دنخورهی رو گردنم غلت می و وقتزدمیم
 ...رمیم
 : ِ لب زمزمھ کردریز

 ...ی جوونیلیتوھنوز خ... خدا نکنھ _ 
 ...کردی بابا داشت داغونم مادهی بودم اما دوباره ی اوج خوشتو

 با وجوده کوه ِ آرامشم دینبا...  و چھ بسا آرومم کنمی نمھی گرشھی بود کھ مثل ھمبیعج
 .... اما بازم متعجب بودمکردمیکنارم تعجب م

 خودش بھ زانو ی طھی بود تا بباره و آسمون ِ خدارو تو حی تلنگر کافھی نی ھمانگار
 ...ارهیدر ب

 دوسش داشتم اسمش یلی کھ خمی خدمتکار داشتھی....خوندمیمن تو اتاقم داشتم درس م_ 
 و چھار، پنج سالش بود و مدام خونھ مون بود اما االن یکلثوم بود، اون زمان تازه س

 برام زدمی کھ باھاش حرف مییوقت ھا...رهی و مزنھی سر مھی و ادی اوقات میفقط بعض
 سالھ م برام ١٣ با وجوده سن ِ کم و قھینکھ دم بھ دقی از اگفتی ھام مییبایاز ز

 درس خوادیدخترم م" گھی و فقط با تحکم مکنھی و بابا رد مادیخواستگار م
 وقتمو ادی چون زدی شادونمی بھ جنس مخالفم نداشتم، نمی کششچوقتیمن ھ"...بخونھ

 وجوده با  بود، چون منی زندگنی برام مناسب ترنی و اگذروندمی از خونھ نمرونیب
 چادر دی رفتن ِ بھ مدرسھ بایزمان ما برا...خانواده م عاشق شدن برام سم بود

 مجرد بمونم تا مثل ِ خواستمی االمکان میحت...  نشمدهی من از خدام بود کھ دیدیپوشیم
من ....  مورده عالقھ شون برسن، برسمی بھ رشتھ خوانی کھ میی کس ھایھمھ 

 ...  بشم امای حرفھ الی وکھی خواستمیعاشق ِ حقوق بودم و م
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 ....دی کشآه
 ... و درک کردمدمیفھم... لی ھم تو تحصیھم تو زندگ... ورده شکست خدمیفھم
 ... آماده کرده بود و براش اوردمجھی رو کھ خدی آب پرتقالوانی لھی شدم و بلند

 ... آرامش داشتمیدنی نوشھی دنھی تو نوشی حتخورد،ی مآروم
 ...کردی و منشش تو رفتاراش منو مسخ می بزرگیھمھ ...  بودیستودن

 .... دو واژه حفظ کنھنی کھ ترادفشو با ای و ھر واژه اخکوبیم
  و حاضر ادامھ بده؟یخوب اگھ آماده ا_ 

 ... تو ھم گره زددستھاشو
 ... تو ھم قفل کردانگشتھاشو

 .... دادھی طرف مبل تکھی از حصاره ھم آزاد کرد و ھرکدومو آزادانھ بھ پاھاشو
چون بابا نبود ...  تلفن بلند شد زنگیصدا... روز کھ مشغول درس خوندن بودمھی_ 

 دی جواب تلفن ِ خونھ رو بده، مگھ بادی داشت دختر نبادی تاکشھیجواب دادم، بابا ھم
 پدر بود و اعتقادات ِ تلخ و رتش،ی؟؟؟ پدر بود و غ... کنھیصداشو بھ ھمھ ارزون

تھام دس...دمی فھممارستانشوی ِ بجی اومد کھ فقط پن از پشت تلفییصدا... خودشنھیریش
اما اون زن " بابــــــــــــــــا" دمی کشغی بابا شدم پس جیاولش فکر کردم ب... دیلرز

 کھی تکھیت....دلم پر پر شد" نھ جوونھ : "  دستپاچھ گفتیحالمو درک کرد و فور
مامان اومد و " ـــــــــــــــزیپرو"  شدم پس فقط تونستم بنالم یاحساس کردم خال....شدم

 ِ چند روزه دستھاش شل شد و نازی زود با وجوده پریلیاونم خ.... تلفن و چنگ زد
... ی پسریمامان موند و ب... ی برادریمن موندم و ب... اپن واژگون شدی رویگوش

  چون تو خونھ از حالمارستانیمن نرفتم ب... ِ تنھا پسرشیطونی شرو شیبابا موند و ب
صدام فقط با نالھ از ....  کنھتونستی بھ من نمی توجھ انی کم تری حتیچکی و ھرفتم

درد نبود مال من کھ، فرا ... شدیدردام فقط با نالھ از گلوم خارج م... شدیگلوم خارج م
  رو فقط در حد دست و پاشکستھ بلدم؟انوی پیدید..... درد بود

 ... سرمو تکون دادمی ھمھ تلخبا
 کرد کھ یی وفای بیلیخ...  داده بودادیفقط در اون حد بھم  زیچون پرو_ 

 باورش نشھ اما یچکی ھدیشا.... ُتمام طول ِ مراسمشو تو شک بودم....یلیخ....رفت
 نی برام باالترنی اون رفتھ و اشدی چون باورم نمرفتم،یمن تا سالگردش سره قبرش نم

 تو راه مدرسھ چادرمو ی موتورھی بار ھیرفتم ی اما انگار نمرفتمیمدرسھ م... ُشک بود
 کنن؟ی آبرو می کھ خواھرتو برتی با غِزی پرویکجا رفت"  دمی و من ھزار بار نالدیکش

 ....نیمی بود کھ با من بود فقط سنیمی نبود کھ حرفامو بفھمھ و فقط سیاما کس
 

 ... شالشری برد زدستشو
 ... پر پشتش فرو کردی موھاتو

 ... جلودی کششالشو
 :دمیبدونھ اراده پرس....کبود بود...دمی دیدنشو بھ خوب گررهیز
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  شده؟یگردنت چ_ 
 : و من من کنان گفتدی گردنش کشی شالشو رودستپاچھ

 ...ستی نیزیچ..  یچیھ_ 
 ی*س*ن* جیاون از شوھرش جدا شده بود پس از رابطھ ... زهی پر از چدونستمیم
 ... باشھتونھینم
 پروانھ؟_ 

شکوه ... شور نھفتھ بود...  نھفتھ بودادی فرشی ِ خاکستریتھ ِ چشمھا...  اورد باالسرشو
 ...نھفتھ بود

  شده؟ی چیگینم_ 
 .... تکون دادی نفی بھ نشونھ سرشو

 :دمیپرس
  چرا؟_ 
 :دمی ترس پرسبا

 ؟ینکنھ بھ من اعتماد ندار_ 
 : گفتیفور
 ھ؟ی حرفا چنیا... نھ...نھ_ 

 : تو گلوم زدم و ھمچنان ناراحت گفتمیلبخند
 ...پس بگو_ 

 : و گفتدی ور چلبشو
 ....گمی مدیبھ موقعش کھ رس... دی کھ بدونستی نیزیچ_ 
  من ھنوز شمام؟د؟یبگ_ 

 : زد و گفتیلبخند
  حد مھمھ؟نی تا ایعنی_ 
 ...تو فکر کن آره_ 

 ... کھ نھ تلخ بود و نھ پوزخندی خنده اھی... دیخند
 ... روانشناسیباشـــــــــــھ آقا_ 

 ی برایشدی و مھم شناختھ می کھ مھم بودیحس... شدقی پوستم ترزری بھ زی خوبحس
 ...من...  کرد تا منتی رشتھ ھدانیبار ھزارم از خدا تشکر کردم کھ منو بھ ا

 ...دی تو نبان؟ی شاھی تو چ؟ی چمن
... ازم نخواه ازش بگذرمپس خواھشا ....  منھی ؟ اون گمشده دی و من نبایچ

 ... شدروزیوجدان خفھ و دل پ...نخواه
 : و گفتمدمی مبل کشی دستھ ی رویدست
 ... امروز بسھیبرا_ 
 و دی روش کشنھی صورت ِ آی و تو دستش گرفت و روی آبری بلند شد و حری لبخندبا

 ...زمزمھ کرد
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 ...ییایچھ رو_ 
 : دلم جواب دادمنو
 ...استی من پر از روی ِ حضوره خودت کھ برانیع_ 
 ..نی شاھدیببخش...با اجازه آقا_ 

 : و ھول و وال وار گفتمدمیخند
 ...یای دوبار بی ھفتھ ادی پس بانی بگم از اخواستمی میراست..! ِا _ 

 ... بھ سمتم برگشتمتعجب
 چرا؟_ 

 ...واقعا چرا...  بودملی دلدنبال
 :دی زبونم چرخیرو
 ... واسھ ارشدم آماده شمدیبا... کنمی ترمھ تموم م٧چون امسال کنکور دارم، من _
 ...شمیخوب پس من مزاحم درساتون نم_
 ...نی شاھی زدیچھ گند... اه

 ... ببرمشی پمی با تئورموی عملی کارھاخواستمیم...  نبودنینھ نھ منظورم ا_ 
 شنبھ و ی پس روزھانید از ا نھ، اما راحت قبول کرد و قرار شای شک کرد دونمینم

 .... نبـــــــودی عادی من روزھای بدونھ شک برانی و اادیسھ شنبھ بھ مالقات ب
 
 

 )) فصل چھارم(( 
 
 " پروانھ" 
 ... و رفتم تو ھال نشستمدمی کشرونی بلند خودمو از اون جنت بیی قدم ھابا

 ....دیرسی منیمی بھار با سدی بعد از ظھربود و حاال با٧ ساعت
 ... جا گرفتی لبم لبخندی رونیمی اوردن اسم سبا

 از تشکر شتری باقتشی کھ اون لفی ھاش تشکر کنم اما حی از تموم ِ خوبخواستی مدلم
 ... ستھیدییو تا
 تک نخورده قطع دمی زنگ زدم اما بھارو دم در کھ دنیمی در اوردم و بھ سمویگوش
 ...کردم

 :با لکنت گفت دی تو بغلم پری شوق ِ بدونھ وصفبا
 شت.ش گذ... خخخوی...لیخ..خخخخ...مامان...مم_ 
 ... کردم بخندمیسع

 :بھ بغلم چسبوندمش و دم گوشش گفتم...  تو موھاش فرو کردمدستمو
 ... براتارمیمی خودتو لوس نکن مینجوری برات ارهی مامان بمیالھ_ 
 ھردو مون و وانی ِ کی بگھ کھ صدایزی چخواستیم....  لبخند بھم نگاه کرد با
 ... کردخکوبیم
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 ؟یدی رسیبھاره من ک_ 
 : ِ بھار من گفتمی لبخند بھش نگاه کردم و بھ جابا

 ... ست اومدمقھی دو دققای من االن دقوانیعمو ک_ 
 بھار آغوشمو ول کرد و خودشو دمی دستھاشو از ھم باز کرد و در کمال تعجب دوانیک

 ... جا دادوانیتو آغوش ِ ک
 ... دھنمو قورت دادمآب..  خوردمجا

 ... و از پشتم حس کردمی ِ نگاھینی بگم کھ سنگیزی چخواستم
 روبھ روشو ی پشت سرم کھ داشت با چشمھاش منظره نی شاھدنھیباد... برگشتم

 ... ذھنم برچسب خورددیکاویم
 ....افتھی ملی مستطنی داره تو ایی چھ اتفاق ھادونستمی نمواقعا

 .... دوباره بھ سمت ِ بھار برگردوندمسرمو
 مامان شی پای بوانی بغل عمو کیندازی راحت خودتو منطوریبھار مامان زشتھ ا_ 
 ... نکنتی نکن عمو رو اذیطونیش... ی خانوم شدگھیتو د...زمیعز

 : باعث شد دوباره برگردم عقبنی شاھیصدا
ِااا؟ ا_  ِ  ؟یای نمنجای ایری بھار خانوم؟ اونجا مھینطوریِ

 .... بھ بغل ِ خودش کردی ااشاره
 شتری بوانی اما در کمال ِ تعجب خودشو بھ کنی بغل ِ شاھرهی کردم االن مفکر

 ...چسبوند
 ...دمیترس

 ... بزارهی منفری و باورش شده باشھ و روش تاثوانی کی نکنھ حرفھانکھی ااز
 ....دمیترس

 .... کنھدای گاه از جنس مذکر پھی تکھی از مامانش ری بخواد بھ غنکھی ااز
 ...دمیترس

 بشھ آرامشش، و ھر آن از ھر کس آرامش بخواد و با ی اگھی بغلھ کسھ دنکھی ااز
 "... آرامشم باش"  بزنھ ادینگاھش فر

 ... بھار فقط مال منھزارمی من نمنھ
 ....نھیبدونھ طمئن... بدونھ ِ مکس...  شدمبلند

 ... مبل بدنمو بھ لرزه در اوردیھ  دستی دستھام روی گرم روییدستھا
 ... بودندی دستھا بعد از حمنی گرم تردی کردم نلرزم اما اون دستھا بعد از حمیسع
 ... کردم بھ صاحب دستھا نگاه نکنمیسع
 متفاوت اما حالت ھاشون ی ھرچند با رنگومدی مشتری بزی اون چشمھا بھ پروشدی نماما

 ... و ھمسان بودیکی
 ...وانی بغل ِ عمو کی راحت بریلی خدیدختره نازم تو نبا... بھار _ 

 ... درست حس کردموانی غره شو بھ سمت کچشم
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اون ...  دادهریاون بھ تو ش....ی بغل ِ اونو حس کندی کھ فقط بای مامان دارھی تو نیبب_ 
 پلکات  تازدهیاون باتو تا صبح حرف م...  نشستھی بودضی مری سره تو وقتیشبا باال

 خالھ یآھنگ ھا... خونھی مییالال... گھیاون برات قصھ م...  شھ و خوابت ببرهنیسنگ
 ؟...ھدرست... خونھیگوگوش م

 ....و بھار کشان کشان بھ سمتم اومد.... شل شدوانی کی کردم دستھااحساس
 ... تو بغلم رھا کردخودشو

 .... نگاه کردمنی تو نگاھم بھ شاھی تمام قدر دانبا
ازش ...  منو مسخ کرده بود انگاری پسر بود تمام ِ خانواده نی کھ تو کالم ِ ایآرامش

 ....مممنون... ممنون بودم
 خواست بره وانی بستن و باز کردنھ چشمھاش جواب تشکرمو داد و با دستھاش از کبا

 نجات داد ی قراری کھ منو از بنی بھش بگھ اما ھمخوادی می چدونستمیتو اتاقش نم
 ....ارزهی مایخودش بھ تموم ِ دن

 ... اومدنیمی سی غر غرھایصدا
 ...  شده بوداهی سشینینک ِ ب...  شده بوداهی و سفی کثدستھاش

 ...دمیدی صورتش ھر دو ھم من ھم بھار خنددنھی دبا
 : سر وصدا گفتبا

 عمو ی افھی کرده اونوقت شماھا بھ قیزی من روغن رنی ماشزنمتونای مامیم... کوفت_ 
 ... نا جنسای ان؟یخندی من میپورنگ

 ...دی بھ سمتش دوباره خندی جا کرد و با زبونکشتری خودشو تو بغلم ببھار
 ... خنده ش گرفتنمیمی خوده سنباریا

 : پاک کرد و گفتشویشونی پی دسھاش عرق ھابا
منم بعد از اونجا ..  خودت برو نی گاه پاشو تو با ماشری ببرخم تعمنوی ادی من بایپر_ 
 ...زنمی سر بھت مھی امیم
 دست جھی خواستم برم در اتاق ِ شھربانو کھ خدفمی کردم و بعد از برداشتن کدیی سر تابا

 ...بھ دامن بھ سمتم اومد
 ...رونیخانوم رفتن ب_ 
 ...می مزاحمشون شددی کن و بگو ببخشیممنون پس اگھ اومد از طرف من خداحافظ_ 
 ... کرد و دوباره بھ اتاق ِ کارش برگشتدییسر تا با

 ...ومدی موانی کی خواستم در بزنم کھ صدان،ی رفتم در اتاق ِ شاھنیبنابرا
 ...نمی ببتونمی من نمنی شاھ؟یفھمی چرا نمتونمینم.. ی لعنتتونمینم_ 

 ...چسبوندمی گوشمو مدیپس با..  صداش اروم بودنیشاھ
 ... اما برام مھم نبودومدی می بھ خوبنیمی سی غر غر ھایصدا

 کنھ نھ من و نھ تی بچھ شو تربدی اما اون مادره خودش با؟یگی می چدونمیمن م_ 
 ...یمونی ماه نمھی از شتری بیخودت گفت...ی برگرددی تو باوانی کنیبب... تو
 ...رمی جا نمچیمن ھ_ 
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 ... شددهی کشدستھام
 ... بودنیسم
 :دی خشم بھم غربا

 بھ ؟یشی و بد بخت مگھی و بھ شھربانو مرهی منتتیبی تخم جوجھ مجھی خدنی ایگینم_ 
 ...گنی میتو چھ اوناچ

 ... بگمیزی چدیچرخی نمزبونم
 ...دمیفھمیحاال لکنت دردونھ مو م..  شده بودالل

 ...!ی چیعنی حرف بزنم تونمی مامان نمگھی می وقتدونستمی محاال
 ... نگھیزی داد جلو بھار چحی ترج سرو وضعمدنھی با دنیمیس... کردمتی تابعفقط
 ....می نشستنی ماشتو

 ... خونھ شھربانو پارکش کردنگیتو پارک..  خودش شدنی ماشالیخی و بروند
َفکم اذ... دیلرزی مصدام  ..کردی متمیَ

 ... شده بودنی سنگچشمھام
 ... بم شده بودصدام

 ... کردمسکوت
 ....سکوت

 
 " نیشاھ" 
 ...یلیخ...وانی کی نفھمیلیتو خ_ 
 ... اون دختر و درمان کنمخوامی نداره من می ربطچیبھ تو ھ_ 

 ... چونھ ش فرود اوردمی بردمو و روشینی بکی اشاره مو تا نزدانگشت
 ھی اون ؟یفی ضعیلی تو خ؟یتونی مرد؟ نھ تو نمینطوری ؟ ا؟؟؟؟؟؟؟؟؟آرهینطوریا_ 

 ؟؟؟....یفھمیچرا نم... ادیمامان داره کھ جونش براش در م
 ...نمی نتونم فرشتھ مو ببگھی و درونی بره بدمیترسی بود می عصبصدام

 ...  سمت عقب برگشتمبھ
 ... کردموانی بھ کپشتمو

 ...دمی سره خودم نالتو
 ...وانینکن ک...  کردمداشیعشقمو ازم دور نکن من تازه پ_ 

 : دوباره عذابم دادصداش
 ...کنمی من اون دخترو درمان منی شاھنیبب_ 
 ... دم آروم باشم کریسع

 ...دمی کشنفس
 دی تو باوانی کنیبب...  کنھ نھ من و نھ توتی بچھ شو تربدیاون مادره، خودش با_ 

 ...یمونی ماه نمھی از شتری بیخودت گفت...یبرگرد
 .... خاطر شددهی رنجنگاھش
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 : بر خالف انتظارم گفتاما
 ....رمی جا نمچیمن ھ_ 

 ...دمی نفس کشدوباره
 .... امتحان ِ آخر بودنیا

 ... کردی راحت آروم میلی کھ منو خی راھتنھا
 ...  ِ دومنفس

 : بالخرهو
 .... .یانـــــــــــــــــی پاقی عمنفس
 ... نداشتمی خوبی اصوال با عقربھ ھا رابطھ دونمینم.. قھی سھ دقای از دو بعد
 :دمینال
 قبول؟...  معالجھ آماده کنمنی ایباشھ درمانش کن اما اجازه بده من پروانھ رو برا_ 
 ...  شدرهی شک بھ چشمھام خبا

 .... حرفھامو باور نداشتنکھی امثل
 ... کنمقی کردم تمام صداقت حرفھمو تو چشمھام ترزیسع
 ... نی شاھبخشمتی نمچوقتی ھیاگھ دروغ بگ_ 
 ... ھی بھار چی براوانی اصرار از جانب ِ کنھمھی ادونستمینم
 ... نگفتمیزی بود فقط سکوت کردم و چیزی چون پروانھ مھم تر از ھر چاما

 : م گذاشتم و گفتمنھی سی رودستمو
 ... نکردم تف کن تو صورتمشیراض_ 

 ...  نیی انداخت پاسرشو
 ... رونی نگفتم تا بره بیزیچ
 ..دادمی بھ افکارم نظم مدیبا

 ...اه... شدیم قوزه باال قوز نمی ادی پروانھ کم بود حاال بایزندگ
 ...رونی رفت بقھی بعد از چند دقلمی ِ مباب
 ... باز کردمموی اتاق ِ مخفدره
 ...دمی ھمون مبل فرشتھ م دراز کشیرو

 ..  و بستمچشمھام
 ... حرکت دراوردمھی شرتمو با یت

 .... شددهی کششی خالیم بھ جا*ن*ه*ر* بِبدن
 .... لطافت تو روحش و حرکاتتشنی بود، عنرم

 ... شدمخنک
 .... تو ذھنم تکرار شدصداش

 ...ی سنگواری دھی ِ پشت
 ....رنی پنجره اسدوتا

 .... و تکرارتکرار
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 .... اکو شد تا چشمھام بستھ شدنقدریا
 
 ...می با ھم بودما
 و کردی چکش ھا وارد می ِ من روی مردونھ ی کھ انگشتھایی با فشارھاانو،ی پھی با

 ...دادی مرونی نوا رو بھیھرکدوم 
 شھی بود و مثل ھمستادهی دور از من ای ِ دنبالھ داریاسی من با لباس ِ ی فرشتھ

 ...خوندیم
 کھ با گوش کردنھ بھش ناخودآگاه آرامش از سره یآھنگ... خوندی اون آھنگ ِ منو ماما

 ...کنھی وار اثره خودشو ابقا مقی و ترزرسھی سرم می پاھام بھ نک ِ موھایانشگتھا
 ... پاھامی دادم بھ مبل جلوھی تکسرمو
 ... شدمرهی خبھش
 بار با نی اون نقاب و برداشتھ بودووو انباریا...  صورتش پنھان نبود شھی ھممثل

 ... بودرهی بھم خشی خاکستریچشمھا
 ....ی ِ دوست داشتنی گرهی خھی
 ....کردی دستھاش و پنھون نمگھید
 ...دمیدی و تند نمزی نوره تھی از سرش فقط گھید
 .... خودش بودنجایا

 ... بودنشی ِ شاھی اوج ِ خوشبختنی بود و ادهی رسی کھ تازه بھ پروانگی پروانھ اخوده
 رو بھ ی بھاره دوست داشتنھی و شھی ھم بال منی بار پروانھ با شاھنی ِ اولی برانجایا

 ...کشھیدوش م
 ... کردمصداش

 ... پرواز کردماما
 ..اما رفت... بھ سمتش دراز کردمدستھامو

 ....ی ِ دو دست ِ قونی کرده بودم مابری کردم اما انگار گتقال
 ....رومندی برجستھ و نی بازودو

 ... سابقھ داد بزنمی بییبا حرارت و تقال...  تونستم از تھ ِ گلومفقط
 ...فـــــــــــــــــــــرشت ه_ 

 ....ــــــــــــــــ ـرو ه نــــــــفرشـــــــــــــــــــــت
  ـــــھنــــــــــــــــــــــــ

 ....دی بھ گوشم رسییصدا
 ...!نی پسر تو چت شده؟ شاھن؟یشاھ_ 

 ... نگاھمو بھ سمت ِ نطق کننده کشوندمکالفھ
 .... ھمون مبل بودمی تو بغلھ عمو حسام رومن

 ... خوردمتکون
 ...رونی بدمی از بغلش کشخودمو
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 ... لبخند موندی کردم لبخند بزنم اما نتونستم و تو ھمون مرحلھ یسع
 ... عرق کرده م گذاشتمھیشونی پی رودستھامو

 :دمیم و از حصاره بازوھاش رھا کردم و نال*ن*ه*ر* ببدنھ
  عمو؟ی اومدیک_ 

 ... من نشستی مبل روبھ روی روالی خی کرد و باخم
 ؟یدیدوباره خواب فرشتھ رو د_ 

 ....  بھ بعد خبر داشتی سالگ١٥ من درست از سن یاھایم رو از تماعمو
 دمیشنی میفقط صداشو در حد ِ خواننده گ....دمیدی صورتشو نمچوقتی ھاھامی تو رومن

 ...کردمی مفی ِ عمو تعریو برا
 من در ی و بھ عکس اونو براخوندی نموونھی منو دچوقتی ھی اگھی مثل ھرکس ِ دعمو

 کھ یھرچ... سی تو دفتره خاطراتت بنوگفتیبھم م... د مجسم کرده بویعالم واقع
 کھ ممکنھ بھ دستش برسھ یھرچ...  بدونھدی بایکنی کھ فکر میھرچ...  بدونھیخوایم
 و اون فرشتھ نمیسال تونستم صورتشو بب ٧  و حاال من امشب بعد از گذشتی روزھی

 .... نبود جز پروانھیکس
 ... دوباره کنارم جا گرفتعمو

 ... ِ پر از عشقش قرار دادی پرمحبتش قاب گرفت و مقابل چشمھای تو دستھاصورتمو
درستھ راھمون ...  باھاتمشھیدوستت دارم و ھم... من سن پدرتو دارم...  زمی عزنیبب_ 

 حرفھا رو نداره، پس ھروقت دلت خواست من نی کھ انترنتیدور شده اما عصر ا
 ری ھمزاد ھرچند پھیپس عموت مثل  ... ھم تو مسنجرمی خصوصتیھم تو سا... ھستم

 ...شتھی پشھیھم
 ... شونھ ش گذاشتمی روسرمو

 ...ارمی زبون بی بودم کھ بخوام حرفمو روی ناتوان تر از اونمن
 
 ...می با ھم بودما
 و کردی چکش ھا وارد می ِ من روی مردونھ ی کھ انگشتھایی با فشارھاانو،ی پھی با

 ...دادی مرونی نوا رو بھیھرکدوم 
 شھی بود و مثل ھمستادهی دور از من ای ِ دنبالھ داریاسی من با لباس ِ ی فرشتھ

 ...خوندیم
 کھ با گوش کردنھ بھش ناخودآگاه آرامش از سره یآھنگ... خوندی اون آھنگ ِ منو ماما

 ...کنھی وار اثره خودشو ابقا مقی و ترزرسھی سرم می پاھام بھ نک ِ موھایانشگتھا
 ... پاھامی بھ مبل جلو دادمھی تکسرمو
 ... شدمرهی خبھش
 بار با نی اون نقاب و برداشتھ بودووو انباریا...  صورتش پنھان نبود شھی ھممثل

 ... بودرهی بھم خشی خاکستریچشمھا
 ....ی ِ دوست داشتنی گرهی خھی
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 ....کردی دستھاش و پنھون نمگھید
 ...دمیدی و تند نمزی نوره تھی از سرش فقط گھید
 .... خودش بودنجایا

 ... بودنشی ِ شاھی اوج ِ خوشبختنی بود و ادهی رسی کھ تازه بھ پروانگی پروانھ اخوده
 رو بھ ی بھاره دوست داشتنھی و شھی ھم بال منی بار پروانھ با شاھنی ِ اولی برانجایا

 ...کشھیدوش م
 ... کردمصداش

 ... پرواز کردماما
 ..اما رفت... بھ سمتش دراز کردمدستھامو

 ....ی ِ دو دست ِ قونی کرده بودم مابری کردم اما انگار گتقال
 ....رومندی برجستھ و نی بازودو

 ... سابقھ داد بزنمی بییبا حرارت و تقال...  تونستم از تھ ِ گلومفقط
 ...فـــــــــــــــــــــرشت ه_ 

 .... ه نــــــــــــــــــــــــ ـروفرشـــــــــــــــــــــت
  ـــــھنــــــــــــــــــــــــ

 ....دی بھ گوشم رسییصدا
 ...!نی پسر تو چت شده؟ شاھن؟یشاھ_ 

 ... نگاھمو بھ سمت ِ نطق کننده کشوندمکالفھ
 .... ھمون مبل بودمی تو بغلھ عمو حسام رومن

 ... خوردمتکون
 ...رونی بدمی از بغلش کشخودمو

 ... لبخند موندیون مرحلھ  کردم لبخند بزنم اما نتونستم و تو ھمیسع
 ... عرق کرده م گذاشتمھیشونی پی رودستھامو

 :دمیم و از حصاره بازوھاش رھا کردم و نال*ن*ه*ر* ببدنھ
  عمو؟ی اومدیک_ 

 ... من نشستی مبل روبھ روی روالی خی کرد و باخم
 ؟یدیدوباره خواب فرشتھ رو د_ 

 .... بعد خبر داشت بھ ی سالگ١٥ من درست از سن یاھای از تمام روعمو
 دمیشنی میفقط صداشو در حد ِ خواننده گ....دمیدی صورتشو نمچوقتی ھاھامی تو رومن

 ...کردمی مفی ِ عمو تعریو برا
 من در ی و بھ عکس اونو براخوندی نموونھی منو دچوقتی ھی اگھی مثل ھرکس ِ دعمو

 کھ یھرچ... سی تو دفتره خاطراتت بنوگفتیبھم م...  مجسم کرده بودیعالم واقع
 کھ ممکنھ بھ دستش برسھ یھرچ...  بدونھدی بایکنی کھ فکر میھرچ...  بدونھیخوایم
 و اون فرشتھ نمیسال تونستم صورتشو بب ٧  و حاال من امشب بعد از گذشتی روزھی

 .... نبود جز پروانھیکس
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 ... دوباره کنارم جا گرفتعمو
 ... ِ پر از عشقش قرار دادیمھا پرمحبتش قاب گرفت و مقابل چشی تو دستھاصورتمو

درستھ راھمون ...  باھاتمشھیدوستت دارم و ھم... من سن پدرتو دارم...  زمی عزنیبب_ 
 حرفھا رو نداره، پس ھروقت دلت خواست من نی کھ انترنتیدور شده اما عصر ا

 ری ھمزاد ھرچند پھیپس عموت مثل ...  ھم تو مسنجرمی خصوصتیھم تو سا... ھستم
 ...شتھی پشھیھم

 ... شونھ ش گذاشتمی روسرمو
 ... ارمی زبون بی بودم کھ بخوام حرفمو روی ناتوان تر از اونمن
 
 

 و ازم گھیبھم بد م... کنھی بدونھ باھام مخالفت می ھر کنکھی بودم بھ محض امطمئن
 ... کردم از دستش بدمداشی کنم و من عمرا بتونم حاال کھ پی ازش دورخوادیم

 .... نبودای در بمی قالبچی کرده بود و با ھری گشی دلم در وادمن
 :دمی و نالدمی کشیقی عمنفس

 ...عمو عاشق شدم_ 
 ... سرزنشم کردد،ی متعجب نشد، نخندی ھر کسبرعکس

 ...دی شونھ مو مالفقط
 ... ِ سرم گذاشتی روسرشو
 ...دی کننده دم ِ گوشم نالمدارا

 ....مبارک باشھ_ 
 .... دی ھام تو دستھاش لرزشونھ

قطره ٣٠...  قطره٢٠.... قطره١٠ قطره بلکھ ھینھ ... دنی بار اشک ھام چکنی اولیبرا
 ....ضربھ در ھزار...

 ... شدسی لباسش خِی سرشونھ تمام
 .... تکون ندادی ذره ای حتسرشو

 ...براش بجنگ_ 
 ....شھینم_ 
 ...شھیم_ 
 ...ستیعمو اون مال من ن_ 
 ...شھیم_ 
 ...شوھر داره_ 
 ....شھیم_ 
 ... بچھ داره_ 
 ....شھیم_ 
 ...از من بزرگتره_ 
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 ...شھیم_ 
 ...  لرزشدوباره

 ....دمی کشی موازی سرم خط ھای با دستھام کنترل شده رونباریا
 ... تو سختھی براطشی اما شراھیپروانھ زن ِ خوب_ 

و بزرگ کردنھ من نقش ِ اون ت... اصال نبود...  موضوعنی ِ ادنی نبود فھمدی بعازش
 ی دستھارهی ِ انسان ھارو از بر بود حاال من کھ زیاون علم روانکاو...  داشتیاساس

 .... دارمیخودش بزرگ شده بودم چھ توقع
 ... فرستادمرونی با آه بینفس
 ...عمو بدبخت شدم_ 
 ...یشینم_ 
 ... محکم بودنش حسود شدماز
 .... برادره پروانھ ستزیعمو پرو_ 

 .... خوردتکون
چشمھاش متعجب و مردمکش در حال ِ نوسان ...  ِ شونھ ش برداشتھ شدی از روسرم
 ...بود

 ... کردجادی اخم اشیشونی پی رودردھاش
 .... ِ پامی جلوی ھمھ سنگ ھانی از ادی ترکدلم
 .... بودی از من چھ توقعترسھی و منالھی عمو میوقت
 ؟....سال عاشقم چھ کنم ٨ دلھ نی اما با اشھیعمو مطمئنم نم_ 

 : پاھاش گذاشت و گفتی روسرمو
 ...مو بھ مو...  زویھمھ چ...  کنفیبرام تعر_ 

 ...گفتم
 ... سره قبر تا تو خونھاز
 ... ِ پروانھی پل ِ دلم تا صدااز
 .... بھاری ِ ھا ھای ِ داغم تا صدای پھلواز
 ... و از بھاروانی کاز
 ... و از پروانھنیمی ساز

 ... تا سبک شدمگفتم
ِ فقط در حد ِ پر کاه موند و بعد سر انگشتام تو ی اھی کم شد و در ثانمینی تا سنگگفتم
 .... قلمروشطھیمح
 ...دمیھمھ رو شن....  جاننی شاھدمیشن_ 

 ... قصھ رو برات بگمھی بزار حاال
 ؟ی شو دارحوصلھ

 ... کردمنیی پاھاش باال و پای روسرمو
 : گفتی خنده ابا
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  زده و خاکسترت فقط مونده؟شتی آتی خاکسترِی جادودرنقیا_ 
 ....دمی خندی خنده تلخی جابھ
 ...  اونورتریزی چھیاز خاکسترم _ 

 کھ بابات شمارو بھ دست من سپرد قسم خوردم باشم تا یروز... خوب_ 
عاشقش ...دمی و دنیمی بابات اومده بودم کھ سی مراسم خاکسپاریاونروز برا....نیباش

 ...  شدماشیشدم و از مامانت جو
 .... بلند شدممتعجب

 .... شونھ ھام زد و نزاشت بلند شمی رویدست
 .... بخواب پسره خوب صبر داشتھ باش_ 
 
 .... دمی باال رفتم بر اثر تعجب خوابی ابروھابا
دلم براش پر ...  ھی کارخونھ دار ِ معروف سردار ماجدیگفت بچھ _
بابام بازنشستھ بود و ....زی چی اما ھم اون بچھ بود و ھم من باستمشخویم....دیکشیم

 از من شھی شم اما اون با خال ِ کناره لبش ھمکی کردم بھش نزدیسع...  معلمھیمامانم 
 وونھیانگار د... شدمی جذبش مشتری بمن کردی می دورشتریھر چقدر ب... کردی میدور

 و اصال خستھ دمیدوی ِش می پو من در.... کردیتشنھ ترم م.. کردیترم م
 شدم خارج از کشور کھ اونجا با شوھره ھی درس خوندن بورسیبرا....شدمینم

 شھیھم...  شوھر کرد و رفتستھی بود آشنا شدم و از اونجام شایرانیخواھرت کھ ا
 چی ِ سوالھاش نداشتم کھ ھی برای جوابچوقتی و منم ھیریگی نمزن  تو چرادیپرسیم

 ...اما... ارشدمم گرفتم و برگشتم... خودمم سوال شده بودیتازه برا
 .... دمی کھ امشب من کشیآھ.. دی کشآه

اون رفتھ بود و من مونده بودم و .... اون ازدواج کرده بود... نی شاھری دیلیخ... رید_ 
 داشت ی مامانت وقتزهی ِ میعکس ھاشو تو کشو...  نداشتی حرفچی دل کھ ھھی

اون مال نشد اما ...  اما دم نزددیاونم فھم... مردم...  گرفتمشیآت... مدی داوردیدرشون م
 شھ؟؟؟؟؟؟؟؟؟یباورت م... ترسمی و اون االن آزاده اما من ممدکتر شد... االن آزاده 

 مثلشو داشتھ باشن از ابراز احساساتش خوانی ھمھ مدی کھ شاختھیدکتر حسام فرھ
بزار حداقل ..  بمونھینطوری بزار ھمگمیھمش با خودم م.... ترسھیم... ترسھیم
اونوقت .... شھ برهی ھمی کھ دوباره ردت کنھ و برای تا زمانشی دارشتری بینطوریا
 ؟ی کنکاری چیخوایم

 .... کردبلندم
 :دی گوشم نالرهی تو موھام فرو کرد و زدستشو

 ....حداقل زجرش نده... س دهیاون زجرکش... مثل من نترس _ 
 .....یمیعمو تو و س_ 

 : لبم گذاشت و گفتی رودستشو
 ...  نپرسیزی چگھی دکنمیخواھش م..  رازهھی نیا... شششششیھ_ 
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 ؟؟؟؟؟؟.... گفتھ بودزوی خودش ھمھ چی وقتدمیپرسی مدی بای چآخھ
 تو دلم تمام اتفاقات ِ روبھ چشممو مرور دونھیاما خدا م...  تکون دادمدیی از تایسر

 اعتدال موج تی ِ اونھا رعایاما تو ھمھ ... و بلعکسنیمیرفتاره عمو با س.. کردمیم
 شام ی ِ مامان برایصدا...دادنیچقدر تو دار بودن ھردوشون کھ نم پس نم...زدیم

 ... اتاقمو پر کردِیفضا
 :م گذاشت و گفت*ن*ه*ر* دستشو پشت کمره بعمو

 ...دهی ندتویف تا مامانت اتاق ِ مخمیفعال بلند شو بر...  بعدی حرفھا باشھ برای ھیبق_ 
 .... و پر تالطمری درگیاما با ذھن..  زدملبخند

 ... گرفتمشی و راه ِ اتاقو در پدمی شرتمو پوشیت
 .... قفل شدانوی پی روچشمم

 و دمی ِ پامو ندیجلو...  شداهی لحظھ سھیچشمھام ...  رفتلیصدام تحل...  غنج رفتدلم
 ... جسمھی ِ پا خوردم بھ شیپ

 ... بودهی بود، چدهی کھ پامو ضرب دیی شنمی تا ببنیی انداختم پاسرمو
 ...تو دستھام لمسش کردم... برداشتمش...  گل سر از بھار بودھی

 گل سر ِی رهی ِ قشنگش گره خورده بودن تو ھم، تو گیچند تار از موھا...  دادمتکونش
 ...تاب خورده بودن

 تی نھایعنی نیبدون ِ شک عطره مامانش عطره بھار بود و ا...  کردمبوشون
 ....آرامش

...  شام پرواز کنمزی نمونم و بھ طرف منی از اشتری بگھی دادم دحی مامان ترجی صدابا
 ....ری رمق و سیھرچند ب

 
 " پروانھ" 
 
 
 ... زود ترک کردمیلی شام و خزیم

 ...آشفتھ بودم...  ِ خودم نبوددست
ُ در شرف ِ افتادنھ ی چھ اتفاقدونستمینم  کھیت... پشت ِ سرمھ یی ھالھی چھ حدونستمینم... ُ
 ....دمی ِ پازل مو کنارھم چی و شش ضلعلی مربع و ذوزنقھ، مستطیھا

  از کجا بود؟وانی منو کیی آشنادونستمی مدی از ھمھ بااول
 ...نیمی منو ساز
 .... منو حساماز
 ...نی منو شاھاز
 ...کردی کھ ذھن ِ آشفتھ م رو آشفتھ تر میلی در آخر مستطو
 ....وانیک
 "اون خودش مادر داره"  گفتی منی؟چرا شاھ...خوادی می اون از بھارم چیعنی
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 " ی برگرددیتو با"  رو حس کرده بود کھ گفت ی چھ خطریعنی
 ؟...ومدی داشت بھ سرم می چیعنی

 ...مرمی نگھید.... بھ درک ... ی رونکاوی بھ منو کالس ھالعنت
 .... کردمی زندگضی سالھ م ھست با روان مر٣٠ تا حاالش کھ من

 دنھ؟ی ؟ آخرش کھ مردن و تو گور خوابشھی میمگھ چ...  ھمونطور سر بشھدی باحاالم
 برام مھم یچی ھگھی ؟ دضی با روان ِ مرای ی با روان ِ سالم رفتکنھی میحاال چھ فرق

 ...سفت بفشارم و رمیَ بھارم و جونش و تو برم بگدی فقط باستوووین
 ...! راھمو انتخاب کنمدی من باآره
 ...کشمی اون نفس مدهی کھ تنھا بھ امیتک دختر...  ِ من بھاره من بودراه
 ... نبودمیچیمن بدونھ بھار ھ....  ِ خودم بودی نابودمتھی چند بھ قھر

دلم ... اون جسم ارزشمند تو شکممیادآوری یعنی نیو ا...  تو کمرم حس کردمیچرخش
 و بعد دمی بورش تو عکس کشی خرمن ِ موھایدستمو رو...تالطم و قلبم منقبض شدم

 .... جاش دادمی دوباره رو عسلدنشیاز بوس
 ...تو خودم داد زدم.... دمی ِ شکمم کشی رودستمو

 "نیشما دو تا فقط مال من" 
 از رتتوی ھات غی با من و روانم؟ چرا با نامرد بازی کردینطوریچرا ا...دیحم...  آه

 ؟...ی و اون دادنی و زن و بچھ تو دست ایدست داد
 ؟...ی بمونتی ِ زندگی پای مرد نبودچرا
 جونم رو ی رهی تمام ِ شدی بھم بھا داده بشھ نبادیبا..  آدممھی کھ منم ی بفھمیتونی نمچرا
 ... داشتی و تلخی تندی ذره ای و در آخرم بگیبکش

 ...احتھ کردم برات ری بدونھ عرق شرم زندگنقدریا
 ...فی و صد حفی حیا..... آه و صد آهیا

 ی بھار کھ تمام بدن و تالطم ھافی بود، حارتی ِ من کھ تمام ِ تن و روحم در اختفیح
 وجوده ت کنار ی خانواده م کھ با وجوده بفیح... بودارتی در اختگشیدوران ِ بچ

 ....فی و صد حفیح.... اومدن
 ... مردشمی من میستی کھ تو نحاال
 ....کنمی از بچھ م محافظت ممن
 .... و جملھ مو اصالح کردمدمی شکمم کشی رویدست
 ....بچھ ھامو_ 

 ... تلفن و برداشتممصمم
بدو ِ قطع ... نی و چھارمنیسوم...  بوقنی بوق و دومنیاول...  شماره رو گرفتممطمئن

 :دیچی تو گوشم پیکردن جواب
 بلھ؟_ 
 ...ریشبتون بخ...  نیسالم آقاشاھ_ 
  بھار خوبھ؟؟یخوب...ریسالم شب تو ھم بخ_ 
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اما ....بدونھ شک خواب بود...  خوابای ھی چرا حس کردم صداش گرفتھ از گردونمینم
 :رمی بگموی کنجکاویدر ھر حال نتونستم جلو

  شده؟ چرا صدات گرفتھ؟یزیچ_ 
 : خس کنان گفتخس

 ... خوبھیلی منھ شما بشم تو کھ خشھی صدا باعث منیاگھ ا_ 
 بدونھ زی بخواد تو قالب پرونکھی آدم بدونھ انیا... ِ کنج لبام نشستی اراده لبخندبدونھ

 و تختھ ی و صندلزی مای تو کالس باشھ نکھیبدونھ ا... کردیاراده داشت منو درمان م
 .... موجود باشھماریخواب ِ ب

اب عکس نگاھم بھ ق...دمی ھراسی ازش نمچوقتیھ.... تو کالبدم جا گرفتزی ِ پروروح
 ...  افتادمونییدوتا

 ... و بھتون بگمیزی چھیراستش زنگ زدم _
 

 ... ھستمتی منتظره کالم بعدنکھی ایعنی نی کرد و اسکوت
 ...ی روانشناسی جلسھ امی نمگھیمن د_ 
 ..دیرسی ھاش بھ گوش مھیفقط دم و بازدم ر...سکوت و سکوت_ 

 ....دونمی تفاوت نمی بای بود ی عصبی ھانفس
 :دی نالی ِ بم شده ایصدا

 چرا؟_ 
 ...منـ... ندارمیازیچون ن_ 
 ...  نھای نی داریازی شما نکنمی منیمن مع_ 
 

 ... خوردم اما خودم نباختمجا
 ...ـیآقا شاھ_ 

 : داد زدمحکم
 .نیشاھ_

 ...نـیشاھ... باشھ ..! یاوک_ 
 : و ادامھ دادمدمی کشیقی ِ عمنفس
 و راحت شمی می خالیلی نامھ م بھ شما خیِ با گفتن زندگکنمی من احساس منیبب_ 
 و کنمی می ھست کھ بھ حرفھام گوش بده راحت تر زندگیکی کھ ھیی قضنی با اتونمیم
  شما درسـیاز طرف..  تا امروز فقط ادامھ داشتنیا

 درس ِ من فقط مزاحمھ؟_ 
 شما...  نبودنینھ من اصال منظورم ا_ 

 : قاطعدوباره
 تو_ 
 ...خوامی من نمی درستو بخوندی تو بادیباشھ ببخش_ 
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 ... مزاحم پروانھیستیتو ن_ 
 ... در اومدیصدا
 : خودشی از اونم صدابعد
 ... حاالامیم...  کار دارم یی جارمیمامان من م_ 
 : ِ شھربانوی صداو

 کجا حاال ؟_ 
 :انی در می بوسھ ایصدا

 ..فعال... برجستھ تی گونھ ھای فداگھی دامیم_ 
 .... دری صدادوباره

 ....کردمی می و از مامان خداحافظیی جارفتمی مدی بادیببخش_ 
 ... مزاحمتونـنی از اشتری بگھیخوب من د.. کنمیخواھش م_ 

 :دی غرندفعیا
 ...مزاحمت_ 

 : سرمو تکون دادمکالفھ
 ... شدرهی من خی افھی وارد شد و پرسشگر بھ قنمیمی سھمزمان

 ...زدمی حرف می دراوره م خم شده بودم و با گوشیرو
  نھ؟ای یالو؟ پروانھ ھست_

 ...  باشھ قبولی و بگی بھم احترام بزارخوامیمن م... آره آره ھستم_ 
 ...لی باشھ قبول بھ چند تا دلگمی من نمرمینھ خ_ 
 ی و من جاھای بگتی کھ تا آخره کار تو از زندگم،ی قرارداد گذاشتھیما با ھم ) ١_ 

 ...پستشو ھموار کنم
 ....نی در ماشیصدا

 تو حساب باز ی پروژه ی پروانھ من دارم رونیبب... می وسط کارجا نزنچکدومیھ) ٢_
 شوی کاره تکنی عمو بگھ اولخوادی دلم نمچوقتیھ... منی عمو حسام رونی ھمچنکنمیم

 ... تموم کنھینتونست بھ خوب
 ... حرفھا بودنیاما بھار مھم تر از ا... نی خودمم ھمچنیبرا...  براش سوختدلم
 و من با چشمھام اشاره کردم بعد بھش ھی چدیپرسی با دست و چشم و ابرو منیسم

 ...گمیم
 ...  خودم محکمھی دارم کھ فقط برالی دلھی... تونمیمن واقعا متاسفم اما نم_ 

 ...ی ِ ترمز دستدنی کشیصدا
 .. دم درایب_ 

 از زنھی حرف مگھی دیکی با گھی ِ دی گوشھیفکر کردم داره با ...  شدیچ نشدم متوجھ
 : رو گفتمنیا

 ... موفق باشـشمیباشھ مزاحمت نم_ 
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 الیخی رو بندفعھیخواھشا ا..  ی زابھ راھم کردی کافی پروانھ؟ بھ اندازه یگی میچ_ 
 ...نمیتو ماش... من تو پارک ِ دانشجو منتظرتم...ِ دم در خونتونایب.. شو

 قابل دونستمیم...  قانعش کنمی چطوردونستمی نمیاز طرف...  شدم اما دم نزدمیعصب
 و بھ دی ِ حمی منم و بدزنھی کھ جا می تا حداقل فکر نکنھ اونگفتمی مدیاعتماده پس با

 ... ِ من بزارهی ِ سستیپا
  نیمیِ ِ پرسشگر سی فقط در مقابل چشمھایحی توضچی رو بھش دادم و بدونھ ھیاوک

 : بگمتونستم
 ...ومدهیبابا کھ ن... تو باشھشھیبھار پ...  اومدهنی شاھرونی برم بدیمن با_ 

 ... نھ تکون دادی بھ نشونھ نی بھت سرشو بھ طرفونھی در مھمچنان
 ... گشتممی دنبال شال ِ رو شونھ اکالفھ

 ِ کامل بدم حی دوشم انداختمشو و گذاشتم بعدا توضیرو... ِ ِ تھ اتاقم بودی ِ جالباسیرو
 ... حرفھا نبودنیاالن وقت ِ ا... بھش

 ...  دادنھ بھش درو بستمنانی باز و بستھ کردنھ چشمھام محض ِ اطمبا
بابا ھم ...  شکر مامان تو اتاق بود و بھارم با خودش برده بود تا باش قصھ بگھ خدارو

 ...شھی خارج مگھیتا چھار ساعت د٣ ھاشی حالت از تو مھموننی ترنانھیکھ خوشب
 ... خودمو بھ پارک دانشجو رسوندمیفور
 ِ ی کننده ی کھ تداعیپارک...کردی زنده موی کھ تکھ بھ تکھ ش برام خاطراتیپارک

 ... و بھار بوددی از حمیی ھایادگاری
 

 ...خوردیبچھ م وول م... پاھام سست شد... دیتنم لرز... سوز داشتم ..  بودسرد
 ...چوندمی دوره کمره سردش پشالو

 .... تو شکم ِ بزرگ شده مکشی ِ کوچبتی کرد طوفان ِ گشتن ِ ھدای پآرامش
 : کردم و گفتمصداش

 ... ِ کوچولوت برمی ِ مردونھ کلی آروم بگرد قربون ِ ھیمامان_ 
 شد؟ی پسر بود و مرده من میعنی تعجب کردم کھ چرا گفتم مردونھ؟ خودمم

 !؟.... کھ نھچرا
 ... افتادمدی خاطره از حمھی ادهی تلخ یلیخ

 رو ھروقت نیاز ھم... خواستی منیری شیزھایمدام دلم چ...  بھار باردار بودمسره
 :گفتمی باھاش حرف بزنم مخواستمیم

 ...ینیری ششمینطوری عسلم تو خودت ھمنمیری ناز نکن شنقدریدخترم ا_ 
و ... مستانھ و از تھ دل... دیخندی می نوع شرابچی ھدنھی چقد مستانھ بدون ِ نوشدی حمو

 ... ھمسرمادی ِ اعتدنی بھ دور زا فھمدمیخندیمن م
 ...دمی آه کشاری اختیب

 ... و غمی ھمھ ناراحتنی از اومدی سر مدلم
 ... آشنا از پشت منو بھ سمت عقب برگردوندییصدا
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 ... بودنیشاھ
 ... بودستادهی انی در ِ ماشی دھنھ تو

 سبزش کھ احتماال بھ جنس ِ خودش بود از طرح ِ  پوش ِری با زی صورتِشرتیسو
 فرو بود و بھ چشم نی ماشیتو دھنھ ....دمی تنشو ندنییپا... یتیمخمل کبر

 شده بود و ی خواستنیلی نکردم چون با ھمون باالتنشم خدنی دی براییتقال...ومدینم
 : کردمزمھنا خودآگاه زم...  جلوم زنده شدزیدوباره پرو

 ززیپرپروپرو_ 
 نفر پشت ِ سرشم برگشت ھیفکر کرد با ...  بوددی تکون کھ ازش بعھی...  خوردتکون
 ...نمیدوباره بھ سمتم برگشت و اشاره کرد برم بش..  ِ مطلق بودیاھیاما س

 ... شدم و سوار شدمکی نزدی لبخندبا
 ...  نکردحرکت

 شاه دونستمیم .. و تاب دادن کردچیدلمم شروع بھ پ...  خوردن ِ دندونام شروع شدبھم
 ... پسرمھ

 سرده؟_ 
 .... سر جوابشو دادمبا

 ... کردمی شو روبھ من مستقچھیدر... و روشن کردیبخار
 رو دیکش..  کاپشن برداشتھی عقب ی ھای برگشت از رو صندلنی سمت پشت ِ ماشبھ

 ... شکمم
 : کردزمزمھ

 ...شھیسردش م_ 
 ... نشستھ کنارمزیاحساس کردم پرو...  خودآگاه لبخند زدمنا

 ....زیپرو_ 
 : آروم و با متانت جواب دادیلیخ
 جانم؟_ 
 ...   صداش خاص ِ خودشھِنیطن...  خدای اومده ازیپرو.. آه

  ؟یچرا رفت_ 
 : دینال
 ...من تا ابد کنارتم_ 
 :دمینال
 ی فرستادادیچرا خواھرتو تو دام اعت_ 

 :دیغر
  کشمشیم_ 

 :دمیغر
 ....نـــــــــــــــھ_ 

 ... و سکوتسکوت
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 نی سھمگیلی خوردنو خوندی پتیشک نکردم فقط بھ واقع...  نکردمیتوجھ... برنگشتم
 ...احساس کردم

... نی با شاھنباریَ دوباره تو وھم رفتھ بودم اما ادونستمی خارج شده بودم و ماھمی رواز
 ... نھ
 پروانھ؟_ 

 ...برنگشتم
 بلھ؟_ 
 ... بگولتویدل_ 

 ...برنگشتم
 ...بھار_ 
 .... رس ِ گونھ م قفل شدزی ِ نگاھش تو تینیسنگ..  گشتبر
 بھار چرا؟_ 

 ِ صورتش بودن و من ی کار کننده تو اجزای قوه ھای ھمھ ینی سنگرت،ی حتعجب،
 ...کردمی مافتی راحت دریلی با نگاه نکردنھ بھش خی حتنویا

 ...نشھی در کمی خطرکنمیاحساس م_ 
 ...داشتی برمنی چشینی ِ بی چرا پره ھادونمینم
 ...بھ من نگاه کن_ 

 ...برنگشتم
 ...بھ من نگاه کن_ 

 ...برنگشتم
 : زدداد
 با توام؟_ 

 فکر بودم کھ نی اما تو اکردمیکنترل نداشتنشو درک م... دی کشیقینفس عم...برنگشتم
 ... خوشنتش آرامش دارهیحت

 ...قی تا نفس ِ عمچند
 صورتش ی کھ بھ پوستھ یی ھا بھ سرعت و بھ ندرت کم و کم تر شد تا جاپره

 ...دیچسب
 ...برگرد_ 

 ...برگشتم
...  غل و غشیب...  چرا نگاه ھاش پاک بوددونمینم...  و ملتھبقیعم...  کردنگاه
 ِ یایغرق در در...  محبت بدون ِ چشم داشتھی...  حرفھا از جملھ محبتیلی خیایگو

 ... ِ چشمھاش بودمیقھوه ا
 .... منی ِ چشمھای خاکستر ِ آتش ِ زندگِی در امواج ِ خاکستراونم
 کنھ مثل من بدبخت ی زندگخوامیم...  دوس دارممی تمام ِ زندگیمن بھارو بھ اندازه _ 

 ... جز من وابستھ نشھینشھ ناراحت نشھ بھ کس
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 :دی چون نالدی فھمانگار
 ...وانیلعنت بھ تو ک_ 
 
 .... تو کارهی الھی کامال مطمئن شدم حگھید

 ... بھ سمتم معطوف کرد کامالسرشو
 ... منتظرم زل زدی چشمھاتو
 ی خانواده اھیاون تو .... ھی و پر عاطفھ ای پسره احساسیلی خوانی پروانھ کنیبب_ 

..  ازش خوشش اومدیلی خدی کھ بھارو دیروز...  نبردهییبزرگ شده کھ از محبت بو
 یحت..ومدی خوشش می بور و چشم رنگی از بچھ ھامی کھ باھم دوست بودیاز بچگ

 ادشی زی بود بھ خاطره عالقھ نبی مون کھ اسمش زھیچند بار بھ دختره ھمسا
 ی از درک، فردا کھ ھرچی اچھی درچی داد اونم کھ بچھ بود و بدونھ ھی دوستشنھادهیپ

 م،ی کردن کنی خودمون شروع بھ بازمی دادحی ترجومدی و نادی بمیکھ منتظرش بود
 بود ی بازیوسطا...  کردمشی اما راضزدی و ھمش نق مشدی نمی راضوانیھرچند ک

 میگفتی خودمون بھش می بود کھ ما تو خفالویبی آدمھ سھیباباش ...  اومدباباش کھ با
 ... یعمو تفنگ چ

 : لبش اورد و ادامھ دادی خاطراتش بھ رویادآوری از یلبخند
باباھھ کم عقل از دختره بود آخھ دختره .... خالصھ با باباش اومد و بھ جونمون افتاد_ 

 ناراحت شد و وانی باشھ؟ کتونھی قدر حساس منی سال سن چطور ا٥بھ سن بھار با 
چند سال ...  قھر کرد و رفترانی موضوع با انی باورت نشھ اما بخاطره ھمدی شایحت

 دراورده بوده اما ی نفھم بازگفتی و مدیخندی مدمزیبعد کھ درموردش باھاش حرف م
 تو درسش کھ ی خوبشرفتی داشت و پی خوبیاونجا زندگ... قسمتش بوده بره غربت

...  مواج شدیادی گذاشت کھ با استقبال زشگاهی بود داشت چند تا نماکی و گرافینقاش
 ...تا... وردی ننبی از زی اسمگھی اما دزدی سر مرانی بھ اشتریبزرگتر کھ شد ب

 ... کردی طوالنمکث
 ... شده بوددی از گفتن ِ حرفش دچار تردانگار

ھرچند خودمم از ...  رسوندمنانی حرکت ِ چشمھام و باز و بستھ کردنش اونو بھ اطمبا
 ... ِ درون ِ دلم آشوب شده بودمیتقال
 ... بزاق ِ دھانش و قورت داد... دی کشیقی عمنفس
... رفتی و مدام قربون صدقش مومدی خوشش میلیاز بھار خ... دی بھارو دنکھینا ا_ 

 ... اون از
 ... بھ زبون اومدمنباریا..  مردد دوباره

 ....یبگو تورخدا نصف ِ جونم کرد_ 
 ... نگام نکردگھید

 : و گفتنیی انداخت پاسرشو
 ...دیلکنت بھارو د_ 
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 ... نگفتمیچیھ
 ... داره فلج شدیری گمیم و قدرت تصاری مغزه سرم، ھمونجا کھ اختمھین

 خب؟_ 
 ... بھ پا بودی درون ِ دلم طوفاندونھی صدام آروم بود اما خدا میلیخ

 : گفتری سر بھ زھمچنان
 ...خوادیاون م_ 
 ...ومدی بگم نفس ھام باال نمتونمی بھ جرات مگھید

 ... تو چشمھام حلقھ زداشک
 ...سوزان و برنده... ِ آتشتی تکھ از ماھھی تنم گر گرفت، تمام

 ...دمی کشنیی پای زمستونزهی تی رو با وجوده ھواپنجره
 ھام ھی رو بھ ریشتری ِ بی ھوادیمن با.... کردیا نم*ض*ر* ھوا روحمو انیا... نھ

 ... کردمیداخل م
 ... شم کھ دستم تو حصاره دستھاش قالب شدادهی پخواستمیم

 ... بوددهی فای و بھش القا کنم امابمیلتھاب درون کردم ایسع...  بھم نگاه کردملتمسانھ
 ِ چشمھام گم ی مزاحمم تو گودی اشک ھانکارمی با ادیشا.. ..  عقب گرفتمسرمو

 ... شدن تقال کردم اما اون منو حصر کرده بودادهیدوباره بھ پ... شدنیم
 ...ولم کن_ 
   بروی حرفھام کھ کامل شد ھرجا خواستنیبش... کنمی جا ولت نمچی ھتی وضعنیبا ا_ 

 ... کاپشنشو از رو شکمم برداشتم... بچھ م روون تر شده بود.. دمی کشنفس
 : و گفتمدمی کششیلی ِ مستطی چونھ ِی شدم رو صورتش، دستمو روخم
 من_ 

  بھارمو
  بھ
 یچکیھ
 دمینم

 کنمی متکرار
 بھارم

  متلعق بھ منفقط
 اونو

  یحت
  بھ

  پدرشم
 دمینم
 ؟یدیمفھ

 ...رنگ نگاھش خمار شد..  تو دستھاش گرفتدستمو
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 ... پاھام رھاش کردیرو...  اوردنیی آروم آروم پادستھامو
 ... دونمیم_ 

 از رفتن ِ بھ ی نداشتم بزنم درو بستم تا حرفھاشو بشنوم و با مدرک ِ محکمتریحرف
 ....جلساتش سر باز کنم

 ...دمی کوببای تقرنی بھ پاشنھ گاه ماشپاھامو
 ...شنومیم_ 
 ... بھ تفره رفتن فکر نکردگھید..  بردی صراحت کالمم پبھ
 

 ... بھارو درمان کنھخوادیاون م_ 
 ...برنگشتم

 اما ی کنی تو براش کارخوادیبھش اصرار کردم نکن، اون خودش مادر داره و نم_ 
ن  درمای لکنت ِ بچھ ھارو بھ راحتتوننی کھ میی کس ھاشناسھیاون اصرار داشت م

قسم ..  نصفھ روزه کامل و باھاش گذروند ھی شد کی بھ بھار نزدنیکنن بھ خاطره ھم
 خوابش برده وانی کی پاھایرو.... ونده فقط باھاش حرف زده و براش قصھ خخوردیم

 دهی از محبت بھار بھ خودش لرزوانیک..  دهی و وبوسوانی لحظھ بدونھ اراده کھیو 
 ...درمان رشد کنھ ی موجوده کوچولو بنی افھی حگھیم

 ...برنگشتم فقط داد زدم...  زدمداد
 چند تا دکتر یکنی فکر م؟ی دنبال درمانش نبودم لعنتیکنی نرفتم؟ فکر میکنیفکر م_ 

 گھی از ھر کس ِ دشتریبابا من ب.. شتری سنتم بینھ بھ اندازه ...  تا٣ دوتا، ،یکیرفتم؟ 
 ...شھیُ فقط بھ شک دوباره درست مگھی اما چھ کنم؟ دکرت مکشمی عذاب میا

 بخوام نکھی بخوام بھ طرفش برگشتھ بودم و بدونھ انکھی بدونھ ادنیباری ھام ماشک
 ...توبغلش جا خوش کرده بودم

 برادر پشتمو برام مالش ھی مردونھ ش پشت ِ کمرم دوره شده بود و مثل یدستھا
 ...دادیم

 ..کردی گوشم زمزمھ مدم
 ...دونمیمن م.. .آروم باش.. دونمیم_ 
 .. سکسکھ افتادمبھ
 ...نـ_
 ... نــیک...چـینھ ھ_

 .. صورتش بھ روم بودی رودی کشرونیمنو از بغلش ب...  حرف بزنمنزاشت
 ؟...زی پرویمگھ تو بھ من نگفت..  نترسیچیپروانھ از ھ_ 

 " بلھ"  یعنی نیا..  کردمنیی باال و پاسرمو
 ... ش گذاشتنھی سی رودستشو

 ...دمیمن قول م_ 
 : کھ باعث شد تو چشمھاش نگاه کنم ادامھ دادی طوالنبای مکث ِ تقرھی از بعد
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من ..  ِ بھار و برداره تو باشم پس بزار برادرت برادرانھ کمکت کنھیی دازیِمثل پرو_ 
 ...رمیھرجام رفت باھاش م... کنھتشی اذوانی کزارمینم
 ... شدرهی تو شچمھام خدی تردبا

 ؟..یکھ اعتماد داربھ من _ 
 ...شدی ِ اعتماد ِ تنھا تموم نممتیاما سپردنھ زبانھ بھار بھ ق..  داشتماعتماد

 ...دارم اما_ 
 ... حرفمو کامل کنمنزاشت

مطمئن ...  ھیی و کوشارخواهی پسره خوانی کی در ثانوفتھی براش بی اتفاقزارمیمن نم_ 
 ..یشی نممونیباش پش

 ...رمی بگمی عجوالنھ تصمدی نبادونستمی خوب مویزی چھیاما .. دونستمینم
 ...بھم وقت بده فکر کنم_ 

 ... شکل گرفتزی زد کھ دوباره روح ِ پرویچشمک
 ... صاف کردنھی مردونھ سبعدم

 ..اما..باشھ_ 
 .. کردمنگاھش

 ... نرهادتیجلسھ ھات :  نیشاھ
ا بھ طور دلگرم کننده  نھ بھ طوره کل اممینگران... فکرم باز شده بود...  شده بودمآروم

 ... لبخند زدمنیبنابرا...  کم شده بودیا
 ..باشھ_ 

 ...زدیبرقش تو نور چشمک م... دمی ِ بابا رو دنیماش
 .. بابا درو براش باز کردی راننده نیرام

 .. مچالھ کردمیرستانی ِ دبی اراده مثل دختر بچھ ھای بخودمو
 ... خوند و بھ ھمون طرف برگشتنگاھمو

 :ون لبخند زد و گفت چدیفھم
  بزرگ ھستن؟یری امیآقا_ 
 ...  زود اومدن ِ بابا تعجب کردمبھ

 ... کردم نشون ندمیسع
 .... دلم بد آشوب بوداما

 : تونستم زمزمھ کنمفقط
 ..آره_

 ... شدانی نمافشی ردیدندوھا... دیخند
 ... سالم برسون_ 
 ... شدمادهی کردم و پدیی سر تابا
 : و گفتنیی رو داد پاشھیش
 .. سالم برسوننمیمیبھ س.. بھارو ببوس_ 
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 ... نتونستم جوابشو بدماصال
 ... شدمرد

 ... بود اما گذشتمبیعج.. نرفت
بابا ھنوز تحکم خودشو داشت دلم ... و عقدم بودرستانی دوران دبی ھنوز برام بابابابا
 .... ناجور کنھی درموردم فکرھاخواستینم

 ... ھامو بلند و کوتاه بھ در ِ خونھ رسوندمقدم
 ... شدیکی با رفتنش دنمیرس

 ... و دوباره لبخندزی پرودوباره
 ... باز شد و وارد شدمیکی با تدر
 تنھا شرح ِ حال من چی در پچی پِی گذشتن از سکوھا،یاپی پِی نامطمئن، نفس ھاِی ھاقدم

 ...از اون زمان بود
 ... شکمم افق شده بود و نگاھم بھ در ِ ساختمون معطوفی رودستم

 ِ پلھ ھا راھمو سد ی از موھاشو پوشونده بود جلوی امھی کھ فقط نی با شالنیمیس
 ...کرد
  تو؟ایپروانھ ن_ 

 ...دی پری بھ صورت ِ بارزرنگم
 ... برجستھ مو پنھون کردی ِ چشمم گونھ ی از گوشھ یاشک
 : تونستم بپرسمفقط
 ؟ شدهیچ_ 
 ... از اونم سقوطبعد
 ... ِ بازوھام قفل شدی ستبر رویدست
 ...خزوندی ِ خودشو بھ تن ِ باردارم می رحمانھ ی شالق ِ بزیی سرده پایھوا
 ..شدی تر مرهی و ترهیاما نگاه ھم ت...  کردم بلند شمیسع

 ...ادی کردم صدام در نماحساس
 ...صھ رو نشده کھ بابات فقط مناقیزی بابا چی؟ پر..پروانھ_ 
 ...دمی نشنیی صداگھید

 بدنم ھمھ و ھمھ دست بھ دست ِ ھمھ دادن تا ی ھوا خشکی نخورده بودم، سردشام
 ی شده بود برای بندرهی ِ اون جی تودنی کھ تنفس کشیی و ھوانی زمونیمعلق بشم م

 .... من
 .. ِ محکم وارد کردی از پشت چند بار ضربھ یدست

 ...کی
 ... شکافتھ از غمم دراومدی نھی از دورن ِ سیقی عمآه

 ...دو
 ... ساکنمو بھ حرکت واداشتی بود کھ بچھ یپتک
٣ ... 
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 .... برگشتماتی کھ باز شد و من بھ حیری ِ گنفس
 ... وارد شدمنیمی و البتھ با کمک ِ سی توانی و بی تکاپو سختبا

 خونھ رو بھ لرزه دراورده دیکشی کھ می محکمی نبود اما داد ھادی در دسترس دبابا
 ...بود

 ... دارمازی خودم نی بھ خونھ کردمی ماحساس
 ِ ی خونواده ھی...نیمیخودم باشم و بھار و س... کھ فقط خودم باشم و بھاری خونھ اھی

 ...بدونھ مرد
 ... مجسم شددی لبم صورت ِ حمی گفتن ِ مرد روبا
 ... دراوردشھی از نفرت دلم رو بھ تیغیت

َ مغزمم مزیصدا  .... بر علتدیَ
 جوانب دست بھ دست ِ ھم دادن، تا پروانھ پر ِ پژمرده اش رو تو شکم فوالد ی ھمھ

 ... فرو برهالشی مار ِ چمبره زده توخھیمانندش جمع کنھ و مثل 
 ...دمی بھ بھار خوابپشت
 ... نازشو ناز کردمیموھا
 ... نفس ھاشو شمردمیصدا

١.٢.٣.٤ 
 .... کھ منظمھخدا روشکر.. منظمھنھ

 ....ری سالمشو ازش نگھی ھستایخدا... ِ منھ ی دختر ھستاون
 ؟ی چرا زبونھ کوچولو بدونھ حجمشو ناقص کردایخدا

 ھان؟
 ...دمیِ تو دلم و خاموش در بر دخترم خززدمی مداد

 ... شدمآروم
 ....دی از حمیادگاری و بھارو تنھا پسره منو

 ... بزرگی ھایری از امی مجموعھ اری آروم زی اخانواده
 دل ِ زنش رو تا دی امشب بای کوفتی کھ معلوم نبود بھ خاطره کدوم مناقصھ ییریام

 ... بکوبھواریصبح بھ د
 ....!!!!ی کوفتی مناقصھ کدوم

 
 
 " نیشاھ" 
 

 .... خوشحال بودم و مطمئنج،ی ناراحت بودم و گ؛ی بودم و عصبکالفھ
 کھ ناخواستھ با ی داستانرسھ،یکجا م داستانم بھ نی آخره ادونستمی چون نمکالفھ

 درنگ با عشق ھمراه ی کرد و بدای پانی جرییای اراده با روی شروع شد، بیتصادف
گر، مثل ... تمام تنم گر گرفتھ بود....ری تدبی نا مشخص بود و آغازش بانشیپا... شد
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 بخوامش، ھم تونستمی ھم نمخواستمشیھم م... مسوختی در بر ِ آتش ِ عشقش میزمیھ
 ... و منگ بودمجیگ...  بخوامشامی بھ عنوان دنتونستمی بود و ھم نمامیدن

 و اگر کردی ازم جدا ماموی داشت روشی عقلی بی بھ واسطھ وانی چون کیعصب
ُنجبن  مھربون و یپروانھ دل... بردمی االن بھ سر مای دننی ِ ای بودم معلوم نبود کجادهیَ

 ِ یجالبھ اون برا...کردمی بابت ِ داشتن ِ دلش خودمو آروم مدیمادرانھ داشت و من با
 ...گرفتمیاما من از اون روح ِ بزرگش آرامش م آرامش روحش بھ من پناه اورده

 
 کھ خوده ی برادرکردم،ی می نقش برادر رو براش بازدی چون از االن باناراحت

 ھاشو داشت ی ِ بچگ دقتی کمنی کھ اگر شاھیبردار....  باعث ِ مرگش شده بودنیشاھ
 نینچنی و چھ بسا االن سرنوشت خواھرش ارفتی کناره خواھرش راه مدیاالن با

 ....شدینم
 کار کنم و ی چدی بشھ؟ بای چدی اصال االن باشھ؟ی می آخرش چدونستمی چون نمجیگ
 ؟ییییی و کیِ نامطئمنشو؟ کجا و کی ندهی بسپارم آی کی بگم؟ بیچ
 

من کنارش ...  برادرھی براش مھمھ ھرچند بھ عنوان می ناراحتدمی چون فھمخوشحال
احساس ِ من زودگذر ..  ِ احساسم باشھی براونی آشھی تونھی منیبودن برام مھمھ و ا

 یھمونا کھ برا... خوده عشقھ... ستی ھوا نست،یس ن*و* احساس من هست،ین
آره من ... ندی جون بھ کوه و کمر مشتنش دای ھمونا کھ برادن،ینوشتنش قلم بھ دفتر م

عاشق ِ ...  ھرچند نا مطمئن اما عاشقمرممکن،یواقعا عاشقشم ھرچند دور، ھرچند غ
 گھی دی اومده، با مردای سال زودتر از من بھ دن٧ کھ از من بزرگتره، بچھ داره، یکس

 ِ اون شت کھ پی بوده، اما بھ اون وجودی اگھی سھم ِ مرده دشی کرده باکره گیزندگ
 ....ستین.. ستی من مھم نیابر پنھون شده قسم برا

 ....نفس... کشمی نفس ھاش نفس میکھ تا زنده ام بھ ھوا... مطمئن...  حاال مطمئنمو
 ... پارک کردمنگی و تو پارکنیماش

 ... شدمادهیپ
 ....دمی و شنیی ِ گفت و گوی دور صدااز

 ... پنھون شده بوداطی وسط ِ حِ پشت استخروانی با قامت ِ کیمرد...  شدمکینزد
 ...  در کارهی نشم تا بتونم بفھمم چدهی کردم دیسع
 ...  حمالنیبب... آره تو خودت کاراشو بکن_ 
 

 متخصص رو نی بھترگمیدارم بھت م...  نفھم با سرورت درست صحبت کنایخودت_ 
 ...یکنیبرام آماده م

 ... بلند شدصداش
 ...یکنیتا صبح خبرم م... نایی پاارهیتلفن ب نینزار دادم فکستو از پشت ِ ا_ 

 ... ندادی ِ دفاع رو بھ انسان ِ پشت ِ خطی و قطع کرد و اجازه یگوش
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 ... ازش سپر کردمیی ِ بازجوی مو برانھی و سنرفتم
 ؟یزدی حرف میبا ک_ 
 ... قدم ھاش نامطمئن بھ سمت پشت برگشتدمیچون د...  خوردجا

 ...دیلرزی بود چون شونھ ھشا بھ وضوح منگران
 ...دمی دنھی خوردنشو بھ عتکون

 ...زدی موج می ِ چشمھاش نگرانیتھ گود... برگشت
 ...من..مم_ 

 ... حرف زدن رو بھش ندادشتری ِ بی اجازه لکنت
 :از دور روبھ دھانش گرفتم و گفتم...  اوردرونی ھام ببی از تو جدستمو

 نکن کھ ی کاروانیک... دمی ھدف حرفھاتو شنیب... یبد بھ خودت زحمت خوادینم_ 
 گھی پروانھ بھم زنگ زد و گفت دقتھی ِ حقنی عستی ندی تھدنیا... ینی بھارو نبگھید

 .... و حس کردهی چھ خطردونمی با من کار کنھ نمخوادینم
 لی تحووانی راز ماننده شو بھ کی ِ حرفھای ھمھ دی بھ من اعتماد کرده بود و نبااون
 .... بدم
 ...شھی در کمنی بھار خطرکنھی از کجا نگرانھ اما احساس مدونمی نمگمیبازم م_ 

 : رفتھ شو تر کرد و داد زدلی تحلزبونھ
 ...  اگھ شدهی حتکنمیمن درستش م_

 : تر از خودش داد زدمبلند
 بھ زور؟_ 

 ...دی تو موھاش کشی دستکالفھ
 پسره خوب من دو ساعت باھات حرف بھ قول ِ خودت فک زدم گفتم نکن تا نیبب_ 

 نی سالھ داره با ا١ بھار ؟یگردی شب دنبال ِ دکتر م١١خبرت بدم اونوقت تو ساعت 
 ..کشتشی شب نمھی کنھی میدرد زندگ
 ... مشت شددستھاش

 ... شلوارش فرود اومدیرو
 ... بزنھی حرفنزاشتم

 ...ستادمی بھش اپشت
 ... دل ِ خودمی لبم نشوندم برای رویلبخند

 ... کنمی نکن فکر کنم پروانھ رو بتونم راضیفعال کار_ 
 ..... تر شدکی و نزدکی قدم ھاش نزدیصدا

 .... شلوارم سپردمی ھابی نخوردم فقط دستھامو دوباره بھ جتکون
 .... درست دم ِ گوشم زمزمھ وار از دھانش خارج شدک،ی نزدصداش
 ... دیلرزی میوشحال از نم ِ خصداش

 چاکرتممممم داداش_ 
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 شی تا کھ االن بھ حمدهللا نقل زبونھ فرنگگفتی گرفتھ بود و مدام مادی رو تازه چاکرتم
 ....شده بود

 ...از پشت ھرمشو حس کردم...  بغلم کنھ اومد
 ... کھ پا بھ فرار گذاشتم و اونم بھ دنبالمدی بھ بغل نرساما

 ... رازھیھرکدوم با ... می ھمھ خوشحال بودامشب
 ....ی خصوصلی دلھی فکر و با ھی با

 ....اما
 بھ جانبش ی نگاھمی نی کھ حتی در شتاب ِ کسدیتپی اش منھی نفر سھی...  نفر غم داشتھی

 ...انداختینم
 ...دیشا
 ...کردی میطانی شی با خبر اما اندکدی خبر بود، شای بدیشا
 ...دونمینم
 ... مھربون و خونگرم بودی زننیمیس
 ... کناره مامانم مثل خواھرش بودشھی داشتمش، ھممی اقوام شدی وقتاز

 ....دی ندری دل ِ سچوقتی خواھره راه ِ دورشو ھمامانم
  پسر؟یتو فکر_ 

 ....دی پشتم، از پشتم بھ گوشم رسشھی ِ ھمی ِ آشنایصدا
 ... زدملبخند

 ... ِ مھربون بھ نام حسامی عموھیآره تو فکره _ 
 ...دی پشت ِ کمرم مالش وار کشرکھی بھ تیدست
تکرار ...  حسامی بھ من بگدیبا... ستمی من عموت نی نسازیاومد.. گھینھ د_ 
 ..حسام..کن

 ... م گرفتھ بودخنده
 ... چشمم گذاشتمی رودستمو

 ....گریحسام ج... حسام جون، حسام لبو....  بھ چشمیا_ 
 ... داشتی شدنشم متانت خاصنی شرمگیحت... نیی پا انداختسرشو

 ... ِ شربت و جلوم گرفتوانیل
 جوجھ م،ی شگری جدونم،یچھ م.. ماروی بکشی ِ کبابخی بھ سمخوادین.... بخور پسر_ 
 ...می تاس کباب شم،یش

 : قرار داد و گفتمینی ِ بغی ِ تی بھ نشان ِ اتمام حجت جلوانشگتشو
 ...نیھم... فقط بگو حسام _
 .... شربت وصال دادم و اطاعت کردموانی لبمو بھ لی لبخندبا

 ... ھم قرار دادمی مبل قرارگرقتھ تو ھال ول شدم و پاھامو رونی اولیرو
 خب چھ خبر آقا حسام؟_ 

 ... دادلمی تحوی ژکوندلبخند
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 شما چھ خبر خوش گذشت؟... نی آقا شاھیسالمت_ 
 ... گرفتمدهی ِ کالمشو نادی طعنھ

  بد بگذره؟شھی ممگھ_ 
 ... زد و زمزمھ کردی باال لبخندیی ابروھابا

 ...ھرگز_ 
 ...دی جوابشو بدم کھ مامان سر رسخواستم

 ...دی ِ از غم پر شده م کشی بھ سر ِ شونھ ھایدست
  نفس ِ مامان؟یچطور_ 

 .... شد کھ جواب ِ مامان و بدمنی مانع از اوانی کِیصدا
  ھمھ راھو خالھ جان؟؟؟؟؟نی ارهی میک... اوھــــــــو_ 

 ... نازک کردی پشت ِ چشممامان
 ...شکننیتمام دخترا براش سرو پا م...  ِ شاه پسرمو دارنیھمھ آرزو_ 
 : داد و گفتلمی تحوی ِ من چشمکی در حال ِ نشستن روبھ رووانیک

 با ری فال گِی ھی رقی بی ننھ غالم و بسی کلثوم حاج نصرت و بلقگمیم...! نھ بابا_ 
 ...دنینگو شاه پسرتو د... دنتونای دانیعصا م

 ... جمع بلند شدی خنده کیشل
 جواب ِ حرکت ِ مامانو ی ِ تو دستش گرفت و با پشت ِ چشم نازک کردنبی از سیگاز
 ....داد

 : دستشو از پشتم برداشت و روبھم گفتمامان
  درستھ؟ی کردشتری جلسھ ھاتو با پروانھ بی مامان گفتیراست_ 

 ..دی پری ِ رخم بھ آنرنگ
 ...بردی میوگرنھ بھ اعماق ِ حالم پ..  شکر مامان روبھ روم نبود خدارو
 کھ خودش در ھپروت بود و وانی روم عمو حسام بود کھ خودش باخبر بود و کروبھ

 ...ی ِ کلمات بعدی اداِی برارهیبھ دھان ِ مامان خ
 : ِ توانمو جمع کردم و گفتمتمام
 ....آره_ 

 ...ن داد تکوسرشو
 حواست ی اما خواستم بگم امسال کنکوره ارشد داری ادهی ماشا خودت فھمنکھیبا ا_ 

 ... نکنریبھ اونم باشھ تموم ِ کارتو رو پروانھ اس
 ... کربن شده بوددی اکسی مخلوط در ھوا دی ھاژنی نفس بکشم، اما تمام ِ اکسخواستم

 .... و بازدمم در ھم گره خورده بوددم
بھ خودم ... َبھ نفـسم فشار اوردم اما نشد.... تالش کردم اما نشد....  کردم اما نشدیسع

 ....تلنگر زدم اما نشد
 ... نفس ِ قطع نشده مو بھم بازگردوندی ناجخی صدا، ھی فقط
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...  کنھرشی خودشو اسدی پروژه مختص ِ رشتھ شھ و بانیدرستھ اما خواھره من ا_ 
 چھ میرسی جا نمچی بھ ھمی ھامون نکنی متقاضرینو درگاگر منو و امثال ِ من خودمو

 ...  ِ خودش با پروانھ برخورد کنھی وهی حرومھ، پس بزار بھ شمیخوری کھ ممیبسا پول
 ... پدر پشتمو نوازش کردھی ِ ی نشست، دستش بھ گرمکمینزد
 درستھ مرد؟_ 

 خودم رھا ارهی و آرووم و روون بھ اخترمیذھن ِ درگ...  نفسو کامال آزاد کرددستش
 ...کرد

 : جواب دادمی لبخندبا
 ...آره_ 

 : مامانی صدادوباره
 ...من بھ پسرم اعتماد دارم... دوارمیام_ 

 ... بلند شدوانی کلی زنگ مبایصدا
 : در حال ِ زوم بھش شنوا شدچشمھام

 بلھ؟_ وانیک
_.... 

 ...  در سکوت فرا رفتھ بودجمع
 .... جمع و ترک کردی کھ بلند شد و با لبخندمامان

 ....تیمی از صمییای من بودم و عمو با دنفقط
 ...کنمی خبرت مکنمی میپس من کاراشو اوک...  فدات آقایمرس_ 
_... 

 ... شدشتری ِ عمو مانع از استراق ِ سمع بدست
 ؟...یپروانھ رو آروم کرد_ 

 ... بھ سمتش برگشتممتعجب
 ی کاریمراقب باش دار..!  ؟ پسرم نیشاھ....دمی شنوانی تراس حرفاتو با کیاز باال_ 
...  رازه کھ فقط دو نفر بفھمنیراز تا زمان...  ِ خانواده بفھمنای اعضای ھمھ یکنیم

..  ندهلی ِ عالم تحوی با رفتارات خودتو بھ سخره کنمی خواھش ممیفعال منو تو خبر دار
 و من ی ھستتی محشر تو امره کارھیتو .. ی تو رشتھ ت داری اهتو نبوغ ِ فوق العاد

 دی رو ھم فراموش نکن کھ تو بانوی اما اگمی مکی تبررانی مثل تو بھ ایبابت ِ جوون
 ....یحدو حدودت رو حفظ کن

 ... ِ عبرت آموزش زدی بر حرفھایدیی چشمھاش تابا
 ِ ی کتھی رو دیچ... شناختیاما دل ِ من احساس رو فقط م...  منطق بودحرفھاش

 بگم ای شھ؟ی نتپ؟ آخھ مگھ مادی اسمش می وقتگفتمی مگفتم؟ی می چکردم؟یماحساسش 
 زنھی مشمی با نگاھش آتی وقتای تند تند نفس نکش؟آخھ مگھ امکان داره؟ شینیبی میوقت

 ؟...ادی مود بھ وجیزی چنیبگم نسوز؟آخھ مگھ ھمچ
 ...ستی موکد نی جز نھ ایزی پاسخ چدیبدونھ ترد...!  نھ
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...!  شده امدهیتازه بھ دستھاش بھ دست آتش کش...  ِ سال ِ منھانی سالی فرشتھ پروانھ
 ... ِ آغوشش رو فراموش کنمیچطور گرما

 ... بھ عمو نگاه کردممستاصل
اما با ...  غم رو بھ ھمراه داشتینگاھش شراره ھا.... شھیمثل ھم...  درکم کردد،یفھم

 ... آن ھا رو نابود کردی ِ منطق ھمھ غیت
 :دینال
 ...!نکن جان حسام... نینکن شاھ_ 
 یچشمھانم آتش ِ خشم گرفتن، لبانم سخت در زبانم حل شد، حل شدن.... قسمم دادتلخ
 ... مانندیجو
 ...رمی دوش بگرمیم_ 

 ...  دوشم گذاشتی رودستشو
 : گفتی لبخندبا

 ... باشھتی عافشیشایپ_ 
 .... تکون دادمی سرفقط

 ...دمی ندوانمی کی حتگھید
بھ ... ِ از جنس از دست ندادنشیحواس...  چشمم گوش و تمام ِ گشوم حواس شدتمام

 .... در کنارشمی برادرمتی بھ قیحت... ِ از آن من شوددیاون با... بودنش تا حداالمکان
 .... ِ آب تنم رو نوازش دادیگرما
ُ شرشرش گوشم را، و نوایصدا  .... ِ حل شده در قطراتش چشمم رایُ

 یی نھ عموگھید....  کنمھی خودمو تلختونستمی باران از جنس صنع، خوب منی ِ اریز
 .... کھ خوددار باشمیبود کھ ازش خجالت بکشم نھ پروانھ ا

 ... ِ خودمی بودم و خداخودم
 ... بودم و درده خودمخودم
 دهی پر شده م پاششی ِ صورت ِ از ریِ ھا بدون وزن روی ھام مثل بچھ گاشک

 ...شدنیم
چشمھام از سوزش اشک قرمز ...  کنمی جدا سازییای قلی اشکمو از آب ھاتمتونسینم

 ... مانند شده بودنیو خون
 .... م زدمرهی تی بھ چشمھایلبخند

 .... چشم دوختمنھی خودم تو آرهی تصوبھ
 با ی لب دارھیتو ..  باالاری با نفوذ بسی چشم دارھیتو .... یاری کم بدیتو نبا... نھ _ 

...!  درستھندازه،ی مزی پروادهی کھ پروانھ رو ی نگاه دارھیتوموره بزرگ کننده، تو 
 بھارو پروانھ نابود ی بزاردیتو نبا.... حکمت داره اما تو اون حکمتم از آن خودت کن

 بر طالقش ی مبننی اگھ شده شھادت دروغی حت،ی نجات بداونارو دیتو با.... شن
 ...ی کمکش کندیتو با... یبد
 .... بد ذھنمو مچالھ کردنی ھاالی دفعھ خھی
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 ...!نکنھ
 ....پروانھ مال من نـ..اگھ...  نشھاگھ

 ....فکره نبودش کمرمو خم کرد.... تا شدزانوھام
 ...دمی ِ حموم دست کشی وارهی دی ھای کاشبھ

 در آغوشم عانھیمط....  زدھمو مھ گرفتھ کردنخی ِی دستھای عانھی ھا مطیکاش
 ....گرفتن
 ...افتادم

 ...آب خوردم و فکر کردم... فکر کردم و آب خوردم...  و بدونھ قدرتزی خمین
 ... نھ...  نبودنشِی آزاردھنده ی تا شدنم فکر کردم، بھ فکرھابھ

 .. ِ در حمامیصدا
 ...کننی بھ حال خودم رھام نمیذره ا..! اه

 ... عمو حسام بودیصدا
 ؟یپسر خوب_ 

 : ِ توانم زبان شدتمام
 ...رهآ_ 

 : شدکی ِ عمو حسام نزدیصدا
 ... کارت دارمرونی بایب_

 ... بلند شدمناچارا
 ... فقطنیبنابرا... نداشتم اما بلند شدم، مجبور بودمجون
 ...! شدمبلند

 ... تنم چسباندمنیی رو بھ پاحولھ
 ھوارو بھ دونھ دونھ دیبا... کردمی مدشی دزیی پادیبا...کردمی خنک مدی تنم رو باباال

 ...دادمی ِ بازه پوستم انتقال میحفره ھا
 ...!دی را بانباریا...! دیبا

 از بارم رو بھ دوش بکشھ اما یمی داره نیاحساس کردم سع.... تختم نشستھ بودیرو
 ...!!!یادی تر از زیادیز...! یادیز...نھی سنگیادی اونم زیانگار برا... تونھینم
 ....تیگوشاس ام اس اومد رو _ 

 .... بدونھ فروغ بودنگاھم
 ....پروانھ بود_ 

 ....سو گرفت.. نور گرفت...  فروغ گرفتنگاھم
 ... اشتباه زدمیادیرمز رو چند بار بر اثر لغزش ز...  رفتشی پدستم

 ... اما مھم نبودشدمی متی ِ عمو اذی نگاه ِ شالقرهیز
 قلب باز و یحفره ھا..... از شدبالخره ب...  صبر تا دوباره رمز وارد کردنھیثان ٦٠

 .... دھن بستھ شدنیحفره ھا
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اما ... دمشی بار قشنگ دنی اولیبرا... دمی بار پشت ِ صفحھ مو درست دنی اولیبرا
 .... بھ لغزش دراوردکونشی آی کھ عالمت پاکت نامھ دستمو رودیی نپایرید

، فردا باھام ... بگو باھاش موافقموانیبھ ک.. سالم شب خوش"  بود نی اس ام اس امتن
 " رهیتماس بگ

حفره ...  کردمدای باال تنم پی رو برای اگھی ِ دیحولھ ... سردم شد... از تھ دل... دمیخند
 .. برگشتعتیگرما سفر کرد و طب... ھا بستھ شد و سردم شد

 نی چون خودش درک کرد من با پروانھ بدونھ خبر داشتنش از حالم عجد،ی نپرسعمو
 ...فقط با لبخندم لبخند زد...  پس دم نزدنیعج... شده ام
 ...دمی کشقیدم ِ در اتاق چند نفس عم... دمیتکون خوردم، جنب.... شدمآماده
 ... بلندم رو کلوشھ کلوشھ بھ پشت ِ در رسوندمیپاھا
 .. زدمدر
 ... تقتق
 ... توایب_ 

 ...وش قار رگفتمدرست روبھ ر... دمی ِ پام چرخی ِ پاشنھ یرو...  شدموارد
 ...  ترک خورده بود و خواب بھ چشمھاش مھمان شده بودلباش

 اونم بھ بھار دونستمیم...  خواب کنمی اونو ھم بدی خواب شدم بای من امشب باگھ
 :دمی داره پس فقط غرتیاحساس مسئول

 ...بھار از فردا مال تو_ 
 ... بغلمو از خودش پر کنھای تشکر کنھ، ببوستم ای جواب بده استادمین

 ...ی ِ خوشحالی بنوشھ، می کنھ، بخنده و امشب و مستانھ می رفتم تا خوشحالفقط
 
 " پروانھ" 
 
 

 کنم نی گزی تمام ِ استرسمو جمع کنم و بھ جاش آرامشو جاکردمی می کھ سعی حالدر
 : گفتمی شدم و جدرهی ش خدهی فرنگ دیبھ چشمھا

بعد از ...  و وجودهستیاول از ھمھ خدا کھ موجود ن... من بھارو بھ سھ نفر سپردم_ 
 ِ ی کننده ھانیمراقب ِ تضم... نی و شاھنیمی سیاونم بھ تو با ضمانت ِ دو نفر بھ نام ھا

 ... مادرمھیمن ...  اعتماد کنمتونمیمن نم... بزرگ منشت باش
 ...دی م لرزچونھ
 خودمم از وجودش ی کھ حتیی جارفتی داشت مگرمی جی رهیش...  خودم نبوددستھ

 ...  امضا نشده بودمی چون خودمم تعادل ِ روانکردمی اطاعت مدیخبر نداشتم فقط با
 ... کردمی راھبھارو

 ...نمی نموندم رفتنشو ببیحت
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 و دی انگار کھ آغوش ِ حمد،یچقدر تو بغلش آروم خز...  خشوحال بودوانی با کچقدر
 .... کرده باشھدایپ

 .... مبل ولو شدمیرو
 .... ارمی آرامش ِ از دست داده مو بھ دست بنیمی سی کردم با حرفھایسع

 و خوابوندنھ بھارم، رفتمو مثل نی شاھشیبعد از برگشتنم از پ... افتادشبی بھ دادمی
  ِی ھم بازشھی کھ ھمی با آرامش تو باغچھ انباریا...  گفتمنیمی بھ سزوی ھمھ چشھیھم

 .... بودنیمی ِ منو سیبچھ گ
 .. گفتم و شکستھ شدم... گفتم و ترک خوردم... دمی و نالگفتم
 کرد و گفت حق دییآروم حرفھامو تا...  گوش کردیِ سنگ ِ صبور واقعھی اون مثل اما

گفت تو بھارو بھ خدا بسشر، ...  نظر داشتھ باشھری تمام ِ کارھاتو زدیاون با... نھیباشاھ
 گفت آروم باش و ،ی چیعنی ی مادری از دستش بده تا بدونشی ِ خوبی بار براھیگفت 

 وبابا بعد از ی شد، گفت و چراغ اتاق ِ مادر٢و ساعت  گفت....بھ خدا توکل کن
... تو جام رفتم... آروم شدم...میگفت و خاموش شد... فراوون خاموش شدیدعواھا
 ...لمسش کردم. .. سخت تر، سنگ تر تو آغوش گرفتمنباریبھارو ا

 خوشحالتش غش ی چشم ھای مھم نبود دلم برانباری شد اما اداری سخت، گرم، بتند،
 آروم تر جوابشو دادم دمیکھ نفھم" مامان" آروم صدام زد نقدرینگاھش کردم ا...رفتیم

 و من بعد از سالھا حسش دی چھ زود منو بعد از روزھا بوسدمینفھم"...! جانم " 
 ...کردم

 ....می اما خانواده بود نبوددیحم
 ...! بھ جبرشھیمثل ھم.. مجبور..ی سادگمنیبھ ھ...! آره..می کھ باشمی بودمجبور

 صحبتش باال قرار گرفت و ی کھ جای تو دستم چرخوندم، طورموی گوشاری اختیب
 ِ خودش یعی بار تکرار کردم تا دوباره بھ حالت طبنی چندن،یی شنودش پایجا

 ...برگشت
 ... اس ام اس دادمنی با آه بھ شاھاری اختیب

 " تورو بھ قرآن... توروخدا مراقبش باش" 
 .... ختمی رو تو فنجون رریش

 ..! کاش... کاش بودش...  نبودهشی ِ کارفتیحتما ش...  بودومدهی کلثوم نامروز
 لباسم واژگوش نی داغ رو تو آسترهیش...  زنگ ِ اس ام اس باعث شد ھول بشمیصدا
 ...کنم

 .. اس ام اس رو خوندمیفقط محتوا...  نبود، گرم نبودمی حالسوزش
 ..."خوبھ.. نگران نباش " 

 تر از دهی فای آب سرد گرفتم اما برهیز... تازه دردمو حس کردم.... دمی کشیقی عمنفس
 .... حرفھا بودنیا

 ؟ی شدیداری بری چرا ددمینپرس... ِ روم قرار گرفتی پف کرده جلویی چشمھابای مادر
 چون ؟ی شدری سن پنی چرا تو ادمی نپرسدونستم،یچون جوابشو بھتر از خودش م
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 شده ؟ چون دهی قامتت خمکنمی چرا حس مدمینپرس... دونستمیجوابشو خودم بھتر م
 ....تونستمیخودم بھتر م

 .. دست ِ قرمز شده م تازه زبون باز کرددنھیاما اون با د... سکوت کردمپس
 ی بنقدری چرا ا؟یالی خی بنقدری من اون دستتو؟ چرا ا دختر؟ بدهی کردکاریچ_ 

  کنم نفھم؟توی پرستاری آخھ؟ تا کیشعور
 اما اشک کردیدستم درد م....  حرفھا متوصل شدهنی بھ ای از سره ناچاردونستمیم

 ...کردی بھ روحم درد وارد می از ھر دردشتری مادرم بیھا
 ... بھ جان خودمـ؟یکنی مھیمادر جان چرا گر_ 
 ھ؟یخفھ شو چھ خوب بودن_ 
... پس من حق داشتم... بھ دلواپس بودنش... بھ مادر بودنش..  اون حال لبخند زدمتو

 نداشتم؟؟؟؟؟... ھرچند بد بودم اما حق داشتم
 از اخم کھ یبا تکھ ا.. اونم ھراسون بود...  شد داری بنیمی سی مادریادھای فربا
 : شد و گفتقی احاطھ کرده بود بھ چشمھام دقشویونیشیپ

 ؟ی عادت داریلی بھ عل؟ی دقت کنیتونستی نمی خود سریلیخ_ 
 ... گفتمی میزی چتی موقعنی حاال تو ادیچون نبا... نگفتم یزیچ

 .. دادم سکوت کنمحیترج
 ...و بالخره...  پانسمان کردنی بعد از زدن پماده سوختگدستمو

 ...  شده بودقی ترزشانی شد ھر چھ سرزنش در حرفھاتمام
 ...بالخره

 
 " نیشاھ" 
 
 

 بھش اعتماد شتری کھ از خودمم بوانی سپردن ِ بھار دست ِ کدونستمی خوب مخودمم
 از اون تونستمی بود و من نمری ناپذسکی اما پروانھ رو داشتن رسکھی رھیدارم 
 ...بگذرم

 یماری بنی از دست نرفتھ بلکھ با ایزی سخن درمان نشد چنیری اگر بھاره شی ثاندر
 ... شدهبزرگ

 ...! کنم برمی خداحافظکنمی از ده باره دارم صدات مشیچتھ پسر؟ ب_ 
 دمینپرس...  ِ رفتن بودی سرحال و آماده دست در دست بھار آماده یپیبا ت...  بودوانیک

 ...!اعتماد...  چرا؟ فقط اعتماد کردمدمی؟نپرس..کجا
 ... بود و من تو اون صحنھ شناور بودمری افکارم درگیعنی...  شده بودزی رچشمھام

 رهی ِ خوش حالتش زی موھا،ی با شال گردن ِ صورتیدختر بچھ ا...دمی دبھارو
صورتش مثل ...  من بودی فرشتھ ھیچشمھاش درست شب... زده بودرونیکالھش ب

 ... ھم قدش بشمدیروبھ روش زانو زدم تا شا.... بودیمامانش گل انداختھ و مھتاب
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 ی و خاکستری ِ آبیایتو دن...تو چشمھاش غرق شدم... چونھ ش گذاشتمرهی زدستمو
 رو ایِطرز نگاھش در...  ِ کلفتم جا دادمیدستھاشو تو دستھا.... چشمھاش فرو رفتم

 ... ِ منرونی چھ برسھ بھ دل ِ حکرد،یآروم م
 ھرجا...  برو ،یری موانیتو االن با ک.... قربون ِ چشات بشم،یی بھاره ِ دانیبب_ 

 کن، ھیداد بزن، حرف بزن، گر...  بروی برو، تا ھر وقت دوست داشتیدوست داشت
 عروساکاتو بغل ادتھ،ی گوشھ از اتاقش بھ ھی نره مامانت تو ادتی چوقتیبخند، اما ھ

 ِ اون فقط ی ھایی نره الالادتی چوقتی ھنھ،کی می باھاشون بازادتیکرده و بھ 
 نره ادتی...ادی بدت می و از چی دوست داری چدونھیاونھ کھ فقط م... کنھیآرومت م

 ؟..باشھ خانوم گل...دهی جونشم می دوستت داره و برات حتشھیھم
 ...  از اشک دادی خودشو بھ آب زاللیآن رنگ، جا... رنگ غم گرفتچشمھاش

َ نمکیآب اون بچھ با روح ِ ... یشوره ِ عشق ِ مادرو فرزند...  و شور، شور از عشقنیَ
بھ تک تک جمالتم فکر کرده بود و آخر ... من رو درک کرده بود یبزرگش حرفھا

 ...  بوددهیسر تو خودش نال
 ... بمونھنطوری ادینھ اون نبا...اون

 : محکم کرد و گفتوانی ِ کی ِ پاھای زانوی روسرشو
 ...خوامیمن مامانمو م_ 

 ...شی بلوری دندان ھاانی از میی بدونھ لکنت، بدونھ جاانداختن ھجانباریا
 ... زانو زدشی روبھ رووانیک

 : و گفتدی کششی بھ کاله ِ بافتنیدست
 باشھ؟... فقط سره قولت بمونکنھی برات حاضر موانی کی بخوایتو ھر چ_ 

 ... کردفکر
 بھ فکر فرو رفت و بای زیلی دخترک خدمیدی بوده فقط می قولو قرارشون چدونستمینم

 قرار داد و با تکون وانی پر صالبت کی دستشو تو دستھای طوالنبای تقریبعد از تامل
 :دادن ِ سرش گفت

 ....میباشھ بر_ 
 ... گرفتی جای مصنوع بودنچی بدونھ ھوانی کی لبھای رولبخند
 کوتاه و بچھ گانھ در کناره قدم ی ِ قدم ھایرفتند و من بھ تماشا...  و روانبخشیطوالن

 ... چشم ِ جان فرا دادموانی کلی بلند و طویھا
 ھی نیگفت ا.... اما اون رفت و من رو بھ حال ِ خودم رھا کردخواستی را م حسامدلم

 خستھ در انتظاره ی با روح و تننجا،یحاال من تنھا، ا.. ایاز پسش بر ب.. امتحان است
 ھرچند دھد،ی کھ پروانھ بھ نام است و من را در آسمانش پرواز میفرشتھ ا... پروانھ

 ... وار زیھرچند پرو.... برادرانھ
 ....مھم مزه ش ھست کھ مرا در کام عسل جوشانده.... ستی نمھم

 ...بھ لعنت...  اش بھ درکھیبق
 ...دمی رودجھی آشپزخونھ خدتو
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صداش ...کردی مفھی بھ عنوان خدمتکار انجام وظنجای کھ از بدو ورودش در ایدخترک
 یش معن و تو چشمھایزی چھی معصوم داشت، اما من خوب یصورت... نازک بود

 ی ھست و معنی آتش از چھ نوعنی انکھی اتونستمیاما نم... اونم آتش بود... کردمیم
 .....کنم

  ؟ی پناھی ِ خشم؟ آتش انتقام؟ آتش ِ محبت؟ آتش درد ِ بآتش
 ....دانمینم

 ... کردمی روم تعظروبھ
 ن؟یخواستی میزیآقا چ_ 
 ِ تلخ رو بھ اتاق ِ کارم ی ازش خواستم بھ محض اومدن ِ پروانھ دو تا قھوه ی لبخندبا
 ... ارهیب

 ... اومدمرونی کرد و من از آشپزخونھ بدیی تاباسر
 ِ دست ِ چپش ی روشیلیکت ِ مخصوص وک...  بودستادهی و آماه ادهی لباس پوشمامان

 ادشی و گردهی می دنبال چدونستمیخوب م... ھاش مشغول گشتن بودبیبود و تو ج
 .... چطور مفقود االثر شدهستین

  مامان؟؟؟یخوای میزیچ_ 
 .... مادرانھ بھ صورتم پاشوندی اخنده

 ...گردمی م منامھیدارم دنبال گواھ...  زمینھ عز_ 
 ....دمی پام بھ سمت ِ اتاقم چرخِی باال انداختم و رو پاشنھ ییابرو

 :ودم باال انداختم و گفتمِ اعتمادبھ نفس شخص ِ خی فقط براابروھامو
 .. اتاق ِ منھزی می کھ رویھمون_ 

 ... بھ سمتم برگشتمتعجب
  از کجا اومده؟ی بگیخوایحتما م_ 

 ... چشمھاش دو برابر شدیگرد
 ادتھ؟یدوستم شھروز رو _ 

 ... تکون دادیسر
 بودن دنی کشیی آبان کھ مادره بنده در حال ِ ال٢٥ شب کنھ،ی کار میباباش تو آگاھ_ 

 و بھ کننی میی از قضا پدره دوست ِ من شمارو شناساکنن،ی مفی شو توقنامھیگواھ
 ...رسوننی بھ من منوی پسره دردونھ شون ای لھیوس

...  نگھ داشتنش و نداشتیی تواناگھی کھ دیی مامان بستھ و بستھ تر شد تا جایچشمھا
 : و زمزمھ کردنییسرشو انداخت پا

 ...ـیمی سرهیتقص_ 
 ِ ی خانوم شمارو منحرف کنھ خانوم فرخنیمی سمچھی نی بزاردی اما تو نبانمدویم_

 نکھی نھ انی کنذی رو مستفگرانی از تجاربتون ددی بادنیشما حقوق خوند... لیوک
 ... از تجارب ِ شما سوء استفاده کننگرانید
 ... نگفتیزیچ
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 ...افتادنی مشونی دوران ِ دخترانگادهی نیمی بارش نبود کھ با سنی اولنیا
 ... پروانھ افتادمادهی ناگاه بھ بھ

 افتی رو دری تا حاال تخلفچوقتی و ھکنھی می در کمال ِ آرامش رانندگشھی ھماون
 ...  لبم نقش بستی رویلبخند...  نبودنی اگرم کرده سنگاینکرده 
 روبھ باغ ِ پشت ِ خونمون چرخ خوردم و بھ می ِ صندلی و بھ مامان دادم و روکارت
 ...  روزگار فکر کردمچرخ ِ

 ... کھ امتدادش من و انتھاش پروانھ بودی چرخبھ
 .... کھ صداش من و حرکتش پروانھ بودی چرخبھ
 ... پروانھ بوداشی کھ نگاھش من و حجب و حی چرخبھ
 ... کھ چرخشش من و آرامشش پروانھ بودی چرخبھ
 ... کھـی چرخبھ
 ..استاپ.. ستیا

 .... کردختھی در افکارمو از ھم گسیصدا
 مو کیعطره الل...  از فرشتھییرای آماه پذپیخوش ت.. مشھی مرتب بود مثل ھزی چھمھ

 ... بستھ بھ نگاھم پاسخ دادی و با دھاندیبود کش
 ؟ییچھ بو.... اومــــــــم_

 ...دمیخند
 ...سالم پروانھ خانوم_ 

 ... کھ جا داشت تو گردنش فرو بردیی از شرم تا اونجاسرشو
 ... بودم و اونستادهی ِ چال ِ گونھ ش ایاشا بھ تممن

 ... من در کف ِ اتاقی چھی چشم بھ قالاون
 ... خود کردی عطر منو بنی ِ ای بودیسالم ببخش_ 
 ...نھی ازش خواستم بشی لبخندبا

 ِ من ییایاتاق ِ رو... خوادی می چدونستمیم... کھ بلند شددی نکشی اھی اما ه ثاننشست
اون اتاق االن متعلق بھ من و ..! آره... نھ نھ اصال خودمون رو..نھ خودش رو.. رو

 .. بزنھ و زدوندی رو پقتی نزدم، گذاشتم خودش بھ فکرم حقیحرف....پروانھ بود
 سر اجازه خواست، با نگاه اجازه دادم، با چشم جواب خواست، با نگاه جواب با

 ....دادم
 ...تیمثل االن ِ واقع.... ایمثل تو رو... شھیمثل ھم...  رفت و من بھ دنبالشاون
 زارنی میلی مردھا اونو زن زلیلی کھ خیکار....  زنمنی کھ دنبال اکنمی افتخار ممن

 ...زارمیمن اونو فخر م
 نگران ِ باکره بودن ِ تن ِ زنمون دی کھ ما مردان بای کھ دورانی چون تو زمانفخر
 ،میباش

 ...می ِ باکره بودن ِ دل ِ اونھا ھستنگران
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 اونم دست یحت..  ِ ناقابلینی بکی یحت... ستی باکره نیزی چچی دوران ھنی ادر
 ... شده ستمیخورده و ترم

 کھ حداقل روحش، آرامشش دست نخورده و خواھمی را می زنکنمی من افتخار مپس
 ...پاک است

 ...!پاک
 ...!تک... او تک است... شی آالی رنگ است و بیب.... بھ رنگ ِ آب... یآب
 

 ... بودستادهی نشستم اما اون ھمچنان امن
 اتاق ِ نی از ارونی بھ باغ ِ بینگاھ...  سمت پنجره رفت، طاق باز بازش کردبھ

 ... مسکوت کرد
 بھار رفت؟_ 

اما چھ کنم کھ مجبور بھ سکوت کردن ...  م کردوونھی ِ حل شده تو صداش دبغض
 شتری کھ خودش بی کوه آرامشھی شناخت،ی آرامش مھی، چرا کھ من رو بھ عنوان بودم
 .. بھ آرامش داشتازی ِ کوتاه نی صخره ھیاز 
 ... وارد بشمی اگھی دی کردم از جنبھ یسع
 یی چھ خوابھاوانی کدونھیخدا م..  خوشگل شده بود و البتھ خوشحال بودیلیخ.. آره_ 

 ..!دهیبراش د
 ... شدقی متعجبم دقیتو چشمھا...  زده برگشتوحشت

  کجا رفتن؟یدونیمگھ تو نم_ 
 ... اما دروغ گفتمدونستمینم
 ... سرکار خانومنی بدوندی اما شما نبادونمیچرا م_ 

 .... بھ سمت ِ پنجره برگشتدوباره
 مشت دست جلو اومده بود، اونو تو ھی ِ یشکمش بھ اندازه ...  الغر تر شده بودکلشیھ
اون شکم برامده شده بود و من در حسرت لمس اون ... نمی رخش راحت تونستم ببمین

 ....بھ عنوان پدره اون فرزند
 ...دیپرستی کھ زنش مردانھ اون رو می بود مرداقتی لی بچقدر
 رو کھ زنانھ کمر بھ ھمت ِ داشتنش ی زندیفھمی بدونھ شعور بود اون مرد کھ نمچقدر

 ....برداشتھ
 ... پروانھ قطع شدی لھی کھ بھ وسدنیاما بھ آخر نرس....اورد ھجوم چقدرھا

 ....دلم براش تنگ شده_ 
 ... از ترس پر شدمناخودآگاه

 ؟ی کیبرا_ 
 ... شدرهی خنیبھ زم...  مبلش نشستیرو... برگشت

 یبرا...  تمام ِ احساسم ی برانم،یری شی تمام اجبارھای خوبم، برای روزھایبرا_ 
 .... خودمیبرا... بھارم
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 :دمیپرس
  ؟ی چدی حمیبرا_ 

 ی از داروھایحت....  ِ تلخ ھم تلخ تر بودی از قھوه ی حتشیتلخ...  تلخ زدیلبخند
درکش ...  بھ لبخند تلخ مادرم بعد از مرگ ِ پدرم افتادادمی..  ھم زھر تر بودیمحل

 ... پس توقع رو کنار گذاشتم و آرومش کردمدمش،یکردم، فھم
 ...دمیپرسی مدی نبادیببخش_ 
 ...  نھ نھ_ 

 .... دادرونی آه بھی جملھ شو با نباریا
 ... اونم تنگ شدهی دلم برا،یتو کامال حق دار_

 ... شدیکی با مچالھ شدن ِ دلم آھش
 ...! شد، امابی احساسم، نفسم، صدام فشرده شد، تخرقلبم،
 ... کردمی توجھی بھ اجبار ببازم
 .... گرفتم اماُگر
 ... کردمیالی خی اجبار ببھ

 .... شد، امازی از غصھ لبردلم
 .... زدموندی پیی اعتنای حس خودمو بھ بی اجبار ببھ
 ... ھم تنگ شدهیلیخ.. آره دلم براش تنگ شده_ 

 .... روانشناسنی شاھشدمی مدی و من باکردی بھ اون زمان پرواز مداشت
 .... ِ روحش مسلط باشمی دادم تا راحتتر روھیتک

 نگاھش ی چشمری ِ مورده نظرشو زی شد، نقطھ رهی نقطھ خھیبھ ... د داھی تکاونم
 ...کیعطره الل... کردم

 ھفتھ گذشت و ی کدمینفھم... سالم بود١٥من فقط ....می و خاک کردزی کھ پرویروز_ 
من تو شوک بودم، تو بھت ِ رفتنش ...  سالگردشو برگزار کردنی چھلم اومد و کیک

اون بنده خدا مقصر :  گفتن؟ی دادتی مامان چرا بھ طرف رضادمی پرسیوقت... بودم
..  سالش بوده٨ ، ٧ اونم طفل معصوم نھی ببو رگھی دیکینبوده، بچھ م نتونستھ خون 

بچھ ست کھ بچھ ست، مگھ من .. نیکردی آزادش مدینھ نبا: دمی غرمیبا تموم نوجوون
 بعد میدییپای ھمھ جارو نممیدشی رد مابونی از خی بچھ نبود؟ وقتزیبچھ نبودم؟ مگھ پرو

 دلت داغھ دونمیم: تگفیمامانم با آه م...م؟یرفتی و منیی پامینداختی گاو منیسرمونو ع
 پر پر شد گھی گل شھ اون دھی پسرمو بھ ھم چسبوند تا شھیدل ِ من بدتر از توئھ اما نم

 کردن اونو طفل معصومو قصاص... می تا ابد نبودشو حس کندیو رفت حاال منو تو با
ن یو بھ ا... میزاری مگھی مادره دھی بھ دل ِ گھی داغ ِ دھیبد تر ...!  بخدایچی ھشھ؟ی میچ

 وقتھا ازشون یلی خیحت... رفتی جواب دادنھ بھ من طفره مرهی از زی مادربیترت
 تی فقط رضامشونیدیما ھم ند: گفتی منمی طرف و ببی بزارم برم خوانواده خواستمیم

 ....می و برگشتمیداد
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 خواب و خوراک نداشتم اما لیاوا...  دستم کوتاه و از اونجا دستم ساقطنجای از اخالصھ
 کھ ی نھ بھ سردقای واقعا راستھ کھ خاک ِ مرده سرده اما حقنیا.. بھ ندرت درست شدم

 و مثل دی کردم حمی سعیلیخ.. تاابد..  تو ذھن ِ من، تو قلب ِ منھزیپرو...فراموش شھ
 ... حرفھا بودنی تر از ااقتی لی کھ اون بفی و صد حفیح... فیاما ح کنم تیاون ترب

 دی از ھمون اولشم از حمیاحساس کردم دل ِ خوش...  تموم کردظی ِ حرفشو با غینجایا
 برداشتم تا سره فرصت بعد از شی از زندگیی ھاادداشتیپس مشتاقانھ ... نداشتم
 پازل بھ ھم ھی ِ نی شو عکھی بھ تکھی باھم نکتھ بھ نکتھ تشی و شرح دادن ِ زندگحیتوض

 ...میبچسبون
 
...  شده بودی دادن ِ رنگ ھا ھم کاره سختصی تشخی حتگھی باورت نشھ اما ددیشا_
 ھیشب ھا تو خواب از گر...  قابل انجام شده بودری غی امردنی نفس کشگھید

تا چند سال بعد از ...گرفتمی دار مگرنی می سردردھاگرفت،یکھ م م*س*ک*س
 کردم، بھ اسم خشوحال یزندگ  بھ اسمزیمن بعد از پرو...ازدواجم تحت درمان بودم 

دلم ...از تھ دل ...  نبودی از اونا باطنچکدومیفقط بھ اسم ھ...بودم، بھ اسم لذت بردم
 ....بھ اون خدا نبود.. نبود

 یدلم برا...  نوزادھی ی اندام زن برانیباتری زیرو...  ش بودنھی سی رودستش
گر ... دلم سوخت...  آشناھا غش رفتنی در بشیبانگی غری سوخت، دلم براشیروانگ

 جسم دو نفره ش آسون یتا ادا کردن ھجاھا برا...  سکوت کردمشھیگرفت اما مثل ھم
 ....تر باشھ

 جام خوبھ، امنھ، خوشحالم منم آروم گفتی و مومدی ھرشب ھرشب بھ خوابم میوقت_ 
 بود کھ ھر شب نیحداقلش ا... کردمی نمھی گرگھی بھونھ دی خود و بیب.. .شدمیم
 بھ گھید.... با منم قھر کردی کرد حترونی از خونھ بانوشوی بابا پیوقت...دمشیدیم

دوباره من بودم و .. ومدی اما نمزدمیضجھ م  جا نمازی پاکردمیالتماسش م.. خوابم 
 و کردمی منی کنھ پس شب نفرنی کھ باباشو نفرستی نیچکیھ...  بھ بابانباری انینفر

 کرد با زی بھ من و پرویانتی چھ خدی نفھمچوقتیاما اون ھ.. گرفتمیصبح پسش م
 ....دی نفھمچوقتیھ...انویفروش اون پ

 ... و سکوتسکوت
 حل ی در پی پی جرعھ ھانی ما بی نفسدنیبدونھ کش... دی آب و سر کشوانی لالجرعھ

 ختھی ررونی بچوقتی کھ ھیی از بغضش، از نداھاش، از صداھا ِ متورمیشده در گلو
 ...نشده بود

 و تو خوندمیتو مدرسھ درس م... سی با سروای با راننده ای ومدم،ی و مرفتمیمدرسھ م_ 
 دواری منو امنی و ادیچیپی باباھم بھ پرو پام نمی حتگھید... کردمیخوانواده مرور م

 آروم گھی دگھی زور نمگھیپروانھ غصھ شو نخور بابات عوض شده د"  کھ کردیم
 ...! اما" زنھی با آرامش صدات مگھی دست،ین  در کاری نکنای بکن گھید... شده

 ... شکمش مشت کردیدستشو رو...  افسوس سرشو تکون دادبا
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تا قبل از مرگ ... خبر ی بوده و من بنمی ِ والدیی کھ تازه اول زورگودادی داد بیاما ا_ 
 بود اما بعد از نیمی کردن سره کالس با سیطونی شی فقط برارفتمی اگھ مدرسھ مزیپرو

 نقدریا....گرفتمی تا سر درد مخوندمی منقدریمرگ داداشم آروم شدم، درس خوندم، ا
 ی تا گلوم از شدت ِ تشنگخوندمی منقدریا... دمیشنیخودمو م  ِ بد ِی کھ بوخوندمیم
اون ... قبول شدمیخوندم تا کنکور سراسر.... تا درک کنمخوندمی منقدریا... سوختیم

 داد حی قبول نشد و ترجنمیمی سیحت.... زمان سخت بود قبول شدن اما من قبول شدم
..  زود شوھر کردیلی خونا...  اونم خوب نخواستیانگار سرنوشت برا.. شوھر کنھ 
 دونھ دوستاش بود کھ بعد ھیقط ف...  دی ِ شوھرشو ندی خونواده یچکی ھشیشب عروس

و حاال بعد از سال ھا ...  خبری شده بوده و ھمھ بدهی بھ اونجا کشی سورنمی امیدیھا فھم
 ...ینیمی شوھره سِی تو پسرخالھ دمیفھم

 دل ِ عمو حسام قالبش ی وقتمیای ما بخواستی میی داشتم دادبزنم بگم با چھ رودوست
 ؟...بود

 نگاه دمیو د" میریما نم"  نرفت و گفتنیمی ِ سی چرا مامان شب ِ عروسفھممی محاال
 ....اون زمان درکش نکردم اون بچھ بودم اما حاال... قدر شناس حسام 

 ....فھمشی مخوب
تو ... حقوقیدانشگاه اونجا رشتھ ...  اصفھان شدمی ازدواج کرد و من راھنیمیس_ 

 ھینھ ...  تو گوشم شروع شددیاومدن ِ حم ی رفتن و اومدنم زمزمھ ھایھمون بحبوبھ 
 ... حسن از اون مرد١٠٠ حسن، ھی روز بلکھ ھزار روز، نھ ھیبار بلکھ ھزار بار، نھ 

 و زدی خونھ حرفشو مومدمی پنج شنبھ ھا می وقتشیشونی پی اخم روی با گوشھ ابابا
 ...کردی تکرار مقھیمامان ھر روز و ھر دق

...  مثل ِ اونایکی نمی اگفتمی و مکردمی تحمل منی داشتم بخاطره ھمادی خواستگار زمن
.... شھی حل مگفتمیم...شمی حقوق دان بزرگ مھی و من شھی ِ اونا رد می مثل ھمھ نمیا

 ...خوبشم دادن...  داره دختر بھ زور شوھر دادن؟ اما دادنیاصال چھ معن
..  بشنوم، بشنومدیکھ نبا رو ویزیدوست نداشتم چ... کشھی داره زجر مدونستمیم

 امروز دیانگار با.. کردی مکث نمی لحظھ ایحت... ملتمسانھ چشممو بھ دھانش دوختم
 شی برئھ از زندگنیانگار تو ...  لحضات ساقط مرگش بودننیانگار ا.. کردیتمومش م

 حرکات رو خوب از عمو حسام نیا.. نیا خودش نبوده و بعد از اون موضوع شده
 ...مدرس گرفتھ بود

اما دوباره بھ دستش .. پس زد ..  ِ آب پرتغال و بھ دستش دادموانیل...  نشستمکنارش
تو ذوق ِ .. مزدی تو ذوق ِ دلم شی صدفی دندونھافیرد.. دیرد نکرد و نوش.. دادم

 ...زدیلرزان ِ صدا م
 ؟یخوب_ 

 ِ ی ھی با شتاب از دستش رھا شد و پازانی افتان و خوانیل...  سرشو تکون دادفقط
 ... اصابت کردیصندل
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و من ...  از ترس ندادیی صدای نگفت، حتی آخی ش کھ حتدهی دل ِ رنج دی برارمیبم
 ...دوست داشتم... دوست داشتم...  باکره بودنش در ترس رو ھم دوست داشتمیحت
 ...  تو دستش فرو رفتستالی از کری اغھیت..  شدخم

 ... فشارھی... ردم رو فشدهی تو دستم گرفتم و قسمت ضخم ددستشو
 ...سکوت

 ... فشاردو
 ...سکوت
 ... سوم با عمق سومفشاره

 ھی و نی و دراوردن ِ بتادزی ِ میفشاره چھارم و دراز کردن دستم تو کشو.. سکوت
 ...  شدهیچیبانده ورق پ

 ... زا پروانھ فقط سکوتاما
 ...دمی امنی پنجم و آخرفشاره

 ... کھ دل ِ منو بھ عرش بردی آھھی..  نالھھی
 دستش ی از چشمھانم اشک شد و رویبرق خوشحال... شاد شدم..  شدمخوشحال

 ... دیبار
 ... زود پانسمانش کنمیلی انداختم و خنیی پس سرمو پانھی ببخواستمینم

 ...  بھ اون دستش افتادچشمھام
 ..  شده بودیچیدستش باند پ... دمی دتازه

 ... مرهی تو نگاه ِ خدی دی چدونمی بود اما نمنییسرش پا. . بھ سمتش برگشتمنگران
 ...امروز سوخت... ستی نیزیچ_ 
 ...نگاه ِ من سوخت... سره من سوخت.. ِ من سوختدل

 ... رفتھ بودلی تحلصدام
 ... چرا حواست نبود؟یِ کجا ؟ ک؟یچرا؟با چ_ 

 ...ری سر بھ زھمچنان
 ... امروز صبح، چون تو فکر ِ بھار بودمر،ی با شم،ی حواسیبھ خاطره ب_ 

 ؟..گھی جواب دادم دقی رو دقھمھ
 ... مھابا بلند شدمیب

...  شکافتھ شدیشگی بھ عادت ھممینی بیپره ھا.. قی نفس ِ عمھی... نی بکس شاھنفس
صدام و کنترل .... خوردی می لیتاب تو باغ ل.. پرده رو کنار زدم...  دومقینفس عم

 ..کردم
 ... کنفی تعرادامھ رو_
 : پوزخند زدم و گفتمھی

 بدونم دیبا..  گذشتھ تی بدونم چھ بھ زندگی چون بادزنمی نمیپروانھ اگر االن حرف_ 
 ِ ی بھ والی خانوم تر شی آروم شی بفھمم و درمان شنکھیبھ محضھ ا...  تو مغزتھیچ
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 ی از بدنت درست شده خودم کاریی جای خراش جزئھی خراش ھی ی حتنمی اگر ببیعل
 ...ی شمونی کھ پشکنمیم

 ...  چشمھام نگاه کردتو
 ... نگاه کردبالخره

 نی شاھای بود زی ِ پروبتی ِ من تو ھدنیاز د...  چشمھاش ترس نبود، فقط لرزش بودتو
 .. مھم نبود مھم گوش دادن ِ االنش بھ حرفم بود

 ... کردزمزمھ
 ... وقتھ مردمیلیمن خ_ 

 ...کردی م موونھیتصوره نبودنش کنارم د... گاز گرفتم لبمو
 ....متیکشی کن الزم شد مفیفعال تعر_ 

 ... نوبت اون بود پوزخند بزنھنباریا
 کنھ و خودشو بھ اون زمان یکاوری رخوادی دوباره مدمی نگفت و من فھمیزیچ

 ....برسونھ
 .... ِ زمانش و شکافتم و با قرص روبھ روش قرار گرفتمپل
 ؟یبحونھ خوردص_ 

 ... اماگرفتیاز سکوتھاش دلم م...  تکون دادیسر
 ... بودمجبور

 ... بخورنویا_ 
 ... بھ انگشتم خوردانگشتش

بھم بر نخورد فقط تو ...  فقط لذت بردمومدیقلقلکم ن....  کردمفی مور نشدم فقط کمور
 ...نفس... دمی نفس کشھی صدم ثانھیاون 

 ...  دادھی مبل تکیسرشو بھ باال...  رو خوردقرص
 لحظھ احساس کردم خوابش برده ھی اروم شد کھ نقدری پشت ِ سره ھمش ای ھانفس

 ِ زنونھ ش و تو درگاه در احساس کردم ی کھ صداارمی براش پتو برونیخواستم برم ب
 .... نشستھ ممی صندلی رونباری زدم وایلبخند... و برگشتم

 
 ....زانگ.... گنیز... خوردی مثل زنگ تو گوشم زنگ مصداش

 یتولدم دھم د... شدی سالم م٢٠ ماه ھمون سال یمن تازه نوزده سالم بود و د_ 
 ....یزنی از سنت کم تر مگفتی مدیدی منو می چاق نبود و ھرکیلی خکلمیھ...بود

 ماه قبل از ماه ِ ھیدرست ...  پنج شنبھ بابا و مامان اصرار داشتن حتما برم تھرانھی
 و با مامان و گذرونمی خوشحال شدم دارم تولدمو کنار ِ خانواده م میلیخ....محرم بود

انگار بھ ..  کردمی ھام خداحافظیبا تموم ھم خوابگاھ....کنمی سالم می سالگ٢٠بابام بھ 
 داشتم، ی خوبیدوستھا... ی جمع و حس کننی ایتونی نمگھی کھ تو دددلم الھام شده بو

 تا خواھره دور افتاده از ھم با ھم ٥ نین عھمھ مو...  نجمھ و اکرموش،ی و پریشاد
 ...میکردیرفتار م



 152 

.... میزدی از خانواده ھامون زنگ مشتری اوقات ماھا بھم بی بعضنی شاھشھی مباورت
... ختنیری و اونھام با تموم ِ وجودشون برام اشک مگفتمی براشون مزی از پرویلیخ

 و من کردمی میاش عروس اگھ االن بودش باھگفتی شوخ بود ھمش میلیاکرم کھ خ
 ....ی عروسمون بودصد  اگھ بود صد درکردمی می تو دلم تلقیجد

 ....گرد شد...  ِ چپم مشت شدی پای ترس دست ِ چپم روای از خشم اری اختیب
 .... شد و آتش گرفتسنگ

 خوده گھی تازه اولشھ من دزاره؟یچراپروانھ راحتم نم... اه.... زیپرو.... زی پرودوباره
 ...  شدمزیپرو
 ...دی کشیقی عمنفس
 ِ غرب ی راھزی خراب اتفاق افتاد کھ پروای دنزهی در آنالیزی چھ چنکھیبھ ا...  کردفکر

 ی ِ چرخ داری صندلی در کنارش روزشی ِ آنالی جانی کھ بدتردیشد و ھر گز نفھم
 ِ عشق ِ گرمش نفس ی بھ مبل ِ خودش نشستھ و راحت و آسوده در وادھی الیمنتھ

 ... خروار ھا خاک دعوت کردهرهیز  و فقط اون شخص برادرش رو بھکشھیم
 .... ھجوم فکرمو از کار انداختصداش

 اونموقعم دلم بھ دیشا..! دونمینم...  بار نفسم گرفتنی اولی اومدم تھران برایوقت_ 
 کالس داشتم و گشتمی برمدی و بعدش باموندمیمن فقط سھ روز م...  آگاه شده بودمیبدبخت

 ِ ی گھی دی با سکشن ھای جبرانی بودم کھ بھ کالس ھاختھی ریبرنامھ مو طور
 ....استادمون برسم

 ... کردزی رچشمھاشو
 یسجاده م پھن بود برا.... داشتیعصر ِ سرد...  روز چھارشنبھ بود ادمھیدرست _ 

 ی کھ مادرکردمیاه م نگاطیاز تو اتاقم بھ ح... دیباریبارون بھ شدت م... نماز ِ مغربم
 چقد نی و ببنیمیس: دونمیاولش شروع بھ طفره رفتن کرد کھ چھ م... وارد ِ اتاقم شد

 ! خانوم شده، ازدواج کرده
 ...ی کم کم بھ خودت تکون بددی و بایتو ھم خانوم شد:  نکھی اای

منم از ... ی دست نخورده بزارناروی اادیدلت م:  و گفتدی بھ ابروم کشی دستبعدشم
 رک انگار منتظر بود من بنالم از سوال، یلی شده؟ کھ اونم خی خبر گفتم چیھمھ جا ب

 دهیحم..یاونم عروس ک...شھی نشده؟ دختره گلم داره عروس میبگو چ: جواب داد
 ... رونیفرد
 ی ِ سرشناسی خانواده یلیخ...  ِ بابا بودی از دوستھا و شرکایکی پسره دیحم

 ِ محلشون نون خورشون بودن و خوب دبدبھ و کبکبشون بھ راه یال اھیھمھ ...بودن
 ...بود

 از من اصرارکھ یھرچ...  شدختھی بدنم ری روی خان آب پاکنی شاھخالصھ
 و حتما ی بتوندی و باینیکی از اونا انکارکھ بھ ندرت عادت متونم،ی و نمخوامینمیم
اولش خواست ... اومد خونموننیمی سی بار نصف ِ شبنی اولیاون روز برا...یتونیم

 و ستی بد نگنیشوھر اونقدھام کھ م: فتگ... ِ سن و سال دار رفتار کنھیبھ سبک ِ زنا
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 عاشق شم، دوست دارم خوامی من دخترم، آروز دارم، منیمیسم: گفتم..  یشیآزاد م
 خوبھ اما من دی عقدم با شوھره مورد عالقھ م راه برم و لباس انتخاب کنم، حمیبرا
 یجبورم: دی م نالدهی ِ اشک دیاونم در برابره چشمھا...  کنمی با اون زندگتونمینم

 ؟؟؟؟یسیمیوا...  خالصشو با سوالش زدریو ت..یسی تو رو بابات وادیوگرنھ با
....  شده نام شروع شدرهی نقطھ خھیبعد از اون بھ ...  فکر نکرده بودمنی حاال بھ اتا
 کھ تورو بھ کردمیسجده م بھ خدا التماس مھمش با ...زدمی کم حرف میلی خگھید

 نی منو از ادمی ِ غرق ِ بھ خونت قسمت میدالشھدای ِ ائمھ ت، تورو بھ سیقداست و پاک
 گھی بکاره اما انگار اونم ددی و تو قلب ِ حمی سردرهیت ازش خواستم... دره نجات بده

 ... از دستم خستھ شده بود
 ...  نامزد شدمی و چطوری اومدن خواستگاری چطوردمی اصال نفھمشھ،ی نمباورت

 ی کھ من حتختنی ریزی چیی جادوم کردن و تو غذام آب ِ دعادی شاگمی اوقات میبعض
 از ی من شدم انصرافھ،ی از ثانینتونستم از دانشگاه رفتنم دفاع کنم و در کسر

 گھید...دمی و ندی اکرم و شادگھید...  کھ عاشق ِ دانشگاه و رشتھ ش بودیدانشگاھ
 ... دمی نازمو ندیا خواھرھگھید...دمی و نجمھ رو ندوشیپر

 بھ دی از بغضش اما بادمیلرزیداشتم م... دی ِ خوش تراش ِ زنونھ ش لرزی چونھ
 خانواده کھ چھ کردن با نی بھ ادمیکشی آه مشتری و صد بار بکردمی دقت متشیوضع

 .... موجودنیروح ِ ا
 ی ِ من برگردوند تا نتونم اشک ھای دهیسرشو بھ طرف ِ نا د...  شدی ھاش جاراشک

 : کردفی اما تعردیلرزی صداش منکھیبا ا....نمی ببشوی گچارهیب
 ِ تختش ی باال رفتن از پلھ ھای براگھید...  خوابگاه رو لمس نکردمی تخت ھاگھید_ 

 ...دمـی نازمو ندیا دوستھگھید...  سره امتحان حرص نخوردمگھید... دامنو باال نزدم
تمام .. گشتی میزی چھیمثل مجنونا دنبال ..  داخل کردفشی لرزون تو کدستشو

 ...ختی رزی می رولشویوسا
 عکس ھی بود کھی خوش دوختش کھ مطمئنا چرم چھل تی ِ دستفی کتو

 ...  ِ روم گرفتیجلو....درارود
 ... ِ تنھا خونھ م، خوابگاھم بودواری درو دنامیا....  خواھرھام بودننایا_ 
 ...دمی ددموی ِ مرواریاشک ھا... دمیعکسو ند...  گرفتدلم

 ....دمی ِ پروانھ رو دیی تنھادم،ی ندعکسو
 ...دمی ِ مادره بھ اجبار مادر شده نشو دی قامت ِ خم شده دم،ی ندعکسو
 ...دمی خلق ِ خدا رو ددنھینال... دمی ندعکس
 ...ستادیِ پخش کرد و پشت ِ پنجره کنار پام ازمی می روعکسو

 .... چشم دوخترونیبھ ب...  بغل کرددستھاشو
 

 می نداشتم، من تو زندگیچیھمھ کس داشتم اما انگار ھ....  کس بودمی من بنیشاھ_ 
 بھ ستمیاصال بلد ن....دمی کھ من تا حاال نرقصشھیباورت نم.. دمی روز خوش ندھی یحت
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بھ ...  ستمیبھ قران بلد ن... ستمیبخدا بلد ن....  ِ دخترا و زنا قر بدمی ِ ھمھ نیکمرم ع
... دمی ندی از خوشیچی ھنی حسدهیبھ دست ِ بر... ستمی بلد نی سر ِی اون باالغمبرهیپ

 ...دمیند
 گھید...  نداشتیی صداگھید...  نداشتی اشکگھید... لرزوندی ھق شونھ ھاشو مھق

 بود چھ برسھ بھ خودش کھ نی سنگکردمیحاالتشو درک م ِ من کھ یبرا...  نداشتیینا
 ....!داغون.... داغون بود

 ِ پارچھ یرو بھ رو... اروم باھاش قدم زدم... از اون پنجره دورش کردم...  شدم بلند
سرو ِ سروستان .... دیچی تو مشامش پیعطره محمد... رنگ رھاش کردمی آبرهی حری

 ... بھ چشمھاش ھجوم اورد
... نگاھش کردم....  کرددای از قلبم آرامش پکھی تھی... آرامش گرفت....  کردریتاث

 ...سرشو چنگ زد... اشکھاش رو تو دامنھ مانتوش بھ امانت گرفت... نشست
 نھ کردمیبھتره گفتھ شھ م.... کردی کنترل مدیبا....  شده بودی عصبشی ِ روححاالت

 ....کردیم
 ...ردم اوکویعطره الل... مبل نشوندمشیرو

 .... کردمقی فشار بھ شالش ترزھی فشار بھ مانتوش و ھی
 ِ ی پشتیسرشو رو.... چنگ زد...  گذاشتمنی ِ زمی ِ افتاده روی ھاری ِ حری رودستشو

 .... از کنارش برداشتمفشویک....مبل گذاشتم
 ... آب ِ ولرم ِ آرامش زاختم،ی ِ پاھاش ری انگشت ھای و روآب

 ...آروم... کردمصداش
 پروانھ؟_ 

 شی ِ زندگی و من با لبخند بھ ادامھ دی با آرامش نفس کشنباریبھ جاش ا...  نداد یجواب
 : شدمقیدق

 لباس تنم بود، اما نیباتریز... اما خوشحال نبودم ...  شگاهیَروزه عقدم رفتم آرا_ 
 م نھی سی خوشگل روی با سنگ ھارهی ِ تی لباس از رنگِ نباتھی.... خوشحال نبودم 

از بس موھام خوشرنگ بود، رنگش نکردن، اما ... نم بود، اما خوشحال نبودمت
از .... بود، برام رژ نزدن، اما خوشحال نبودم از بس لبم پر رنگ.... خوشحال نبودم

 ِ اون بھ کار نبردن، اما خوشحال ی از مداد تو گودی بود، رنگیبس چشمھام خاکستر
از بس موھام خوش .... اما خوشحال نبودماز بس تک بودم، تکم نکردن، .... نبودم

دست گلولھ  ھیموھامو ... ژل بسنده کردن، اما خوشحال نبودمھیحالت بودن، فقط بھ 
 ِ سرم ی عروس ھا باالھیمثل بق... گلولھ رو شونھ م رھاش کردن، اما خوشحال نبودم

 ...نبستنش
وسھا خوش شانس  ِ عری ھی چون موھامو باال نبستن مثل بقدی شاگمی وقتھا میبعض

: گمی ِ مثل خودم می گھی ِ دینبودم و بختم بد از آب دراومد اما با نگاه کردن ِ بھ زن ھا
 ی رویخوای کھ مھی ھمش درموننای تو از روزه اول بختت و بد نوشتھ بودن و اینھ پر

 ....یدرد ِ نا درمونت بزار
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 ... یاپی پی ھانفس
 ی ِ موھاش، رونی مابکی عطره اللدنھی پاھاش، دوباره پاشی آب رودنھی پاشدوباره

 زنانھ ش ، ی دستھای روری ِ حرنی ِ رنگیدوباره انداختن پارچھ ... رگ ِ دستش
 و مردانھ نشستن ِ دانیدوباره مرده م....  ناباکره شنباری شکست خورده ش و اِیدستھا

 ....کنارش
 ھزار بار عاشق تر بھ خاطره نباری او من...  ِ روح ِ باکره اشی لمس ھزار باره و

 ....  روح ِ زنانھ اما دخترانھ شھیباکره گ
 غی آرامش از ھر در بر اون درنی و اخوادی کھ آرامش مینگران ِ روح...  بودمنگران

 ...شھیم
 دنشی ِ لرزی اما از ھر در عامل ھاخوادی مدنی کھ نلرزینگران ِ دست...  بودمنگران

 ...شھیفراھم م
 ی خم شده، مردونھ زنونھ نگی زندگنی باره ارهی کھ زینگران قامت...  بودمنگران

 و البتھ با ری و ھر کس بدونھ تدبستی ِ زحمت ھاش مشخص نی کجاچیکرده اما ھ
 مانند من فقط یکی نکی و اندیبیت م*و*ه* مختص بھ خود آن زحمت ھا را شرهیتدب

 "....متاسفم" بھ واقع " متاسفم "  دیبگو
 وگرنھ ھمون روز یبلد نبودم خودکش...  برمخواستمی اومد دنبالم نمدی حمیوقت_ 

 مثل یی ِ بھ اجبار بسنده کردن ھای ِ خونواده ھای داغمو بھ دل ِ ھمھ یخاستگار
 ...زاشتمی ِ خودم میخونواده 

... چشمھاشو تنگ کرد.... فشردی ھم می ِ لبھاشو با نفرت بھ رونیی باال و پای ھاپره
 ی چشمش روی قطره اشک از گوشھ ھی.....  شد رهیبھ روبھ رو خ... دبازشون کر
 نیاما درد ا...  شد، مثل من، مثل تو، مثل ھمھسیخ.. نگاھش تر شد... دیدستھاش چک
 ....داغ بود... زن درد نبود

 منو از دست اھامی و مرده روافتھی می اتفاقھی حاال مثل تو قصھ ھا گفتمیھمش م_ 
 داشت و نھ مرده ی ِ من نھ غولی اما افسوس کھ قصھ ده،یغول قصھ ھا نجات م

 ....ییایرو
 بھ چھ انھ،ی فقط تازخوردم،ی مانھی با ضخم ِ بد روزگار فقط تازتی تو واقعمن

 ؟؟؟؟....فھممی سالھ شدنم نم٣٠ سال با وجوده ١٠ھنوز کھ ھنوزه بعد از ...! یگناھ
 ....فھممیاصال نم....فھممیحد نم ِ احد و وایبھ وهللا بھ اون خدا... ی چھ جرمبھ

چھ خوشگلھ، چقدر " گفتنیھمھ م...  پچ پچ ھا اوج گرفتدم،ی سر سفره لرزرفتم،
 لباشو نگاه، چشاشو نگاه، دست و پاھاشو نگاه، بر و روشو نگاه، نھ،ی ِ فردھیشب
 خوبھ بھم خورد، ی گفتن کھ حالم از ھر چنقدیا...."  نگاه، سرو وضعشو نگاهکلشویھ

 مامان، دنیرقصی وسط ھمھ منیا...  اومدد و مال و منال ِ بھ درییبای زیرچاز ھ
ھمھ بھ ... نیمیھمھ بھ جز س.. دوست و آشنا ،یی سالم، عمو، خالھ، عمھ، دا٥خواھره 

 نیمی سدمیو من تازه اون شب فھم... دیاون نخند..  دیاون نرقص... جز خواھرم
.... کنھی ماه داره خودشو رو م٦ بخنده و حاال بعد از تونھی نمنیمیس... ستیخوشبخت ن
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کراھتم شد، احساس تھوع داشتم، از عطرش متنفر بودم، از ....  کنارم نشست دیحم
خطبھ عقد کھ .... نفس ھاش حکم درده گلو برام داشت ... اوردمیلمس دستھاش باال م

 گره دی و سفی ِ آبی نھی دستم فرود اومد، نگاھش تو نگاھم تو آی شد، دستش رویجار
 یوقت....  دی چشمھام از اشک لرزد،یسرم لرز....  دی لرزتھام فقط دسدیخورد، دلم نلرز

 بلند شدم، پاھام بھ فرار ی وقتد،یعاقد ازم بلھ خواست، بلند شدم، اما زبونم بھ نھ نچرخ
 ی ِ خواھرم جلوم نقش بست، چشمھای ندهی آ،ی ِ آقام، صورت ِ مادری رود،ینچرخ

 ی بیلیخ" بلھ"  تھ حلقھ م گفتم زبرگشتم، نشستم و آروم ا....  جلوم تر شدزمیوپر
 بلھ ھی...  بلھ گفتمھیمن فقط .... رنیگی کھ از پدرشون اجازه مییشباھت با عروس ھا

 ....اما گفتھ شد.... شدی گفتھ نمچوقتی کھ کاش ھیا
 ... شددهی سطل آب ِ گرم خورد و آب تو اتاق پاشیپاھاش رو...  شدبلند
 ...اما... انگار از طرفم منتظره سرزنش بود...  چشمھام نگاه کردبھ

 ... شدم و با نگاھم بخشش رو بکامش جوشاندمرهی خشییای ِ دری بھ چشمھامن
 .... شدختھی تو نگاھش ری قدردانتینھا
 ... رفتراه

 رو  جلسھنی ادیبا...کردی مفی بود کھ تعرمی ساعت و ن٢... بھ ساعت خوردچشمھام
خودمم ...  جلسھ خالصھ کنھ و بگھھی تموم ِ درداشو تو تونستیاون نم... کردمیتموم م

 ختھی کھ تو درداش ری ھمھ نالھ انیا...  ھمھ درد ِ پروانھنی ایخستھ ... خستھ بودم
 ...کردیِفقط بھ شخصھ، خود خودش تحمل م ،ییشده بود و تنھا و بھ تنھا

 ....ستادمی روش اروبھ
 .... ِ قھوه رو بھ دستش دادموانی لنباریا

 ش خودمو آماده ھی ِ بقدنی ِ شنیتا شنبھ برا... ھی جلسھ کافنی ایبرا...  بسھگھید_ 
 ...کنمیم

 ... تکون دادمی صندلی روشی ِ خالی بھ جایدست
 ...نیبش_ 

... دیقھوه رو سر کش...  ھم گذاشتیپاھاشو رو...  نشستیی اعتنای بی ذره ابدونھ
 :دی رگ ِ دستشو و زمزمھ کنان نالی روکھیره اللعط. دیبوکش

 ...محرکھ ست_ 
 :دمی اما پرسھی منظورش چدونستمیم

 ؟؟؟یچ_ 
 : آروم جواب دادی لبخندبا

 ...کیالل_ 
 ...شدی کنترل مدی بود بای چم شده بود، ھرچدونمیخودمم نم...  ی عصبنباریا... دمیخند
 با دست و پا بھت ینی چند نوع حرکات تمرر؛ی ازمون ِ تاثنی ِ اولیپروانھ برا_ 

 جامع و بای خودم کھ تقری ھاحی داره، ھم توضی آموزشی دیھم س... دمیم
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در ھمھ ... ی خون تو جسمت منظم تر پخش بشھ و اروم تر بششھیباعث م...کاملھ
 ...گمی ِ کارمو بھت ملی دلابعدھ... ی ِ آرامشتو حفظ کنتی کن نھایرابطھ ھا سع

 ... کرددیی سر تابا
 ...یگی از ازدواج تا بھ امروزتو می ِ بعد کھ اومدیجلسھ _ 
 خوب؟_ 
 ...میکنی با ھم مرور منباری اتوی دوران ِ زندگِی ِ بعد دونھ بھ دونھ یو از جلسھ _ 
 و بعد؟_ 
 فقط با کمک گمی بازم مم،یشی مجی و با ھم بھ حل کردنش بسسمینویبعدش مشکالتو م_ 

 ....خودت
 .. تکون دادیسر
 ...یکنی تحملم منکھی از ایباشھ مرس_ 
 کھ من و ی اھی روح،ی دھنده اھیروح...ی تو درک کننده ایستی نیتو تحمل کردن_ 

 ی عشق ھانی رو، بفھمی خوشبختنی بفھمگھی دیی کساای ن،یشاھ" می بگدیامثال ِ من با
 ..."دورو اطرافتون رو

 ...من عبرتم.. آره_ 
ِ مادر اون کھ دی مادر ِ من نداره، شای ِ تورو حتاتی تجرب،یتو عبرت آموز..یستین_ 

بھ ... ری حالتو دست ِ کم نگاتو،ی خودتو، دننقدیپس ا... مادر بزرگ ِ من باشھ ام نداشتھ
 "نـی و ببوانی ِ پر ِ لی مھین" قول روانشناس ھا 

 رو تو ی ِ قدردانتی نھادم،ی تو کارشو ندی ادبی قطع کرد؛ بر عکس ھمھ بحرفمو
 ....دمیصداش شن

 ...دهیحرفات آرامش م_ 
ِ قل خورد، ترک نخورد، فقط قل خورد و باالی گوھی  ِ احساسم رکی تی ِ قلبم رویِ

 با یچقدر زندگ... دلم آروم شد...  ترکی اکھی تیبدون خوردنھ حت... شکستھ شد
 ... بودبایپروانھ ز

 ...دمیخند
 ؟یجد_ 
 : جواب دادیجد
 ...یجد_ 
 چند تا؟_ 

 ... نگاھم کردپرسشگرانھ
 : ِ نگاھشو دادمجواب

  نداره آرامش ِ حرفھام؟ییتا_ 
 : ِ بزک نکرده ش رو باال انداخت، موشکافانھ گفتیابروھا

 ...تی نھایب..  ندارهییتا_ 
 .... فروغمی ِ قلب ِ بی بھ رودی شد و بارسھی آب شد، رقند
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 ... ِ تلفن ِ اتاقم بلند شدزنگ
 .... بھ تلفنم کردی چشم سر اشاره ابا

روز ... سالم بھ شھربانو خانومم برسون.. توھم بھ کارات برس.. گھیمن برم د_ 
 ...فعال... خوش

 :اما قسمم داد...  جواب ندم و دنبالش برمخواستم
بھ کارت ..  شرمنده ت شمنی از اشترینزار ب..  یجان ِ بھارم اگھ بزارم بلند ش_ 

 ...خداحافظ.. برس
 دو بھ دستش دادم و ی نبستم و آروم سلیاما بھ اجبار دخ...  نگاھش کردمناراحت

ِ اون واول، و جواب سالم ِ عمو حسام روبعد از اون پشت ِ خط یجواب خداحافظ
 .....دادم

 " پروانھ" 
 

 ...کردمی حس مموی دو ساعت و ننی ای داشتم خستگتازه
 ِ تورم ِ حل ی رویدست.. کردیق ذوق م پاھام، منقبض شده بود و ذوی ِ رگ ھاتمام

 ...دمی قرمز رنگشون کشیشده تو خون ھا
 ...ختی بھ ھم راموی ِ بھار دنی صدادم؛یکش" آه "  دی کشریت

 مامان؟_ 
خوشحال بھ سمت ِ صدا برگشتم کھ تازه حواسم بھ کار افتاد، ...  کامل صدا زداسممو

 طاقتم تموم گھید... میتمام ِ زندگ.. . دخترم، نازمیصدا..  زنگ ِ اس ام اسم بودیصدا
 ... زنگ زدموانیاس ام اس و باز نکرده بھ ک...شده بود

 ...دمی رو ندجھی ھال خدتو
فقط ... دادیجواب نم...  دمی رسنمیرد شدم ودم در کناره ماش.. دمی رساطی شدم و بھ حرد

 کھ جواب دی قطع لغزیدستم رو...  من نداشتی برای کھ جوابانی در مکی یبوق ھا
 ....داد

 .... ِ من نبودی برای ِ خوبغامی پوانی ِ کی نفس زدن ھانفس
 ...  نبودنھ
 سالم؟... س _ 

 ... جون و از راه دھان خارج شدی من مثل خودش بی ھانفس
 بھارم کو؟_ 
 ؟ییپروانھ کجا..پرو_

 بھارم کوش؟_ 
 ؟ینی ِ شاھیخونھ _ 
 : زدمداد
 بھارم کوش؟_ 
 .... اونجاامیم_ 
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 ِ ی ساقط شدم از زندگیقطع شد و من قطع شدم از ھست... آره قطع شد...  شدعقط
 ... تموم شدمیبھ سادگ... من رفتم... اتمیح

تو شکمم ...  اصغرم صدام زدیعل..  نبودمیحال... بچھ م صدام زد... افتادم...  شدمخم
 پاھام ِیرو... افتاد ...  کاپوت سر خوردیدستم رو... دمیصداشو نشن... وول خورد 

 ... ِ بھارمیصدا..  اومدگھی دییصدا.. ثابت موند
 مامان؟_ 

 ...گھی اس ام اس دھی
 ..  خط ِ ناشناسھیدو تا اس ام اس از ... اس ام اس رودمی دتازه
 !  آماده کنونیلیم_ ..._ شیخوای ِ منھ،اگھ مشیبچھ ت پ.. سالم_ 

 .. .دیصدام پر کش.. دیپاھام ترس.. دیغزنگاھم ل... دی لرزدستم
 مین... شتری نھ بقھ؟یدو دق... شتری نھ بقھ؟ی دقھی...چقد گذشت... خم شدم... افتادم

 ...دیشا..  ساعت؟ ھی....شتریساعت؟نھ ب
 ِ یحرف از پاره ... حرف از بھارم بود....  اومدوانی کی صداومد،ی منی شاھیصدا

 ...  بودگرمیج
 برادرت لب کنمیگفتم درکت م.... رفتنتی حسکنمی داداشم رفت، گفتم درکت منبیز

 ....تشنھ رفت
 ....،فھمھی اصغرت نمی مراقب ِ بھارم باش، اون مثل علنباری انبیز

 ... باشمراقبش
من ...  بودکی اللی بود، بونی نبود، شاھیکی...بردنمی جا مھی بھ یکی دوش ِ یرو

 ....کنمیاشتباه نم
 کھ از خوامی و میمن اون کس....خوامی ممویمن ھست... خوامی من بھارمو منم؟یربی مکجا

 بابا بودنش ی بی ِ بابایبھ پا.. فنا شد...  ِ مجلسای جانم شد بچھ م، شد بزلھ گوی رهیش
 ....آب شد

 ... دم گوشم و گرم کردنی شاھیصدا
 " میبسم هللا الرحمن الرح" 
 
ِهللا ال إلھ إال ھو الحي القیُّوم ال تأخذه سنة وال نوم لھ ما في السَّماوات وما في األرض "  ْ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ َِ َ َ ُ ُ َُ َّ ٌ ُّْ َ َ ََ َ ٌَ ُ ُ ْ َ ْ ْ َّ َُ َّ َ ُ

َمن ذا الذي یشفع عنده إال بإذنھ یعلم ما بین أیدیھم وما خلفھم وال یحیطون بش ِ َِ َ َُ َِّ ْ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َ ُ َُ َْ َْ َ َ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ َ ََ ََّ ٍيءْْ ْ من ْ ِّ
ُعلمھ إال بما شاء وسع كرسیُّھ السَّماوات واألرض وال یؤوده حفظھما وھو العلي العظیم َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ُّْ ُ ُ َُ َ َ ُِ ُُ ْ َ ْ َْ ُ َ ِ َّ 

" 
 

خداست كھ معبودى جز او نیست زنده و برپادارنده است نھ خوابى سبك او را فرو _ 
 و آنچھ در زمین است از آن اوست كیست گیرد و نھ خوابى گران آنچھ در آسمانھا مى

آن كس كھ جز بھ اذن او در پیشگاھش شفاعت كند آنچھ در پیش روى آنان و آنچھ در 
یابند   علم او جز بھ آنچھ بخواھد احاطھ نمىزداند و بھ چیزى ا سرشان است مى پشت
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و اوست كرسى او آسمانھا و زمین را در بر گرفتھ و نگھدارى آنھا بر او دشوار نیست 
 ....واالى بزرگ

 
 ...."  حالشو از اون بخواهِیشفاعت و خوب..... بھارو از اون بخواه" _ 
 

 یالتماس وارنھ در عرصھ ... دی فرو چکیُ ِ اشکم بعد از اون شک ِ لعنتی قطره نیاول
 .... چنگ زدمنی ِ غرق ِ قدم ِ شاھی بھ بازوھای ھوشیب

 ....من بھارمـ_ 
 .... قطع کردحرفمو

 
شد من الغي فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن با فقد  " ِال إكراه في الدین قد تبیَّن الرُّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ َّ ِْ ِ ِْ ُْ َ ُِّ ْ ُ ْ ْ َْ َ ََ َ َِ َ َُ َِّّ َ

ٌاستمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لھا وهللا سمیٌع علیم ِ ِ ِ ِ َْ ََ َ َ َُ ُّ ْ ْ َْ ََ َ ََ َ ْ ُْ ِ َ " 
 

آشكار شده است پس ھر كس بھ در دین ھیچ اجبارى نیست و راه از بیراھھ بخوبى _ 
طاغوت كفر ورزد و بھ خدا ایمان آورد بھ یقین بھ دستاویزى استوار كھ آن را گسستن 

  نیست چنگ زده است و خداوند شنواى داناست
 خدا بچھ ھارو ،یتو خدا رو دار.... آروم باش...  نگویچی ھی دارمانی بخدا ااگھ

 ... نھیبی نمیبیدوست داره پس بھارت آس
 
 :دمیالن

 من بھارمـ_ 
 ... آرامشش رو تو گلوم فرو کردرهی تنیآخر

 
ُهللا ولي الذین آمنوا یخرجھم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیآؤھم الطاغوت "  ُ َُّ ْ ُّ ْ ُّ َ ِّ َُ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ُ ُ ُ َُ َ َّ َِّ ُِ ُُّ َ ِ َ َُ ْ ُّ

ْیخرجونھم من النور إلى الظلمات أولئك أص َ َ ْ َِ َِ َ ُُّ َ ُِ ُّ ِ ِِّ ُ ُ َُ َحاب النار ھم فیھا خالدونْ ُ ُِ ِ َْ َ َِ َّ ُ " 
 

اند آنان را از تاریكیھا بھ سوى روشنایى  خداوند سرور كسانى است كھ ایمان آورده_ 
=] ھمان عصیانگران[اند سرورانشان  كسانى كھ كفر ورزیده] لى[برد و بھ در مى

اھل آتشند كھ برند آنان  طاغوتند كھ آنان را از روشنایى بھ سوى تاریكیھا بھ در مى
 ...خود در آن جاودانند

 یب...  شدمرومندی جون بودم نی شدم، بداری شدم، خواب بودم باری بودم، ھوشمست
 ....طاقت بودم مستحکم شدم

 ... مبل رھام کردیرو
 از نگاھمو بھ درگاهِ  یمی نیملتھب شد حت...  دستم خم شدم، سوخت اما دم نزدمیرو

 ... خون بلند شده ش نکردم
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 ... نداشتیی برام معناگھی دی دلم سوختھ بود، درده جسممن
 ....  کم کرد*ی*ر*ح*ت...  کردمی عصبوانی گنگ ِ کی ھاقدم
 .... کردمی محلیب... دی کشریدستم ت... دی شدم، بچھ م آه کشبلند
 : زدمداد
 بھارم کو؟_ 
 ...نییسرشو انداخت پا... دی پا بھ سمتم چرخی ِ پاشنھ یرو
 :دمیغر
 و ادی بھارم با تو سالم می و ادعا کردی کھ گردنتو راست کردی تو نبودنیمگھ ھم_ 

  بھارم؟شھی ھان؟ حاال کو نو بھارم؟ کو گلھ ھمگرده؟یبرم
 دهیکش.... صورتشو باال گرفتم... نییدوباره سرشو انداخت پا...  چشمھاش زل زدمتو
 .... صورت ِ تازه اصالح کرده ش نواختمی تند و سوزان رویا

 ... ِ گردنش فرو کردی تو گودشتریفقط سرشو ب....  نکردیحرکت
 ؟یبا توام نامرده عوض_ 

 ...پسش زدم...  دوره کمرم حلقھ شد نی شاھیدستھا
پس ...گردهی بچھ م سالم برمی ِ نامرد بھ من قول دادیتو.. ی نامردھینکن تو ھم _ 

 ...نشیدی نکنھ خودتون دزدن؟یگی نمیزی نکنھ مرده و چنمش؟یبیکوش؟ ھان؟ چرا نم
 ... از ذھنم رد شدثی خبیفکر

 ... نی ِ بھاره نازه منو نداشتدنیآره حتما کاره خوده نامردتونھ شما چشمھ د_ 
موھامو ...  شدمی عصبدادنی نمی ھامو با ھوی جواب ِ ھانکھیاز ا.. دی ھام لرزشونھ

 بھ سمتم جھیخد..  شدکھیت...  وسط ِ ھال انداختمیناپھ  کای رومویگوش.. چنگ زدم
 و بھ دستم ی کارتو دراورد و گوشمی سنی شاھنباریا... دوباره انداختمش.. اوردش

 ...داد
 تو سره من؟ من و ی بکوب ھر داشت؟یخوای می بگو ھر چ؟یخوای میبزن ھر چ_ 

 فکر کن کھ بھ نی لخظھ بھ اھی...  لحظھھیفقط ..  حرفات لھ کنرهیبکش؟ من و ز
 .... بدرقھ تامیخاطره قسم جان بھارت بلند نشدم باھات ب

 ... کردی و منگ بھ ما نگاه مجی گوانیک
منبع آرامش، .. شھیمثل ھم...  صادر شدنی بھ نفع شاھیرا....  شدی حالجحرفھاش

 ...زی پروِی ِ زنده ی ندهینما
 : زمزمھ کرددوباره

 لحظھ بھ ھی...  لحظھھیفقط ..  کنزمی چیم بده، ب*ش*ح* بگو؟ فیخوای میھرچ_ 
 ِ بھار بھ ی انتقال آرامش از خدای برای الکرستی من دم ِ گوشت آادی بادتی

 ... توخوندم
 .... ازش برگردوندمسرمو
 .... بلند شدمی گوشیصدا
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 ...  ھجوم اوردن بھ سمتشھمھ
 : زدمداد
 ادی حق نداره بیکس..  برم گم شمخوامیم... نیولـــــــــم کن...  ندارهی ربطیبھ کس_ 

 ...دنبالم
 ... ناشناس بودشماره

 بلھ؟_ 
 نی ِ شاھیگوش..... از دستم افتادیگوش... قدم ھامو سست کرد..  ِ بھاری ھی گریصدا

 ... کردمی عصبنباری ِ عطرش ایبو...  ِ اون بودیبود، خط ِ من رو گوش
 ...زی ھمھ چی باری ِ بچھ مو در نی ھی گر؟یخوای از جونم می چ؟ی ھستی تو کیلعنت_ 

 : بھ خودش اختصاص دادلوی موباکرهی زنونھ تمام ِ اسپی ِ خنده ایصدا
 ؟) ھیچ(  ھیھان؟ ش!!!! ؟ی دختر حاجی رم کردھ؟یچ_ 
 :دی باال کششوینی ِ بآب
   کن ویفقط لطف...  ِ نازت امنھی بچھ یجا_ 

 :دی باال کششوینی آب ِ بگھی باره دھی
ھمون مقدار کھ تو اس ام اس ...  ھارم درست کنچارهی مابدبخت بِی کن و جایلطف_ 

 ....ندهی آینوشتم و آماده کن تا ھفتھ 
 ... تا شدپاھام
 ... ِ پانسمانم افتادی روفمی کی دستھ
 :دمی نالفقط

 ...آخ_
..  گفتی شد و چی چدمینفھم... دی رو از دستم قاپیگوش..  پشتم سنگر گرفتنیشاھ

 ...قطع شدن نفسمو خوب حس کرد....ھی از ثانیبود شدم در صدمنا
 ِدوباره رو برام باز ی کھ راه زندگیو تنفس...  لبھام حس شدی روی گرم ِ جسمیلبھا
 ...کرد

 ....خودی ِ صورتم مات بھ چشم می ِ توپرش جلوی افھیق
 ؟یپروانھ؟ خانوم خوب_ 

بلند شد و با ...  شده بود دادمری اسنی ِ شاھی بدنھ مردونھ رهی بھ جسمم کھ زیتکون
 ... نگران بھ چشمھام، چشم دوختییچشمھا

  شد؟یچ..چ...بھار_ 
 ...  تو جامنشستم
 ... زانوھام گذاشتمی روسرمو

 ... ازمرهیگیبچھ مو م.. اون زن معتاد بود_ 
 ِ یچون تنھا گوش... بودوانی ِ کی گوشیانگار خطش رو... زنگ خوردنی شاھتلفن

 ... متعلق بھ اون بوددیقاب سف
  برام؟یکنی میابی شماره رو رد نیقربون ِ دستت ا.. الو سالم شھروز_ 
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_.... 
 زن ھست کھ واسھ ھی ِ مامان ی دارم تو پرونده ھای مورد بچھ دزدھی نیباشھ بب_ 

 با امی من االن می برو آگاھنیبب... دنیطالق اقدام کرده خوب؟ حاال بچھ رو دزد
 گھ؟یفقط باباتھ د..خانومھ

_.... 
 گھ؟یبود د....  ی چند بود؟ منطقھ یکالنتر_

 ...یی آقایلیخ.. فدات پسر_ 
_... 
 فعال_

 ... قطع کردویگوش
 ... در ھممونو بھ سمت در برگردوندیصدا... کردمکز

 ...  بودشھربانو
 مھی جونم خمھی ِ تنھ نیرو...  و چادرش تو ھوا معلق موندفیک...  موندرهی من خبھ
 ...زد

 داد و اون مھره حی توضنیشاھ.... دیپرسی سوال می خانومشھی مثل ھمد،ی نپرسیسوال
 .... بلندم کرد...  نواختنی بر کاره شاھدییتا

 کھ منو ییاما از اونجا...  نداشتم، مخصوصا حاال کھ زن بودیمظنون...  بردنمیآگاھ
 شماره رو گرفت، چک کردن دن،ی سوال پرسی سرھی.... بودزی شک برانگشناختیم

 ...دنیو گفتن بھم خبر م
 ..خواستیدلم بھارو م.. کردیتنم در م... برم خونمون، خستھ م بودخواستمیم

 ... فرار کردمھی توجھ بھ بقیب.. چشمھام تر شده بود... دیباری بھ شدت مبارون
 ... قدم زدمابونیتوخ

 ...شدی نمدهی بھارم دزدچوقتی بود ھدی فکر کردم کھ اگھ حمنی ابھ
 ... دونمیواقعا نم... دونمی با من دشمن بود؟ نمی چھ کسیعنی ؟یک
 ؟... کنمکاری بگم؟ چی چطور بھ بابا و مادرش؟ی راه پس دارم نھ راه پنھ
 : قلبمو ترسوندیی صداھی

 ؟یفھمی بھارت رفت؟ مپروانھ
 : زدمداد
 ...فھممیآره م_

 ... مشاممو پر کردکشی ِ اللیبو...  ازپشت نگھم داشتیدست
 سالھ ٤٠ مرده ھی داشت کھ ی حرفھا بود، ابھتنی اما اون پر زور تر از ادمی کشدستمو
 ....چشمھاش مھربون بود اما حرکتاش خشن بود ومردونھ... نداشت

 ...ولم کن_ 
 ...کنمینم_ 
 ... برمخوامیم_ 
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 ...یریبدون من نم_ 
 قلبش نگھ ی و رودیم دستھامو تو ھوا قاپبادستم صورتشو نشونھ گرفت... برگشتم
 ...داشت

 .... اصالای با من ای ھان؟ ؟یکجا بر_ 
 .. نگاھش کردم، دلش نسوخت، دستمو محکم تر گرفتمظلوم

 : ِ صورتم خم شد دم گوشم گفتیرو
 قبولھ؟_ 

 ھیدستمو تو دستھاش گرفت، تو ...  با کج کردنھ راھم نشون دادم، راه افتادمتمویرضا
 ... وارد شدابونیشاپ سر ِ خ یکاف

 ....دیخندی مکردی بھ سرو وضع ما نگاه میھرک
 ...می روز افتادنی از عشق بھ اکردی مفکر

 ... نگاه ھا بودنی ِ سوال ِ ای تنھا جوابم براپوزخندم
 ری گی ِ صندلی ھی ھجوم اوردم کھ پام پشت ِ پافمی کیچنان رو..  زنگ خوردمیگوش

 .... شدمنیکرد و پخش زم
 ...آروم بلند شدم... دی کشری گاھم تمنینش
 ...شدی بلند مشی آتنی ِ شاھی چشمھااز
 ...ی ِ علیپروانھ بھ وال_ 

 ... خورد و بلند شدحرفشو
 .. دی تو موھاش کشیدست... ستادی بھ من اپشت

 .... ِ خونھ آه از نھادم بلند کردی شماره
 .... و نگران کنمی فعال کسخواستمینم
 ؟یجانم مادر_ 
 بچھ م کجاست؟_ 

 گفتھ بود؟ اما نداره، نیمی بھ سی اما کن،یمیامان از س.... دمی تو موھام کشی دستکالفھ
 ....حتما شھربانو

 ...دونمی منم نمیمادر_ 
 ....ومدی کردھش مھی ِ گری نھی ِ سیصدا

 دونم؟ی نمی چیعنی_
ِ ِ خس و خس گلوشی صدادوباره ِ.... 

 : زدداد
 ... خونھایبردار ب_
 .... شدزی لبرمانمیپ

 : زدمداد
 ... یفھمیخستمھ مادرم م.. نمی و ببیچکی ھخوامینم... امینم_ 

 ... رفتنیشاھ
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 ....دی ِ اشکم فرو چکی قطره نیاول
 ستادم؟یاز خودم چرا جلوتون نا..  ؟ خستمھیفھمیم_ 
  بابا چر منو بھ زور تو اون خونھ فرستاد؟از
 ؟....ی منو بھ اون مرد سپردلھی با ح بارنی اولی تو کھ برااز
 د؟یدی ملی انگار ازرائدیدی و مدی ھروقت حمنازکھی پراز
 ؟ی مادریفھمی مدن؟ی بار دردمو ندھی کھ یی عمو و خالھ و عمھ و دااز

 نفر ھیھردو بھ درده ...دیرسی ور خط و اون ور خط بھ گوش منی ھق از اھق
 ...ستنیگریم

 بھی مرده غرھیَکو مردم؟ من با ... گوشمو، بردنگریبردن ج... حاال بھار و بردن_ 
 ؟یدیی کھ منو زای کسی دنبال ِ بچھ م بگردم؟ آره ننھ؟ آره مادر؟ آره مامان؟آره ادیبا

 ھی تونھی اما نماره؟ی تو مناقصھ ھا داره پول درمبندمیآرھـ نامسلمون؟ کو بابا؟ شرط م
   من چک کنھ و بچھ مــــــی و برایتماس ِ نکبت

 ... شماره تو بوشھر فعالھمیپروانھ بلند شو بر_ 
 ... و قطع کردم و انداختمی پشت ِ خط گوشی توجھ بھ مادریب

 .... بودمَمنگ
 بوشھر کجاست؟_

 .. گرفت و بھ زور بلندم کرددستمو
 مھابا منو ی و بشناختشی تکون داد، انگار می شاپ دستی ِ صاحب کافی ِ پسره یبرا

 ...بھ داخل ھل نداده بود
 : لباسش چنگ زدمنی آستبھ
  شده؟یاونجا چرا؟ چ_ 

 .... ندادجوابمو
 ... میدی رسی کالنتربھ

 ھیمثل .. چشممو زد__  ِ ی ِ منطقھ ی ِ کالنتریتابلو:  دمی نقص دی و بدرست
 .... ِ پرنوریچشمک ِ چراغ

دنبالش ...  پارک شده بود برگشت جلوشنی درخت کھ ماشھی رفتھ رو بھ سمت ِ راه
 ....رفتم
 ... دو درخت منو تو بغلش جا دادنیماب

 ... تو موھام فرو کرددستشو
 :دی گوشم نالدم
 ..ستای باھام نی مردی بگنمی نبگھید_ 

 ... دور صورتم قاب کرددستشو
 ... ھمراھتمیپروانھ من تا آخره ھر راھ_ 
 .... اراده سرمو تکون دادی شده بودم اما بجیگ

 : ِ چشمھام گذاشت و گفتی ِ سرد از بارونشو رویدستھا
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 درست جواب دنی پرسی ھر چ؛ی نکنھی فقط قول بده گرکنمی مدایمن بھارو برات پ_ 
 باشھ؟.. یدیم

 .... با اراده سرمو تکون دادمنباری اعانھی مطدوباره
 ...کرد آرامش دم گوشم و با ھا ھا کردنش گردم نباربایا

ِبھ صورت نگرانم زل زد و ...  کردتیموھامو بھ داخل ِ شال ھدا....  جلودی کششالمو
 ...دستشو با آرامش تو دستم حلقھ کرد و قدم ھاشو تو قدم ھام قفل

 ...میدیِ مورد نظر رسیبھ اتاق .. ی ِ کالنتری بود فضاشلوغ
 اون زمان حس یزی چچی و افسوس کھ من ھفی بود، اما حی پسر ِ خونگرمشھروز

 ...دادمیفقط با سر جوابشونو م.. شناختمی و نمی کسچیھ... کردمینم
 ... و شھروز و پدرشنی و شاھوانی اتاق فقط من بودم و کتو

 ...دادمی نمصی لباسش بود کھ من تشخی تا درجھ روچند
 ... شدمقی کلفتش دقی ھالی سببھ
 ...  شدمقی تو دستش دقحی تسببھ
 خوامی اما منی ھمکار ِ مسئولم مکتوب نوشتی شده رو برای ھر چدونمی موانی کآقا
 .... جاننی بھ شاھشتری ِ کمک ِ بی فقط برادی بدحی منم توضیبرا

 ِ من مرده ی حالش بھتر از من نبود، اما برادونمی نگران بود، مظطرب بود، موانیک
 ... اعتباره گذشتھ رو نداشتگھیبود و د

 ... از آشناھامون، آدرسشو بھ ھمکارتون دادمیکی مطب ِ میمن و بھار رفت_ 
 : ادامھ دادوانی کردو کدیی با سرش تامرد
 کرد، ھردو زی و براش تجوی ِ گفتاردرمانی جلسھ ھای سرھی کرد و نھیبھارو معا_ 

 نبوده صد ی کرد و گفت چون مادر زاددوارمونی امیلی چون دکتر خم،یخوشحال بود
 مراقبش بود اما تا یلی خدیدرستھ با.. شھی درمان میدر صد با جلسات گفتار درمان

 کی پارک ِ نزدنی گردش تو اولمیبا بھار رفت... گردهی برنمگھی نباشھ دی ساختگبیآس
 یزیچ... می کردی ش کردم و باھم بازادهی کرد، پی تابی ب،ی ِ تاب بازیمطب برا

 نی شکل ِ ماشنی و گفت اون ماشدی ِ پارک چرخینگفت اما چشمھاش بھ سمت ِ گوشھ 
چند بار .. کردی و بھ اون سمت نگاه مدیخندی باباش می ھاش براھی ِ گرونیم...بابامھ

 ...دمی ندیزی ِ مسکوت چنی ماشھیبرگشتم اما بھ جز 
 :دمی ِ حرفش پرونی ِ جرقھ سرمو پر کرد، منی عیفکر
 .... ِ سرھا بھ سمت ِ من برگشتی ھمھ
  بود؟ی چنھیماش_ 
 ....دیپارس ِ سف_ 

 ... شدمبلند
 ....دهیکاره حم.. خودشھ_ 

 ....نمی بھم اشاره کرد بشمرد
 م؟ی برسجھی نتھی شو بگو تا بعد بھ ھیبق_ 
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 باشھ؟ چرا بھ فکره تونھی نمیچکی ھدی حمری کھ غکردمی فکر منی داشتم بھ اننشستم،
 ِ ی خونھ کرده،ی منو چک می رفتنھارونی ِ بیاونھ کھ ھمھ ...! بوددهیخودم نرس

 ِ دنی دزدی کردن ِ نقشھ ادهی خودمون و در آخر پی ِ شھربانو، خونھ ی خونھ ن،یمیس
 ..  آخر ِری بھ دست اوردنش و تیبھار برا
 ....دی حمھیدوست ِ بوشھر.. کاووس

 ... ِ اونھا فکر نکردمیاصال بھ حرفھا..  شدمبلند
چشمھاش نگاه کردم، بھ بھ ...  زانو زدمنی شاھی ِ پاھای افراد جلوی ھی توجھ بھ بقیب

 :چشمھام نگاه کرد
 دسوت بھ نام کاووس ھی رفتھ، اون اونجا فقط ی ِ کی بوشھر خونھ دونمی من منیشاھ_ 

 تونھی روز فقط مھی از شتری بھار بدونمی من منیشاھ...گمی بخدا راست منیشاھ....داره
 .....ی اگھی نھ کس ِ دارهی باباش دووم بشیپ

 ....بلند شد...  بلندم کردنیشاھ
 ..ادی دوستش اشاره کرد دنبالمون ببھ

 ...ارهی ِ آب بونی لھی بھش گفت برام واری دکناره
 گدار بھ اب ی بدی بدون کھ نبانوی اما اامی باھات می کھ بخوایی پروانھ من ھر جانیبب_ 
 ِ بھار یده  ظبط کری صدادی تھروونھ، شادی اون دختره بوشھر بوده و حمدیشا.. میبزن

 کن، ی بھ من گوشکنمی وجود داشتھ باشھ، خواھش متونھی میِ ھرراه احتمالنیبوده، بب
 اما کننی می پول ھرکاریدرستھ کھ معتادن و برا... می کنیکار  سر خودمیتونیما نم

 کنن اگھ یی و شناسانی کرد، بزار ماشیری گجھی حدث و گمان نتھی بر حسب شھینم
 .... بوشھربرمتیواقعا درست باشھ خودم م

 ..... آب و بھ دستم داد و دوباره تنھامون گذاشتوانی لدوستش
 ...دمی سر کشالجرعھ

 ...دمی بھ سمت ِ معده مو حس کردم، آه کشی ِ نای خورده بودم، راه ِ لولھ ری شفقط
 .... و قصد و ھدفتی اراده، بدونھ نیب

 : ِ قانع شده م نگاه کردی حرفھاش بھ چشمھا ِری ِ تاثدنی ِ دیبرا
 ھوم؟_ 

 ... ِ اولم برگشتمی ِ جواب دادن ِ بھش بھ جابدون
 ...  تموم شده بودحاتشی توضوانیک

 ِ ی دراوردم، صدامویگوش.. خستھ م شده بود... دادی مردم منی ادرسارو بھ اداشت
ھمھ از ... اس ام اس ھارو باز کردم...  کاالرو رد کردمسیم.. باره بلند شد.زنگش دو

 ...  ِ بازروی ِ برنامھ ھایبستم ھمھ ..  ِ نگران بودنیمیس
 : نشون دادمنی رو بھ شاھشماره

 م؟ی ممکنھ بکنشیابی رد دونھی کرده؟ اون کھ منکارویچرا ا_ 
 ... بودتی اھمی و البتھ برام اون زمان بدمینفھم...  لبخند زداولش

 ....زمیدو تا نظر وجود داره عز_ 
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 منو تورو گمراه کنھ و مثل حرکت ِ قبل ِ خودش منو نکارشی با اخوادی منکھی اشیاول
 دی کھ کامال بعگھی امکان دھی...  کنھریتو رو بھ بوشھر برسونھ و خودش تو تھران س

 از مواد کھنیاونم در دو صورتھ ا....یدی خبر نمسی کھ مطمئن باشھ تو بھ پلنھی ادونمیم
 .... و نشناسھی عشق مادرنکھیا ای شده باشھ بیمغزش تخر

 ی بود، محبت ھاش تمومی اون پدره فوق العاده اشناسھ،ی عشق و مدی حمدونستمیم
 نبود، آرامش ِ حرف زدنش با بھار ھنوز تو ی شدنینداشت، دوست داشتنھاش تموم

 ...دونمی بود؟ نمی زشت چیلی کاره خنی بود؟ از ای کار چنیاما ھدفش از ا... گوشمھ
 .... دادمھی تکی صندلی بھ دستھ سرمو

 ....کردی میدگی ھمچنان بھ تلفن ھا رسمرد
  بھ سمتم برگشتنیشاھ
 ....نھیبچھ ت ضعف مک..  بخوریزی چھی می برایب_ 
 ..مونـی بشھ زنده نمشی اگھ بچھ م طورنیشاھ... دلم فکره بھاره... ستیگشنم ن_ 

 ... جمع رو شکست ِ مرد شک ِیصدا
 فقط دو رقم اولشو وانی کھ خانوم فرمودن و آقا کی باشماره پالکدیِ پژو پارس سفھی_ 
 بگم کھ نمیدر ضمن ا... نبودهیراننده آقا بودن و خانوم...  کردنیی کردن شناسادییتا
 نشده فقط یری دستگی برای شده اما اقدامیی ِ شھره تھران شناسای تو خروجنی ماشنیا

 یگشتن و وقت)) سرقت ِ اسلحھ نھ بچھ ((  اعالم سرقت شده کھنی ای و برانیکل ِ ماش
 شماره رو تو بوشھر یابی ردیدر ضمن گروه ...  رھاشون کردندنی ندیزیچ

 ی کردن، اونجا تحت کنترل ِ و بھ محض ِ گرفتن ِ شخص ِ مورد ِ نظر براییشناسا
 ....نیبری مفی تشرییشناسا

 .... کردزشی ِ میو کشو تیدست
 ... ی کندییِ ِ موارد فوق رو تای و ھمھ یسی رو بنویتی شکادیاما اول شما با_ 
 ... رو کھ گفتھ بود و انجام دادمی دستش گرفتم و کاراز

 ... کردرونمی بلندم کرد و از تو درگاه در بنیشاھ
 ...  بود امای ستودنکردی مقی کھ اون مرد بھم ترزیتی ِ امناحساس

 ...کردمی نمافتی دری فرد خاصچی و از ھی حسچی ھمن
 ... زنگ خوردمی کھ گوشرونی برم بخواستم

 گرفتمش، نی و ناشناس بود، بھ طرف ِ شاھبھی کھ اونم غری اگھی ِ دی شماره دنھی دبا
 ... تو دستش گرفت و باھام بھ سمت ِ اتاق ِ اون مرد راه افتادموی اعتراض گوشیب
 : ھا جواب دادمیررس وجود ِ تمام ِ ببا

 الو؟_ 
 ... ِ اون زن گوشمو خراش دادی مستانھ ِی قھقھھ دوباره

 ؟ی دختر حاجیچطور_ 
 ... شدکراھتم

 بچھ م کجاست؟_ 
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 خوابھ خوشگلھ_ 
 :دمی کشداد
 کھ؟ی زنیِ بھ سر بچھ م اوردیچ_ 
 ؟...یخفھ خفھ، پولو آماده کرد_ 

 .. بھ مرده درجھ دار نگاه کردمنگ
 .. کرد جواب ِ مورد ِ نظرشو کھ بلھ ھست رو بدمدیی سر تابا

 گھیبنال د_  زن
 : گفتمدستپاچھ

 ...آره... آر_
 ... کردمکث

 ...زنمای سره بچھ تو می گفتھ باشسینکنھ کلک تو کارتھ عجوزه؟ ھان؟ بھ پل_ 
 ... باال رفترتیضربان ِ قلب پسرم از غ.. ستادیقلبم ا...  تکون خورددلم
 ارم؟یکجا ب...  پول آماده ستیھمھ .. بھ بچھ م نداشتھ باشیکار... نھ...ن..ن_ 

 ...دیخند
 ...  مستانھ سر دادِی قھقھھ

 ... ِ خفتھیبای زکنمی خبرت میعصر_ 
 ــیتو...تو_

 .. بھ روم قطع کردویگوش...  قطع کردحرفمو
 ... دو زانوم خم شدمیرو

 ی دستشو بھ سمت گوشمرد... تلفن اتاق زنگ خورد... دی و از دستم قاپی گوشنیشاھ
 .... شدمقی بھ چھره ش دقدیبا ام... برد

 بلھ؟_
_...... 
 خوب؟_
_..... 

 ممنون_ 
 ... طرفمون برگشتبھ

 ...دیکشی مری شدم، زانوھام از درد تبلند
 با شماره دی ِ پارس سفی ِ تجسسمون در پیمامورا... شماره ھم تو بوشھر فعالھنیا_ 

 ...پالک ھمسرتون ھستن
 ... تو دستش بھ رقص دراوردکالھشو

 کھ نھی ای کاراشون برانی تمام ِ امی ما از جاشون خبر داردوننی منھای اکنمیاحساس م_ 
 ... ِ خودشون بکشنشیشمارو بھ پ

 :دمینال
 چرا؟_ 
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 .... ِ زانو زدنم، اسکانم دادکی نزدی صندلنی اولی ِ بغلمو گرفت، روری زنیشاھ
 یمخصوصا معتادا کھ خوب بعض.. کنھی کارو نمنی ایی بچھ دزد ِ ناشچیچون ھ_ 

 درست اتونی کھ حدسمی دعا کندیبا...زنیری رو ھم می ِ با تجربھ ایاوقات با گروھا
 ... کھ جاش امنھنھی ِ باباش بھ سرببره چون حداقلش اشیباشھ و بچھ در حال ِ حاضر پ

 ... نقاب کردممینی بیدو تا دستامو رو...نیی انداختم پاسرمو
 

 ھ؟ی چی کارا برانیا_ 
 ...پول و منافع! مشخصھ:  شھروزپدره

 نی ھمچدیحم..دونمی مدی اما منافع رو بعد،یاگر واقعا کاره خودش باشھ، پول و شا_ 
 .. نبودیآدم

 : جواب دادیباپوزخند
 یمنطوریبرادره منم ھ!  بعدشم آبروشونره،یمی مرتشونی اول غشنیمعتاد کھ م_ 

 ...دهی خربارھا گل داره تاوان پس مرهی حاال زَ مرد کرد ویخانواده شو ب
 .. بھ سمتش برگشتممتعجب

 .. کرددیی تاباسر
 ... از دست دادن ندارهی برایزی چچی ھنکھی ایعنیمعتاد ..آره..آره دخترم_ 

 :دی کشیقی عمنفس
  جان؟نیشاھ...وفتھی نمی کھ اتفاقشایحاال ا_ 

 ... بھ سمت ِ پدره شھروز برگشتنھمھ
 و آقا یری بگم بھ نظره من با خانوم امخواستمیم...!  چھ خوبن؟ی شاھنیھمھ شد_ 
 ی سرھی دی بارمیگی بوشھرمون تماس ممی با تنجای بوشھر، من از انی ببرفی تشروانیک

 بھ سمت ِ بھار یمی مستقرهی باند بتونن راه غنی ِ ای آدمادیشا... نی کنییافراد و شناسا
 پرواز نی با اولگمی شد می خبرنجایدر تماس باش منم ا  مرتب با مننیبب.. باشن

 باشھ؟...یخودتوبرسون
 یازجمع خداحافظ...سفارشات و از پدره شھروز گرفت...  تکون دادی سرنیشاھ
 ...میکرد

 ِ باز کردن ِ در نرفت ی برانی شد، دست ِ شاھادهی پوانی در خونشون کی وقتنی ماشتو
 ...کردمی منی دادنشو تحستی اھمنیو من چقدر ا

 پروانھ؟_ 
 ... داشتی ِ صداش آھنگ ِ مردونھ اپژواک

 ... نگاه کردمبھش
 خونھ و با بابام حرف رمی بھ خاطره من، می شتی دوباره اذخوامی من نمنی شاھنیبب_ 
 ...یشی تو ھم گرفتاره من نمگھی بوشھر اون اونجا آشنا داره درمی با بابام مزنم،یم

... دمیشنی می بھ راحتشوی ِ عصبی نفس ھایصدا.. . ِ فرمون گذاشتی روسرشو
اما ...ری ش بگدهی تعارف بوده و ناشنھی کنم و بگم کھ یدوست داشتم معذرت خواھ



 171 

 از دستم ناراحت باشھ، خوادیبزار ھرچقدر م... ِ محضھیی پررودونستمیخودمم خوب م
 ...ستمی نی کھ سربار ِ کسنھیحداقلش ا

...  کردجمی ِ تو چشمھاش گی قراریب...  موندرهی سمتم برگشت، تو عمق ِ چشمھام خبھ
 دی رفتن ِ بھار، شادیشا... کوبشش رونی منظوره ادمینفھم...  بار تند زدنی اولیقلبم برا

 ...دیشا...دیشا...نی ِ بھ شاھیکی نزددی شان،ی ماشنی ِ ایاھیس
 ...ده رو عوض کرد دند،ی کشنیی رو پای باال اورد، دستدستشو

 ...  رو بھ حرکت دراوردنیماش
 :دمی پرسجیگ

 ؟یریکجا م_ 
 ... ندادیجواب

 ... برداشتممھی سمتش خبھ
 ؟یری کجا مگمیباتوام م_ 
 و صورتش و دی کشقی عمینفس... شدقی شد، بھ صورتم دقرهی ِ سپر شده م خی نھی سبھ

 ...برگردوند
 ...نی آقا شاھنی ِ جواب دادن نداشتن االیانگار خ..! ری خنھ

 و نیظبط ِ ماش... دستمو رو مانتومو بھ رقص دراوردم...دهی صاف و اتو کشنشستم،
 ...روشن کرد

 یخوای شم کھ تو می ھمونخوامیم" 
  آلت شھدهی امشب ااحساسم
  اونقدرگرم باشھ کھآغوشم

  خوشبحالت شھنجای صبح اتا
 ... بودی و آرومنی بودم، آھنگ ِ دلنشدهی آھنگ و تاحاال نشننیا
 ... چشمھامو بستماری اختیب
  از امشب خونمون بازھمخوامیم

  باشھ خانوممتیی تنھاعطره
  دور گردنم بندازدستاتو

  عطره موھات آرومھ آروممبا
 ؟ینی تو ماشدی االن با بابا حمیعنی ؟ی ناھار خوردیعنی مامان؟ ی کجا بودیعنی بھار

 با لکنت ِ قشنگت نازی کھ با خالھ پرینیرالمومنی مامان، تورو بھ اممراقب خودت باش
 ...  سرودشو، مراقب خودت باشیخوندیم
  مانی از امشب عشق بدیبا
  باشھی زندگھی شبیزیچ
  نشستن ھالھی تو پانیپا

   باشھی پــــــــــروانگنی اآغازه
 ! بزار رودندهدستتو
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 چند بار ش؟چونیچرا برد... من مطمئنم کاره خوده نامردتھ؟ی چرا بچھ مو برددیحم
 ؟یدی ذره حقو بھ من نمھی یعنی دادم؟ی و نمیزدی ِ پول می کھ براییجواب ِ زنگ ھا

 ؟ی استفاده کنلھی بھ عنوان ِ وسدی از زن و بچھ ت بانقدری ایعنی
  ما وجود دارهنی کھ بیحس

   ذره خاص تر باشھھی دیبا
  خونھنیا ی از امشب تودیبا
  مرد با احساس تر باشھنیا
 یخوای شم کھ تو می ھمونخوامیم

  آلت شھدهی امشب ااحساسم
  اونقدرگرم باشھ کھآغوشم

 ھی گاھھ، تکھی تکی پناھھ، پناھش باش، بی خودت مراقب بچھ م باش، اون بایخدا
 ... کسھ، کسش باشیگاھش باش، ب

  خوشبحالت شھنجای صبح اتا
  از امشب خونمون بازھمخوامیم

  باشھ خانوممتیی تنھاعطره
  دور گردنم بندازدستاتو

 "  عطره موھات آرومھ آروممبا
 ِ خونمون ی و سنگ نمای ِ آجریوارھاید... دی ترمز کرد و آھنگ بھ اتمام رسنیماش

 ...متعجبم کرد
و کارت شناسنامھ .. شھی ِ اونجا الزمت می کھ برایھرچ..اری بلتوی وسانییبرو پا_ 
 و ی دوستاش و اگھ داشتھ باشد،ی ِ بھار، عکس بھار، حمی و شناسنامھ نامھی گواھ،یمل

 ... بھ درد بخورهدی در مورد ِ حمیکنی کھ فکر می اگھی دازهیمدارک ِ مورد ن
 یای باھام بیچرا اصرار دار_ 
 نکن منو نسبت یپروانھ سع...  ندارهرای داره زرایاز بس ز...  ندارهرای ِ تو زیچرا_ 

 من کنم،ی متیمن نسبت بھ بھارو تو احساس مسئول... ی تفاوت کنی بھیی قضنیبھ ا
 حساس از یتھای باھاش باشم تا تو موقعدیروانشناس توام، رونشناس مادره بھارم، با

 ... زودهیلی خدنشی ِ فھمی کھ حاال براگھی دیراھای زیلیو خ.. روانش مراقبت کنم
! بھش فکرنکن پروانھ...! اما.....خوردی ِ جملھ ھاش بھ چشم منی مابی منظوربازھم

 ...فکر نکن
 ؟یدانشگاھت چ_ 
 دارم می فارغ تحصلی در ضمن من براگردم،یبرم..  بمونم کھ ی تا قرنستیقرار ن_ 

 ...ستی موکد نیلی رفتنم خکنمیتالش م
 ... صاف کردمنھیس
 ...یخوایخودت م.. باشھ_ 

 ...دمی شدنم شنادهی ِ پی لحظھ نی نفس ھاشو در آخریصدا
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 ... آماده کردمی ِ ھر داد و بحثی براخودمو

مطمئن بودم .. دادمی جواب پس منیمی ِ خانواده بھ جز سی از اعضاجکدومی بھ ھدینبا
 ...نمشی نشدم کھ ببادهی اما پناست،ینی شاھِیکھ االن تو خونھ 

 بھ مَی ِ دودی شھی پشت ِ ش ازنی کھ باز شد بھ سمت ِ عقب برگشتم، چھره ِ شاھدر
 ... چھره شو پنھون کنھتونستی شده ام نمکی ِ تازه تاریھوا... قابل مشاھده بودیخوب
 .. فشار دادم و وارد شدمدرو
 شکمم بود، یدستم رو...  قدرتم بودی طھی تر از حنی بار قدم ھام سنگنی اولیبرا
 زن ھیمن ... در خونھ از رو شکمم برداشتھ شد..  شکمم قرار گرفترهی پلھ ھا زیباال

 زن جلو آقاش دستش رو شکمش ھی دی نبانکھی داشتم، اویمی قددیبودم اما ھنوز عقا
 ....نکھیا... نھی ببشی ِ نابسمان ِ جسمتی تو وضعباشو بادی نبامانی وقت زانکھیباشھ، ا

 ... ِ در ظاھر شدی قران بھ دست تو پھنایمادر
 ... بابا نبود..  حدس زدمدرست
 ... زدمپوزخند

 بابا کو؟_ 
 ِ درد ی کھ بار ِ اجتماعی گناه مجازات شدن ِ فردی قصاص قبل از گناه، بازھم ببازھم

روبھ روم قرر گرفت در مقابل کالمت ِ درشت ِ قران تو صورتم ....دیکشیو بھ دوش م
 :دیتف کرد و غر

بچھ م کو؟ ... می کفرھاتیاز دست ِ ندونم کار...  از دستت خستھ شدمیبچھ م کو؟ پر_ 
 یجواب ِ زنگ ھا.. دلم ھزار راه رفت؟یکنی من قطع می و رویف گوش*ر* شیب

 ِ دومت ی بزنتت کھ بچھ نقدری ادمی آدمت کنھ، مدمی ماد،ی بزار بابات ب؟یدیمنو نم
 ای ھمش ،یکنی کھ بچھ رو درک نمی ھستیھ زنی تو ،ی نداری مادراقتی تو لافتھ،یب

 ...خانوم) نیمیس( َ سم می گل گشت با سای یتی ِ روانیجلسھ 
 ... کردی تمام سرمو ضربھ سازی درست بھ سان ِ پتکنی و سنگنی سنگحرفھاش

 ... گذشتھ م، ازش رد شدمازش
 شھ، از آتشش کم شھ و شعلھ ی تا آروم شھ، خالگفتی و مگفتی مدی مادر بود، بااون

 .... اشو بھ من برسونھھ
 :  داد بزنم و بگمخواستمیم

   برادمون کرد؟ی کھ رفت و بی بودزی ھم مواظب پروتو
 : بگمخواستمیم

 ؟ی نامرد شوھرم دادھی کھ بھ ی ھم مواظب من بودتو
 : داد بزنم بگمخواستمیم

  شد؟ینکی کھ با مداد تو چشم خودش زد و عی بودنازی ھم مراقب پرتو
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 رو تو داد و ھوار خالصھ وش رح شرح بھ خدمتش نھای ای ھمھ خواستمیم...  اره
 با من خواستی ھر اونچھ کرد و ھراونچھ مارمی بھ روش بارم،یبرسونم، بھ چشمھاش ب

 .... بکنھ
 ھان؟ ؟ی جدا کرد تو کجا بودمی بھ زور منو از دختردی کھ حمی بگم اون شبخوساتمیم

 !ی ِ حفظ آبروت اومدیفقط صبحش برا
 ی و درک کردم، بشی بدم اما مھره مادرلی تو دلم بود و بھش تحوی ھر چخواستمیم

 .... مو درک کردمیبھار
 ....کردمی اومد اما من کاره خودمو مدنبالم

اونم با ... شناختمشینم.... بھ صورتش نگاه کردم ...  با کتابش جلوم ظاھر شدنازیپر
 ....من بد تا کرد

 کھ تا حاال نرفتھ بودم، یِ از مدت اسکانم تو شھرشتری بی داشتم، حتی کردم ھر چجمع
 یی جاگھی دنجای خودم، من اِی بھ محض ِ نمردن و برگشتنم برم خونھ خواستمیم

 می عروسِادگاری کھ تنھا ی ساک ِ رنگ رنگھی داشتم و نداشتم و تو یھر چ... نداشتم
 .... بود و برداشتم

ِعکس عقدمون، عکس ِ .. . کرد امابرداشتمشداغمو روشن... آخ... زمی ِ می ِ روعکس
 ...  یِ از بزم گل نرگس و لباس نباتیعکس...  طرفھھیعشق 

بلند شدم و با خودم بھ دوش .... دمی خاطراتمو کول کردم و بھ دوش کشی ھمھ آره
 ...دمیکش

 ... ادی اما نتونست از پس منو و مرده تو شکمم بر بدی کشساکمو
 کھ با وجوده بچھ یاز کس....  خواھرم بودیعنی کھ یاز دختر ... بودنازی از پرتعجبم

 زوی کھ پرویاز کس... دادمی الگوم قرارش ممشھی و کوچکتر بودنش نسبت بھ من ھیگ
...  ِ گورستون کردی و راھزی پروکشی کوچی کھ با قدم ھایاز کس.... دی وقت ندچیھ

 از کھی تھی...  بود، دل نداشتنی تند بود، سنگخواستھ کھ ناخواستھ بد بود، نایاز کس
 ... بودیری امی از حاجکھی تھی... بابا بود

...  مجابم کنھی مادرخواستمینم... رهی جلومو بگخواستمینم...  بابا برسھخواستمینم
 ی توجھی درد ِ دلمو بخواستمینم...  شرح بدمی ِ کسی وجودمو براِی تکھ خواستمینم
 ....ننیبب

 ... از خودم و پسرم دفاع کردمی مار ِ افعھیم اومد اما من مثل دنبال...  سالنو بستمِدر
 ... کھ بھ نفس نفس زدن افتاده بودمدمیکشی و ساکو دنبال خودم مدمیدوی مچنان
 : بودنی ادمی کھ ازش شنیی صدانیآخر
 ...مراقب باش، پسرت تو شکمتھ_ 
 ...چی ھگھی دو

 ی جا خوش کرده روِیپشت ِ در با پشت ِ دستم عرق ھا...  و باز کردم و بستمدر
 اما دی کشری ِ پشت ِ کمرم ترکی تستادم،ی لحظھ صاف اھی ی پاک کردم و برامویشونیپ

 ... نکردمیتوجھ
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 پس ناچارا شھ،ی نمادهی نبودن پدی بھ خاطره تو دنی شاھدونستمی مرسوندمی خودمو مدیبا
 و ساکو دمی رسنی بھ ماشی نفس نفس زدم کھ وقتنقدیا...  کردمی م خودم حملشدیبا

 ... از من بودییرای پذِی بھ دست آماده وهی و آبمی دستمال کاغذنیپشت جا دادم، شاھ
 ی در پی ِ پی خوردم و آروم و نفس ھایجرعھ ا...  بھ دستھاش نگاه کردمی لبخندبا

 ...مو آرامش دادم
 ... قلب ِ بچھ م گذاشتمی رودستمو

 ...ومدهی برو تا بابا ننیشاھ_ 
 ...یمگھ اجازه نگرفت_ 
 ...گمتیبرو م.. مھی چیاجازه برا..  ِ مامان بزرگشم یمن ھم اندازه _ 

 ..دی رو کشی توھم رفت و دستاخمھاش
 .... بستمچشمھامو

 یرو مقدار شھیش...  ندارهژنیاحساس کردم بچھ م اکس... کردی رھام نمی لحظھ ادرد
 ... باالدی رو کششھی کھ شدی نکشی اھیبھ ثان...  دادمنییپا

 ...شھی میکی نی ِ بدنت و ماشی دمایصبر کن.. گرمت شدهیدیچون دو_ 
 : کردمزمزه

 ... وقتھ خرابمیلیخ_ 
 .... نگفتیزیچ
 ... برئھ از زمانھنیمھم خراب بودن ِ حال ِ من تو ا... ستی اصال مھم ندی نشنای دیشن

 نباریا..  پاک کنسموی ِ خی چشمھانباری ان،ی منو ببنباری نگام کن، انباری اایخدا
 .... بارھی نیفقط ھم... نی تالش ِ دست و پامو ببنباریصداموبشنو، ا

 .... شم کھ بھ سمتم خم شدادهیخواستم پ...ستادی ِ در خونھ شون ایجلو
 کنمیازت خواھش م...  یای بخوادی نمرهی ِ رفتنمون رو بگی جلوی کسخوامیمن نم_ 

بھ ...دمیبعدا برات توضح م.. کنی خوددارنییخودتو کنترل کن و از اومدنھ بھ پا
 ِ زنان ی نرمش تو پنجھ ھایبھ بھاره تو بغلت فکر کن، بھ موھا.. بد فکر نکنیزھایچ

بھ بدنھ ِ بچھ ... اصغرت فکری ِ خودتو و عل ِ آرومش تو گوشیبھ صدا...تفکر کن
 ... غلش فکر کنگونش تو ب

 حرفھا نی کھ اکردنی اثر نمیقی عمنیھزار تا مسکن ِ خواب آور بھ ا... شدمآروم
 ...آرومم کردن

 ... بستم بھ بھار فکرم کردمچشمھامو
 .. تق

 ِ بھم خوردنش نتونست فکرمو بتی اما با تموم ِ ھدمی ِ بھم خوردن ِ در رو شنیصدا
 ....نتونست ... خراب کنھاموینتونست رو....منحرف کنھ

... نھ نرگس نھ..  نرگسدمی شاای ،ی و رازقمی مری بوتھ از گل ھاھی جنگل سبز، ھی
 ... خوبھی و رازقمیھمون مر... اون نحسھ
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 کھ منبع یاتاق....نی ِ اتاق ِ شاھنیدرست ع.... ی رز و محمدی انبوه از شاخھ ھاھی
 ....شدی منبع منی بود وگرنھ اونم عاشق ِ ادهیبھار ند... آرامش ِ من و پسرم بود

 ...تق
 .... ِ دری صدابازھم

 ...اروی ِ تلخ از روقتی باز کردم و درک کردم حقنباریا...  باز کردم چشمھامرونباریا
 
 ... تعجب کردمنیمی ِ سدنی داز

 ... انداختمفشی درشت بھ اندام ِ ظرچشمھامو
 توکجا؟_ 

 یلیدستھاش بھ سمت ِ چشمھاش باال اومد اما بھ صورت ِ من س... دی ش لرزچونھ
 ... از سوزش ِ حقارتم ھزار درجھ کمتر بودیلیسوزش ِ س... انداخت

 .. بھ سمتش اومدنیشاھ
 ...ازش دور شد...  باال بردمدستمو

 ...دمی جا گرفتھ بود فھمنیمی ِ سی کھ در کناره کفش ِ ورنیی اومد، از کفش ِ چرموانیک
 ی خاک بر سرت ب؟ی خاک بر سرت پر؟ی تو مادر؟ی بچھ مو ولو کردیتو بھ حق _
 ....اقتیل

_....... 
 ...ی آشغالکھی تھیتو _ 

بھ سمت صدا برگشتم و منگ بھ اطرافم نگاه ...  تو فضا پخش شدگھی دیلی سیصدا
 کناره ی ِ مشکی و اومدنھ کفش ِ مردونھ دنی جنبری دنبارمیاه بھ چشمھام کھ ا.. نکردم

 ... دمیاون دو کفش و ند
 ... نواختھ شده بودنیمی ِ اون بھ صورت ِ سی ِ مردونھ ی از دستھایلیس...  بودنیشاھ

 ... کردنیمی ِ سی راھنمادستھاشو
 :  ِ گوشم رویی ِ انتھای ھارگی صداش پر کرد موغرش

 روھاشونی تا ننای ِ پروانھ ای بمون و برو خونھ ،یای بخوادینم... نظرم عوض شد_ 
 و نیای خودش از شماھا داغون تره منیدو برابر شھ و خوب تر بتازونن، آخھ مومنا ا

 عمو حسام؟ مگھ شی پشی کھ بردی تو نبودنی مگھ ھمن؟یکوبی منیبھ سرو صورت ِ ا
 ھ؟ی ِ بچھ گونھ و سن و سال کمت چیتارھا رفنی درمان شھ؟ پس ایخواستیتو نم
 اون ھمھ زھره مارو دنھی دنبال ِ پولھ؟ دنبال ِ کشی زنھ کھ اون معتاد ِ مفنگنی ارهیتقص

 خورن؟ی زنھ کھ خروارھامواد تو بدنھ شوھرش وول منی اریدر آخر مردنھ؟ تقص
 اون  معصومھ کھ بچھ رو ماھرانھ بردن؟ اون تو جلسھ ش با من بود؟نی اریتقص
اما اگھ .. یلیخ.. برات احترام قائلمیلی من خنیمی سنی؟؟ببیفھمی از بھار نداشت میخبر
 ی کنلی و تمام ِ زحمات منو پروانھ رو بھ زخم تبدی رفتارات ادامھ بدنی بھ ایبخوا

 ... االن برو تونیھم
 .... بودنیی پانیمی ِ سسر
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 ....نی بھ ھمچنوانمی ِ کسر
 .... ِ من بودریتقص:  وانیک
 ...  برگشتوانی بھ سمت ِ کنیمیس
 :دی نالوانیک

 ....بھار با من بود.... بھ من بزن_ 
 : سوار شدو بدو سوار شدنش گفتنیشاھ
 بره ادی نممَی سوار بشھ ھر کادی می شده ھر کری دی کافِی بھ اندازه رمیمن دارم م_ 

 ....  شدنھ بھاردایدنبال مقصره گم شدنھ بھار نھ پ
 ... تو ھوا تکون دادیدست
  بدرود_ 

 ...دمینشن و نی از ماشرونی ِ بی ھمھمھ
  ِ ما چھ خبره؟ی تو خونھ یدونستیتواز کجا م_ 

 ... ھاشو کنترل کردنفس
 ...ستیمھم ن_ 

 .. بوق زدھی
 ... بودنی از ماشرونی کنم بھ خاطره بھ نفس اومدنھ اون دوتا فرده بفکر
 ... بھ جاش افاقھ کردی ھادهی امشھیمثل ھ...  کرداثر
 اما بھ واقع دمیخندی صحنھ منیاگر حالم خوب بود حتما بھ ا..  دو باھم سوار شدنھر

 ...دیاشکم چک
"   شدنشون ھمراھھادهیدراومدن صدا از ھر کدوم با پ"  افتاد اتمام حجت کرد کھ راه
... 
 ... پلکھام از ھم باز شدنی ماشی تکون ھابا
 ... سمت ِ چپم برگشتمبھ

 ... بھ نوسان در اورده بودنی ِ ماشی دی ِ سی دستشو رونیشاھ
 .. جلوم زنده شدی بھ آنتمیموقع....  اورده بودنیی پاینیی پااری ِ بسزانی رو تا ماھنگ
 بھارم؟

 ....کردمی جستجو مموی گوشفمی وحشت از تو کبا
 ... و بھ دستم دادی ِ داشبورد گذاشت و گوشی رودستشو

 ...نجاستیا_ 
 ... بھش چشم دوختممتعجب

 چطور خوابم برده بود؟...  بودشی ساعت پ١ قای بودم دقداری کھ بی زماننیآخر
 ...دمی کشیقی عمنفس

 زنگ نزدن؟_ 
 ... رو عوض کرددنده
 ...یدی ساعت ِ خوابھیھمش _ 
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 ِ ی پلکاشو رونیمی بود و سرهی باز خی با چشمھارونی بھ بوانیک...  پشت برگشتمبھ
 ...ھم سوار کرده بود

 ..! داشتناجی خواب احتھیمھ بھ  خستھ بودن، ھھمھ
 ...خستت شده...  کمھی بزن کنار بزار من برونم نیشاھ_ 

 ...  بھ سمتم کج کردگردنشو
 پشت ِ زارمیخواستم اونو م...  اوردم نی و واسھ ھموانیک... راحتم.. خوادینم_ 

 ....ی داریتو بخواب فردا روزه سخت.. فرمون
شماره ِ خونھ .... برگشتمنیِھول شدم و بھ سمت شاھ...  بلند شدلمی زنگ ِ مبایصدا
 .....بود

 ... ِ داشبورد انداختمش، جواب ندادمی روی کالفگبا
َ راحت منو از خودشون دک یلیاونا خ...  کس و نداشتمچی ِ بحث با ھی و حوصلھ حال

 ...ش با طعنھ ھاش، بابا ھم کھ با نبودنی با چشمھاش، مادرنازیپر... کردن 
 ؟یدیچرا جواب نم_ 

 ...دمی کشقی عمنفس
 ....نمیبی نمیلیدل_ 
 ...نمیبیمن م_ 
 ...نمیبیمن نم_ 
 ... ، جواب بدهنمیبیپروانھ من م_ 
 ...دمینم_ 

 ...زدی چشمک ممی ِ گوشی کال باالسی قطع شد و آرم میگوش
 ... نشددایاگر بھار پ_ 
 ...خفھ شو_ 
 ....ی اگھی خودتھ نھ کس ِ دھی مھری برهیتقص_ 
 ...خفھ شو_ 

 .... بردنی ِ تنم رو از بی ِ دستھاش سردیگرما ...  گرفتدستمو
 ... ھی ِ آنماتی تصمنی تمام ای کنی خانواده ت زندگی بیتونیتو نم_ 
 ...نیمن خستھ م شاھ_ 
 ...دونمیم_ 
 ... زنده باشمخوامیمن نم_ 
 ....دونمیم_ 
 ... کنمیر زندگ با بھاخوامیمن فقط م_ 
 

 ... ندارمی زندگی برایلی دلامیمن تو دن_ 
 

 .... اصغر وبھارمیبھ جز عل_ 



 179 

 
 منـ..من_

 ...کنمی مدارتی شد بیخبر..حاال بخواب ....دونمیم_ 
 ...  کردمزمزمھ

 ...ادیخوابم نم_ 
چشمھام ...  نکردمیدلم تکون خورد، توجھ....  ِ انگشتھام فرو بردی و الانگشتھاش

 ی زنده شد، مسکنھامانمیِ بھار جلوم نقش بست، درد زاریتصو....  فشار دادم ِیرو
 ی ِ دستھاوندی ِ پیدی ِ چشمھام تو سفیاھی و بعدش فقط سدمی ِ تو سرم و دی شده قیتزر
 .... گره خورد و ساقط شدمنیشاھ

 " نیشاھ" 
 ... اول ِ شھر زدمدونھی دور ِ میچرخ

  کنم؟کاری چدیبا
 ..! داره بگم؟ بھاری بھش بگم؟ اصال چھ لزومزھاروی چیلی خی چطوردیبا
 از دست ِ اون مردم بھ ما ی اگر بھار و بھ اون مرد سپردایخدا...  ِ منی وایا

.. ستی نادشی ی ِ واقعی کس بھ معناچی زن ذھنش آشوفتھ س، ھنیاایخدا... برسون
 دارم واسھ  نسبت بھشتی منم چون عاشقشم، چون احساس مسئلیحت.. دونھیدردشو نم

 کھ ی تو اونقدر بزرگ،یتو بزرگ..! ایاخد... بھارش نگرانم نھ بخاطره شخص ِ بھار
 اما خونھی زن ھنوز عظمتتو درک نکرده، خودتو بھش بشناسون، اون نماز منیذھن ِ ا
 بھ من زھاروی چیلی تو ذھنشھ، اون خشی جوونی کھ از زجرھایی با ضجھ ھاھ،یبا گر

 فقط  ھا قد علم کرد اما کتکیلی جلو خیاون تو خواستگار... فھممی اما من مگھینم
 و چرم ِ کمربند جواب ِ پرسش ھاش بود، یجواب ِ عالمت ِ سوال ھاش بود، فقط ورن

 نی ِ ای تمام ِ ابرھا برادی زن باشھ؟ چرا بانی سھم ِ ادی ِ عالم بایچرا؟ چرا تمام ِ غم ھا
 ..!زن ببارن

اما خودشم خوب ..  کردم از زنگ ِ خوانواده شلنتی ساشوی گوشستمی بار ِ بیبرا
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی تا کدونستیم
 ...پس صداش زدم....دارهی بدونستمیم

 وان؟یک_ 
 

  پس با توام؟وانیک_ 
 ... بودمومدهیکاش ن_ 
 ...شھی مدایبھار پ_ 
 ....اگھ نشد_ 
 :دی غرنیمیس
 نشھ منـ...  بشھدیبا_ 

 ....دی لرزصداش
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 .... صحنھ بودنی ِ ما از ای سھم ھمھ قی عمنفس
 ... لبھام گذاشتمی ِ اشاره مو روانگشت

 ...بھ زور دستھام خوابش برده...ســـــــــیھ_ 
 ... رفتیِ نروم راه می روقای ِ پروانھ دقی گوشیصدا
 ...! خانواده شندونستمی ِ نگاه کردن ِ بھشم خوب مبدون
 اما اونھا االن تو دادمی بھ پروانھ م حق رونکھی با ارن؟ی بگیجوابی کنم و بلنتی ساچقدر

 ... نبودنی برخوردنی مستحق ھمچتی موقعنیا
 ... دادمنیمی رو بھ دست سیگوش..!  نبود من جواب بدمدرست

 ..جواب بده_ 
 ...دی کشی ِ تاچ ِ گوشی زدن شماره دستشو رودی دای ِ فکر کردن بدون

 بلھ؟_ 
 ...دمی دی بھ خوبنھی زده ش رو از تو آرونی از حدقھ بیچشمھا

از تنش ِ .. آب دھنشو قورت داد... دمی ترمز کوبی شدم و بھ سرعت پامو روھول
 ... ِ شب دادی گرهی پروانھ بھ جلو پرتاب شد و چشمھاشو بھ تنیماش
 ؟یی تودیحم_ 
 ...دی قاپنیمی رو از دست ِ سشیگوش...  کردنھنی مغزش در حال روتدونستمیم

 ؟ی بچھ مو کجا بردیعوض_ 
 

 یلی لیکم احترامت گذاشتم؟ کم بھ ھمھ .. نحستو از تو گوشم قطع کن آشغالیصدا_ 
 ... چشم و روی بیا.. بازات الال گذاشتم

 
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟...دیبچھ م کجاست حم_ 

 ... برجستھ شی رد ِ گونھ ھاِی قطره قطره از انتھادنیچکی ماشکھاش
 ..دمی تو رو بھ مقدسات قسمت مدیحم_ 

 ... بھم اعتماد دارهدونستمیم..  رو گرفتم نزاشتم مقاومت کنھیگوش
 ... بھ پروانھ سپردمشکری اسپی صدا رو ضبط کردم و روی انبھ

 ... قفل شده بودنی ِ ماشی بھ دنده نگاھش
 ِ اونو شی نشان از بودن ِ بھار پشیروزی و البتھ سر حال از پدی خمار ِ حمیصدا

 ...دادیم
اما تو ) میببر( میَ بــرمیخوای ممیختیرو ھم ر) داداشم(  با داشام چن بار گفتم... یپر_ 
 )... یکرد(  یِن مبارکتو طرف ِ عرض ما کر*س*ا*ب

 ...دی باال کششوینی باتیمحتو
 .... ِ اشک ِ پروانھ دست ِ وصل شدم بھ دستشو تر کردی دهی ِ چکھمزمان

 ...دی باال کششوینی باتیمحتو
 .... ِ اشک ِ پروانھ دست ِ وصل شدم بھ دستشو تر کردی دهی ِ چکھمزمان



 181 

 ...خفھ شو نفھم_ 
 ... ِ دستھام افتادیرو
 ...ریبھارم و ازم نگ... زی ھمھ چیخفھ شو ب_ 
 ... زانوھام افتادیرو
 ارزش ی مقدار پول ِ بھی تو بچھ تو با کار؟ی چیخوایتو بچھ مو م... خفھ شو نامرد_ 

 ؟یکنیعوض م
 ناموسو ی ِ بی تونیختی رو ھم رسی با پلدمیفک نکن نفھم... تموم کنمبزاررر زرمو _ 

 ...خودم بزرگ کردم
 چقدر دمی ِ پروانھ چنگ شد و من فھمی از گوشت ِ زانوم تو چنگال ِ دندوھایقسمت

 ...کنھی ِ من واگذار میزجر رو داره بھ پاھا
 : گفتزی پر بود و لبرلی کھ از تحمی لحنبا

 گھ؟ی دیدیپولو م_ 
 بغض ِ صداشو با تونستمیم...  بارهی التماس از صداش مدونستمی ھم مری ھمون زاز

 ....  ِ احساسم وزن کنمیترازو
 کجا؟_ 
 .. حسابمیزی بردیبا...نشد..ن..گھینھ د_ 

 ... م رو ماساژ دادمقھی کناره شقِی ھارگی مویعصب.. دی کشری تسرم
 ...دمی بھت میپولو حضور...خوامی من نفھمم؟ من بچھ مو میتو فکر کرد_ 
 یکونی مممی تقدی شم دستگھی حسابم نصف دیزیری شوما نصفشو مگھینھ د_ 

 ... ِ اشکھاشالبی دستشو سد ِ سھی ش گذاشت و نھی سی دستشو روھی..  باال اومدیکفر
  ناموس؟ی کھ باھات ھم دستھ بھیاون زن ک....  ِ سگی عوضشمیمن خره تو نم_ 

 ...دادی دالشون ملی داغون تحونی ماشنی نفر رو تو ا٤ کھ یخنده ا... دیخند
 .. شدهتیھ؟حسودیچ_ 

 .... پروانھ جا خوش کردِی کنج لباپوزخند
 ...پولو اماده کن_ 
 ....تق

 ... شدادهیپ... پروانھ مستاصل بھ بازوھام چنگ انداخت...  و قطع کردیگوش
 ِ آبان ِ امسال، دور ید بود ھوا درک کردم، سردهی بردهیبر..  بھ جاده وصل بودی ادره

 ...دمیزدم و بھش رس
 ... زده م بھ دنبال خودم کشوندمشخی ِ ی چنگھابا

 ...ھمھ کسم رفت.. مونسم رفت... بچھ م رفتنیولم کن شاھ_ 
 بھ لبم برگشت یلبخند.. دی کھ از ترس افتادن خودشو عقب کسیطور...  دادمتکونش
 ...خورد

برو و از اونجا اونو ... نی ِ بچھ تو ببی شده فی ِ کثی ندهی آایبرو و از اون دن.. برو _ 
 ... !!!!یتوآزاد... برو ... نی ِ باباش ببفی ِ کثیتو چنگال ھا
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 نیسم...  زانو افتادمیمنم باھاش رو... منم باھاش شکستم...  دو زانوش افتادیرو
 ... اومدرونیب

 بھ وانیک...  دادھی پروانھ ھدِیاشکھاشو بھ شال افتاده ... تازه بھم برگشتن...  کردبغلش
 ... شده بودرهی چشم دوختھ بود و شرمنده بھ نگاه نگران پروانھ خرونیب

 ... رفتمنیبھ سمت ِ ماش...  تا شدمو جمع کردمیزانوھا..  تکون دادمیسر
 ...........!!!!!!!!!چرا...دم کرداشی حاال کھ پایخدا...  داد بزنمخواستمیم

 )) فصل پنجم(( 
 ....دی طول کش١٠ ِ صبح ساعت نی بھ بوشھر بھ قردنمونیرس

 دور دی بھ نام امام رو بایابونی پدره شھروز داده بود خی کھ آقا مرتضی ِ آدرسطبق
 ...دادی مری مسریی تغی و بھ سمت ِ بھمنزدمیم

 در شب بھ محل یداری پای و بیخستگ با وجوده تمام ِ ١١ ِ اطالعاتم ساعت طبق
 ...میدی رسیمورد ِ نظر آگاھ

 ...می بھ کارھا برسوانی گذاشتم تا اون خودمو و کنی رو تو ماشپروانھ
 ِ خودش ی کاری طھیحفاظت اطالعات تحت ح...  آشنا شدمی بھ نام قربانچی مردبا

 ... حرف زد و پروانھ رو خواستی تلفنیبا آقا مرتض... بود
 ِ ری اسشی نداشت، با تموم ِ پاکیگناھ... شناختینم...  تمام چھره ھارو رد کردپروانھ
 و ی ِ اطالعاتی ِ مامورایعکس بھار بھ ھمھ ...  شده بوددی بھ نام حمی ِ غولیدستھا
 ِ بوشھر اسکن شد و مورد ِ تجسس قرار ی ِ تمام ِ شھرستان ھای و انتظامیآگاھ

 ...گرفت
 ....می و تا عصر و اونجا سر کردمیِلوار شھره بوشھر پناه برد از ھر جا بھ ھتل ددیناام

 محل ِ تماس شھی می خطم تو بوشھر فعالھ و بھ زودنی مطمئن بودن کھ امامورا
 ..  کردیوبررس

 ام بھارو دختره خودم حساب قھی ھر دقیبرا... دادی می مدام بھ من دلداری مرتضآقا
 ...دمیدی تو راھم می و اضغر بچھ ی ام علقھی ھر دقی براکردم،یم

 ن؟یشاھ_ 
 ... خستھ و درمونده...  بودوانیک

 ..!ھوم_ 
 ...ادیکاش دوباره تو بغلم ب_ 

 ... تر بودزی اون از درد پروانھ لبرحسرت
 ... از درحال جوشیی زدم تلخ، تلخ تر از اسپرسویلبخند
 ... رفت
 بھ خاطره وجوده ییپروانھ رو با مسکن ِ نھ چندان قو...  حال ِ حرف زدن نداشتاونم

 بار ھزارم بھ خواب دعوت ی آرامش دھنده م برای ِ تو شکمش و حرفھایبچھ 
 ...کردم
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 شدی خواب بود و نمنمیمیس.. بازم خانواده ش... شدی رھا نمی لحظھ اشی گوشیصدا
 :دم و جواب دادم رو بھ گوشم چسبونیگوش...  کنمدارشیب

 بلھ؟_ 
 تنش زامو حس ی کردم نفس ھایسع....  تنمو لرزوندیری زمخت حاج آقا امیصدا
 ...نکنھ

 ...ـیسالم آقا_ 
 پروانھ کجاست؟...سالم جوون_ 
 انشی ِ اطرافی ھای مھری کدوم از بچی بگم حق داشتھ کھ نخواستھ باشھ ھخواستمیم

 ِ ی مردم با صداھیمن کھ ...نھی ببنھی ِ شما رو بھ عیبگم حق داشتھ نخواد رو.. رو
ِ در اوغوش کتک اری بسیفی کھ با نحی چھ برسھ بھ دخترکنمی میمبھمتون قالب تھ

 ...شدهیھاتون پنھان م
 .. جواب بدمکردمی خانومم خواب بودن وگرنھ جسارت نمنیمیس...دنی خوابشونیا_ 
 ...فقط.. شد خبرم کنھداری بستیمھم ن_ 

 ... کردداری ِ پشتموبی رهی صداش تتحکم
 د؟ییبفرما_ 
  شد؟یبھارچ_ 

 ... و صد دعا جنابکیعل..!  عجبچـــــھ
 ...می شدندای پِیفعال در تکاپو_ 

 .... دادنلی اتفاقات ِ بعد رو تشکی قطع شدن ِ گوشینی ِ سنگی و با خداحافظقی عمنفس
 

 تا بخواد دونستمیم... چشمھاشو از ھم باز کرد و بلند شد...  غلت خوردپروانھ
 ....شکھی طول مقھیِ درک کنھ کم کم چند دقتشویموقع
 ... رو زود تر انجام دادیکاوری رلشی مبازنگ
 و من دشی ِ دستم کشیاز تو... رسوندلی بدون ِ توجھ بھ من خودشو بھ مبامھیسراس

 ...مسخ ِ رفتارش
 بلھ؟_ 
 ...ی لجنھیتو ..  فرستمی نمی عوضِی بھ حساب ِ تووی پولچی من ھدی حمنیبب_ 
... کنارش نشستم ... ختیسرشو بھ مبل چسبوند و اشک ر...  دو زانوش خم شدیرو
 ... انجام بدمتونستمی نمی کارنمی دامن بزنم اما جز اتشی وضعنی بھ اخواستمینم
 پروانھ؟_ 
 فروشھیبھارو داره م... خوادی ِ آروم می زندگھیدلم ... خستمھ... سی ھنی شاھسیھ_ 
  حاضر بھ حرفھـیحت
 ...  دادھیبھ رو برگشت و حاال کمرشو بھ مبل تک...  سرفھ افتادبھ

 : و گفتدی شو باال کشینی باتیمحتو
 .... حرفھامو گوش بده نامردستیحاضر ن_ 
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 ... ِ من کمره ھمت بھ زنگ برداشتھ بودی گوشنباریا
 ...٠٧٧١... بودنجای ِ ای ِ آگاھی شماره

 بلھ قربان؟_ 
 کھ بھ کشور ِ ی ِ آبی شھره مرزھی می دم ِ در تا بردیایسالم جناب خواستم بگم اماده ب_ 
 ...می کردییتلفن رواونجا شناسا...  برهی جنس میدب

سرد نبود، اما ..  بود و پروانھ، پروانھ وار بھ سمت ِ پالتوش رفتکری رو اسپتلفن
 ...نبودگرمم 

..  آرامش ِ قبل از طوفانھنی ادونستمی ناراحت؟ اما خوب مای خوشحال باشم دونستمینم
 .... ِ طرف ِ قراردادش کنھی رو ارزانتشی صورت موقعنی بھ اادی آدم ِ نرمال نمھی

 از توابع استان بوشھر ِریَ بھ نام ِ دی با اون بھ سمت ِ شھردی کھ بای زود فردیلیخ
 ... ِ اونجا بھ مقر ببرهی ِ مربوط بھ آگاھیسیَ تا مارو با ون ِ پلدی رسمیرفتیم

 و نیمی وقت ِ خبر دادن ِ بھ سیحت... زدی ِ خودش ضربھ می نھی وار بھ سلی سپروانھ
 دینبا...  شدلنتی ِ پروانھ سای و گوشمی اس ام اس خبردارشون کردھی با می نداشتوانمیک

 نیھرچند ا..  و از رفتنمون مطلع کنھدیھ ش حم متقربری ِ غی با حرفھادادمیاجازه م
 ...قرار بو دار بود

 ن؟یشاھ_ 
 ...چقدر دوستش داشتم....دمی سمتش چرخبھ
 جانم؟_ 

 : بھ خودش چسبوند و گفتشتریپالتوروب
 ... ممنونم_ 

 و دمیترسی مرشی ِ اخی تر بھش نشستم، راستش از رفتارھاکی زدم و نزدیلبخند
 .... کھ نسبت ِ بھم حساس بشھشدمی مکی بھش نزددیطبق ِ حرفھ م نبا

 : باال انداختم و گفتمابروھامو
 بابت؟_ 
 ...داشتنت_ 

 شی ِ آبی ِ نھفتھ تو چشمھالی ِ تو حرفھاش بود؟ از سیاز عشق بود؟ از گرما... دمیلرز
 وانھی خودم بود؟از ددنھی کردن ِ احساسش بود؟ از عاشقانھ پرستانیبود؟ از صادقانھ ب

  بود؟ی بود؟ واقعا از چی خواستنش بود؟ از چدیستنش تو اوج ِ نباخوا
 ...منم ممنونم_ 

سرمو باال ...  حسشم نکردیحت... دینشن... دی کالممو ندِی طعنھ ریمثل اخ... شھی ھممثل
 ...گرفتم
 .. داشت برگشت خورددنی ِ چکلی کھ می ِ اشکی قطره

 .....ی سادگنی ھمبھ
 



 185 

 بودم کھ دهی جلوتر من نشستھ بود، قبل از سوار شدنمون دی دو صندلی رویسرباز
دوست داشتم مثل ھمھ بپرسم " ...  یعباس زنده رود" ِ لباسش نوشتھ بود کتی اتیرو

 ِ نھ چندان یپس بھ بھونھ ... متھی بھ تمام ِ قِی فخر فروشدونستمی اما میچند ماه خدمت
 :دمی پرسیبھونھ ا

 ؟...آقا عباس _ 
 : انداخت کھ دوباره گفتمید بعدش بھ چپ و راستش نگاھ تکون خوراولش

 ... پشتتم_ 
 بانمکش کرده یلی خشی ِ گرد ِ مشکی کھ با چشمھایصورت ِ سبزه ا...  پشتبرگشت

 ...بود
 ؟ییاھل کجا_ 
 : گفتنی دلنشی صاف کرد و با خنده انھیس
 ...آبادان_ 
 : گشاد پاسخ دادم و گفتمی لبخندش با خنده ابھ
 ؟... کوبنتیپس ر_ 

 در اورد کھ پروانھ نکی عھی بشی برد و از تو جبشی بھ سمت ِ شلواره شش جدستشو
 ...  ِ نگران و ھم بھ خنده واداشتی
 ).... برادر(  کا ناشیا_ 

 ...شدی می ِ خوبی سوژه وانی کی براشی صورت ِ نمکنش،یری ِ شی لھجھ
 : کردم و گفتمدیی سر تابا

 م؟یری ممی کھ دارری دنی ای تا حاال رفتگمیم.. یی آقایلیخ_ 
 ی و تابش داد و دوباره گذاتش روچی دوسھ بار پن،ییاوردش پا.. دی بھ کالھش کشیدست

 ...سرش
 یلیخ...  ی دببرنی می بچھ رو قاچاقیبا کشت..  اونجا رنیبچھ دزدا ھمھ م.. آره رفتم_ 

 ... دارهیی نماھیاصال .. ساحلش باحالھ 
 .. فوت کردنفسشو

 ...یریگی واسھ ماھدهیجون م... اوف_
 از شتری کردم، ھرچند خودم بقیبا نگاھم آرامش و بھ دلش تزر... دی رنگش پرپروانھ

خدا کنھ .. میخدا کنھ بھ موقع برس...می برسیخدا کنھ بھ زود.. اون دلم بھ شور افتاد
 ...بھار وجود داشتھ باشھ

 :دی چون نگران پرسکردیِ پروانھ ھم بھ فکر من فکر مانگار
 چقد راھھ؟_ 

 ... بودی ستودناشمیح... نیی سرشو انداخت پاپسر
  بود درستھ؟یموردتون بچھ دزد...ی آبجشھی میمی ساعت و ن٢ ھی_ 

دلم گر ... نھی اشکشو اون جوون ببخوادی نمدونستمیم.. نیی سرشو انداخت پاپروانھ
 ...سرخورده زمزمھ کردم... گرفت
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 ...آره_ 
 ِ مادر چقدر ی بچھ گی غم ِ بدونھی انگار کھ نمزدی راحت حرف میلی خعباس

 ...مھیعظ
 ... گرفتریچون قربان حکم ت... گمیم_ 

 ھم ییسھ سرباز ِ جلو...  بھ چشمھام چشم دوختی سرشو بلند کرد، با نگرانپروانھ
سرمو بھ ...  نبودزی جایی خودنمانی از اشتریب... حاال بھ سمت ِ پشت برگشتھ بودن

 : ِ پروانھ بردم و دم گوشش زمزمھ کردمیسمت ِ مقنعھ 
 باشھ؟...  شھیراندازی تزارمیمن نم_ 

 ... عمق ِ عشق رودمیشا... دی اعتماد رو تو چشمھام دعمق
 ....دی و غم رو از دلم دزدی کرد با نگاھش طوفان ِ ناراحتسکوت

 " پروانھ" 
 
 چقدر و چند دونستمی تلفظشم برام سخت بود کجاست، نمی کھ حتی شھرنی ادونستمینم
 کھ داره مشاممو پر یی بونی ادونستمیفقط خوب م...  تا بھار فاصلھ دارمگھی دلومترهیک
 ِ بھاره خودمھ، ی ھمون بوکشونھی کھ داره منو بھ سمت ِ خودش میی بونی اکنھ،یم

 ...یشگی ِ ھمیھمون بو
اون تنھا ...  رفتھ و گذشتھ بودی از دلتنگییای ِ من با دنی دو روز نبودش، اما برافقط

 شد؟ نطوری چرا اگمی اوقات با خودم میبعض... ھی اجباری زندگنی ِ من از اراثیم
 بودم؟ من بد بودم کھ از باباش دورش یاصال چرا بھارم لکنت گرفت؟ من مادره بد

 کردم؟ی مدورش ؟اصال درست بود...نکرده بودم
 ِ بابا ی از خونھ چوقتی کاش ھد؟یرسی نمانین قھره آخر بھ پا اوچوقتی ھکاش
من ...! اما نھ... رفتمی طالق نمی ِ شھربانو برای بھ خونھ چوقتیکاش ھ... گشتمیبرنم

 بھ من زمیکھ از پرو)  نیشاھ(  برادر ھی...  کردمدای خوب پی دوست ھایلیاونجا خ
...  تر بودکیکھ از مادرم بھ من نزد) شھربانو (   خواھره بزرگترھی...  تر بودکینزد

 .... تر بودکیکھ از دوستمم بھ من نزد)  وانیک(  دوست ھی
...  نداشتمیچی نداشت اما بدون ِ بھار ھیی داراچی و داشتم کھ ھیی ھایی دارامن
 ...یچیھ

آخره ... بزرگھ اسمش مطافھیلی فروشگاھشون خنیا)... داداش (  اونجاست کانایا_ 
 ... ھای ِ لنجی بھ اسکلھ رسھی جاده منیا

 کھ بھ کی کوچیلی ِ خی فلکھ ھی...  گرفتممی شدم، نشونھ شو مستققی دست ِ پسر دقبھ
 ...چی در پچی و پادی زیلی ِ خی ھایبا فرع.... شدیچھار راه وصل م

 گرفتھ ی م رو بھ بازقھی نبضم شقیصدا... کردی متمی دلم تاالپ و تولوپ اذیصدا
 از حد بھ زور خارج شی بینفس ھا...  شده بودنیسرم سنگ... دیلرزیدستھام م... بود

 اسکلھ کھ سرتا سرش جاده ھی...  نشونھ از بھار بودھی و منگ دنبال جینگاھم گ... شدیم
 ...  ماروھی الی ِ منتھی بود جاده ه پر کردی ِ ماھیبو...ی ِ گلی
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نزاشتم ... رهی دستھامو بگنی نزاشتم شاھیحت... رهی جلومو بگینزاشتم کس...  شدمادهیپ
 عوض کنن، موی کنھ، نزاشتم تصمتمی اذداشونینزاشتم تھد... صداشون بھ گوشم برسھ

 حرکت مواج ِ رفتن،ی ِ لب ِ ساحل فرو می تو شن ھامی ورنیکفش ھا... حالمو بدتر کنن
 ...  بودن ِ بچھ م کردِتالطم ساحل ذھن ِ مواجمو پر از

 .. کردمزمزمھ
 بھارم؟_ 

 : دومباره
 مامانم؟_

 : سومباره
 عمرم_

 : چھارمباره
 ....ھمھ کسم_ 

 ... و از دستم انداختفی کی ِ بچھ ای ھی ِ گریصدا
 ...دمیمن اشتباه شن... نھ...  کردمستادنمی از پشت مجبور بھ ایی صداانگار

 ...لنگرو بردار جوون_ 
ھمھ کس ِ من اون .... نھ برندار... دمیشنی ھا می حرفو موقع حرکت کشتنیمن ا.. نھ

 ... توئھ
 ... ِ زمزمھ ھام داد شدتمام
 ...نھ...میزندگ... بچھ م... نھ_ 

بھار ... کردیاون سربازه صدام م... کردیاون درجھ داره صدام م..کردی صدام منیشاھ
 کرد؟؟؟؟؟؟؟؟یبھار صدام م...! 

 ....چند موج فاصلھ داره برم بھاره من در خطره، اون تا رفتن فقط دی من بانھ
 ...خطر...نھ نرو پروانھ_  نیشاھ

 ِ راه افتادن ی کھ در واددمی کشی ِ کشتیدستمو بھ بدنھ ...دمی حرفشو نشنھیبق
 ... کلفتش سد کردی ھالی با سبی ِ راھمو مردیجلو..بود

 ... گرفتملکنت
 ...خوامیبچمو م.. م...مـن..من_ 

 ... ِ کلفتشو توھم گره زدیابروھا
 . فھیبرو خونت ضع..  ی من نست کھ اومدشیبچھ ت پ_ 

 ... گرفتمی بھ سمت ِ داخل ِ کشتدستمو
 ...اون توئھ_ 

 ... سد راھم کرددستشو
 ... ِ کارت واسھ ما دردسر نشوی برو پستین..  خواھر ستین

 یعنی... نگاھم رنگ ِ غم گرفت..  در برابرم اشک رو تو چشمھام جمع کردمقاومتش
  بھار اون تو بود؟یعنیبھار رفتھ بود؟ 
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  ومد؟ی نمنی ِ شاھی صداگھی دچرا
اما برنگشتم چرا کھ برگشتنم ...  برگردم پشتخواستمی نبود؟ ممی حامی کسگھی دچرا

 ...حاالم روش.  نداشتمی حامچوقتی من ھکردی رو عوض نمیزیچ
 ...  پر از سرباز شد سنگر گرفتھ در اونجای ھایدور تا دور کشت...  اوج گرفتصداھا

 ...ی ِ بعدیدرست کناره کشت... ستادی بستھ روبھ روم ای با دستھایزن
 ِ سبز رنگش ی با چادر و مقنعھ یِ از پشت بستھ بود و بھ دست مامور زندستھاش

 ... بودریدستگ
 ...کردی وارد می خالصری ِ تفنگ تو جمجمھ م تنی عصداش

 ...رونی بای بمیند_ 
 ی بینکنھ سوال ھا...!  برگشتدی؟ نکنھ راه رو با...دی نکنھ بھارم؟ نکنھ حمم؟یند

 ...!نکنھ...جواب بمونھ
..  گرد شده بودی چسش بھ تازه گد،یکوبی وار موانھی بچھ م دومد،ی منی شاھیصدا

 ِ شونھ م ی روی ِ دستیگرم...  نشستمی ِ تکھ آجری شکمم گذاشتم روِریدستمو ز
 ... کردینیسنگ
 کم یچی ھنجای کھ تا ایدو چشم... تو دو جفت چشم قفل شد...  شددهی باال کشمنگاھ

چشمھام آب داشت، چشمھام اشک ... آب داشت... چشمھاش اشک داشت... نزاشتھ بود
 .... بود، نگاھش حرف داشتسیداشت، نگاھش خ

 ... کردمزمزمھ
 ... بچھ منیشاھ_ 

 ...  بردنی ِ تو گلومو از بی ِ بھار ناغی جیصدا... کردخکوبمی مدی حمیصدا
احساس کردم خون ...  و کنار زدمنیشاھ...  کھ جا داشت باز کردمیی تا اونجاچشممو

 ھی ستیاون خون ن... برو..! نھ پروانھ ..  اصغرمیاه عل..  گرفتشھی ِ پام رریاز ز
 ... بودایَآب ِ فرار از در

 اسلحھ دیحم...  نداشتدنیدچشمھام قدرت ...  رو ھم پس زدنی شاھی حتمی ِ درونینوا
 کردی صداش ممی کھ ندی بود و روبھ دخترستادهی سر ِ تنھا دخترش ایبھ دست، رو

 چرا الل شدم؟ چرا کر شدم؟... کردمیاصال درک نم... دمیشنیاما من نم... زدیحرف م
ما  دو زانو افتادم ایرو... نی گرم ِ شاھیدوباره دستھا... افتادم...  تمام قدرتم تا شدمبا

 : ضربھ وارد کردم و داد زدمی ِ آھنی لھی منی اولیدوباره پسش زدم رو... بلند شدم
 بھارم؟_ 

 : داد زدی داردرجھ
  لطفا؟نی نشکیخانوم نزد_ 

 : توجھ بھ اطرافم داد زدمیب
 ....پست نامرد...ی نبوددی اسم حمقیتو ال... رتتی خاک بر غی ام؟یند_ 
 ِ بھار اندوھمو دو چندان ی صورتیلباس ھا... پسش زدم... دردم شدت گرفت.... آخ

 ....فقط برو... ی پرالیخیب...! الیخی بود بیخون بود؟ اب بود؟ھر چ... دمیدو... کرد 
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 ..!اھویچقدر ھ..!  آدمچقدر
 ....دیرسی تر بھ گوشم می صدا مفھمومشدم،ی تر مکی نزدھرچقدر

 .... ؟ حال شما... خانومیبھ بھ پر_ 
 وعده؟ دو وعده؟ سھ وعده؟ نھ ھی کنھ؟ی چقدر مصرف میعنی...  شده بودری پچقدر

 یاونقدر....  بھ تاراج برده باشھرتشوی ھست کھ غیاونقدر...  حرفھاستنی از اشتریب
 لھی ھست کھ بچھ شو وسیاونقدر...  صدا کنھی ِ عموم پریھست کھ پروانھ رو جلو

ِبا دز ز... ھست... کنھ  ...نھکی مصرف مادیُ
 ....شنونی چرا صدامون و دارن ھمھ میدونی مم؟یینجای چرا ایدونیم_ 

 ھنوز شیجوراب شلوار... کردی ِ اون دو گلولھ از تفنگ خودشو جابھ جا مری زبھار
  پر ازدیدور تا دوره حم... کردیبا نگاھش التماس م... نگاھش بھ من بود... پاش بود

 ... شدمقی ِ سرد و سختش دقیبا نگاھم بھ چشکھا... مامور بود
 ِ نوه ش و گم شدنھ دختره ش دنی دزدرهیبھ خا...  ِ بابات بھم خوردیامروز مناقصھ _ 

 ... بھ نفع من شد... ھمھ رو بھم زد
 : بھارو از پشت چنگ زد و تفنگ و روبھ قلبش گرفت و گفتلباس

... دی اون پولشو بھ رخ ِ من کشیعمر.. بابات باخت... ی باختنجایتو ا... بھ نفع من_ 
 ... ھم دخترشو ھم نوه شو... برمیحاال من م

 اصغرمم ی علدی شادونمینم... ختمیری منم مدی شادونمینم... ختیری اشک مبھار
 ...دییگریم

بھار .. بھار اشک شد تو چشمھام..  از حد دگرگون بودشیحالم ب... دمی فھمزوی چھمھ
 نیشاھ... دمیفھمی اما من نمزدی داد مدیحم... آب شد تو چشمھام بھار افتاد و من افتادم

 و از ترس تو صورتم دادیآب دھانش و قورت م.. رو صورتم خم شد.. دادیفشارم م
...  از جانبم بستھ شدیدرت قچیچشمھام بدون ِ ھ... گرفت نگاھم رنگ ِ غم.. زدی میلیس

 ...  برددتویام... بچھ تو برد.... نی ببشتریب... صبر کن.. پروانھ نرو
 ...شمیدارم تموم م.... رمی منم دارم م؟ینیبینم...  ببره

 ...ی سادگنی ھمبھ
 یعصب... خوردی بھ صورتم می در پی پیانگار ضربھ ھا...  چشمھامو زدینور
.. دیدیاما چشمھام نم... دمی و شننی ِ شاھیصدا...  وارد کردممیشونی بھ پیگره ا.. شدم

 ... دمیدیبستم دوباره باز کردم بازم نم
 ِ ی اراده روی بیلبخند... تار بود...  نفس گرفتم و دوباره بازشون کردھی چند ثانیبرا

 ...  ِ چشمھامو بردی بھار از کنارم تاری خنده یصدا... لبم جا خوش کرد
 بود؟ اصال وجود قتی بود؟ حرف بود؟ سخن بود؟ حقای بودم؟ روداری بودم؟ بخواب
 بلند شو ھمھ کست یپر... نجاستی بود؟ پروانھ بلند شو بھارت اقتی؟ حق..داشت

 ... ستی ندیپروانھ بلند شو حم... نجاستیا
 ِ بھار بھ گوشات ی صدازاشتیاگھ بود نم..! ستین...!ستی نباشھ؟ ندی کجا معلوم حماز

 ... ستین... برسھ
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 .... شدمبلند
 ... بودممارستانی کھ نھ، حتما بیانگار

 ....زدی حرفو بھ منطقم منی سرم ِ وصل بھ دستم ھمنی و اواری ِ دیدیسف
 ... شدمزی خمی نمارستانی تخت ِ بیرو
بود و بھ  اده ھی تکمارستانی ِ بواری ِ دیدی خواب نبود، بھارم بود کھ نگران بھ سفنھ

 اراده از ھم باز کردم، ینگاھمو ب...  اراده از ھم باز کردمیدستھامو ب....دیدویسمتم م
 ِ ی اراده فقط با اراده ی اعمالم بیھمھ .. باز کردم...  اراده از ھم باز کردمیلبھامو ب

 ...دیجوشیم مادر بودن
 ... دیخروشیم
 ...با ھمون لباس و جوراب شلوارش... دی سمتم دوبھ

 نی و ادارمی بدمیتازه فھم...  خواب نبودمدمی تازه فھمدی کنارم خزی وقتد،ی بھم رسیوقت
 ...ستی نایرو
 ...تو بغلم فشارش دادم...  ھمون عشقشبا

 داد؟ی میی ِ کزایی ِ کشتیبو... شده بودی ِ بچھ م نفتیبو.... دمی کشبوش
 ادمھی کھ یزی چنی آخرام؟نجی شده؟ اصال من چرا ای بدونم چدیمن با...  سوال داشتمآه

 ..!نیھم... بستھ شدنھ چشمھامھ
 .... ھجوم اوردمای بھارم بھ دنی فشاره دستھابا

 ....شھیگرم بود، مثل ھم... شھیدستھاش نرم بود، مثل ھم... فشار دادمدستھاشو
 زرد و بور بود، مثل شھ،ی بود، مثل ھمیشالل و شالق.... دمی ناز کشموھاشو

 ....شھیھم
 ...دوباره بھ آغوشم فشارش دادم...  ِ اشک آلودش نگاه کردمی عقب بھ چشمھابردمش

 ...  بھم تن ھامونکوباندی وار موانھی گومپ گومپ ِ قلبھامون دیصدا
 ... ِ بھار آرامشمو بھم برگردوندیصدا

 ...مامان عاشقتم_ 
  ِ گوششری فرو کردم و زشی بھاریسرمو تو خرمن ِ موھا... سمتش نگاه کردمبھ
 :دمینال
 ...می عاشقتمَیمن و داداش_ 

بھ چشم .. دی رمقمو جوشش بخشی ِ عطره تنش، تنھ بیبو...  م چسبوندنھی بھ سسرشو
 :دمی شدم و آروم دم ِ گوشش نالرهی خانشی ِ در اشک غلی خاکستریھا
  ؟یخوب_ 

 : تکون داد و گفتیسر
 ؟یتو خوب_ 
 بود منو شاد کرده ی ھرچشھ،ی ھمی براای بود ی لکنت خوب شده، مقطعنی ادونستمینم

 ... بود
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 بھ یدست..  شده بوددهی منحصر بھ فرد آفرشی مشکیچشمھا...  وارد شدپرستار
 : و گفتدی ِ بور بھارم کشیموھا

   نھ؟ای حالتون سر جا اومد یبسالمت_ 
 : و گفتمدمیخند
 ... خوبم ممنون_ 

 ... نبضم گذاشت و سرشو تکون دادی رودستشو
 کنھ اما انگار شما ی خدحافظای دننی کرد از ای سعیلیکوچولوتون خ.. .یبسالمت_ 
 شمارو بھ تونی حالی بنی و گذاشتنی مقاومت نکردنی از اشتری کھ بنشیخواستی میلیخ
 ... بکشونھمارستانیب

 ..  ردش کردمی پس با تکون دادن ِ سرم الکدونستمی از بعد از بد حال شدنم نمیچی ھمن
 شی ِ اصلی ِ جای موارد تو کاغذ ِ اطالعاتم اونو تھ تخت روی سرھی از نوشتن ِ بعد

 ... کردلی رفتن متمارونی بھ بھار اونو بھ بیگذاشت و با اشاره ا
 .. بردم و بھارو گرفتمھجوم

 ... باشھنیبزار.. نھ_ 
 ...ششھی ھمی دلم در تالطم رفتن ِ برادونستیانگار م.. دیخند

 ...نجاستین خالش ادر ضم.  امنھنجای انی نباشنگران
 ... کھ تھرانھنازی پرخالش؟

 : و گفتدی ِ گونھ م کشی بھ روی دستبھار
 ...گھیو م)  نیمیس(  سم می خالھ سیمامان_ 

 ...  تکون دادم و گذاشتم برهیسر
 :دمی پرستار پرساز
 نجام؟ی ایتا ک_ 

 : تکون داد و بھ پرستار گفتیسر..  نزاشت پرستار جوابمو بدهنی ِ شاھقامت
 ...دی شما بھ کارتون برسگمیخودم بھشون م_ 

 و با دی ِ دست ِ بدون ِ سرمم کشی رویبھار دست... رونی نگفت و رفت بیزی چپرستار
 ... از کنارم فاصلھ گرفت و از درگاه ِ در ِ اتاق رد شد و رفتیسرخوش

 زدیاما بازھم لبخند م... گ نداشتنگاھش رن...  شده بوددهیتک...  خستھ شده بودنیشاھ
 ِ اتی ِ خصوصی مردم بھ اندازه نی ِ ای کھ لبخندھاکردمی فکر منیو من داشتم بھ ا

 ... ش جذابھگھید
نفس ھاشو فوت ...  دور ِ صورتش گذاشتیدست ھا...  نشستی ِ صندلی روکنارم
 ... کرد
 االن، تو دونستمیود و متمام ِ خواصش تو دستم ب...  ِ نظر داشتمری ِ حرکاتشو زتمام

 ... فکره بدون ِ فرجامھیفکره، 
 ن؟یشاھ_ 
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 ِ مردونھ ش یچونھ ھا.. لبھاش تکون خورد، نھ لبھاش نبود..... دی ھاش لرزشونھ
 ...! پروانھیالھ... بود
 ... بدهندی فرای ی تو؟ آروم باش و بھ مغزت اجازه یگی می چ؟ی پری شدوونھی دنھ
 ن؟یشاھ_ 

 ِ چشمش قرمز و رنگ یتمام ِ گوشھ ھا.. چشمھاش پر از اشک بود...  اورد باالسرشو
 یزی دنبال محبت، توجھ، چگشتم،ی تو چشمش می دنبال ِ چدمیگرفتھ شده بود، حاال فھم

 ... کھ منو بھ خودش عادت داده بود
 مردونھ و قطوره ی لرزش داشت، درست مثل چونھ ش، درست مثل شونھ ھاصداش

 .... ش
 ...من...  منشدی متیزیاگھ چ_ 

 ...من سردرگم دنبال ِ حسش بودم...  دنبال واژه بودسردرگم
...  دادھی تختم پاھاشو تکیبھ لبھ ...  باال گرفت، بھ سقف ِ اتاق چشم دوختسرشو

 : ناالن گفتدووویلرزیدستھاش م
 ...دمیبخشی خودمو نمچوقتیھ_ 
 ...خودتو عذاب نده_ 
 ..تونمینم_ 
 یستینتو مقصر _ 
 من گرفتارم_ 
 ؟یگرفتاره چ_ 
 

 ن؟یشاھ_ 
 جانم؟_ 
 ؟یگرفتاره چ_
 ...درد_ 
 ...یچھ درد_ 
 ...عالقھ_ 
 ؟ی ِ بھ کیعالقھ _ 
 ...کنھی کھ بھ من فکر نمیکی_ 
 ....ینیتو بھتر..  فردهنی تراقتی لیاون ب_ 

دستشو بھ دو ... ستادیکناره پنجره ا.... بلند شد...  تو چشمھاش شدت گرفتاشک
 ... کردی قوستادنشوی دو تا پاش ایرو.. کمرش تا شد... طرف ِ پنجره قائم کرد

 ...خوادیاون منو نم_ 
 ... من بھش بگمیخوایم_ 

 ... نگاه بودھی از جوابش فقط سھمم
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 و ربوده؟ نی شاھی چھ کسنکھی ِ ای در پج،ی کھ پر از حرف بود و حاال من گینگاھ
 بگھ گھی دی کشتم؟ی بھم بگھ نگران نباش من پگھی دیرومم کنھ؟ ک آگھی دیاگھ بره ک

 منبع نی دروغ بگم شاھتونستمیمن بھ خودم نم...  دل ِ منھی شھی نکن اشکھات شھیگر
 پاکش ادمی از دیچطور با...  ِ من بودنی تسکبعاون اتاقش من... آرامش ِ من بود

 ...کردمیم
 ھ؟ی کنیشاھ_ 

 بھ یدم تختم نگاھ..کی شد و بھ سمتم نزدرهی بھ چشمھام خق،ی زد عمیلبخند
 : و گفتدی کشیقینفس عم.... نیی کرد و سرشو انداخت پامیاطالعات ِ پزشک

ِ بھار آزاد شد و بھ سمت من اومد، دی حواس شد و بھ سمتت دوی بدی حمی افتادیوقت_ 
 ... استفاده کرد و اونو بازداشت کرددی ِ حمیری از غافلگسیپل
 ھ؟ی اون دختر کنیشاھ _
 : توجھ من گفتیب

 ... می رسوندنجای تورو بھ امھی اما منو بھار سراسزدی اون زن داد مزد،ی داد مدیحم_ 
 و نجامی شده و حاال چرا ای کھ دوست داشتم بدونم چکنمیانکار نم...  کج کردمسرمو

 بھ مغزم فشار ی کھ بھ تازه گینی و چرا ھمھ ناراحت شدن؟ اما اشمھیچرا بھار پ
 .... قراریب...  بودقراریاون ب...  بودنی شاھاوردیم

 ؟یگیچرا نم_ 
 می ترسنی ِ رمی رو روی ھدفیِ بھ سمت ِ مخالفم برگردوند و با پاھاش حرکات بسرشو

 ... کرد
 رسونده بودن اما نجای بعد از ما راه افتاده بودن و خودشون و بھ اوانی و کنیمیس_ 

 ی دارم کھ بھش نگاه کنم وقتمی گوشھی بلد نبودن تا من متوجھ شدم  جاروچیمتاسفانھ ھ
 نیمی بھارو و تو رو بھ سمی کرددای رو پھی ھمدگگفتیتو تو ھمون مجتمع ِ کھ عباس م

 شده ی عضو ِ باندی و اون دختر بھ تازه گدیحم... ی آگاھمیت رفوانیسپردم وخودم و ک
 و ازش ختنیری ِ بزرگ و بھ ھم میرھا ِ پدرت با کارخونھ دایبودن کھ مناقصھ ھا

دادگاه و .... عوض کرده بودنیاسم ھاشونم حت... کردنی میتیثی ِ حیسوء استفاده ھا
 ....گرهیمحاکمھ شون تو تھران انجام م

  بھارو بدزده؟دیچرا با_ 
 بھارو خواستھی مدمی شادونمی موضوع بکنھ و نمنی اری تو و پدرتو درگخواستھیم_ 

 ...ببره
  نرفتھ ؟ بھار کھ بچھ ش بوده؟ی مرز؟چرا قانوننی چرا انجا؟یچرا ا_ 
 ھم کنترل ِ بھارو بھ تونستھی نم،ی ببره دبخواستھی مواد رو ملویچون حدوده چند ک_ 

 ... کنھی جنس ھارو جاسازنکھی نزنھ و ھم ای کھ حرفرهیدست بگ
  کشونده بود؟نجایچرا منو بھ ا_ 
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 مواد پر کرده بوده قوه نقدریاما ا... یای بوده کھ بنیش ااصال ھدف.. یای مدونستھیم_ 
 باند نی ِ ایاونو فان...  در برهتونھی بانده و ممزی جکردهی شو کھ فکر مییایخولی ِ مالی
 ....دونستنیم

 :دمی و پرسدمیپرسی نمچوقتی ھگھی ددی کھ شای سوالنیآخر... تکون دادمسرمو
 ره؟یممکنھ بم_ 

پوزخند ... ِ خودشو بھ غم دادی چشمھاش جاھی قراریب...  روبھ روم قرار گرفتحاال
 : پر رنگ بودیلی کھ تمسخره ش خی پوزخندھیزد، 

 ....دونمی نمشوِیِ تا ککشھ،یفقط زندانش کمم طول نم... نھ_ 
 ...دمی ِ سرم باال کشیپتو رو تا رو... دمیسر ِ جام دراز کش...  فوت کردمنفسمو
پشت در ... دمی کشنییپتو رو پا.... برهدمیترس.. شدی ِ قدم ھاش دور و دورتر میصدا

 ... بودستادهیا
 ن؟یشاھ_ 
 جانم؟_ 
 ؟یبری منجای منو از ایک_ 
 ...امشب_ 
  تھران؟میریم_ 
 ... رو بھ من نشون دادنجای دوست ِ مھربون کھ اھی ِ ی خونھ میرینھ م_ 
 عباس؟_ 
 ... مقدمینھ آقا_ 
 ...باشھ... اوم_
 

 ... دریصدا
 ن؟یشاھ_ 
 جانم؟_ 
  تو؟ادی بیگیبھارو م_ 
 ...فعال دراز بکش.. باشھ_ 

 ...  دریصدا
 ..!و

 ...نی ِ شاھی مقطعرفتنھ
 تلمبار کنھ و شی ِ نامردی روخواستی رو می اگھی وزنھ دی کرد؟ چنکاروی ادی حمچرا

ِبکشھ؟ اون منو و خودشو رو سف  کاری چدیبا...! ی ِ کافیازه  کرده بود بھ انددیِ
 گھی دخواستم،ی و نمدی حمگھی من ددادم؟ی ملی ِ جدا تشکی زندگھی با بھار دی باکردم؟یم

 ...  داشتھ باشمشمخواستی نمگھید..! نداشتمش
 از دست داده مون و ی بھ تاراج ھامون،یبھ من، بھ خودش، بھ زندگ... کردانتی خاون

 ...بھ دست اوردمون
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 ....شیبھ من، بھ بھار، بھ خانواده م، بھ زندگ...  کردی نامرداون
 .... کرد از روحم، از بچھ م، از جسمم و در آخر از مالمیدزد..  کردی دزداون

حاال کھ ...  انداختم و سرمو از وجودش برگردوندمنی زمی ھاش روی از کراھتیتف
 نیباتری زونستمتیبھارو داشتم، حاال کھ پسرمو داشتم، حاال کھ دوستھامو داشتم م

 ... رو بسازمیزندگ
 ....  کرده بودمی ھاشو پشت ِ خودش قامی نسپنجره
 ... ُ ِ در سر خوردی بھ سمت ِ صدانگاھم

 کھ از دوست ینیمی ِ سی ِ خواھرانھ ھایدوباره اون صحنھ ...  بود و بھارنیمیس
 خورده بودم، نیمی و من از سزدی منازی پردی مھ باییلیاون س... زاشتی مھی ماشتریب

 ...! اماگرفتمی از پدر مدی و من بازاشتی دستھام می از ارامش رونی کھ شاھیاون دست
 .... بھ سمت ِ خودم فراخوندمشونی لبخندبا

 پشت ِ ھی ساھی... ونی گری خندون و چشمھایبا لبھا...  در آغوشم اسکان گرفتنھردو
 و نی بھ کار رفتھ بود شاھستانماریِ کھ تو در بی اشھیتو اون ش... کردی مینیدر سنگ

 ...  صحنھ زل زده بودنی بھ ایی پرواچی ھی کھ بدمید
 ...  انگاراما
 ...کردی پرواز می اگھی ِ دی فضاھی انگار نھ اون حتما تو نھ
 ...! پرواز از عمق ِ عشقھی
 

...  دادم و سالنھ سالنھ بھ سمت ِ در عقب راه افتادمھی تکنی ماشی رو بھ بدنھ دستم
 کودکانھ ش بھ من و برادرش یبھار خاضعانھ دستمو گرفتھ بود و با نوازش ھا

 ... دیرسیم
 کھ از استان بوشھر یزی چنیاول...  کنارم جا گرفت و در و بستی با لبخندنیمیس

 بھ می ِ اون مستقی سرمایعنی..  اون بھ صورت ِ خشک ِی بودم سرد بودن ِ ھوادهیفھم
زانوھام زوق زوق ... زارهی نمیقی عمرهی تاثیلی ِ پوستت خی و روکنھیاستخوان نفوذ م

 ...کردیم
 ...  داشتمیری ِ وصف ناپذی خوشحالھی...  بود حالمبیعج

...  دخترمو بھم برگردوندنی درست دو روز قبل از رحلت امام حسنبی زحضرت
 ... زنھ مسلمان بود و ھست و خواھد ماندری شھیاون ... پسرمو از سقط شدن نجات داد

 ی خواھر بودنش، مھربانانھ بھ بچھ ھای رهی مادر بھ نام بود کھ با شی عمھ ااون
 ...  از اون رو بھ ھمراه داشتیی چشمھ ھاکی نیمیو س... کردی میدگیبرادرش رس

 گھی ِ بچھ م بھ جز معجزه حکم ِ دافتادنی بوده و نمی حالم وخیلی خنیمی سی حرفھاطبق
 .... داشتھ باشھتونھی نمیا
 اشتباه نی از اگھید: "  ازم معذرت خواست و گفتمارستانی خاضعانھ تو بیلی خوانیک

 تو فشی ِ کثی ھی وسادی بھانھ از نبوده حمی کھ من بییاز اون جا" ....  کنھیتکرار نم
 بود بھارم ربوده وانمی جز کی اگھی ھر کس ِ دنکھی خوشحال بودم و با توجھ بھ امیزندگ
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 دونستمی کھ ھنوز نممیرفتی می نفر بھ سمت ِ خونھ ا٥ ھر اال و حدمی اونو بخششدیم
 .... با اونھا بھ چھ صورت انجام گرفتھ بودهنی شاھییآشنا

 با یخانواده ا... ایخصوصھ جنوب ِ می ِ ذاتی ِ خونی اصالتا بوشھر با گرمای اخانواده
 ...دونمی و منیفقط ھم...  ِ مقدمینام خانواده گ

 ... می شدادهی توقف کرد و ھمھ پییالی وی دره خونھ انیماش
 ... ی آرام و دوست داشتنیی نما،ی بھ رنگِ آبی با دری اخونھ
 دی سفنی با صورت ِ دلنشی بعد زنی اقھی و دقمی در خونھ رو بھ صدا دراوردزنگ

 یینی کوچک و بیی بھ گود نشستھ، با لبھایی باال رفتھ و چشمھایپوست، ابروھا
...  بودکیتھ ِ چھره ش بھ چھره م نزد.... متناسب با صورت روبھ روم قرار گرفت

 قھوه ی ِ اون پارچھ ری ِ بلوندش رو زی و اون تکھ مودیچیِچادرش رو بھ دور سرش پ
 ...  رگ پنھان کردیا

 ... سالم کردنشیری شیھ سمتم گرفت و با لھجھ  و بدستھاش
 بھ یدست...  کردم می داغ دارش زدم و تعظازی ِ پی بوی بھ دست ھای بوسھ ااری اختیب

 ...  و مارو بھ داخل فراخونددیسرم کش
 ...کردی می احوال پرسیمی گرم و صمنی شاھبا

 ... نشستھ بودمنی ِ بھار و شاھنیمن ماب...  شوھرش نبودمی نشستیوقت
... َ خونھ رو بھ خونم برگردوندنی ِ ای بودن ِ فضایمی حس قدخی خورد کردن یصدا

...  تو روحم بھ چرخش دراوردنمی بھ چشم ببنجای رو ایمی سنت ِ قدھی تونمی منکھیحس ا
 ... داشتمازی افتاده از تھران نری دی سنت ھانیمن بھ ا

 ن؟یشاھ_ 
 : ِ لب گفتریز... مھام نگاه کردبھ چش...  بھ سرم چسبوندسرشو

 جان؟_ 
 ... کھ صدامون باال نرهزدمی حرف می جورھی

 ن؟ی کنایا_ 
ُ خالھ اسمش بگم ِ، شوھره ش راننده سنیا_   تورو بھ نشونیاون دو تا با ماش... َ

 شماره مو میبی غردنیھمونجا کھ فھم...  نی خوبی آدم ھایلیخ...  رسوندنمارستانیب
 ھی بھ روحیلی مراسم دارن کھ خھی گفتنیم...  خونشونمیای بدیگرفتن و قسمم دادن با

 ... کمک کنھتونھی ِ تو می
 :دمی پرسپرسشگرانھ

 مراسم؟_ 
ُ ِ بدون ِ اپن منو بھ خودم ی کرد وبعد با نگاھش بھ سمت ِ آشپزخونھ دیی سر تابا

 ....اورد
 ھی...  شدمرهی کھ جلوم گرفتھ بود خییمتوی ِ شربت ِ وینی برگردوندم و بھ سسرمو

 ...  بھار برداشتم و از من گذشتی براوانی لھی خودم و ی براوانیل
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 اسم نی بھترقایدق..! آره...  حس خاص بھش داشتمھی...  مھربون بودیلی ش خچھره
 " خاص....."  اسم خاص بودنی ایبرا

ُ ِ چند ساعت بھ خالھ بگم ِ من تبدنی کھ بھ قری خانومنیا  اسطوره از زن بودن ھی شد لیَ
 ....بود
 من دم،ی در برابره اون نکشی زجرچی من ھدمی با اون فھمی ِ چند ساعتی از گفتگوبعد

 ....دمی در برابراون ندی سختچیھ
 مادر و پدرش، برادر و ی کھ تو بچھ گیی ھایگاری زجرھاش گفت؛ از باز

 ِ ی رفتن ھاش و صاف کردن کتک ھارونی بیواشکی از دنیکشیخواھرھاش ازش م
 ... شدی کھ بھ سرو وصورتش وارد می درد پیپ

 ... مردگفتنی دو بار ازدواج کردنش و حاالخوشبخت بودنش با ااز
گفت از درک و .... ندارنی مرد بزرگتره اما مشکلنی سال از ا١٠ کھ نی از اگفت

 نی کھ منو بھ ای از مردمھ تھرانیعضیشعور و من گفتم از نبوده فرھنگ تو دل ِ 
ِاوج ... زنانھ اشی اوج خواستن ھاش،ی سالگ٣٠ زن تو سن ِ ھی... من... کشوندن

 نازی گفتم از پر،ید، گفتم از بابا و مادریگفتم از حم....  جوشان و خروشانیمحبت ھا
 تا می و گفتمیگفت... گفتم و گفت... ِاز دلم و دل بھارم...  و مرگشزیز پروو خودم، ا
 ...دمیساعت و د

 ....شب ١٠
 ادی کھ با یزی پروادهی انداخت، امرزمیِ مامان جون خدا بادهی کھ منو یی کوکو سبزِشام

ِ کھ سگرمھ ھای حسامادهی دعوت کردم، نی شاھِی رو بھ ابرویکردنش گره ا  ِ یِ
 ....توھم کرد و نیمیس
 .... کھ بھارو بھ خواب بردی در آخر سکوتو

 ی سرطان اونم از نوع ِ خونھی دمی فھمی وقتد،ی بھ اوج رسشی گفتنِی مقاومت ھایوقت
 ... رو پشت سر گذاشتھ خراب شدم

 ... اصغر و نوازش کردمیعل... دمی ِ دلم کشی رویدست...  شدمتمام
 نبوده و ی مداواش پزشکدمی فھمیوقت...  بودهی نبوده و امامی شفاش دکتردمی فھمیوقت

 ... بوده حض کردمیمعنو
 .... نبودچی در مقابلش ھمانممی من احاال
 کھ ما یاون مراسم...  شفاش بودگاهی مراسم کھ جاھی مراسم دعوت کرد، ھی بھ منو

 دیشا... دونمینم...  بودنشدهی ھا ندی کھ باال شھریمراسم... مشیشناختی ھا نمیتختیپا
 ...دمشیدیمنم نم

 نیِ کردن و منوال ایاری بھ جز من تو تھران کار داره اما ھمھ منو ی ھرکدونستمیم
 ... ادی نمشی پی و مشکلمی بررتری شد کھ دنیسفر برا

 ...شدی صفر برگزار م٢٨ کھ روز یاون مراسم.....نمی مراسمشونو ببخواستی مدلم
 کھ مھمان ِ ی اون مراسمشد،ی انجام مامبری کھ مصادف با رحلت پی مراسماون

 ...بود)) ص(( مخصوصش حضرت محمد 
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 ... ببر کھ شفاش دادی ازش خواستم منو بھ اون مراسمنیبنابرا
تا بھارم قشنگ حرف ...  برش گردونھیتا بھ زندگ...  و بھارمو ببرم تا شفاش بدهبرم

بدون جا گذاشتن ِ .... ندازبدون دست ا... بدون لکنت... داد بزنھ... صدا بزنھ ... بزنھ
 .... کلمھھیھر ھجا از 

 دی کھ بود امیھر چ....  نبودمی اما خوب کابوسومد،ی شب خواب بھ چشمھام ناون
 از گھید...  نبودمری از رفتنش دلگگھید...  ناراحت نبودمدی از نبوده حمگھید... بود

...  تجربھ شده بودھی برام میفقط اومدن و رفتنش از زندگ.... گرفتی م مھینبودش گر
 گذاشتن ِ اری ارزش در اختیھر مرد... نداره  ارزش ِ محبت روی ھر مردنکھیا

 ی مرد ِ زندگیھر مرد... ستی آل ندهیِ مرد ایھر مرد... خودت رو در برش نداره
 ... ستی شناس نی زندگیھر مرد... ستی پول شناس نیھر مرد... ستین

 ؟یداریب_ 
 رو داشتم کھ ییای شھر احساس ِ رونی اییالی وی ِ خونھ وونی ِ دم ِ ای ِ پلھ ھایرو

 ... نداشتیتموم
 .. رو احساس کردمی قدمھی ی در کنارم بھ فاصلھ نی تنھ شاھینیسنگ

 : دادمجواب
 ....اوھوم_ 
 ...دی کشیقینفس ِ عم...  شدقی شب دقِی گرهی تبھ
 ...دارمیمنم ب_ 

 ... ارادهیب...  زدملبخند
 ...دونمیم_ 
 ...خوشبحالت_ 
 و من نیی نگاھش کردم کھ معذب سرشو انداخت پارهی کھ خی سمتش برگشتم، طوربھ

 ...زهی برانگنی مرد چقدر معذب بودنش ھم تحسنی کھ اکردمی فکر منیداشتم بھ ا
 چرا خوشبحالم؟_ 
 ...یدونیکھ م_ 
  دونستنش سختھ؟نقدری ایعنی_ 
 ... اوقات آرهیبعض_ 
 ن؟یشاھ_ 
 ... مردترش کرده بودی شرت جذبی تھی... شت سمتم برگبھ
 جانم؟_ 
 ؟...شناسمیدختررو م_ 

 ... بودنشم جذابھطونی کھ شدمی رسجھی نتنی معذب نشد و من بھ انباریا
 ؟...ی بدونی دوست داریلیخ_ 

 ... ھم انداختمی تکون دادم و پاھامو روسرمو
 ...آره خوب_ 
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 : ِ ابروشو باال انداخت و گفتی تاھی
 ؟ی راه موفقنیپس با رفتنھ شمالمون از ا_ 

 گفتنھ ی ھمھ نقشھ برانی بود؟ چرا ای سوال٢٠معادلھ بود؟ ...  تو ھم گره زدمابروھامو
  دختر؟ھیاسم 

  شمال؟می بردیچرا با_ 
 ھ؟ی طرف کی بدونیخوایچون م_ 
 ھ؟یشمال_ 
 باشھ خانوم؟.. یدونی مزوی شمال ھمھ چمیبر... ی بکننجای اتویقرار نشد کنجکاو_ 
 پروانھ حذف شی با اومدنھ اون دختر تو زندگکردمی فکر منی و داشتم بھ ادی لرزدلم
  نھ؟؟؟؟؟ای شھیم

 یفکره بد.. وانیبا ک.. با بھار... نیمی و سنیاونم با شاھ...  شمال و دوست داشتمسفر
باشھ رو بھش ...  دورم کنھدی از تھران و حمتونستی قشنگ باشھ متونستیم... نبود

 ....می ِ پھن ِ تو اتاقامون رفتیگفتم و ھردو بھ سمت ِ جاھا
 .... ِ فرداھام فکر کردمی و بھ فردادمی بوسبھارو

 ... زدی شور مشتری دلم بشدمی تر مکی بھ اون مکان مقدس نزدی چھر
ِتش اماده ِ و با کاله و دستکش ِ سی ِ گرم بھ رنگ قھوه ای لباس بافتنھی با بھارو
 ...کردم

ِ بار در سمت مادره بھار چادر پوشنی اولیبرا  ... دمیَِ
 ...دمی عشق پوشی اجبار بلکھ از روِی نھ ازرونباریا
 ...دمی سرم کشی عشق روی نفرت بلکھ از روی نھ از رونباریا
 .... دلم گذاشتمشی مرحم روی بغض بلکھ از روی نھ از رونباریا

 ... کردی موونمی قلب بھار دیصدا
 .. برهخواستی فقط مره،ی کجا داره مدونستینم
ُ و مزاحم بگم خانوم بودمی بودنجای کھ ای دو روزنیتو ا: گفتیم  ھی مرتب خواب میَ

 ....نھیبی سبز رو مِیمرد با قبا
   مامان زبونم خوب شده؟یعنی:گفتیم
  لرزه؟ی صدام نمگھی مامان دشھی میعنی: گفتیم
 . بودنی پاھاش سنگیامامان اون مرد صد: گفتیم
 ... دستھاش آروم بودیمامان صدا: گفتیم
  گن؟ی مونیزی ِ کھ تو تلوی اون امام زمانیعنیمامان : گفتیم
 ... بودیمامان چھره ش نوران: گفتیم

 ... ِمامانش بھ بھار فقط لبخند بودجواب
 ....دیکشی دخترش مِی دهی ِ دل ِ زجر دی کھ از پاکی آھفقط
ُ بگم دستگخالھ  ... درو گرفت و بھ تاخت و تاز دراوردرهیَ

 ...  شدداری جلوم پدی ِ مشکی با ابای زنریپ
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 ...  بستھ بودنخی و دستھاش دی سفنگاھش
 و بھارم نیمی کردن؛ منو و ستی ِ خونھ ھدای رو تو قسمت ِ مردونھ وانی و کنیشاھ

 ... بردنگرفتی اونجا صورت مشونییرای بزرگ کھ پذی اتاقھیھمراه بگم خانوم تو 
 ... دمی مجلس دنی و تو ازی چھی شدم و فقط کور
 ...دمی و دزی چھی خدا فقط نی ھمھ وسعت از زمنی شدم و تو اکور
 چشمھ از ھی فقط دم،ی بابار و دی ھاحی مھره از تسبھی شدم و از گذشتھ م فقط کور
 ...دمی خدا رو دیایدر

 می تا بتونمیزنیو بھ آب و آتش م کھ خودمون رینی اصغر امام حسی گھواره از علھی
 ....می و درک کننبیفقط داغ ز

 کھ ی پر کره بودن، گھواره اینتی زی گھواره کھ دور تادروشو از پارچھ ھاھی
 ....  اصغر داخلش خوابونده بودنی بھ نماده علیعروسک

 ی بھارم بدمی نگفتم، فقط دیزی محمد چِی نگفتم، بھ خدایزی احد و واحد چِی خدابھ
 ...  تامل بھ سمت گھواره رفتی اراده و بی ب،یزیاراده و غر

 ... بھ اون مرحم ِ دل زدی قرمزه ش بوسھ ای اون طاقش گذاشت و با لبھای روسرشو
 .... زدملبخند
...  کردن جمع ھی کرد و گرھیگر...  زدرونیپاھاش از تھ گھواره ب....  اون رفتدرون

 ....لبخندم جمع شد
 .....کردم ھی کرد و گرھیگر

..  تعجب تمام ستون ِ بدنشون رو فراگرفتھ دونستمی فقط مدونستمی رو نمی بوشھرزبونھ
 ..... شدی بردارلمیطول و عرض اتاق پر از عکس و ف

 شد کھ ی ِ اتاق پر از عطره گل ِ حضرت محمد شد، پر از عطره گل امام زمانتمام
 ...دهی ش ھممونو آزار می کبربتیغ

 ی ادایبھارم شفاشو گرفتھ بود، فقط برا... بھارم خوب شد... بھارم شفا گرفت...  اره
 .... احترام اومده بود

 ... و گلوھا بغض کردندیبھارم نال.. دی و شونھ ھا لرزدی نالبھارم
... دزدهیمنو م... َ من بدهیبابا... من بابا ندارم تو بابام شو... سالم بابا... سالم آقام_ 

.... خوامی میزی چھی فقط خوامیآقا من بابا نم....شھیلی سی جانی انیبب... اون منو زد
داره داداش ....  خوبھیلیآقا مامانم خ... نکنھھی گرگھی دخوامی مامانم بخنده، مخوامیم

 کھ من االن یتو بود... یآقا تو بزرگ... کنھی بزرگھ میداره منو آبج... ارهیبرام م
 ...اقـ... اقا، اقام باش... گفتمی وقت میلی بابا رو تو خھی اونوقتھا من..زنمیحرف م

 کھ جلوش قد علم ی اون مردنھ،یبی مدونستمیم... ھقش نزاشت کامل کنھ حرفشوھق
 ....کرده رو

 ...  دلش پره پس سوت کردمدونستمیم
 .... ِ جمع شدت گرفتھ بودیاھویھ...  اومدنمردھا

 ... مردم بودن...  بودوانیک..  بودنیشاھ
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 کالھش کرد و رهیموھاش رو ز...  پر تر شده بودی بھارم با اون رنگ قھوای ھاشونھ
 :گفت
خوبشون .. نکنضی رو مثل من مری نی نچیمن خوب شدم اما ھ.. یآقا مرس_ 
 ... خوب دارنیاونا بابا..کن

 فقط دیرسینمصداھاش ...  فرو رفتنی در چنگال شاھمیشونھ ھام مستق.. دی ترکبغضم
 ....شھی مثل ھمداد،ی ارامش مشھیفقط مثل ھم....زدی اصال اون داد نمکردینوازش م

 
 ...نجامیپروانھ من ا...  نشده یزیچ... پروانھ آروم_ 

 بھ گوشھ یصدام حت... دیرسیصدام بھ حلقم نم....  ِ اون منبع آرامشنی شدم مابپنھون
 .... دیرسیخودمم نم

 "  ـــــــــــــا ممنونــــــــــــــــــــ ـــــمـــــــــــــــــــــیخدا"  ِ خودم داد زدم درون
 ...رفتی مشی پی داشت عالزی طلسم بود کھ با شکستنش ھمھ چھی دی حمانگار
 ...ِ اصغر تو شکممی بھارم، حاال علم،یزندگ

نخود ِ گرم و ... ِپر از آش زرد و آش ِ رشتھ... نی ِ زمی بھ پھنادنی سفره گسترانھی
 .... ِ اصل ِ بوشھریخرما
 ... و بھ اون گھواره چشم دوختھ بودخوردی سرمست مبھارم
 از خواستمی اما نمدونستمیم...  دوباره لکنتش بھش برگردهدیترسی مزد؛ی نمحرف

 ِ ی گانھ  ِ بچھی کھ ھست بھ اراده ی ھر چخواستمیم...  باشھیطرف ِ من اجبار
 ...ادی مستقل از فکرش بھ زبون بخواستمیخودش باشھ، م

 مجلس دادم و ازش خواستم ھر ِی بستھ پول دراوردم، بھ بانھی کردم، فمی تو کدستمو
 ری ِ خیھزار بار دعا...  واسھ گھواره خرج کنھفرستموی کھ براش می مقدار پولھیسال 

 ِ پوستم رسوخ ریچقدر تا ز... دیچسبی دعاھا بھم منی خانواده م کردم و من چقدر ایبرا
 یی درونش جاای چقدر از تھ دل بود، چقدر دروغ و رد، بویچقدر واقع... کردیم

 .... دعا کردنھا بودمبای زنی ِ ایچقد تشنھ ... خواستمی دعاھارو منینداشت، چقدر من ا
 تمی ِ رنگ پام اذنیرازجوراب ِ پا... دمی ظھرو خوندم و ھمونجا سره جام دراز کشنماز

...  بوددهیبھار کنارم خواب... دمی باد کرده مو دیتازه رگ ھا... درس اوردم... کردیم
 : بود گفتمفشی ِ تو کلی کردن ِ وسازی کھ مشغول تمنیمیجاشو درست کردم بھ س

 م؟یری میک_ 
 ... بھ سمتم چرخوندسرشو

 ؟ی چقد ورم کردیپر_ 
 ...ستی نادتی حال و روزم بود، نی سره بھارم ھمستی نیزیچ... دونمیم_

 ... ِ آخر نھ ماه ِ چھارمتیآره اما سره ماه ھا_ 
 ... از ندونستن تکون دادمیسر
 .... وهللادونمیچھ م_ 

 : بوده گفتنی دراورد و بعد از قطع کردنش کھ حاال مطمئن بودم شاھشویگوش
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 ...میفتی را مگھی ساعت دھی ھی_ 
 : ناز کردم و گفتمبھارو

 ...باشھ_ 
 ..ستی شمال زشت نمی بری پرگمیم_ 

 : نگاھش کردم و گفتممرموزانھ
 مگھ خودت ؟یگی چرا ھمھ ازش بد م؟یشی مدی سرخ و سفادیتو چرا تا اسم حسام م_ 

 شش؟ی پی منو بردینبود
 ... باخت، اما زبونش بردرنگش

 .. مزاحم باشمادیخوشم نممن فقط ... یدی مری گینھ بابا تو چتھ بھ ھمھ چ_ 
 ؟یستیاالن ن_ 
 ...ی ِ نھ فرده خاصنی االن، متعلق بھ امام حسنجا،یچرا اما ا_ 

 ..  بودی پر معنحرفش
 ..  لبخند زدمفقط

 ... کردری کھ سفره ش جھان و سینی حسبھ
 ...ادی نمشی پمی و مشکلمیریم.... ستی نی مشکلزمینھ عز_ 

 بھ رفتارھاش شک شناختم،یمن دوستمو م... جھی تکون داد، اما معلوم بود گیسر
 از جانب ِ ی ِ ھر رفتاری جواب برانیباتری پس سکوت زنانیداشتم اما بھ خودش اطم

 ...اون بود
 ... ، خونھ رو پر از صدا کرداطیِ طبل و سنج از حیصدا

 بودم و دوست داشتم از دهی بار دی بوشھر فقط ی ی از شبکھ شناختم،ی صدا رو منیا
 ....نمشی ببکینزد

 ... ھای بوشھرِزی سبک از سوپرانی ِ اداری سپردم و رفتم بھ دنیمی بھ سبھارو
 ی دستھ ھانی پر از نخل و ااطی بود کھ تا حاال نداشتم، اون حی اون در حس ھای پشت

 ...  کربال انداختی صحراِادی بھ دست منو ی با طبل ھا و سنج ھایعزادار
 .. گردوندی برمی و بھ زندگنی قطره آب حسھی کھ ییاونجا

 ... کردمھی اراده گریب
 ... دادمگوش
 .... بودینی کربال و دل ِ ھمھ حساونجا
 ...دی کناره اھام بھ زانوم چسبیجسم

 دنشوی پف آلودش خبر از خواب پریچشمھا... بھارم بود... سمتش برگشتمبھ
 .... سرشو نوازش کردم و بھ قامتش چشم دوختم...دادیم
 ... کردیو ِ صدا بود کھ حرکات ِ من رو حس نم محنقدریا
 وقتھا با حرکت یبعض.. کردی می باھاشون ھمخونمیلیخ...  رو دوست داشتئتی ھنیا

 کھ چقدر دمی رسقتی حقنی و من بھ اارهی مثل اونا ادا دربخواستیدادن بھ پا و کمرش م
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"  ھزار مرتبھ ایپس خدا..  کنھی زندگتونھیبھارم خانوم و سالم وار م
 " شــــــــــــــــــــکر

 .... بار احساس مھم بودن رو بھم دادنی ِ اولی م، براختھی ِ پشت ِ سر رآب
 کھ خالھ بودن ِ ی مغموم ِ خالھ بگمی با چشمھایِ ِ پشت ِ سر از سر دلتنگی ھانگاه
 ... ِ بار احساس آدم بودن رو بھم دادنی اولی رو بھ دھنم چشوند برایواقع

 با دی فقط بانباری ا،ی با پول حرف بزنخوادی نمنباری ا،ی کردم کھ پردای احساس و پنیا
 ....نیفقط ھم... یدل و احساست حرف بزن

 ...کردی مبای و زنی و جو ِ ماشزدی مدام حرف مبھار
 ....کردی می سرشار از محبت رو بھ ھمھ ارزانیدل

 رو ی نبود کھ گوشنیمن حقم ا... چندم بابا زنگ زد و من رد کردمدونمی بار ِ نمیبرا
 رفتار کنن و کردی کھ برادرانھ پشتم رو نوازش می کسن،ی شاھیعنی م،ی ِ حامیرو
 ی اون قطع کنن و فخر بفروشن بھ حاجی محبت ھای ارزشو روی ِ بی گوشیحت
 ...  بودنشونیریام

 .... دخترشون بودممن
 دخترم، از جنس ِ احساس، از جنس ِ ھی من گرفتنی مادیذره  ھی ذره، فقط ھی کاش

 ....بای زی ِ سرش، از جنس ماندن ھای پدر رویبودن، از جنس لمس ِ دست ھا
 نا یمن جسم....  ناب و دخترونھ استی دل پر از تالطم ھاھی دلم دونستنی مکاش

 کھ فقط احساس یدل... دست نخورده و بکر... باکره دارم بھ عکسش دلم باگره ست
 ...دنی رو پرسی نھ عاشقانھ مرددهیمادر بودن و چش

 کھ از کار برگرده و یعادت داشتم بھ مرد...  نبودم فقط معتادش بودمدیِ عاشق حممن
 ِی زنانھ غذاشو بھ دھنش برسونم و اون حض از دست پخت مادرانھ ایمن مادرانھ 

 .... کنھدی و تمجفیزنش شروع بھ تعر
 ی غرق ِ در شادی فرشتھ ھای آسمونا شروع بھ پرواز کنم و از صدا من بر بال ِو

 ...مغروق بشم
 ناخواستھ من بھ دست ِ ای خواستھ یول...  من خودمو بھ کم بودن وفق داده بودمآره
 ِ ی ِ معده ی کھ برایطور...  بودمیادی ِ اون زی افتاده بودم کھ متاسفانھ برایکس

 ی ھممونو غرق ِ تباھشی ِ خوشبختاتیدن ِ محتو رودل شدم و با باال اورشیزندگ
 ....کرد
 ... اصغری خودش، بھار، و حاال علمن،
 ِ ی کھ جای ِ ابان ماھزهییپا... یزیی نبود، گرم نبود، سرد بود و پایری ھا کوجاده

 ....خودشو بھ آذر داده بود
 نی ِ شاھشنھادیبھ پ....میدیرسی بھ شمال مانشی و ما ھمزمان با پاشدی صفر تموم مماه
 حرکت ی و از ھمون راه بدون ِ توفق بھ سمت ِ سارموندی تھران نمچکسیھ
 ....میکردیم
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 چنگ بندازه تا حرفھاشو با ی بھ کس و چدونھینم...  ھول ِکردمی چرا احساس مدونمینم
 .... تمام و کمال گفتھ باشھ

 دی شاگفتم،ی منیاھ بھ شنوی ادیبا...  بھ درمان ندارهازی روحم نگھی دکردمی ماحساس
 .... داشتھ باشھی احساسنیاونم ھمچ

 گھی جلسات بود، اگر نشھ و نرم دنی ھمنی با شاھداری دی ِ من برای بھانھ تنھا
  داشتھ باشم؟؟؟؟؟داری باھاش دیچطور

 دارم یمن احساس ِ بد...  ِ دوبارهی برادری از ب،یی حامی از بترسیمن م... گمی نمنھ
 ....خواستمی مزی و مثل ِ پرونیمن شاھ... من بھ بودنش عادت کردم... از نبودنش کنارم

 ...می شده بود و ما ھنوز تو راه بودشب
از من خواست برم جلو تا اون .... یداری تر از ھر بداری و من بومدی خوابش موانیک
 بود و دستش تو  گذاشتھنیمی سی شونھ ی عقب و استراحت کنھ، بھار سرشو روادیب

 صداش کرد متوجھ وانی کھ کی تو فکر بود، طورنیشاھ... من گره خورده بودیدستھا
 ...نشد
 ... صداش کردممن
 ن؟یشاھ_ 
 : مردونھ و بم گفتی صدابا

 جانم؟_ 
 : باال انداخت و گفتیی ابرووانیک

 می لو و ما برادی بزن کنار تا اون بگھی عمو میچیھ... خدا شانس بده.. ِ منی وایا_ 
 ...می خوابمونو بزاریعقب کفھ 

 : و گفتمدمیخند
 ...نھ کفھ...کپھ_ 
 : گفتشدی مادهی کھ پی و در حالدی کشی اازهیخم
 ... جونیحاال ھمون ابج_ 

 .... زدوندی دوباره پاھاش و بھ پدال ِ گاز پنی و شاھمی کردضی تعوجاھامونو
 ... دمی جام دراز کشیرو...  نزدمیحرف
 .... گوگوش از سکوت فاصلھ دادمِی و با گذاشتن ِ آھنگ ِ پنجره نی ماشیفضا
 حاصل کردم، نانی اطمنی ِ ماشی کھ از خواب بودنھ تمام ِ اعضای ِ مسافتی از طبعد

 از ی احساس خوبکردمیاحساس م... کنھی می رانندگی داره عصبنیاحساس کردم شاھ
 االن، تو نجا،ی منو اکردمیاحساس م... می اضافکردمیاحساس م....  ندارهششینشستنم پ

 ...!نھ... کردمیاحساس م.... خوادی نمتی موقعنیا
 حسھ کھ بھ زن ھا یَاھھھھھھ بھ ھرچ....  باھام باشھی احساسچی ھخواستمیاصال نم

 ... اضافھ کردنشمشمیش
 ... مغزمو بھ احساسم بدمارهی اختدی نبانھ
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بھ سمتش ....  گاھم رو فراھم ساختمھی تکبیت ترنی زدم و بھ اوندی بھ داشبورد پدستمو
 ...خم شدم

 ...شدی باز و بستھ مشینی بی پره ھایشگی ھمتی رسم عصبانبھ
 ؟ی خوبنیشاھ_ 

 : سربھ روبھ رو گفتھمچنان
 ....دستتو بزار رو دنده_ 

 :دمی پرسمتعجب
 ؟یگی می داریچ_ 
 ...گمیدستتو بزار رو دنده م_ 
 ... ترس، چشمھامو بستمبا

 ..دمیدراز کش... دمی جام خوابیرو
 .. ِ سمت ِ خودم با چشمھام چنگ برداشتمی شھی دنده گذاشتم و بھ سمت ِ شی رودستمو

  بزارم؟دیچرا با_ 
 ... از دستش خارج بشھی بھ راحتتونستی منی کھ تعادل ماشیطور...  سمتم خم شدبھ
 ...ستمیم نِ د مگھ من آدخوام؟ی منھ نامرد آرامش نمیکنی فکر میِد لعنت_ 

 ... آھنگ ِ گوگوش ِ آروم اما کوبندهنی شبو ایاھیس...  بند اومده بودنفسم
 .. ی اگھی دزهی چای از برادرانھ دوست داشتنھ دونستمی قلبم کھ نمضربان

 .... گھی دی دخترای متعلق ِ بھ منھ دونستمی کھ نمی و برنده ازی تی ھانگاه
 ....ی اگھی کس ِ دای منھ اسپامھی ددونستمی کھ نمی ِ گرم و آرومیدستھا
 نفس تونستمیچرا نم.... ومدیچرا صدام درنم... کردمی لکنت بھارمو درک محاال

 نی ِ ای ھای از بدد،ی از حم،ی نفس بکش، تو االن آزادی چم شده؟ پریعنی... بکشم
 ... نفس بکشا،یدن

 ... بودھی شبنی ِ شاھی صدا بھ صدانیچقدر ا...  زد آروم باشادی از درون فرییصدا
 پروانھ؟_ 
 ... سمتش برگشتمبھ

 ....  کرددای پانیلکنتم پا...  برگشتنفسم
 بلھ؟..َب_ 
 ...نمی ببتونستمی تخم چشمھاش و نمگھی چرا ددونمینم... کردی چرا نگاھم نمدونمینم
 ... نروشمی از پچوقتیھ_ 

 ِ ی تکرارھانی بود؟ ای چی برای و مبھمیجی ھمھ گنی بود؟ ای ِ دوگانھ چی حرفھانیا
  بود؟ی چدنمینفھم

 حرفھا چھ نی بگو از گفتن ِ اھ؟ی بگو منظورت چھ؟ی حرفھا چنی بپرس چرا؟ بگو ایپر
 ...ی داریمنظور

 :دی زبون کھ فقط نالنی بھ حرکت دراومد و لعنت بھ ادی چرخدھنم
 ...باشھ_ 
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 .... دعوت کردی از پشت گردنمو بھ خفھ گییدستھا
 از ی کسیکیتو اون تار... دمی کشرونی بنی شاھی ِ دستھاری از زاری اختی بدستمو

 ...کردی نمدای پیھدف ِ من آگاھ
ِ ِ بھار نقل گوشم شدی کھ صداِی کنمی ببببرگشتم ُ... 

 ؟یسالم مامان_ 
 : بھ طرفش چرخوندم و گفتمسرمو

 ...سروصدا نکن خالھ و عمو خوابن... سالم عمره مامان_ 
 : کھ فقط خودم بشنوم گفتی گوشم طورکناره

 ...ی بھ اسم صدام کندی چون خودش گفتھ باگمی عمو نموانیمن بھ ک... وانیخالھ و ک_ 
 بھ من زد و رو بھ بھار یچشمک...  باعث شد بھ سمتش برگردمنی ِ شاھی خنده یصدا

 : کھ چشمھاش بھ جلو بود گفتیدر حال
 گھ؟ی دیعمو صدام کن دی تر از اون لنده ھورم باکیاونوقت من کھ کوچ_ 

 ِ خاص ِ ی بھ فکر رفت و بعد سرشو تکون داد و با حالت بچھ گونھ ی لحظھ ابھار
 :خودش گفت

 ...ھینطوریا..آره...گھیحتما د_ 
 ...میدی ھردو باھم خندنی و شاھمن

 بود دای کھ کامال در چھره ش ھوی پا و اون پا کرد و بعد از سردرگمنی ای کمبھار
 :گفت

 عمو؟_ 
 : زد رو فرمون و گفتنیشاھ
 جان ِ عمو؟_ 
 ھ؟یلنده ھور چ_ 

 : زد و گفتی قھقھھ انیشاھ
 ... و مھربونھبای زیلی موجود خھی_ 

 ... اولش برگشتی تکون داد و دوباره بھ جای سربھار
 ھی راننده و ھمراه ِ کنارنی از اشتری بخواستی بود و نمسی پلاری بچھ م ھمیناسالمت

 ... کنھتتیراننده رو اذ
 
ِ بھ سبب روز یکی راه بود اما حاال کھ ترافی ساعت١ کی تا رامسر بدون ِ ترافی ساراز

 حساب نی بود و با اختھی بودن تو راه بھ راه افتاده بود، تمام معادلھ ھامونو بھم رلیتعط
 ....شدمی ِ آقا حسام می و من شرمنده دمیرسی تز از وقت ِ ناھار مریحتما د

 ... ھیکی شمال نگفتنش بھتره، چون کھ اومدنھ اسمش با تموم شدنش از
 ھی... ادی بھ عمق ِ مردمک ِ چشم ِ انسان مشتری خطھ بنی ِ قلم ِ خداوند تو اییبای و زبھار

 و در ھم گره خورده، ھمون دهی ِ سر بھ فلک کشیدشت پر از آب و علف، درخت ھا
....  رو بھ وجود اورده بودنیعی طبیبون ھی جاده سای برااری اختی کھ بییدرخت ھا
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 کم ییبای از زیزی ِ شب ھم از روزش چی گرهیت...  یآلودگ  ِ بدونھیزی ِ پاک تمیھوا
 کناره جاده ِینی چنی ِ چی ِ رنگارنگ و دامن ھای با شال ھای محلیلباس ھا... نداشت

 ... کنمستادنی و مجبور بھ انی فروش منو راغب کرد کھ شاھیبرا
 ِ عمو حسام ی تا اون جا تو خونھ دمی ھرکدوم دو دست خرنیمی خودم و بھار و سیبرا
 ی چند روز زندگی برادونستمی ا فرھنگشون نمیزی کھ چی محلی لباس ھانیبا ا
 با رنگ و نقشش آشنا دی بودم و حاال باگانھی کھ باھاش بیزی چی زندگقایدق.... میکن
 ...شدمیم

 ...  خستھ شده بودیلی خنیشاھ
 ... ِ ترمز و گاز بھ وجود اورده بود تا شمالی رو روی جنوب با پاھاش دونده گاز

 ... و بھ دستش دادمبی قاچ از سنیآخر
 ...  وارد شدی خاکی بھ گردنش داد و تو کوچھ ایچیپ

 از خودش دی اما بادونستمیم....!دونمی مھابا استرس داشت چرا شو نمی بنیمیس
 ...دمیشنیم

 متوقف شد و ھمھ بھ جلومون ی ِ تازه ساختی ِ دو طبقھ ی ِ خونھ ی جلونی ماشی ھاقدم
 ....میپرتاب شد

 ِ ی برای از ھرکسکردمیاحساس م... شدادهی سر خوش دست ِ بھار و گرفت و پوانیک
 .... خوشحال ِشتریخوب شدنھ بھار ب

 ن؟یشاھ_ 
 .... نبودنی تو ماشیکس....  سمتم برگشتبھ
 ؟یخستھ ا_ 

تو عمق ِ چشمھاش خبره شو بھ رخ ِ چشمھام ...  شدرهیبھ جشمھام خ.. . زدیلبخند
 ...دیکشیم

 ...دی کشیقی عمنفس
 ...ستمین.. نھ_ 
 : شم کھ گفتادهی وباز کردم پدر
  خواھش کنم؟ھی شھیم_ 
 ...دی لرزدلم
 ...آره حتما_ 
 نیح...  ِ انگشتھاش بھ تاخت و تاز دراورد ی شو الرهیدستگ...  سمت ِ در برگشتبھ
 : شدن گفتادهیپ

 ....ھی کھ اون شخص کیفھمی خستمھ اما فردا میلیخ..امروز و کنجکاو نشو_ 
 :گفتم
 چرا؟_ 

 : توجھ بھ رد ِ نگاھم گفتی بدوباره
 ... مامان خانوممَی از انرژی و من االن تھخوادی میادی ِ زیچون گفتن ِ بھ تو انرژ_ 
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 دهیشخص ِ ساب((  اونکھ بفھمم سبابش ی کرد بدنی مھابا در دلم شروع بھ سابیب یقند
 ... بودیک)) دھنده

 ... گرد شد و بستھچشمھام
 ی از بردن ِ اسمم با لقب ِ مامان خانوم بھم دست داده بود کھ وصفش در دلم نا گفتنیلذت
 ....بود

 ... وارد شدمی ِ بزرگاطی شدم و بھ داخل حادهیپ
 جلوتر از ما در حال ِ داخل ِ کرد،ی کھ پشت بھ من حرکت منی بھ جز شاھھمھ

 ... ساختمون شدن، بودن
 رابی سییبای زنی روز و از انی وارد شم کھ از ایوقت...  داشتم جدا وارد شمدوست

 ...شده باشم
 قدم نیمیس... شدی وارد مانی گووانی ِ بلند ِ خنده و کی با صداوانی کنان با کی لی لبھار

 و خودش رو بھ مقصد زاشتی ماطی ِ تھ ِ حی نامطمئنش رو تو سنگ فرش ھایھا
 ....رسوندیم
 ... منو

 ....شدمی مکی کنارم بھ اون خونھ نزدی از خودم، از خودھای تر از ھردوردور
 ...کردمیُ کھ اخت شدنم باھاش رو احساس میطیمح
 ..!یطیمح

 ِ ی ِ نثر ِ خداوند و چشمھایعیوه ِ طب وج،ی بدون ِ رنگ و لعاب ِ تصنعبا،ی زسبز،
وجب ...  بودنی ِ زندگی بازنی ای ِ نقش ھای ِ انسان ھمھ و ھمھ اجرا کننده نیطالع ب

 کھ یدنی بود نادی برام رنگرانیاز جنوب تا شمال ا...  خاک و بو کردمنیبھ وجب ِ ا
 .... بودم  عادت کردهدنشیتازه بھ د

 ....  آشنا منو بھ خودم اوردی مردی پاھایصدا
 .... باال اوردمسرمو

 از صورت کھ قرمز و گلگون شده ی گردمی و البتھ تاس، نومدهی در نی با موھایمرد
 شده در چھره ش کھ مرد بودن رهی ِ ذخی و البتھ مردونگباشی ِ زی ِ رنگیبود، چشمھا

 ....دیکشی مدیرو بھ رخ حم
 ...خارج شو، خارج شو... دش کرده کھ فکرمم دستخوش ِ خودی بھ حمَاه

 سالم خانوم مھندس؟_ 
 ... باال کردم، توچشمھام نگاه کردمسرمو

  واسھ خودتونااااانی دست و پا کردیچھ خونھ و شھر... سالم آقا دکتر_ 
 روزه اول ِ عقدو نگاه ھام بھ دندونھ ادهی دندونھاش باعث شد چند لحظھ فیرد... دیخند
 ...وفتمی بدیحم
 ...می شدی ما رامسرگھیآره د_ 
 : گفتمی خنده ابا

 .... بوده تو طالعتونییبایچھ شھره ز_ 
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 پشتم و نی تن ِ شاھینی بھ غبغبش انداخت، صداشو صاف کرد جواب بده کھ سنگیباد
 نم،ی ببتونستمی از پشت ِ سر ھم مشوینی باز بی پره ھای کھ بھ خوبینی سنگِینفس ھا

 ...دباعث ِ قطع شدنھ جوابش ش
 ...نی ِ شاھی رودی ِ گرد ِ آقا حسام قشنگ چرخیچشمھا

 ...بھ بھ_ 
 بود، چرا شو یبرخورد ِ تنش بھ من عمد... ستادی بھ من اکی کالفھ نزدی کمنیشاھ

 ..دونمینم
 سالھ ٣٠ ِ من ِی برازنده کردی رفتار مینجوری کناره اقا حسام انکھی از اومد،ی نخوشم

 ...  ھردو تو ھم گره خوردنی حسام و شاھی فاصلھ دادم کھ اخمھایخودمو کم... نبود
 ی کھ بی من از اون صحنھ ای دادنشون با ھم، ھمراه شد با دور شدن ِ ناگھاندست

 ...  داده بودمباشی ِ نھ چندان زیُ دم بھ تلھ اریاخت
 ... کھ بھ قدرت ِ پاھام شک کرده بودمداشتمی تند تند قدم برمنقدریا

 ِ اطرافم؟ چرا یای اوردم از دنیچرا من سر در نم...  مبھوتم کرده بودنی ِ شاھحرکت
 ِ آشنا شدن ِ ی بود کھ برای اون شخص کیعنی دارن؟ ی برام چھ نقشھ ادمیفھمینم

 .... روز صبر کنمھی می بحران ِ زندگنیباھاش تو ا
 ِ تخت ی روونی و گرنیمی حواس در اتاق و باز کردم کھ سی کجام فقط بدونستمینم
 ِ تخت بود و حواسش ی رودهی نگاھش بھ بھار خوابخت،یری صدا اشم میب... دمید

 ...اصال بھ من نبود
 واقف طشی وارد کردم، تازه بھ محنی بھ زمی ِ تند و کوتاھی نک ِ پاھام ضربھ ھابا

 ....شد
 ... سمتم برگشتبھ
 یانگار مسخ شدنم تموم.... بودمستادهیھمونجا ا....ِ پشت دست اشکھاشو پاک کردبا

بھ ...دمیبھ خودم کھ اومدم اعترافاتشو شن.... بغلش بودمیبھ خودم کھ اومدم تو...نداشت
بھ ...دمی دیقلی وار صاف و صنھیِخودم کھ اومدم اون مرده تاس رو تو قلب دوستم آ

ِواج پر  امی بھ خودم کھ اومدم صدادم،ی و دنیمیِ سخت سو  سردِیایخودم کھ اومدم دن
 ... حس کردمدم،ی و شننیمیِتالطم ِ قلب س

 ....ِ و گوش من بودنیمی قلب ِ سِنی راز مابی خودم کھ اومدم، پرده برداشتم از ھرچبھ
 ...کردی قلبش کوبنده ذھنمو آشفتھ میصدا

 ن؟یمی سیچرا قبال بھم نگفت_ 
 ... زدیپوزخند

 بھ شوھره دی نبانکھی از دست دادم؟ اوی چدمی متاھل بودم فھمی وقتنکھی و بگم؟ ایچ_ 
 ....  ولم کن توروخدا؟ی آخھ پری کنم؟؟بھ چانتینامردم خ
 ... وارد کردمی در پی پی دستش ضربھ ھایآروم رو...  گرفتمدستھاشو

 ..... اون کھ دوستت داره تو ھم کھ؟یکنی شلوغش میادی زیتو دار_ 
 ...دی از تو دستم کشدستھاشو
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 ی حلقھ چوقتی ھگھی خاکم قول دادم درهی ِ زیخودم و مامان و بابامن بھ ... ینھ پر_ 
 .... و تو انگشتم نکنمی مردچیھ
 ... من پوزخند زدمنباریا

 ِ خوب و مرفھ ش ی ندهی آدم از آشھی مگھ موونھیاخھ د... َ سممی سی اوونھیتو د_ 
 یکی شده ش زده؟ من ای و تارک دنتی کھ تو موقع ِ عصبانیبگذره بھ خاطره حرف

 ؟ی بدبخت شزارمینم
 ...!من_

 ازی ھمراه نھی بھ ی روزھیتو ! یشی مریتو پ... ی نظر بدخوادیتو نم...یچیتو ھ_ 
 ی خوده تو بودنیھم... نکن با خودت...  زنی دارازی ھمدم نھی روز بھ ھیتو .... یدار

 کاره یال تو دار حاخورهی بھ دردت نمدی کن حمی خدافظتی با زندگی پریگفتیکھ م
 ؟یکنیمنو م

 ... زانوھاش گذاشتی روسرشو
 ...خواستم بلند شم کھ دستمو گرفت.. شدشیدلم ر... دی کشآه

 ؟یپر_ 
 ... زدمیلبخند

 ...ارمینترس بھ روش نم_ 
 ؟یپر_ 
 ...گمی نمیزی چنمینترس بھ شاھ_ 
 ؟یپر_ 
 ھ؟ی چگھید_ 
 ...ی مرسیلیخ_ 
 ... ِ مھربانی خواھش آبجیلیخ_ 

 ... آزاد کردم و خودمو تو بغل ِ بھارم جا دادمدستھامو
 تپل تو انگشتھاش مشت شده بای چقدر خستھ ش بود کھ دستھاش گرد و تقردونھی مخدا

 .... ِ موھاشم باز نکرده بودی گره یبود و حت
 ... آزاد کردمموھاشو

ھ از ھر  کیخواھر...  بودنیمی بھ فکر کردن نبود، سیازی پشتم رو گرم کرد، نیزیچ
 ِ ی نبود؟ چرا رابطھ نازی پرنیمی ِ سی چرا بھ جایراست...  تر بودکی نزدیدوست
  تخت شناور نبود؟نی تو ایخون

 ....ِ خاصش در تالطم فکرھام شناور بھ خواب رفتمِی بھ چھره رهیخ
 ... ِ خواب آلودمو باز کنمیِ شرشر بارون باعث شد چشمھایصدا

 کرد و آخر سرم نتونستم درست تمرکز کنم تا دای تا صبح ادامھ پدنمی کھ خوابیشب
 ...دیدرست بخوابم آخر بھ سر رس

ِ تموم نی از بھار و ازشاھد،ی و حمزی و بزرگ از پروکی کوچی کھ کابوس ھایشب
 .... بودختھی ِ دلمو تا صبح برانگیحالھ ھا
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 ... کردسی خودشو خ کھ بھاری بند کرده بود، شبنمیمی ِ خرو پف ِ سی کھ صدایشب
 ....  بود و نبودی ھر چدی رسانی بھ پابالخره

 و بھار نیمی فارغ از ھمھ جا تو تخت کنار ِ سی وقتدنمون،ی روز بھ محض ِ رساون
 ِ ی شدم صدا از تو سالن ِ خونھ داری کھ بمی نشدم، وقتداری نھارم بی برایخوابم برد حت
داشتن با % ١٠٠ تو تخت کنارم نبودن و نیمیبھار و س.. کردی موونھیحسام ادمو د

 ...کردنی میطونی شوانی و کنیشاھ
 ...  فکر کردمنیمی بھ سیلی روز تو جام تو تخت خاون

  نوشتھ بشھ؟ینطوری سرنوشتش ادی چرا بانکھی ابھ
 کھی تی ِ شوھرش جا بشھ و آخر سر بدون ِ گرفتن ِ حتری و تحقنی تا تن تو توھدی باچرا

 ره؟یالق بگ ش طھی از مھریا
  ِ شوھرش عاشق بشھ؟ی ِ قبللی درست دوباره تو ھمون نقطھ از فامدی باچرا

 بھ زورم شده اونو بھ حسام ی حتنکھی و بھ اکشونتش؟ی سرنوشت تا کجا منی انکھی ابھ
 ....رسونمیم
 .... تصور لبخند زدمنی ابا
 ی خوشمویدیخند... می خوش بودمویدی تلنگر ِ اون لبخند تا شب سر کردم، خندبا

 ..  تو ھمش منو ھم، تو ھم کردی کھ با اخم ھانیاما امان از شاھ... میکرد
 " یچیھ: " گفتی می و سردی محلی چتھ؟ با بگفتمی میھرچ
 ..! کردی نگام نماصال

 لحظھ احساس کردم اون دختر ازش خواستھ با من سرد شھ اما اون دختر کھ منو ھی
 ....شناسمشی گفت منی آخھ شاھشناخت،ی مدمی شاشناختینم

 احاطھ کردن کردنھ ذھنم یھمھ با ھم برا...  ھمھ با ھم بھ ذھنم ھجوم اوردنافکارم
 ....کردنیتالش م

 ...  حاالو
خودمو جمع ... دی دبیتمام روحم آس...  تمام ِ تنم کرخت شدشبی اوردن ِ دادی بھ با

 داده ھی کھ مامان روزه تولد ِ پارسالم بھم ھدی رنگیاسی ِ کیتون... بلند شدم... کردم
 ...بود و تنم کردم

 بھ روحم یاسی ِ آرامش ِ اون رنگ ِ قی ِ روبھ روم و تزری ِ قدی نھی خودم تو آدنھی دبا
 ...لبخند زدم

 ....  ِ افکار ِ بدم از ذھنم فاصلھ گرفتنتمام
 .... نگاھمو موشکافانھ بھ اطراف انداختمدم،ی بھ سالن رسیوقت

 ... رونی و بھار در حال و دو بھ سمت ِ بنیمی و سوانیک
 ؟..نی در حال ِ گشتن تو لپ تاپ، و شاھحسام
 .... بازم نبوددمی بھ سمت ِ آشپزخونھ کشی نبود؟ سره کچرا

 ... سالنھ بھ سمت ِ حسام رفتمسالنھ
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 ِ خونھ حاکم ی بھ رونی سھمگی سکوترونی دفعھ با رفتن ِ اون سھ تا بھ سمت ِ بھی
 ....شد
  آقا حسام؟ریروز بخ_ 

 ... بھ سمتم برگردوندسرشو
 ... کردتی لپ تاپو بھ اونور ھدای لبخندبا

 ...ی و مجلسکی شایحال ِ شما؟ صبحتون بھ قول ِ امروز..! ھیبھ بھ سرکار ال_ 
 ... زدمیلبخند

  کجاست؟نیشاھ... ممنون_ 
 ن؟یحاضر...  کجاستنیفھمی باھاتون حرف زدم میوهللا بعد از صبحونھ وقت_ 

 ...  بزرگ بھ دلم ھجوم اوردی ادلشوره
 ...ـینھ من گرسنم ن_ 

 ... ِ تذکر باال اوردی بھ نشونھ دستشو
 ... باال اول ِ راھرو سمت ِ چپیبعد از صبحونھ تو اتاقم طبقھ _ 
 ...ای باش کھ مارو نخورریفقط س.... یای برم تا تو بمنم
... دمی کھ رفتنش رو نفھمدی لرزیطور.. دیلرزی اما من دلم مزدی لبخند حرف م بااون

 بھارم دنھی کھ بدون ِ بوسدی لرزی طوردم،ی کھ صبحونھ خوردنمو نفھمدی لرزیطور
 کنم کھ از ی باشھ؟ نکنھ بخواد براش کارضی مرنیصبحمو آغاز کردم، نکنھ شاھ

 ست؟یدست ِ من ساختھ ن
 ...نجاستی انی حاال باال رفتن از پلھ ھا احساس کردم شاھدر
 ... مشامم بھ اعتمادش عادت کرده بودیحت... نبود...  برگشتمکی سمت ِ عطره اللبھ

 خواستیفقط نم... نھی شاھدونستمیم...  ادغام شدیکی ی ِ قدم ھای قدم ھام با صدایصدا
 چرا؟؟؟؟..! ظاھر شھ

 ... پلھ ھا بھ حرکت دراوردمیرو اعتمادم رو ی لرزون و بیپاھا
 دی با حممی روزه خاستگارادهیاما !  چرادونمینم...کردی متمی وار اذوانھی ِ قلبم دیصدا
 ....افتادم

 .... شده م تو ذھنم اومدنی ِ عقد ِ نفری سفره ادهیاما !  چرادونمینم
 ...زدیاما دلم شور م!  چرادونمینم
 ...ق ِ حسام شدم اجازه وارد اتایاما ب!  چرادونمینم
 من نشستھ بود چشم دوختم، ِی کھ روبھ روی نکردم، فقط بھ مردی اتاق توجھِی نمابھ

ِبھ سمت مبل خال  .... ِ روبھ رش رفتمیِ
 طور نی بھم بدن و چقدر بد بود ااروی خبر ِ دننی االنھ کھ بدتری نشستم کھ انگاریچنان

 ....دلشوره داشتن
 خوب؟_ 
 .... گذاشتزی ِ می ِ چشمش برداشت و روی رو رونکشیع

 ... ِ در بلند شدیصدا... بھ سمت ِ جلو برداشتی گذاشت و ھجومزی می رودستشو
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 ... خودشو بھ در رسوندزیِ پشت ماز
 ... تو پسرایب_ 

 بای تقری و قددهی ژولی موھاد،ی شرت ِ سفی تھی تو چھارچوب در با نی ِ شاھی چھره
 ....دهیخم
 ... بودمدهی ِ نشنی منتظره حرفھامن
  چھ خبره؟نجای انی بگشھیم_
 طوفان خوردنو داره؟ نی عشق ارزش ِ ایعنی بودم؟ دهی ندی شکلنی رو انی حاال شاھتا
 اره؟ی روز دربنی بھ انوی اتونھی می چھ کسیعنی

 ست؟ی نداتی تو چرا پن؟یشاھ_
 ... و دستھامو تو بغلم گرفتمنیی مند سرمو انداخت پاگلھ
 ...ی بشنویخوای می چیفھمی میپروانھ جان صبر کن_ 
 ....دمی کشی نگفتم فقط نفس ِ صداداریزیچ

 ی ِ خالی ِ مبل دو نفره یحسامم کناره من رو... من نشستِی درست روبھ رونیشاھ
 ...نشست

 ....کردی سرشو ھم بلند نمیحت... کردی اصال نگام نمنیشاھ
 قابل ِ ری غزهی چای تورو ملتھب کنھ ستی حرفھا قرار ننی ِ ادنی پروانھ شننیبب_ 

 ی و تا آخرش گوش بدی بھ من اعتماد کنھی کنھ، فقط کافقی رو بھ ذھنت تزریباور
 ... قابل ِ احترامھیری بگیمیبعدش ھر تصم

 ....َ عق بودیصدا
 ھیسا... ستی ننی شاھدمیدبرگشتم .... دمیدی رو نمیی بود جانیی از کجا بود؟ سرم پاصدا

ِبلند شدم برم دنبالش کھ حسام دستمو گرفت و منو سر جام ..  شد دیش پشت در ناپد
 ....نشوند
 ....شدی تو ذھنم مدام تکرار منی ِ مسلسل ِ نداشتن ِ شاھانھدام
 مثل قبل شدی شده بود؟ چرا نمی جورنی چرا انیشاھ...  ِ قلبم تاالپ تولوپ بودیصدا

 ؟ چرا؟...ازش آرامش خواست
 پروانھ؟_ 

 ...سرمو باال کردم.... در حال ِ انفجار بودسرم
  رو؟؟؟؟؟یقتی ِ چھ حقادی اما فرزد،ی مادی حسام فرِیچشمھا

 کھ اون رفت جبھھ ی زمانم،ی باھم بزرگ شدیاز بچگ))  نی ِ شاھیبابا((  یمنو عل_ 
کردم بزاره برم اما اون نزاشت و مدام  بھ مادرم اصرار یلی خخوندم،یمن درس م

 کنم و بھ ملتم یدگی بھ مردم رسشتری بتونم بینطوری کھ درس بخونم تا اکردی مکمیتحر
 ٧ رو داشتن و اون ستھیسالش بود، شا ٣٠ ، رفتی کھ علیروز...  برسونمیاری

  برگشت من درسم تموم شده بود و قرار بودیوقت...  و نداشتننیسالش بود اما شاھ
اما اون ...  بھش دادنوی خدا شاھشی سالگ٣٠تو سن ... ِ فوقم برم خارج از کشوریبرا
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 ییجا  خونھیوارھای کھ بعد از برگشتنش بھ جز دیطور...  داشتییایمی ِ شیضیمر
 .... زو حس نکردیزی چی ِ مصنوعژنیبھ جز اکس... دیرو ند

 شو ی کسی رو داشت کھ ییکسا... ی اگھی دزهی تنھا زن و بچھ شو داشت نھ چاون
 باورت نشھ اما دیشا... زدنی بارم بھش سر نمھی ی کھ سالییکسا... کردنی مشتریب

 کمی اومدن و شکی ِ فاتحھ ش شیفقط برا...  جنازه شعیی تشومدنی کھ فوت کرد نمیوقت
 ....زشونی ِ رفتن ِ عزبات قطره اشک باھی ِ ختنیرفتن بدون ِ ر

 کھ شوھر کرده بود و رفتھ ستھیشا...  سالش بود١٠نھا  بچھ بود، تنی رفت شاھیوقت
 .... نیاما شاھ...  بودی اما از اولشم دختر سر سختدی کشیبی غریلیاونجا خ... بود آلمان

 ... دادی گواه ِ بد مدلم
 :دمی پرسدهی بردهیبر
 ؟ی چنیشاھ_ 

 ... ِ حرفھاش بودمی در سلطھ کامال
 ... لگدش تو صبح ِ امروزو بھ پھلوم وارد کردنی اصغر اولیعل

 بود دیحم... کردی حس می بود، بھ خوبنیاگھ شاھ... حسام حس نکرد...  خوردمتکون
 بایز.... برامده شده...  کف ِ دست بزرگ شده ھی ِ ی شکمم بھ اندازه دیفمی اصال نم؟یچ

 ...زنونھ شده...شده
 از زاشتمی و براش می روانی کھ من جلسھ ھایطور...  بودری گوشھ گیلی خنیشاھ_ 

 ِ رونی ِ تھران و داخلش، از درون و برونی از بزدم،ی باھاش حرف میلی خیروانشناس
 پدر باشھ، شوھر باشھ، فرزند باشھ، نوه دی بانکھی پدرش، بھ ای ِ مادرش بھ بینگاه ھا
 زی بفھمھ ھمھ چدی بانکھیبھ ا... ِ خراب ِ مادرش باشھیا اعصاب ھنی ِ ای جھیباشھ، نت

 ِ درد و نالھ کردن ی راه ھانی بدونھ ادی بجنگھ، بادی ِ داشتنش بای و براستیبھ دستش ن
 آروم شد، اما بھ نیشاھ... ستی و سخت نتونھی اون منکھی بھ ارسونتش،ی نمیبھ جا
 چطور درس خنده،ی مطور چنکھیازا...  از کارھاش شدمیمنم متعجب م... یسخت

 یزیاولھا بھ من چ....  عادت بدهشی شوھری مادرش و بھ بتونھی م چطورخونھ؛یم
 خوشحال بودنش در حد نیچون ھم... دمیپرسی من نمیاصال راستش و بخوا... گفتینم

 .... بودازی برام سوء امتیکاف
 خوب رد یلیخ....  خوندیجھش...  بودرستانی کالس ِ دوم دبی سن ِ پونزاده سالگتو
 نیو من، مادرش، خواھرش خوشحال از داشتنش در ا....  درس ھاروکردیم

 ....تیوضع
 :نکھی اتا

 ....دی کشیقی ِ عمنفس
ِ بھ در بود، منتظر اومدن شاھنگاھش  ...کردی چرا درکم مدونستمی کھ حاال خوب مینیِ
 .... افتادری مات موند، گچ شد و دوباره بھ زنگاھش

 بره آلمان بھ دخترش سر بزنھ، منو ی ھفتھ اھی  ِی گرفت برامی شب مامانش تصمھی_ 
 .... گذاشت و رفتنی ِ شاھشیپ
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 با روز ِ تولده طرف ِ حرفش دونمی ھمون شب ِ اول، اواخر آبان کھ حاال مدرست
 ....خورهی داره تکون مدمی محسوس فھمیلی بودم کھ خدهی خوابنی ِ شاھشی ِ، من پیکی

 اونم یری خود درگدونستمی گرفتھ بودم خوب مادی کھ ی اما با علومدمی ترساولش
از رو پھلو بھ ...  شدمقیبھش دق.... باشھتونھی نمی خوبی تو خواب نشونھ ھایکیزیف

 کھ ییبا عرق ھا....لبھاش تکون خورد.. تکون دادیسرشو چند بار...  دیشکم چرخ
 نیھم" فرشتھدوباره بخون "  زدیبلند داد م.. دادی ملی ِ خودشو تحلی فقط انرژختیریم

نگران ..  قطع شدی اھی ثانی نفس ھاش برای صدانکھیجملھ رو چند بار تکرار کرد تا ا
 من اون فرشتھ نکھی زده بود مثل اجانینگاھش ھ... کردمدارشیروش ھجوم بردم و ب

 .... نبودهای ھم رونھای اون اصال خواب نبوده و انکھی اایباشم و 
 چھ دمی و بھش برگردوندم، ازش پرسی و با آب خنک انرژاوردمی بھ روش ناولش

 التماسم کرد ولش کنم، حالش مساعد نبود رھاش ھیخبر بود تو خواب و اونم با گر
 نی واسھ ھمبرهی خوابش نمگھی ددونستمیکردم و بھ حال ِ خودش برش گردوندم خوب م

و کھ بھ شکل ِ سکسکھ  ِ تھ گلی ھق ھق ھاا خوندم کھ بنقدری خوندم اییآروم براش الال
 محبت از ی پدره، بی بدونستمی پناھھ، می بدونستمیم... دراومده بودن خوابش برد

 کردم حداقل ی سعنی ِ و نداره واسھ ھمیری ِ پی مودار با پرزھایجانب ِ اون دستھا
 .... شب واسش پدر باشمھیواسھ 
 ...ودمآره من اونشب کنارش ب....  شب طمع ِ نداشتنش رو نکشھھی واسھ

 ؟؟؟مامانم؟یمامان پر_ 
 ِ تک ی از صدام،ی ِ شباھنگ ِ زندگیاز صدا....  ِ بھاری ِ لذت شدم از صداغرق

 ....بھ عمق ِ دھان ، بھ عرض ِ لب... لبخند زدم... می ِ زندگیستاره 
 ی اونم درست پشت در زمانییروی اما نشناسم،ی دخترمو مدونمی تو من مادی بخواستیم

 .... جلوشو گرفتکردی و از اون بھ من رسوخ مخوردیکھ التھاب ِ نفسش بھ در م
 .... سخت نبود حسام حرفھاشو ادامھ دادادی با اون شخص کھ حدس زدنش زھمگام

 بھش اعتقد نداشتم، لیمن اوا...  ِ صادقانھ دچار شده بودیپروانھ اون بھ خواب ھا_ 
تو ....  دارهقتی کھ حقدمی رسجھی نتنی بھ الیحل و تی و پژوھش با روانکاوقیاما با تحق

 ش؟ی تصادف کرده بود تو بچھ گنی شاھیدونیکھ م
 ..... سرمو اوردم باالمتعجب

 :دمی نالدهی بردهیبر
  بوده؟یک..ک...!نھ...ن_ 

ُسگرمھ ھاشو تو ھم قفل کرد...  زدی ِ تلخلبخند ِ... 
 ....گشتھی سالش بوده و از مدرسھ برم٧ یوقت_ 

 ... شدمناراحت
 خب ادامھ ش؟.... ی الھرمیبم_ 
 .... ِ من استفاده کردی کنجکاواز
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 کھ با ضرب ِ دیدی رو تو خواب می ِ شخصیای رونی کھ شاھی روز ِ اولیدونیتو نم_ 
 باورت دی بلد نبود، شاییانوی نو آموزش ِ پچی ھنیشاھ... خوندی فقط منی ِ شاھیانویپ

 رفت کالس و بھ یبعد از اون خواب ھا تو بچھ گ... بوددهی ندکمی از نزدینشھ اما حت
مادرش ...میشی و ماھم غرق ِ لذت منوازهی مقشنگ میلی خزنھ،ی نحوم منیبھتر

تو : گفتی مشھ،ی نمدمی عایزی بگم بھ جز مسخره کردن چیبھ ھرک: گفتیخبرنداره، م
 خواب ،ی حاجدیوبالگم گذاشتھ بودم کھ ھمھ مسخره م کردن و گفتن چرت پرت د

داشتھ   گرفت عمق ِمی آبان کھ تصم٢٨روزه ...خوردمیو منم فق تاسف م....رهی خیدید
 و ی ِ فرشتھ ایای مدام روی سالگ١٥گفت کھ از سن ... زیگفت از ھمھ چ... ھاشو بگھ

 بھ انوی پی ِ چکش ھای و دستش رو روادی مدی ِ باال بلنده سفی کھ با لباس ِ ماکسنھیبیم
عمو سختمھ .... نمیبی صورتشو نمکنمی بھش التماس میاما ھرچ... ارهیحرکت درم

 بھ استادمون کھ پروفسور علوم ِ ماورا بود شھیباورت نم.... نمی فرشتھ مو ببتونمینم
 قتی تو حقکی نزدای ِ صادقانھ وجود دارن فقط دور یاھاینشونش دادم و اونم گفت رو

 نکرده باشھ اما خودش متوجھ ارتی اونو زنیخودشنو نشون بدن و چھ بسا شاھ
 ٧اون داره بعد از ...کنھی میدگ زنای رونی سالھ داره با ا٧ از شیپروانھ اون ب.... نشده

 نالھی اون فرد از غم ھاش می وقتکنھ،ی و سکوت منھیبی خودش مِیسال اونو روبھ رو
 نو؟ی ایفھمیم.... دهی مشیاون فقط با سکون دلدار

 ،ی بھ من کمک کردیلی تو خنھ،ی برات و غمتو نبهری خواھرت بم،ینی شاھرمیبم
 تو تنھا برادره ،ی و بھارمو بھم دادی کنارم، شونھ بھ شونھ راه رفتزیدرست مثل ِ پرو

 ....یزی بعد از پرومیزندگ
 .... ِ آخر ِ حرف ِ حسامیبندھا... اما
  بدونم؟دی من باناروی بھ من داره؟ چرا ای چھ ربطنای بودم و منگ، اجیگ
 ...اه

 .... کردنیی واژه ھا ھم آوادوباره
 ..."شنوهیپروانھ بفھم اون درداشو م" 
 ... "دهی مشیپروانھ اون فقط با سکوت دلدار" 

 .... فکرم برام سختھینھ حت...! نکنھ
 بزار زم؟ی عزیرسونی بھ گوشم مشویچرا لختھ گ...  مامانری اصغرم آروم بگیعل

 باشھ جان ِ مامان؟...  بدهدنی بعد بھ قلبم فرمان ِ کوبیریجون بگ
 ؟؟؟؟ی چیعنی سکوت ِ حسام نیا

 ھ؟یشخص ک..َ؟ اون ش... شده؟ اما واقعا سختھی چدونمینم..من...م_ 
 ....گرم شد...  قرمز شدحسام

دستھاشو تو ...  ِ قصھ ھای ھای ِ آدم عصبنیدرست ع... طرف ِ پنجره رفت....  شدبلند
 ....بغلش جمع کرد

 ....ییتو_ 
 ....مدیخند
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 ....کیریستی ھ،ی عصببلند،
 .... سمت ِ حسام برگشتمبھ
 ؟یکنی میشوخ_ 

 .... بھ چپ و راست تکون دادسرشو
 ...! پروانھ...! نھ.....عالقــــــــــــــ... من...بھ ...نیشاھ...!...یعنی نیا

 ِ بچھ م، ی ِ کوبنده ی نفس، طوفان ِ سرد ِ درد ِ شکم، ضربھ ھایی نارسان،ی سنگُبھت
 ... شدن بھ وجودمریھمھ و ھمھ باھم سراز

 زی میرو... ارمی دارم کم مدمی م گذاشتم، خواستھ م نفس بکشم دنھی ِ سی رودستمو
 و نی ترم شاھمھی ِ نی ِ مژه یاز کناره ھا... در بھ شدن باز شد... ضربھ وارد کردم

 ....شده بود و مردانھ بھ من مبتال دمشیپرستی کھ برادرانھ می شخصدم،ید
 ؟... من ھی بر علدی بود؟ دروغ بود؟ تلھ بود؟ چرا بود؟ چرا بایباز
 ...!یپاشو پر....  برام سختھنیتحمل ا...!  نگذشتھ بودی چنددی ِ حمیاز ضربھ ...! نھ

 ...دمی کشادی فردرونم
 .... ـمتونـــــــــــــــــــینم

 .... داد زدمدرونم
 .... ــــمتونـــــــــــــــــــینم
 با اختالف ِ ،یشرم بود؟ عذاب بود؟ پسره ک... گلگون شد چھره م....  شد چشمھامتر
 رو بھ من می ِ دوارن ِ زندگی ضربھ نی کھ بھش کردم بدتری سال، با اعتماد٧ ِ یسن

 ...روا داشتھ بود
 ...کردی مدادیھنوز رگ ھام سرد بود، ھنوز گلوم ب...  نفس ھام مقطع بودھنوز

 ....دمی کشادی زورم فرتیبا نھا... بھ چشمھاش وصلھ بستھ م...  نگاھش رو استمخوینم
 .....ـــــــــــــــــــای حیب_ 
 .... بلند تر از من زدیادیفر
 ....ستـــــــــــــمیبھ هللا ن_ 
 ....دم و بازدمم بھ ھم قطعھ خورد...  ِ گلوم باز شدراه
 .. .. شـــــــــــــــــــــرمیب_ 
 ....ستمی ِ سرت نی باالیبھ خدا_ 

 شدن، چشمھامرو بستم، مای شد، ھم سیکی زیچھرھش با پرو...  باال رفتدستم
ابروھام تو ھم گره ....  فرودش اوردم، آخم باال رفتزی میدستھامو مشت کردم، رو

 ... خورد
 ... بھ سمت ِ حسام روونھ شدجیصداش مبھم و گ...  ھام تند شدقدم
 ...ی و انتخاب کردری مسنی بدترنباریعمو ا... ی اون کردیتو منو ب_ 
 ... ِ طوفان ِ وجودم مبارزه کردمتی و بستم، با نھادر

 ِ ی پرت کردم کھ صدااطی از حرونی کوبنده دره ساختمون رو بستم و خودمو بیچنان
 ...دیکشیدرد ِ استخون ھام درونم رو بھ شعلھ م
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 .... بد...  کردنری رو بد تعبمیدلگرم.. .. بودم، دلسرد بودمی داشتم، عصبخشم
 ....  ِ کوچھ رفتمی انتھاتا
 ....  رفتمابونی ِ خی انتھاتا
 .... ِ چھار راه رفتمی انتھاتا
 ... نشدی تمومبمی ِ جی برهیو

 چوقتی نکردم، ھی دخترانگچوقتی اما من ھ،ی ِ امروزیمثل دخترھا....  زدمپوزخند
 ھیمثل ...  نبودممی تو زندگیاصال من کاره ا.. نکردم َمیمن مادر....  نکردمیزنانگ

 بھ نطوری ادنمی ِ نفس کشخی برئھ از تارنیدر ا...  کردم و حاال یرباط کار کردم، زندگ
 ....شمی مدهی کشی عشق ِ پسربیسل
 ....!نکن...! نینکن شاھ....  رو ندارمی روانکاونی تحمل ِ امن

 ... رودشی ِ دی ِ جلویای باور نداشت روچشمھام
 ....آرامش... ساحل.... موج... ایدر
 .... بھ اون منبع آرامشرسوندیمنو م....  جونم اعتماد کردمی ِ بی پاھابھ

 ...دمیآروم نال.. کردی میی صدایدھنم ب.... کردی می قراری بذھنم
 ....ایدر... سالم...سس_ 

 ِ راه ِ خودش بود و ی در پی ساحل ِ ابدنی ِ ای باالیی ِ سکوی رویھر ک...  بودشلوغ
 .....من

 شد ی چرا اومدم؟ اصال جدمی نفھمشھیمثل ھم...  شده بودمدهی کشنجای راھھ بھ ایب
 دی راھم از ھمھ جدا باشھ؟ چرا بادی با ھمھ فرق کنم؟ چرا بادی باشھیاومدم؟ چرا ھم

 ...دوباره زاده شو... ای بای بھ دنیپر... نگاھم با ھمھ بھ افراد فرق کنھ
 ...! ــــــــــــــــــــشھینم_ 

 ... نبودمیمن کھ منتظره کس....  از پشت اومدییصدا
 ....!ھی کزدی ِ قدم ھاش داد می ِ عطرش، تندیبو... برنگشتم

 ...پروانھ...پ_
تو .... بھ خودش گرفتھی اافھی چھ قدونستمی پشتم بھ چھره ش بود اما خوب منکھی ابا
 ....شناختمشی خوب مممیی چند ماھھ از آشنانیا

 ....برنگشتم
 ... گفتمفقط
 ...تو_ 

 .... قطع کردحرفمو
 لھ نیاز ا... لھم کن..  شم بعد تو بگویمن پرم بزار خال...  نگویزیچ! شششششیھ_ 
 ... تر
 

 خاک بر گوره یا....  بھ وجو اومدهنمیالدم ا...  بلد نبودمیمن کھ عاشق.... زدی تند مقلبم
 ....چوقتیھ... ی بزرگ نشدچوقتیتو پروانھ کھ ھ
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 کھ از مشک ِ ی ِ اشکی قطره نیاول....اروم و البتھ با دغدغھ....  سوختچشمھام
 ....ُچشمھام سر خورد

 
 اری ی ام ای من از شب شاکرنگھیتبسم نقش ن" 

  رو تماشا کن منو دست غزل بسپارطلوعم
 " تکرارنی لکنت از انی کن از خواب از ازهی پاکمنو

 
 ی خالیمن از بچگ... س نداشتم*و*من بھ تو ه...  ندادمیباز... رو.. تومن... من_ 

 دخترا ی با ھواھاستمیمن بلد ن... بابا نداشتم، مامانم ھم بابام بود ھم مامان... بودم
 با دخترا حرف بزنم فقط بھ خاطره رشتھ مھ کھ باھاشون ستمی بلد نی کنم حتیزندگ
 دستھاشو از ترحم چوقتیمن ھ.... ِ من مامانم بودیزندگ ِ زننیپروانھ اول...آشنام
  زن ِنیپروانھ من تورو اول...  ِ افتخار تو بغلش فرو رفتمی از روشھی ھمدمینبوس

 .....خفھ شو_ 
 
 واری دی زندان بنیرھا کن آرزوھا رو از ا" 

  شدتی نھای ناباور چھ دردآور سکوتم بچھ
 "  عشق ما دچار رنگ عادت شدنانھی غمگچھ
 
سکوتم ....  کنمرونی زندان بنیبزار دردمو تو ا.... بزار آرزوھامو بگم.... شمینم _
 ....زدمی داد مدمی کھ فھمی روزدیبا...  شد ادیز

 ...برگشتم
 ....دست ِ خودش نبود... گھی بود دقلب

 .... اشک داشت، چشماش درد داشتچشمام
 .....ینامرد تو مثل برادرم بود_ 
 .... شدخم
 ...شمینھ برادرت ممن عاشقا_ 
 : زدمداد
 ....یمونی بھار میی تا ابد برادرمو داینامرد تو گفت_ 
 .... دو زانو افتادیرو
 ....مونمیتا ابد عاشقانھ م_ 
 :دمی کشادیفر
 .... پست فطـھیتا _ 

 .... انداختنیی رو بھ پانگاھش
من گناھم عشقھ، دردم ...  عاشقوھی ِ ی موھانیبب...  عاشقمھیمن ...  پروانھستمین_ 

 .... بخوامتدی نبایفقط چون بزرگتر... عشقھ
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 : ِ چشمھام داد زدمیخی ِ گرمش با ی شمرده تو چشمھاشمرده
 .....خوامینم.... رو.... تو.... من_ 

اونا کھ .... شدیاز اونا کھ دلم براش تنگ م... اما بھ من لبخند زد...  کردھی گرچشمھاش
 ....کردی رفتنم ھواش رو مدلم مطمئنا با

 .... من بھ... نشوتیتو اذ...خوامی ِ جفتمون میاما من تورو اندازه _ 
بھ ... ثابت موند... عقب نرفت...  قدمشیپا بھ پا... روبھ روش.... کشی نزدرفتم

 اشکم ی لبم فرود اورد، رویدستشو رو... لبم تکون خورد...  شدمقیچشمھاش دق
 ....دیکش
 :دینال
 .... ی شنی شاھی بزی نراشک_ 

 ....  ِ ھولناکم متوقف شدیلی بود کھ با سدهی نرسانی جملھ ش بھ پاھنوز
 ....دی کشمیلی سِی ِ جای رودستشو

 .... ِ گونھ ش قرمز شدی ِ حلقھ م رویجا...  زدقی عمیلبخند
 .... شدقی چشمھام دقبھ
 ....لرزهی اون نگاه ھا کھ تھ قلب ماز
 ....ی ِ قشنگیادگاریچھ _ 
 ..... بودنی ِ من و شاھنی ِ مابی جملھ نی آخرنی او

 ...ی ِ مشتکرم با زندگی ِ دردھاونیاندک اندک م.... شمرده شمرده و آھستھ....رفتم
 بود نانی احساس نبود اطمنینھ ا.... احساس کردم شکست....  ِ آخر برگشتمی لحظھ

 ".....نانیاطم"  نی حس ِ من بھ شاھشھیمثل ھم
 .... بودنمو بستمنی شاھی ِ برخت
 ...میخوردی اون خوب بود، اما ما بھ درد ھم نمکنمی ماقرار

 .....ھـــــــــــــــــرگز
 " نیشاھ" 

 ))  ِ آھنگیادامھ (( 
 
   صدا مردهاری یامشب بھ تو رو کردم ا" 
  من شام دل آزردهیی صبح دل آراتو

 ی خاطره جاری بھ تو رو کردم اامشب
 " یداری وار من شبنم بای ھق ھق درتو
 

 ی شلوغنی ِ اونی بار منی آخری رفتنش رفتنھ برادونستمیم...  زدمصداش
 ....خواستمش

 ....پروانھ_ 
 ....ستادی فقط ابرنگشت
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 .... ِ ساحل داد زدمی نگاھم روبا
 ....تولدت مبارک_ 

 .... رحمانھ رفتیب....برنگشت
 ....ختی گرسنگدالنھ

 و تنھا گذاشت و شدی منیرامشش سرتاسر آرامش نش کھ از آی کسنو،ی شاھمنو،
 ....رفت

 .... ِ دو زانوم خم شدمیرو
... اون منو خورد کرد...من شکست خوردم....  رفتی راحتنیبھ ھم....  رفتپروانھ

 ... زدی حرمتیاون بھ من تھمت ب... اون منو نخواست
.... خواستی کھ اون میزی اون چخواستمیمن نم... گفتی کھ اون میزی نبودم اون چمن

 اما اون دمیاز دردام و عشقم نال...  کردمجیصدام رو براش بس... روحم... دلم... من 
 ....پشتش رو بھ عشقم کرد

 ومدی کھ تو خوابم می عشقیعنی... دیلرزیچرا دستھام نم... گرفتی م نمھی گرچرا
  ؟.... شد و اون فرشتھ رفتریدرست تعب

 ....ی داغدارم کردپروانھ
 
 من از بند نفس جستم حسابم با خودم پاکھ" 
  سکوتم گرده بر خاکھادمی گود فرونیم
 زیی باور پای زخم تازه کم دارم براھی

 زی پرھی آبادنی از ارمی کن کھ دلگخرابم
 "  امن آغوشمصی کن حریاری ھی تا گرمنو

 
 ِ من خوش یایامروز بھ دن.... یامروز متولد شد.... تولدت مبارک....  ِ منی پروانھ

 کھ طردت کرد و تو آغوش ِ یمادر...  از بطن ِ مادرتیامروز زاده شد.... یاومد
 ...  بابات،ی خواھرت طردت کرد و منو انتخاب کرد،یمن فرود اومد

 و من غم دارت تا یتو رفت... ی راحتنیبھ ھم... ی خودم کھ خواستمت طردم کرداما
 ....نبودنت

 
  فراموشمایدن ھمھ ادتیمنو بشناس کھ از " 

   صدا مردهاری ی بھ تو رو کردم اامشب
  من شام دل آزردهیی صبح دل آراتو

 ی خاطره جاری بھ تو رو کردم اامشب
 "یداری وار من شبنم بای ھق ھق درتو
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 ِ یشلوارم رو...بازوم رو بغل کردم...  بودمرونی شرت بی تھیبا ...  از سرمادمیلرزیم
 سرو یمشکوک، ب... کردنی کھ بودن نگاھم میھنوز مردم.... شدی مدهیماسھ ھا کش

 .... ِ عشق شکستیکی پسر بھ بارھی دنی اونھام دیحت... صدا
 
 
 
   صدا مردهاری یامشب بھ تو رو کردم ا" 
  من شام دل آزردهیی صبح دل آراتو

 ی خاطره جاری بھ تو رو کردم اامشب
 یداری وار من شبنم بای ھق ھق درتو

 " تو رو کردم بھ امشب
 

کاش برادرانھ ... کردمیکاش صدات نم... ی رفتی صدات کردم ولامروز
"  مثال ِ نی اتونستمیکاش م...کردی ِ پرپرت نمیکاش عمو حسام پروانھ ... خواستمتیم

 ....عوض کنم"  با پروانھ نی و شاھنیپروانھ با شاھ" رو با " کبوتر با کبوتر باز با باز
 .....! ــــــــــکاشـــــــــــــــــ

 " پروانھ" 
 
 

 ....  تا حاال مچالھ شدن رو تجربھ نکرده بوددی رو کھ شایمچالھ کردم جوون...  شدتمام
 ی کھ ھم سن ھایمن، کس...  کرده بوددای کجارو کج رفتم کھ اون احساس بھ من پمن

 از فکره شوھرم بھ اون پناه یی ِ رھای کھ برایمن، کس.... ِخواھر بزرگترش بودم
 ....برده بودم

 ِ شکستنش؟ کشتن ِ احساسش؟ نابود کردن ِ متی؟قیمتی اما بھ چھ قکردم،ی تمومش مدیبا
  جسم و تنش؟

 ادشی بود کھ تولدمو یاون تنھا کس...! ی بردنی تو اونو از ب؟؟؟ی کردکاری تو چیپر
اون ....  مونده بودادشی شدنمو ختھی بود کھروزه برانگیاون تنھا کس.... بود
 .... ِ خودش دوست داشتی بود کھ پروانھ رو برایاون تنھا کس...اون...

 نھارو،ی بھتریتونیتو م.... شناختمتی کھ تو عمرم می بودی جووننی تو بھترنیشاھ
 ...!ی ِ خودت دست و پا کنیدرست مثل صفت ِ خودت برا

 ی کھ فکرشو کنیزیتر از اون چ زود، زودیلی خیتونی احساس ِ زودگذرم کھ مھی من
 ....شی بسپاریبھ دست ِ فراموش

 طول یلیِ بھ سمت تھران خینی کردن ِ ماشھی حسام و کرای ِ بھار از خونھ برداشتن
 ...دینکش
 ...  ارادهی منتظرش بودم، بمن
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 و مثل خواھر ایب...  من اشتباه کردم،ی بگھ پروانھ تو از من نبودادهی داشتم بدوست
 .... میبرادر باھم باش

 .... ِ من ذھنمو پر کرده بودی بودن ِ تمام ِ فکرھای واھاما
 ...شدی مدهی بھار کشی ھادست
 ... اما من ناشنوا بودمدیپرسی مسوال

مثل روزه اول تنھا با ... من تنھا شده بودم.... دادمی جواب نمنمیمی ِ سی بھ سوال ھایحت
 ِ ی شد و بھ برگ ھازیی پانی چند ماه ھمراه ِ با شاھنی تو امیتمام ِ بھاره زندگ... بھار

 .... بھ ھوا پر زد و رفتمی ِ تو زندگینارنج
 ..!حاال
 ..! نجای امن
 ...!تنھا
 ...! سردی فصلی در آستانھ ایزن

 دختر کھ از ھیفقط بھ ...  خانوادهیب.... ی شوھریب... ندهی آی ھاشی با تشوھمراه
 .... نداشتیاز ادب کردنش سھم... دی نفھمیزی چتشیترب

مطمئن نبودم، اما وارد شدم، مطمئن نبودم اما سرمو ....  نبودم، اما قدم گذاشتممطمئن
 ... باال اوردم

 ... خونھ م زل زدمبھ
 .... بوددی ِ منو حمیرای کھ از روزه اول پذی اخونھ
 ... بوددی کھ از فصل اول بھاره منو حمی اخونھ

  ببرمت حموم؟یایمامان م_
 ... کردری ِ حلقھ شده ش تو ھم گیموھا...  خم کردسرشو

 ...نھ_ 
 .... ترم کردزونی آوزونش؛ی آویلبھا

 ....  طاق بودطاقتم
 ِ روشو ی ِ جلوی مجسمھ نیکاش ا... کردیکاش بھارم حداقل درک م...  خستھ بودممن
 ...!کاش.... کردیدرکش م... کردی بار بھ عنوان ِ مامانش قبول مھی ِ یبرا
 .... ِ خونھ رو قفل کردمیدر ِ ورود...  شدمبلند

 ... بلند شدفونی ِ آیصدا
 باشھ و نی شخص ِ پشت ِ در شاھخواستیچشمھام م...!  من برگشتمدونستی نمیکس

 ... تیبگھ من داداشتم، حام
 .... شدن ِ استخون ھامو حس کردمختھیلباس ِ درجھ داره پشت ِ در فرو ر دنھی باداما
 بلھ؟_ 
 ؟یریخانوم ِ ام_ 
 ...بلھ_ 
 ...نیی پادیاری بفیتشر_ 
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 شیناھنجار و بدون ِ پ...  بھ رفتارھام عادت کرده بودگھید.... تو اتاقش بردمبھارو
 ....ی ِ قبلینیب

 ....طمئنم کردبھ شغلش م....  رو نشونم دادیی شناساکارت
 ھی تخلدی و بانی کنی زندگنجای ادیتونی نمگھی بگم شما ددیامابا..  مزاحمتون شدمدیبخش_ 
 !نیکن

 ...دستمو بھ در گره زدم...  رفتجی گسرم
 :دمی نالھی برددهیبر
  ؟ چرا؟ییییچ...چ... چیعنی_ 
 .... و در و بستمدمی شد، خودمو عقب کشکی نزدیکم
 ...دمیاز پشت ِ در صداشو شن...  زد در

 :گفت
 ماه وقت ١ فروختن، االنم شما تا ی فتوحیخانوم شوھره شما خونتون رو بھ آقا_ 
 یارد عمل شن اما وقت. سی با پلخواستنی آقا نمنیا... نی کنھی خونتون رو تخلنیدار

 .... مجبورشدن از راه معمولش استفاده کننیدادیچندبار اومدن و شما جواب نم
 روم ِی جلوی دره بستھ اچی ھای دننیچرا من تو ا.... رفتنی مشی گنگ و محم پصداھا
 ....شدیباز نم
 ...!شناختمشی بود؟ من کھ نمی کیفتوح
  کرد؟ی منکاراروی ادی حمچرا
  کرد؟ی با زن و بچھ ش تا مینطوری اچرا

  ِ زودگذر بود؟ی حماقتش فقط دودھانی الیدل
 .... خستھ مایخدا
 ِ بچھ مو ی احساس شده بودم کھ ضربھ ھای بنقدریا.... من تحمل ندارم....  بکشمنو

 .... کردمی توجھ رھا میب
 مرگو بھم ی چرا؟ از زندگیطاقتم و طاق کرد...!  چرای بھ من ندادیی خوشایخدا

  چرااااااا؟یچشوند
********* 

 چشم دوختھ لمی از وسای ِ خالی ِ چونم گذاشتھ بودم و بھ خونھ ری کھ دستمو زی حالدر
 .... و بھ سمت ِ خودم فراخوندمنیمیبودم با اشاره م س

 : ِ گوشم نجوا کردکی ِ دستشو با دامن ِ لباسش پاک کرد و نزدی و خاک ھاگرد
 جونم؟_ 

 ...دمیپرسی مدی بودم اما باسردرگم
 ....دمیپرسی مدی بودم اما باکالفھ

  چھ خبر؟نیشاھ..ش_ 
 ....نییداخت پاسرشو ان...  نگفتیزیچ
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 ممیگوش...  ازش ندارمیخبر..گذرهی ھفتھ مھی رو شکستم نی کھ شاھی اون روزاز
دلم در تب و تاب ِ خوب بودن ِ ...  کنھیی نخورده کھ اسم اون روش خودنمایزنگ

 ِ ی بودن برایی ِ خودم تا دایاز برادر...  بوددهی زحمت کشیلی خیاون برا.. حالش بود
 موضوع نی ِ اقتیحق.... اوردی نمدونی رو بھ می بازونا...!  کاشــــــیا..اما.... بھارم

 ....ستین..ستین.... ستی سال مھمون ِ خوابش بودم برام قابل ھضم ن٧ ِ یکھ برا
 ... برگشتی ِ شنفی با سر و صورت ِ کثی کھ تو رفتیروز_ 

 ....دی گرم از اشک شد اما نچکچشمھام
من کھ تو حموم بودم ... گفتی مراهی ِ لب بھ حسام بد وبری مرتب زدیلرزیاز سرما م_ 

 ... گشتم نبودی حمومش بدم ھرچخوامی ماری داد زدم حسام بھارو برونیاومدم ب
 از جانب ِ یاز کجا بود؟ منتظره حملھ ا...! دی ِ اشک ِ چشمھام فرو چکی قطره نیاول

 تند رفتم و حاال بھ اعماق ِ من...کردمی منکاروی ادیمن نبا...؟ من ... نھای بودن نیشاھ
 ...برمیرفتارھام بو م

...  ِ دستھاش گرفتھونی نشستھ و سرشو می ِ کرسی تا حسام رواطی بھ حدمی رسیوقت_ 
 دنبال دی گفت فعال باگرفتی م داشت شدت مھی گریوقت..!  نگفتیچی گفتم چتھ ھیھرچ
 داد و ھی شد و بھ نرده تکاطی وارد حنی کھ خواست بلند شھ شاھنی بگردم ھمنیشاھ
 ..  شدشی کھ دلم براش رنداختی دست ماطی ح ِی ھازهیانقدر بھ سنگ ر... افتاد

... بسھ... نگو دوستم... نگو خواھر.... نیمینگو س...  نداشتی ِ اشک ھام تمومالبیس
تا ...  و شکستمی اونوقت دل ِ تازه شکل گرفتھ ازدمیمن از خوب بودنم دم م.... ھیکاف
 ....تاابد... د عذاب ِ وجدانش در گرو ِ چشمھامھاب

پتورو دورش کردم و با ...  از چھ قراره باھاش حرف زدمھیی قضدمی فھمیوقت_ 
 بدونھ دمیترسیم... من جواب ندادمی شھربانو زنگ زد ولنقدریا.... مسکن خوابوندمش

 ِ ی بھ زنگ ھای و حتی خودتو گرفتمھی تصمگھی مطمئن شدم دیوقت...  افتادهیچھ اتفاق
 در زده تو درو باز ی کنھ کھ اونم گفت ھرچداتی سپردم پنازی بھ پریدیمنم جواب نم

 .... ینکرد
 ....ُ ِ متحرک دم ِ اپن نشستمی ِ صندلیرو...  سست شدپاھام

  کرده بودم؟؟؟؟؟کاریمن چ... نیی انداختم پاسرمو
 من یپر...  بودسادهیاجلو ھمھ و.. اون با مامانش حرف زده بود...  شکستنیشاھ_ 

...  جوونھیلیاون خ...  شیکستی مینطوری ادی اما تو نباکنمی نمدیی تاتی زندگیاونو برا
 اما از دونھی رو نمیدونی کھ تو مییزھای چیلی درستھ خکترهی سال کوچ٧درستھ از تو 

شھربانو ..ی خورد کردیلیاونو خ...  جوابشو بدهز بای ی با چشمھایشنویمن م
 .... گفت قبول کردهی الکدمی قبول کنھ شاخواستینم

 .... سرمو اوردم باالمتعجب
من حال و روزه اون بچھ ... یدی تو تاوان می بگم ولخواستمینم... ی پریتو بد کرد_ 

 ....دمیرو د
 .... دی کشغی جفونیآ.... سکوت کردم..  نداشتمیحرف
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رابطھ ھا ھمچنان برپا خوشحالم کھ ...  وارد شدنوانیبھار و ک...  باز کرد نیمیس
 ...!بودن اما

 ..... شکست و لھ شددی و نشادی و نبادی و شادی ھمھ بانی ِ انی مابنیشاھ
 ممی تفاوتی اما بکردمی تفاوت بھ حرفاش گوش می و من بدیکشی مغی پشت ِ خط جمامانم

 .... دارهیحد
 ... با مننکاروی مامان نکن ایپر_ 

 ... رو روش قطع کردمیگوش
 دای ِ من خواستگار پیھنوز طالق نگرفتھ برا...  برسونھانی نزاشتم حرفشو بھ پایحت

 ... از تحملم خارج بودگھی دنی اایکرده بودن، خدا
 : مامانھ برداشتم و گفتمنکھی ِ زنگ، با فکره ای صدادوباره

 ـیدی مریمامان چرا گ_ 
 ؟یریسالم خانوم ِ ام_ 

 ...خوردیگوشم م پشت ِ تلفن بھ ی بم ِ مردونھ اِیصدا
 :دمی و نجواکنان نالآروم

 د؟ییبلھ، بفرما_ 
 .... رفت سالم کنمادمی یحت
 .... حرفشو بزنھخواستی من کنان ممن
 .... ِ واژه ھای ِ سر ھم بندی منتظر و اون در پمن

 :دی نالبالخره
 ...شوھرتون تو زندان تموم کردن...متاسفم_ 

 ...ستادی اقلبم
 : نکردم و داد زدمکنھی ِ مبل ورجھ وورجھ می بھارم رونکھی بھ ایتوجھ

  رو تمــــــــــــــــــــوم کرده؟یشوھـــــــــــــــرم؟ چ_ 
 ... جواب دادشھی نمبشی نصیزی واکنش از جانب ِ من چنی جز ادونستی مانگار

 ....خدارحتمشون کنھ...متاسفم_ 
 :دمی جون نالیب

  کجا؟؟؟یچطور؟ ک_ 
 رو از خودش ی ِ نابھنجاری و صدادیمکیتند تند لبشو م... تو بغلمدی پربھار
 ....اوردیدرم
 .... استفاده کردنـی اگھی مشترک با افراده دیامروز، تو زندان سرنگ_ 

 ... و قطع کردمیاول گوش...  کردمکاری چدمینفھم
 ...دمی ِ غرق ِ خواب پرنیمی بھ سدوم
 شکمم لھ ی ی ِ توی کھ بچھ دادمی فشارش منقدریا....  بھارو از پشت بغل کردمسوم

 ....شده بود قطعا
 ... در کنترلم داشتی سعنیمیس
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 ...!اما
 .... بودی ِ بد شانسیمن کارکشتھ ...  حرفھا بودمنی پر زور تر از امن

 ...دیکوبی وار موانھی قلبم دی یصدا
 ....زدی در اونجا تو ذوق مچکشی کھ حضوره ھی جنازه اھییتش

 ...  کس براش نخوندچیکھ ھ ی افاتحھ
 .... ِ عذاب ِ قبر براش نخوندی دعاچکسی کھ ھی ِ قبرشب
 ....  کس براش تاب ندادچی کھ ھیحیتسب

 وانی ِ اشکش تو بغل ِ کی کھ چشمھ یبھار... دی باباشو ندگھی کھ بعد از بوشھر دیبھار
 .... جز باباش، جز مامانش، جز مادربزرگشیتو بغل ِ کس... دیچک

 کار بود، نامرد بود انتیاون بد بود، خ....  بوددی ِ حمی ھای کسی مجلس، مجلس بنیا
 ....  بودی ِ خوبیاما بابا
 .... بودی بود اما پدره خوبی کارانتی بود، شوھره خی بدشوھره

 ِ دورو ی ِ آدمای ِ مامان و ھمھ ی اما تھ ِ چشمھازدمی خودم زجھ مزد،ی زجھ مبھار
 ِ دورو ی ِ گرمانی چقدر سرد بدمی و من تازه فھمکردی داد می بتیاطرافم اوج ِ رضا
 اطرافم غرق شدم

 ...دمی ِ سر ِ بھار کشی رودستمو
" ھوم "  ِ لب ری و مدام زکردیسکسکھ م...  از ھق ھقشو داشتی تو خوابم اثراتیحت
 ....رفتی دوباره بھ خواب موانی و با عطره کدیکشیم
اما فعال بھ خاطره حال ِ نامساعده خودم ...  نھ ای درستھ وانی کشش ِ بھار بھ کدونمینم

 ...بھتره باشھ
 ...! نی حسام اومد، خانواده م اومدن اما شاھومد،ی ِ فوت شوھرمم نی برای حتنیشاھ

 ....!نھ
 ...! اما... منتظر بودم یلیخ
 ...!ومدین

 ...دمی کشیقی عمنفس
 ... و وارد اتاقم شدمدمی پوشیبلند ِ کیتون...رونی و اومدم بدمی کشییِ ِ سر پادوش

 ....دیمن و بھارو حم...می با ھم گرفتیی کھ سھ تای ِ دراورزی ِ می ِ روعکس
 ... زدی موج می ِ پری تو چھره ی کھ ناراحتی عکس ِ عقدکنارش

اما حاال دغدغھ م ....  ِ نازم بودنی زمان دغدغھ م درس بود، دغدغھ م دوستھااون
 .... ِ من و افکارمنیھمھ دغدغھ ... ھمھ ... نھی اصغره؛ خودمم ، شاھیبھاره، عل

 ...کشمی دارم عذاب میستی نکنمیاعتراف م.... نی شاھیستی نشمی متیاذ
 ...! برگرد....  ایب

خستمھ، ...! ای بیجان ِ پر....  ، فقط برگردیِ بھ ھر سمت،ی بھ ھر شکل،ی ھرعنوانبھ
...  دارمازی بخشت ننانی ِ اطمی ِ حرفھایبھ گرما....  دارماجی ِ دستھات احتیبھ گرما
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 تی کنارم بمون، تو زندگی و با برادرایفراموش کن عشقتو و ب....! ایب.... نی شاھایب
 .... دارم، بھ تو و حرفھاتاجیمن بھت احت نیشاھ... منو جا بده

 ...! تو وبھ
 :دمیِ من کنان معترف نالِمن
 ".... آرامشم باش"  و ایب.... تو و آرامشت_ 

 ....  کردم، فکر کردمستی ِ اسم مورد ِ نشرم ای برداشتم، روویگوش
 ...."باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م: "  اما دی لغزدستھام
 .... ختیموھام گلولھ وار دور ِ شونھ ھام ر...  ِ دستھام گذاشتمی روسرمو
 ضربھ پشت ِ شدیم باشم اما نم کردم آرویسع... کردی می قراری ِ قلبم بیصدا

 ....کنارم.....اطرافم.... امی تو دنکنھی مدادی بی صبریب.... سختھ... ضربھ
 ....ی جوابی زدم و دوباره بدوباره

 ِ متوسط ِ ی منطقھ از طبقھ ھی تو می متر٦٠ ِ ی از اتاق تو خونھ رونی شدم، ببلند
 .....تھران

 ... کردم بازم بھ خونھ م نگاهمھی ِ نی چشمھابا
 ... سبک تر...  ارزون ترنباریاما ا... یمی ِ قدلی وساھمون

 .... رفتزمیھمھ چ... ملک رفت.. خونھ رفت....  فروختھ شدنشترشونیب
 ... فوت کردمنفسمو
گرم بود اما ....  بودیتلخ بود اما دوست داشتن.... دمی رو سر کشی ِ داغ و تلخی قھوه

 یپرز داشت اما دوست داشتن.... ی بود اما دوست داشتناهیس....  بود یدوست داشتن
 ....بود

 ....  ِ لبم نشستی ِ جلوم روی ِ قھوه ی بھ تلخیلبخند
 ...دی از اشک گونھ مو رد کرد و تو فنجون ِ قھوه م چکیرد

 ... و تولوپتاالپ
 .... برسالتی بھ خ،ی پرالی خیب...  ِ در بود اما مھم نبودیصدا

 .... قطرهھی
 .... و فکرشنیشاھ
 .... قطرهدو
 ....شی ِ زندگی و تباھدیحم
 ... قطرهسھ

 ....  شندهی آبھارو
 ....  قطرهنیآخر
 .... مردونھی ِ انگشتی شدنش بھ واسطھ قطع

 ...  باال کردمسرمو
 ....نیشاھ

 ...شدی نمباورم
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 ...زدمی اما خودمو گول مخواستمشی کھ میمرد
 ....خواستمی و منی شاھمن

 ...! آرها،ی بود و روخواب
 : گفتمدهی بردهیبر
 ..!نیشاھ.. ش_ 
 جانم؟_ 

 ِ تی حکازدی ِ چشمھاش داد می گجول بزنھ اما گودشدی پفش کرده بود و مکاپشنش
 .... ماھش روھینبوده ِ 

 : زدمداد
 ؟ینامرد کجا بود_ 

 ...!متعجب.... مردمکش کم کم گرد شد... دی لرزچشمھاش
 رم؟یمی من میگینم_ 

 چشمھاش قرمز شد یدیقسمت ِ سف....  تکون خوردکھی تکھیت....  شد اون مردمکتنگ
 .... بھ چشم اومدشتری بی ِ قھوه ایو اون گو

  سر کنم؟؟؟؟ی و چطورمیِ آرامش تو طوفان ِ زندگی من بیگینم_ 
 ....کوبوندمی ِ ستبر ِ مردونھ ش مشت می نھی سبھ

 ... رفتیبد موقعھ ا....  کردی بھ من بداون
 ؟یچرا رفت_ 

 : وار گفتالتماس
 .... نکنھیگر_ 

 : زدمزجھ
 ؟یچرا نموند_ 
 ... پا خم شدبھ
  نکن آروممھیگر_ 

 .... مشت کردم دو طرف ِ بدنم گرفتمدستھامو
...! یومدی خونھ شدم و نی ب،یومدی رفت و ندیحم... ختی بھم رزیھمھ چ... یتورفت_ 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟...چرا
 ....بھ خاطره خاطرت رفتم.... یچون خودت خواست_ 
 ....ی نباشخوامی نمگھید...  نرو گھید.... من غلط کردم_ 
 ... زدداد
 .... نکن و تا ابد نو کرتمھیتو گر_ 

 لبخند ھیبعد از اون ھمھ زھر خند ....  ِ لبم جا خوش کردی اراده روی بیلبخند
 .... ِ لبم شدیچاشن

 بھ سادهی ھمخونھ م شده بود اونجا بود و وای کھ از وقتینیمیس...  اطرافم آگاه شدمبھ
 ....ختیری بود و اشک مرهی ِ روبھ روش خیصحنھ 
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 ....نی کھ با پنبھ گوشھاشو گرفتھ بودن و شاھیبھار
مثل ...  ِ سبک بالشو بھ پنجھ گرفت و حاال آرامشش شدی پروانھ نواری کھ شاھیکس
 ....شھیھم
 ...."ماه ِ بعد ٥" 
 
 

 .....  بودمستادهی بھ صورت ِ مامانم اصورت
 ... بودنیمی کردنمون بھ اجبار سیآشت
 .....بود"  احسانا نیبلوالد"  اجبار قرآن و قانون ِ و بھ

 ...! منوگرنھ
 ؟....چرا کھ...  نداشتمی بھ آشتیلیم

 از من چنگ زدن، رشتی داشتم پسم زدن، بھ آبروشون باجی کھ بھ ھمشون احتی موقعتو
 .... از دخترشون اعتماد داشتنشتریبھ دھن ِ مردم ب

 یی و گداطی بخش ِ اون محنانی ِ اطمی گرماخواستم،ی کھ من خانواده مو می زماناون
 کنارم بودن وانی کنارم بود، شھربانو و حسام و کنیمی کنارم بود، سنی شاھکردمیم

 ...!اما...
 ... نبود کھ کھ دست ِ نوازشش صورتمو ناز کنھیمادر
 .... نبود کھ دست ِ نوازشش موھامو ناز کنھیپدر

 .... نبود کھ بغل ِ آرومم کننده ش، ذھنمو پر کنھیخواھر
 و من ھم پدر زدی مادی ماه فر٥ نی رو تو ای پدری کھ بیبابھار...  فقط خودم بودممن

 ...!و حاال... بودم و ھم مادر
 ....  سن داشتی ماھ٨ بھ کیبرآمده شده بود ، و نزد کھ یشکم

بھ حرمت ِ شکمم، بھ حرمت ِ مادر ... داشتی بھ اجبار برادرانھ کنارم قدم برمنیشھ
 ....کردی صداش میی دای کھ عمو و گاھیبودنم و بھ حرمت ِ بھار

  جنازه رو بھ رخعییُ شک ِ تشکردی مھیاوال تو خواب گر...  آروم تر شده بودبھار
وضع ِ خودم ... از بھترم بھتر بود... ِ اما بھ مرور زمان آروم شد و حاالکشوندیم

 باھام یشھربانو دو ماھ...  ھرروز کنارم بودنی تفاوت کھ شاھنیھمون بودم، با ا
 شدمو ازش گرفتم، ھمونجا تو لی ِ تکمی رونده رفتم پابوسشو پنکھیحرف نزد تا ا

 دارم و نانیبغلش جار زدم و از کمبودھام گفتم، اونم گفت من بھ عشق ِ پسرم اطم
 بھ آب شدن ِ پسرش تونستیاون مادر بود و نم... ی باششی حامخوامی و مبخشمشیم

 بھ چندبار کردنیاوناھم اشتباه م... کردنی و حسام از ھم فرار منیمیس... چشم بدوزه
 ِ پا ری غرورشو زدی حرف زدکھ اون مرده اون بانی گفتم اما ھربار از انیمیس

 .... بزاره
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 و من ستی ِ تو مناسب نی برانی شاھکنھی و بھ من امر مستادهی مامانم روبھ روم احاال
 نھی پسر و شناختم سنی سال خوب اھی بھ کی نزدنی تو انکھیبرافروختھ فقط بھ خاطره ا

 :سپر کردم و گفتم
 تو م،یمامان شماھا منو تو اوج ِ جوون....  ِ منھی ِ شما برای بھتر از انتخاب ھایلیخ_ 

...!!!!!!! تونی واسھ انتخاب ِ عالرونی بنیدیاوج ِ درس خوندنم تو اون دانشگاه کش
 کنم ی واسھ خودم زندگخوامیاما حاال م... حاال رفت ھم خودشو بدبخت کرد ھم منو

 ....واسھ دلم
 .... ِ صورتم فرود اومدی باال رفت و روی ِ مادردست
اونقدر ... ستادی بگھ پشتم محکم ایزی چنکھی روبھ روش قرار گرفت و بدون ِ انیشاھ

 .... درک کردمیگرم کھ کوه ِ پشتمو بھ خوب
 .... گرفتمیانرژ

 ھمھ سال بدبختم نی انکھی ایِ از دستمزد من برانمیا...  خانومیدستت طال مادر_ 
 ...نیکرد

 ... برگردوندمرومو
 تف کرد و رفت اما نی تو صورت ِ شاھزدنی ھمھ دم مشی کھ از مھربونی مادراون
 ....  نگفتیزی سکوت کرد و بھ خاطره من چدی ِ حمنی مردونھ نھ عنیشاھ
 ِ ی ِ روحش و انعطاف ِ سنگی غش رفت، نھ بھ خاطره کارش فقط بھ خاطره بزرگدلم

 ...دلش
 ....حرفھا بود نی با محبت تر از ااون
 .... روبھ روم قرار گرفتنی شاھی از رفتن ِ مادربعد

 .... تو دستھاش گرفتدستمو
 پروانھ؟_ 

 کیمامان بد بھش ضربھ زد، اونو کوچ...  بھش نگاه کنمشدیروم نم...  بودنیی پاسرم
 ...کرد
 جانم؟_ 
 ...نگام کن_ 

 ... ِ چشمھاش گم شدمی ِ قھوه ایتو گو...  اوردم باالسرمو
 ...می بھم محرم شخوامی میشی فارغ مگھی ماه ِ د١ پروانھ تو نیبب:نیشاھ
 کاره بعد از یلیخ...  خواستھ ش آماده کرده بودمنی ِ ایخودمو برا...دمی کشیقی عمنفس

 ... ماه ازم خواستھ٥
... شھ وارد ِ خونم ی بھ دور از ھر ھنجارخواستمی مخواستم،ی بود کھ خودمم میزیچ

 .....بھ عنوان ِ مرد ِ خونھ م
 ....قبولھ... اومممم باشھ _ 

 ....  زدلبخند
 ....پروانھ من دوستت دارم_ 
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 .... لبم جا خوش کردی روقی عمیلبخند
 سال ٦ ِ ی بچھ ھی...  بچھ تو شکممھ ھی...  ازدواج ِ ناموفق داشتمھی بار ھی من نیشاھ_ 

 ...ی دو شخص باشنی پدره ایتونیتو نم... دارم
 زجرم نی از اشتریتوروخدا ب... دمی زجر کشی ِ کافیپروانھ من بھ اندازه ... تونمیم_ 
 .... سالھ رو دارم٥٠ ِ رزنی ِ ننھ پی اما تجربھ ھاکترمیدرستھ از تو سنن کوچ... نده

 ...دمیخند
 ... کردمزمزمھ

 ...!وونھید_ 
 .... گھی ِ توام دی وونھیخوب من د_ 

 ..... ھا گمی تو ناخوشمونی شد و خوشلیبخنده م بھ قھقھھ تبد لنباریا
 

 )) فصل ششم(( 
 

 بود غھی صھی.... داشتیبھارم مطمئن وار با من قدم برم.... می بودم بھ تصممطمئن
 ...!اما

 نی ِ بھ امی تصمی پشتوانھ اچیما دو تا بدون ِ ھ...  و داشتنی ِ عقد ِ منو شاھحکم
منجر بھ ....  کھ منجر بھ ترک ِ پدر و مادرم کردیمیتصم.... می رو گرفتھ بودیبزرگ

 ...!و حاال... منجر بھ تاھل بودنش کرد ....  ِ پسرانھ ش کردی ھایترک ِ خوش
 .....  بودی کھ روحانیرمردی ِ شپی بھ سوشی زنان پقدم

 اول دنمونی کھ با دیدیس....  رنگی ِ مشکچی در پچی ِ پی چروک با پارچھ یمرد
 : ِ من نگاه کرد و بعدم با اکراه لبخند زد و زمزمھ کردیب بھ مشکم ِ برآمده متعج

 ... شای انیخوشبخت ش_ 
 ِ ی تر از انگشتھاشی ِ ما بی ھایدعوت...  جا گرفتنیمی ِ لب ِ سی کم رنگ روی اخنده

 ....شدنیدو کف ِ دستم نم
 ... و حسامنیمیس
 .... و بھاروانیک

 ...نی و شاھمن
 ....وتمام

 یمن کاره درست...!  کردی ِ خوشبختیفقط برامون آروز... ومدی شھربانوھم نیحت
 کردم؟؟؟؟؟

 ....سی حاال وای تو خودت خواستی پرنجام؟؟؟؟ی من چرا اکردم؟؟؟؟؟ی مدیبا
 ِ مامان جون یصدا....  ِ کمرم رو در بر گرفتھ بودرکی تمام ِ تبی عجی ادلشوره

 ....رد و پر کاطیمامان جون ِ بار ح
 ... کردم و رومو بھ سمت ِ حاج آقا برگردوندمی توجھیب
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 ِ لب ری زیباذکر.... بوسش کرد...  و قران رو باز کرددی خندباشی ِ زی دندونھابا
 ....بازش کرد

پاه ھاشو تا تھ تو ... کردی می قراری اصغرم بیعل.... ختی ِ دلم فرو رنیی از پاکھی تھی
 دیشال ِ سف...  کھ روم بود نفسمو بند اورده بودییصبفشار ِ ع.... دادیدلم تکون م

 ..... نباشھ حرکاتشدای ِ شکمم گذاشتم تا پیرنگمو رو
  شده خانوم؟یزیچ_

 ...  و راحت کردمنی ِ شاھالی زدم و خیلبخند
 ....دلم آشوب بود...  ناراحت بودالمی خودم خاما

 .....  دی کشرونیِ کاغذ از تو قرآن دستش بکھی تھی ی ِ روحانرمردیپ
 " میبسم هللا الرحمن الرح" 

َزوجـ َ 
 .... بھ شدت باز شددرمسجد

 و رو دی ش کشنھی ِ سی رویدست....  برافروختھ پشت ِ در ظاھر شدی با چھره امادرم
 : داد زدنیبھ شاھ

 .... ِ کھ برادرت بھ خاطرش مردی مرد ھموننیا.... بلھ رو نگو_ 
 .... شکمم...  داد مغزمارور

 .... دت بلند شدم شبھ
 ... ِ آخم فضارو پر کردیصدا

 ...زدی موج می عمق ِ نگراننی صورت ِ شاھتو
 ...ی انرژیبدون ِ ذره ا...  ِ لبریز...  کردمزمزمھ

 ... تو..تو ...ت_
 ...دمشیدی کھ حاال من تو سقف میروبھ آسمون...  باال گرفتمسرمو

 ....زیبھ سن ِ اون زمان ِ پرو...  فکر کردمنیبھ سن ِ شاھ....  راست باشھخواستمینم
 ..... ــــــــــــــــــــــیوا
 ی الکنی ِ شاھیاھاینکنھ خواب ھا ورو....  باشھقتی راست و حقنی ازارمیمن نم...  نھ

 ھی تو دست ِ ینکنھ من بچھ ا...  قرار گرفتھ باشمنھاینکنھ من مورد ِ تمسخره ا... باشھ
 .....مشت گرگھ نا اھل

 ... مزاحمو پس زدمیاشکھا...  باال گرفتمسرمو
 :دمیغر
 گھ؟یراست م_ 

چھ پر ابھت شده ... دمشیتازه تو کت و شلوار د... روبھ روم قرار گرفت..  شدبلند
 ...... از تھ دل قورت دادمکشویتازه عطره تلخ ِ الل... دمیتازه موج ِ موھاشو د... بود
 ....پروانھ من بچھ بودم_ 
 .... دمی نشنگھید
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چھ .... شدی کھ آشکار نمیی ھاقتیچھ حق...  بسھدنی ھمھ عذاب با ھم کشنیا....  بسھ
 ....شدی کھ مشخص نمیی ھایدرست
 .... برابر کرد١٠٠ نی بھ شاھنانموی کھ اطمیبھ مرد....  تلخ بھ حسام زدمیلبخند
 : گفتمنی شاھروبھ

 ....بخشمی نمچوقتیتو رو ھ_ 
 : گفتمی مادرروبھ

 ....کنمی حالل نمچوقتیتورو ھ_ 
 : حسام گفتمروبھ

 .... با اونتیحالل.... سپارمیتورو بھ امون ِ خدا م_ 
 ... و فرار کردمدمی ِ بھارو کشدست
 .... دمی کردم و دوی محلی از پشت اما بشدی صدا مادی زاسمم

 ....   کھ نفس بھارم قطع شد، نفس ِ خودم قطع شددمی دونقدریا
 یقیشکمم نبض ِ دق.... ستادمی بود اتی روری ِ چراغش برام غ کھ رنگیابونی خکناره

دست ِ بھارو ول ... اما االن کھ موقعش نبود...  بودھی امانمو بردمانیدرد ِ زا... نداشت
 ....! دی االن بادی شاکردمی چک مخشوی تاردیبا... شروع کردم بھ شمردن... کردم 

 ممکن شده ری برام غدنی آروم شھ، نفس کشدی شادم،ی شکمم کشی رویدست
 .... دادمھیخودمو بھ ترانس ِ برق تک....بود

 .... بستمقھی ِ چند دقی براچشمھامو
دارم .... سرمو تکون دادم تا صداھا بپره.... زنھی از پشت صدام می کردم کساحساس

 ...!اه...! نیداد نزن... شھیَ گوشم داره کر مشم،ی متیاذ
 ..... چشمھامو باز کردیغی جیصدا

بھارم کف ِ اسفالت افتاده بود و .... می ِ زندگی ِ انقضاخی مرگم بود، تاردمیدی کھ میزیچ
 ..... ِ جادهیاھیبرچسب شده بود بھ س

 .... سنی کھ وازدی ھا داد منی ِ ماشی بغلش کرده بود و براوانیک
 .... راه برمتونستمینم

 ....  شدهنی نفریمسخ ِ صحنھ ا...  مسخ شدمانگار
 بھ چراغ ِ قرمز ِ نکھی نفس کم اوردم و بدون ِ اادی ِ زدنی بھ خودم اومدم کھ از دویوقت

 بھ من خورد و ی با بار ِ سبزیموتور....دمی دوابونی نگاه کنم بھ سمت ِ خادهیعابر ِ پ
لبم از .... دردم چند برابر شد.....  خوردمنی بود زمکیمنم کھ تلو تلو تا بھارم نزد

 گوشمو نی ِ شاھادیدستم بھ سمت ِ بھارم دراز بود کھ فر....  بودشده سوزش خون کبود
 ....کرد
 .....پروانــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـھ_ 

 :دمی ِ خودم نالدرون
 ....بھارم_ 

 ....زدیداد م... شی ِ شاه دامادپیبا ھمون ت...  سرم بودی باالنیشاھ
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مونسم ... داد بزنم بھارم رفتخواستمیم... ت نخوابتورو بھ جون ِ بھار.... نخواب
 ..... ِ ستبرش از ھوش رفتمی رمق تو دستھایاما ب....رفت

 قابل ِ یزی چچی ھی ھوشی ِ بی ِ مطلق و کدریاھی گذاشتم کھ جز سییای بھ دنپا
 ..... نبودصیتشخ

  ِمنو جون پناه خودت کن برو" 
  آرزو واستمنی ِ ای پابزار

  بھم گفت ازت رد شدهی ھرکبھ
 " من خودم خواستمخورمی مقسم

 
بلند شو و مثل ..... بلند شو دخترکم.... جونم، جون پناھت... بلند شو ....  شو بھارمبلند

ُ سر مارستانی ِ سرد ِ بی ھای ِ کاشیرو.....قبل با لکنت حرف بزن اما تنھام نزار
 .... افتادم.... تکھ تکھ شدم.... خوردم

 
  ِ پناه خودت کن برومنو جون" 

   کھ خوردم پرمیی از زخم ھامن
  ی پلھ باال برنی از ادی باتو
 " خورمی منی من زمی باال نرتو
 

.... اونم رفت و منو تنھا گذاشت....  نبودی پسرگھید.... دمی کشمی ِ شکم ِ خالی رویدست
بلند شو .....ینرم عشق ِ مامان.. ینرو مامان... تو بمون مونسم....تو بمون بھارم 

 مرگت تنھا نالھ م از شیمن پ...  پلھ باال برو و بزرگ شو نیبلند شو از ا... مامان
 ....یزندگ

 : زدمداد
 ...!!!!!!!!!!!!  ـاـــــــــــــــــــــیخدا
  ِ جون ِ بچھ مم ازت طلب ندارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی اندازه بھ
 ِ بھارمم بھت ی ِ دوباره ی زندگِی بھ اندازه ،ی ھمھ زجر و ناراحتنی ِ ای اندازه بھ

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟...ستمیطلبکار ن
...  کنریمنو س.... رمیسی و میتیمن ... پدر ندارم.... مادر ندارم.... کسمیب....  داغونممن

 .... کنریبا برگردوندن ِ بھار منو س
 
 ی بردی کھ تو بایدرست لحظھ ا" 
 می احساس ِ مبھم شدھی رهیاس
   عمر پرپر زدنکی بعد از نیبب

 ..."می عاشق ھم شدی بدی جاچھ
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 در دلش دادی مھی تکمارستانی ِ قرمز ِ بی ھای ِ صندلی کھ سرشو روی در حالنیشاھ
 ....:کردینالھ م

 ھمھ پر پر شدم نی بعد از ادی چرا باشدم؟؟؟؟ی عاشقت مدی عاشقت شدم؟؟؟؟ چرا باکجا
 خجالت گھی دیمثل مردھا.... دی ِ چشمش چکی از گوشھ یاشک..... اوردمی کم منجایا

اون ....  نگھ ش داشتروشیبا تموم ِ ن.... فقط حسش کرد.....  پسش نزدد،ینکش
 یقتی بھ نام چشم داشت، تو اون چشم حقیقتیحق  فرار کنھ، اونقتشی از حقخواستینم

 ....کردی فرار مقتشی از حقدیپس نبا.... بھ نام اشک وجو داشت
 
 دن شدن آرزو م تو مریبرا" 
  می کھ من دارم از زندگی حقھی

  ی برزخ لعنتنی کن تو انگاه
 "می طلبکارم از زندگی مرگچھ
 
 

 تر یتو قو.... ستنیو کما در برابر ِ قدرت ِ تو اتاق خوابتم ن icu.... برگرد.... بھارم
 ...!!!!!!!یی حرفھانیاز ا

 ِ سبز خوبم کرد شفام داد ی و پارچھ دی مامان اون اقاھھ با صورت ِ سفیگفتی منادتھی
 دیتو نبا...  ی زاللیتو پاک.... تورو بھ جون مامان صداش کن.... حاال صداش کن... 

 .... تاوان بدمدیمن با....  ی ھا رو پس بدنی ھا و پروانھ ھا و شاھدیتاوان ِ حم
 : و گفتمدمی م کوبنھی ستو
 .....مــــــــــــــــــــــــ ـن_ 
 
 
  بھ عشق تو بوددمی ھرجا رسبھ" 

  داشتمی بگی تو ھرچکناره
   تاوان ِ عشقم بھ توی پانیبب

 " تو دلم کاشتمی حسرتعجب
 

بلند شو مامان .... خورهی حسرت ِ داشتن ِ تورو می مامان بدون ِ داداشنی شو و بببلند
من ... .من طاقت ِ رفتن ِ تورو ندارم... ھنوز وجود داره.... ِسیھنوز کفن ِ بابات خ

 بلند شووووو....  رو ندارمیی تویطاقت ب
 
   برویاگھ فکر احساسمون" 

  بروی عاشق ھردوموناگھ
   مرگمی نقطھ از زندگنی اتو
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 "  تورورهی از من بگتونھینم
 
 

 کھ یی گوشھ افتاده بود و ماکسھیکفشم ... ختیری مھابا میاشکھام ب..... یای کھ مبگو
پوزخند زدم بھ ....  درز باز شده بود تنم بودی ِ شکمم بیحاال برام گشاد شده بود و جا

 .... امیبھ خودم و بھ دن... میزندگ
 ..... درست من رو مقابل ِ خودم قرار داد،یزندگ
 ....!و حاال... ُ برد نی ِ شاھی و بھ واسطھ زیپرو
 ...!و من... دنی ِ من بخشی ِ بھارم رفت و خانواده ش مثل خوانده ی بھ واسطھ یپسر

 ....!!!!!!! اصغرمیعل.....امیدن.... نیشاھ... بھارم...  از خودمشرمنده
 .... رفتگناهیاون ب....دی اصغرم اشکم چکی ِ علی اورادی با

 ....  کردینی ِ شونھ م سنگی رویدست
 .... بلند کردمسرمو

 .... زدیلبخند ِ تلخ....  بودیھنوز با وجود ِ حمام نکردنش عطرش باق....  بودنیشاھ
 .....وقت ِ نمازه_ 

 .... اومدی در نمصدام
 : دار گفتمخش

 .....امیاالن م_ 
 ....شدی ِ اذون تو گوشم نواختھ مینیریش

 .... وقفھ بخونھ و بنوازهی بخواستی مدلم
 ماه از ھیبعد از .... ادی ماه بھ ھوش بھی بخونھ کھ بھارم بعد از نقدری اخواستی مدلم

 ....مامان:  ماه بگھ ھیبعد از .... ص شھ خالیاون اتاق ِ لعنت
 ..... پشتوانھ، با پشتوانھی بد،ی با حمد،ی حمی لکنت، با لکنت، بیب
 ....  ندارهی فرقگھید

 در مقابل ِ خدا بھ شھی از اونھاش نبودم کھ فقط واسھ دردم خدارو صدا کنم، ھممن
 ازت میری و حقیکی با تموم ِ کوچنباری دارم اما ای ِ بزرگی من خداگفتمیمشکالتم م

 بنده ھیمن ....  دادم، تورو خدا بھارمو بدهلی اسماعھیمن .... ی بچھ مو بھم بدخوامیم
 .... دهدادمت تورو خدا بچھ مو ب

  شده نمازتو نخونم؟یک
  ِ روزه تو نچشم؟ی شده گرسنگیک
  شده رو بھ قبلھ ت با سرعت نماز بخونم؟یک
 ؟؟؟؟؟؟؟؟" شکریالھ" عمتات تشکر نکنم و بگم شده بعد از غذا از نیک

بھ مادر بودنم، بھ زن ....  بھ دستوراتت عمل کردمشھی پدر مادر ِ مومنا، من کھ ھمآخھ
 ....بودنم، بھ دختر بودنم، بھ آدم بودنم

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟..... کردم؟کجارو رد ِ تماس دادم بھ تماست؟ کجای کجکجارو



 238 

 برم بھ شدت باز تونستمی ِ اتاق ِ مخصوص ِ پرستارا کھ با اصرار ِ حسام اونجارو مدر
 ....شد

 .... روبھ روم قرار گرفتسی خی با سرو صورتنیشاھ
 : گفتدهی بردهیبر
 ....نھ...وا..پر...پ_ 

 ....ُ از رو سرم سر خوردچادر
 .... ِ دو زانو جلوش نشستمیرو
 :دمینال
 بھارم؟؟؟؟؟...َب_ 

 : زد و گفتیدلبخن
 ....دستھاشو تکون داده_ 
 گھیدو تا پرستار کھ د.... دمیفقط دو....  کفشموی ِ بی و نھ پاھادمی و دنی شاھنھ

 فروغ با خنده درو برام میکی اسمش مھناز بود و اون شیکیباھاشون دوست شده بودم، 
 ....کردی بود و آروم صداش مستادهی ِ سرش ای روینیدکترحس... باز کردن

 ....رونی دروغ نبوده و راستھ بھ سرعت اومدم بدمی فھمیوقت
ِ برخورد کرد و خرش خرش صدا دادیزی چھی بھ پام  ی احساس کردم اما بیسوزش.... ِ
 ..... بھ راه ِ خودم ادامھ دادمالیخ

 ...گشتمی ِ کفشم مدنبال
 ....زدی ھنوزم چشمک می عروس خانومدهی اون رنگ ِ سفبا

 .... بودی سوزشش از چدمی شد تازه فھمجادی ای قرمزدشی سف ِی تورھاِی رویوقت
...  مھناز و صدا کردم تا پامو پانسمان کنھگفتن،ی مکی ھمھ تبردمی بھ پرستارا رسیوقت

 .... متوجھ شد و اومد کنارمنیشاھ
  تو؟؟؟؟؟؟ی شدیچ_ 

 .... بھ پام افتادنگاھش
 :بھ جاش گفت....  نشد، سرم داد نزدی ناراحت نشد، عصبیرتی ِ غی مردھامثل
 ...کننینگران نباش پرستارا درستش م_ 
 ....دمی ِ ھم سابیفکمو از درد رو...  بزنمتونستمی لبخندم نمتی تو اون موقعیحت
 ....   ِ خودم خنده م گرفتی ، بھ درد سستدمی رو دشھی اون تکھ شیوقت

بھ سمتش ھجوم ...  اومدونری از اتاق ِ مخصوص ِ بھار بفرمیونی دست در دکتر
 ....بردم
 ... فراخوندمی صندلیرو

 .... برو برگرد نشستمیب
 ....ھمھ با ھم خبردار شده بودن.... پشت ِ سرم بودنوانی و کنیمی و حسام و سنیشاھ

 .... گوش بھ زنگ ِ اخباردرست
 .... شدلی متمانیی شونھ ھاش باال رفت و دوباره بھ سمت ِ پان،یی انداخت پاسرشو
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 ..... حرفھا بودنی خشک تر از ایلیاما من دھنم خ....  ِ دھنمو قورت دادمآب
دختره شما نجات ... شناسھیحسام خوب منو م... ستمیمن اھل ِ طفره رفتن ن... راستش_
 ....گمی می کرد و من تبردایپ

 .... ِ حبس شدمو آزاد کردمنفس
 ...!!!!!اما_ 

 ..... شد مستاصل بھ چشمھاش دوختھچشمھام
 ...  کھ بھ سرش برخورد کردهیبر اثر ِ ضربھ ا...  شدهنایدختره شما ناب_ 

 :از داخل داد زدم....ومدی نفسم باال ننباریا
 ....آآآآآآآآآآآآھھھھھ

 .... برگردوندمتمی بھ موقعیلی سھی با نیشاھ
 ... دادمرونی ھامو بنفس

 د؟ی کرد امکاری چدیبا_ 
 .... ِ حسام بودی صداایگو
 صحبت رازیمن با دوستم دکتر خدادوست از ش...  انجام بشھھی قرنوندی عمل ِ پدیبا_ 

 کھ قبل از ی ِ شخصھی قرننجاھمیا... عمل کنھتونھی ِ و خوب میپزشک ِ حاذق..کردم 
 ش اونو بھ ما نھی با پرداخت ِ ھزنیتونی بودن رو اھدا کردن و شما منجایدخترتون ا

 .... کنھی کار میل پرده بگم عایب.... نیبسپار
 :دی نالنیشاھ
 ...با خارج از کشور_ 

 : و گفتدی شونھ ش کشِی رویدست...  قطع کردنوی ِ شاھحرف
 نامھ رو تیفقط رضا... شھیمطمئن باش درست م...  پسرستی ننایبحث سره ا_ 

 ....  تا ھرچھ زودتر عمل انجام بشھنیامضاء کن
 بھار ھر سھ رفتھ بودن مشھد دعا و نذر و ِتیبھ ن... مامان بود.... خوردی زنگ متلفن

 ....ازین
 ...!اما.... ھنوزم از دستشون دلخور بودم...  دادنیمی سجوابشو

 .... فقط بھارم مھم بودگھید
 .... نامھ رو امضا کردمتیرضا

 .... دیکوبی وار موانھی دقلبم
 از نوزادم ی ِ شکم ِ خالیدستمو رو... اوردنی بھ سمتم ھجوم ممارستانی ِ بیوارھاید

 ِ ی اشک از گوشھ یقطره ا....  از اعماق ِ روحم،یدردم گرفت، نھ جسم...... دمیکش
 .....دیچشمم چک

 .....  پشت ِ کمرم قرار گرفتیدست
 .... بودنی برگردوندم، شاھسرمو

 یمن مثل خواھر.... واشی واشی.... میرفتی باھم راه ممارستانی ِ بی محوطھ تو
 ....باھاش ھم قدم شده بودمبزرگتر 
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 ما از داشتن ِ ھم خوشحال کرد،ی نفس ھامون گوش ِ آسمون رو ھم کر مِیصدا
 ....میبود
 ...!اما

 ....کردی رو بھار می و تابستونزیی بود کھ ھر پای اونم بھارمی داشتی از زندگی طلبھی
 ِ یبا دستھا....دیسابی رو بھم مای دنشی ِ آسمونی ِ زرد و بورش، با چشمھای با موھااون
 ....کردی ِ کارھا باز می گره از ھمھ کشیکوچ

 پروانھ؟؟؟؟_ 
 ... کردمزمزمھ

 بلھ؟_ 
 .... رو حس کردنینی ھام فشاره سنگشونھ

پس نگران .... می و پشت ِ سر بزارنی ِ بزرگ تر از ای مشکالمیتونیمنو تو م_ 
 ....نباش

 ؟؟؟؟؟؟؟؟یخوایھا بازھم م ھمھ پس زدن نی بر تو مرد کھ با وجود ِ انیآفر
 ....دمی مثلتو ندخورمی مقسم
 .....دوارمیام_ 

 و اونم سی از اشکمون، من خسی ِ خی ِ صورتھایرو... قطره قطره.... دی بارباران
 ....سیابرھاھم خ..... سیخ

 ..... پر و اونم، آسمونم پرمن
 ..... کوه ِ درد و اون کوه ِ آرامش و آسمونم کوه ِ اجابت ِ دعامن
 .....داری دنی ِ ای و آسمونم منظره شھی سنگ و اون شمن

 ِ طالق تا آرامش ی اول براداریاز د.... خوب بود... رفتی مشی دردسر پی بزی چھمھ
 ....ی بعدیھا

 .....کردی تو اتاق ِ عمل دست و پنجھ نرم مدی باگھی تا چند ساعت ِ دبھارم
 ...البتھ اگھ بخواد.....کردمی آماده مشی ِ پدره بعدی خودم رو برادیبا
 :دمی اراده نالیب

 یلی بزرگ شدم، اون خدی ِ حمی بچھ بودم اما با زجرھایلی ازدواج کردم خیوقت_ 
 عاشقم بود سنگ شد، نکھیبا ا... از ھمونجا بھ بعد بد شد... یی جاھیخوب بود، اما تا 

 آب رانی ِ دوم ِ انی فردگفتنی کھ ھمھ بھش میکلی ِ سنگ ھلیاون پ... مواد آبش کرد
 نی منو بدبخت کرد شاھیلیاون خ....  ذوب کرددششد، ذوب شد، و منو ھم با خو

 ....یلیخ
....  شونھ ھام افتاده تر شدنست،ی ِ شونھ ھام نی حاال کھدستھاش روکردمی ماحساس

  نطوره؟؟؟؟ی واقعا ھمیعنی
 .... بود نشستمسی ِ خسی کھ از باران خیی ِ آھنی ھای ِ صندلیرو

 ....زدمیبا سکسکھ حرف م...  شدسی لباسم ختمام



 241 

حرف ...بھ .... تازه.... من ....و....شدم.... ریپ... زود .... کنارش...من_ 
 ریپ....من.....نیش..... ریپ....باھم.....اون کھ.... دمیرس....مادربزرگ ھا...
 .....نیشاھ...ش....میجوون..... یبواسطھ .....اما....شدم....

 ....دیلرزی ِ شونھ م میرو دستھاش
 ....زدی ِ نابسمان ِ حاکم نمیاما بھ خاطره من دم از ھوا....  سردش بوداونم
 تا داغون شم، تا طوفان ِ نبودت داغونم کنھ یچرا دستھاتو گرفت...  آروم شدمحاال

 دی ِ حمی بھ پادمی زجر کشیلی من خنیشاھ_ ....مرد ِ کوچک ِ من.... کھیشوھر کوچ
 کنھ ی بھ اون بدخواستھی نممیاون دم ِ آخر...  بھ بھار نکردی بدچی ھخورمیاما قسم م

بابام از شراکت کارخونھ استعفا داد و .... بزنھ کھ زد بیقصد داشت بھ منو بابام آس
 .... نھی کنارش قدم برنداشت تو مشھد واسھ تنھا نوه ش دعا مکچوقتی کھ ھیحاال با زن

 .....حلقھ م بھ انگشتم فشرده شد...  بھ دستم وارد کردیفشار .....دی کشیقی عمنفس
 :دی غری ِ دندونھ ش عصبریز

  دستتھ؟نیھنوز ا_ 
 ...پس ھنوزم ھست....  زدملبخند

 ....ارمیبھ موقعش درش م_ 
 
 .....  م گذشتگھی ساعت ِ دھی ساعت شد، ھی

 .... دخترم دستت امانتھایخدا..... ساعت ٣
 .... اتاق بھ شدن باز شددر
 .... اومدنرونی خستھ و کوفتھ بیی دکتر با چھره ھادو
 از تھ دلش ی وقترفت،ی چشمھام کنار نمی ی از جلوی ِ بھارم لحظھ ای کھ چھره آخ

 ....نمیبینم: گفتی و مختیریاشک م
 یی تو اونجاوانیک... مامان چراغو روشن کن.... اھھیمامان ھمھ جا س: گفتیم

 .... رفترونی و بدی درو بھم کوبوانیروشنش ن و ک
 بھ خاطره ی ِ کوفتی از اون زندگادگارمی دخترم، تنھا نمی دردناک بود کھ ببچقدر

 رو گھی سند ِ دھی شیماری بی ِ بدست اوردن ی برادیحماقت ِ من کور شده بود و با
 کھ کردی مھی گریی ِ برانکار با چشمھای آخر کھ روی اون لحظھ ای.....کردمیامضا م

: " رفت و فقط گفت....  نداشتیمنبع ِ رنگ.....  نداشتینور...  نداشتیاصال سو
و من از درون خورد شدم، تکھ "  دهی کھ جوابمو نمی ِ خوبم مراقبم باش، مامانییبابا

 .....شدم و افتادم
 ...! حاالو

 .... بکشمرونی بچھ مو از دستش بخوامی و مستادمی چھره ادی مرد سفنی ِ ای روروبھ
 یو من مستاصل بھ دکتر....  زود دور شدیلی زدن، دکتر خدادوست خی دو لبخندھر

 ..... کندمی ناامنبارویحسام ا....  کرده بودشیچشم دوختم کھ حسام بھ من معرف
 .... زودتر از من کالفھ بھ حرف اومدنیشاھ
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  شد؟یدکتر چ_ 
 .....دی ِ مچ ِ دستش کشی رودستھاشو

 .... بودزی آمتیعمل موفق_ 
 .... رفتو

 توجھ بھ خودم و یب... ی من از شوق، از جنس ِ خوشحالدنی ِ باری بود برای کافنیھم
 کھ غرق ِ ی وقتی و از خوشحالنازی پردم،ی مادرمو تو بغلم بخشدم،یکنارم پدرمو بخش

 بابا، ،ی مادرن،یشاھ.... دیخندی ِ ھمھ میچشمھا... دمی ِ دخرتونش شدم بخشییبایز
 .....دی ِ سفواری تو اون ددی ِ حموح شھربانو، و روان،ی کن،یمیس

خبر ..... کردمی کھ تو اتاق ِ پرستارا داشتم استراحت می روز در حالھی از حدود ِ بعد
 بھ لی بھ سمت اتاق ھجوم بردم کھ پاھام دوبار میطور... اوردن بھار بھ ھوش اومده

 ... خوردنمو گرفتنی زمی ی بابا جلو داشت اماانیطغ
 حسام با ح،ی از تسبدهی ِ پوشی با دستھانیمی س،ی اشکیی با چشمھاوانی با التماس، کمن

 ....می بودرهی با درد بھ بھار خنیآرامش و شاھ
 .... آروم باندا رو از صورتش جدا کرددکتر

 .... حرف بزنمتونستمی از ھق ھق نممن
 ... شروع کرد بھ حرف زدنوانیک

  بھت دادم؟ی چھ قولادتھی ؟یبھار_ 
 .... رو بھ ثبت رسونددیی با سر عالمت تابھار

 م؟یری میی گفتم من با تو چھ جاھاادتھی_ 
 ....دیی تابازم
 ی اگھ تند تند باز کننیبب.... ی آروم چشمھاتو از ھم باز کندی بامی بریخوایاگھ م_ 
 خب؟... یھم بازشون کن آروم از دیبا...مایرینم
 ....دستشو تو دستم مچالھ کرد...  بھار سکوت کردنباریا

 .... ِ پلکھاشو با اشک باز کردی الآروم
 :دینال
 ...ستیھم معلومھ ھم معلوم ن_ 

 ضربھ ھا بھ آدم نواختھ نی از اشھیکاش ھم..... ی ِ خوشحالی ضربھ نی از دومنیا
 .....بشھ
 ببند خوشگلم دوباره باز کن_ 

 .... بھ ھوا بلند شدغشی انجام داد و جنھی با طمئننکاروی ابھار
 و نیبی و مدادی مقلیصورتشو بھ صورتم ص...  بدنھ دردش بھ بغلم خودشو فشرد با
بھارم پاک ...  بودنی شادنیپرستارا، دکترا، ھمھ و ھمھ غرق ِ ا.... دادی سر منمیبیم

 .....شدی مدهی دباتریحاال ز بود و بایبود، ز
 .... با دستھاش بھ من اشاره کردنیشاھ
  برو بھ سمت بابا و مامانت؟شتریپروانھ ب_ 



 243 

 .... حرص بھش نگاه کردمبا
 .... من ھنوز ھمون دختر بودم....  بشمکی بھ بابا نزدشدی نمروم

 چپم قرار مادرم سمت ِ....  دستشو دروه کمرم حلقھ کردی سمت بابا رفتم، با لبخندبھ
 ..... پاھامون نشستھ بودنییبھار پا... گرفت 

 ..... از استرسم کم کردنی ِ عکس و نوره فلش ِ دوربکی چکی ِ چیصدا
 بھ مناسبت ِ برگشتن ِ کی ِ کوچی مھمونھی...  و ھورا بلند شدغی دست و جی یصدا

 .....یبھار بھ زندگ
 .... کردنش بھ مناسبت برگشتن ِ تنھا فرزندمی گوسفند و قربونھی ِ کشتن

 از نی کردم، نوره تحسریی تغی بار موھامو رنگ کردم و کلنی ِ اولی برااونشب
 کی بھ سن ِ اون نزدی ذره اخواستمی کار منیبا ا....شدی ساطع منی ِ شاھیچشمھا

 ...بشم
گفت سن  رو از پدر و مادرم بعد از دو ماه تالش گرفت و تی بالخره رضانیشاھ
 زود بھ دست یلی رو خشیمدرک ِ کارشناس... ستی نی ِ اون مالک ِ مشخصیبرا

 .... کوبوندی دت در دست بھار پا موانیک... جشن دو مناسبت داشتنیگرفت و حاال ا
 رو تو سالن نواخت کھ ی آھنگھی و بعد از اونم ستنی با دست اشاره کرد ھمھ بانیشاھ

 : و مھم بودن شدمیمن غرق از خوشحال
 
 از رهی می سفر رفتھ دلم نازکھ وقتارمی... (سفر بورده مھ دل نازكھ شونھ"

 یحاال ھم کھ رفت نھ پیغام(نا پیغومي بھشتھ نا نشونھ ...خدا عاشقي چھ زاره)...کنارم
 ...خدا عاشقي چھ زاره)...گذاشتھ نھ نشونھ

سھ پنج روزه مھ دل ....یار جدائھسھ پنچ روزه مھ دل مھ ...بسوزه دباره.. دل بنالھاگھ
 ...مھ یار جدائھ

 تار گھیدو چشمام د(مھ دتا چش دیگھ تاره)...من چشمام بھ راھھ(  ره ترشا براھھمھ
 شوی خالی تونم جاینم(مگھ تومھ بوینم ھاسا خالي تنھ جاره...الھي بالرم)...شده

 ...الھي تھ جاره)...نمیبب
سھ پنج روزه مھ دل ...ج روزه مھ دل مھ یار جداھھسھ پن...بسوزه دباره... دل بنالھاگھ

نا پیغومي ...خدا عاشقي چھ زاره...سفر بورده مھ دل نازكھ شونھ...مھ یار جداھھ
 ..............................خدا عاشقي چھ زاره...بھشتھ نا نشونھ

دلبرم ( دلبر عرق شنھ مثل نمك او ...پروانھ...پروانھ جان... ابر بیتھ دلبر توھواره
الھي بوم دستمال ...پروانھ..پروانھ جان ).. مثل اب نمکزهیریعرق م

 شده رهی من اون دستمال تیالھ(پروانھ..دمادم چنگ ھیرم تھ مخمل رو....پروانھ...كئو
)  حس کنمتوی مخملیصورتت بتونم اون رو  بھشیمالونی میتو دستات باشم تا ھر بار

... 
 ؟یری کجا مکھیرھوا تا( الر ھكرده كجھ شونيھواي
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 کھ کجا یکنی منیاسب و ز(كھر بار ھكرده كجھ شوني...پروانھ...پروانھ جان)..
كھر بار ھكرده ...ھواي الر ھكرده شومھ امھ پروانھ...پروانھ..پروانھ جان)..یبر

 ...شومھ امھ پروانھ
کرد و (كردو گالش بزونھ چادر نو..پروانھ ..پروانھ جان.. و سر كوه و سر كوهسركوه

ھمھ یار بیتنھ یار نو بھ ...پروانھ..پروانھ جان).. و نو زدندیالش سر کوه ھا چادر جدگ
 گرفتن اما من بھ خاطر تو دی جدیھمھ عشقا(منم یار بیتمھ بھ خاطر تو..نو پروانھ

كھر بار ...پروانھ..پروانھ جان... الر ھكرده كجھ شونيوايھ..پروانھ)..  نگرفتمیاری
 ..پروانھ..پروانھ جان ...ھكرده كجھ شوني

 " پروانھ.. الر ھكرده شومھ امھھواي
 
 

 .... ھمی مشخص داشتن برایریمطمئنا مس.... بودرهی خنیمی با لبخند با سحسام
 .... با لبخند بھ بھاروانیک

 ....  شدمنداری شاھن،ی ِ درمانم کناره شاھیمن در پ.... با لبخند بھ مننیشاھ
 ....دی ھمسرشو ددی ِ حمی ِ نقشھ یبابا در پ....ی با لبخند بھ مادربابا
 ..... با لبخند بھ جمع و البتھ شھربانو با لبخند بھ جمعنازیپر

 ..... بھ پا و کمر دادنی دوره گردن ِ ھم و رقص ِ شمالدستھا
 ....دنی ھمھ با ھم بھ آسمون رسصداھا

 ممکن نکھی با ام،ی فرق داشتنکھیبا ا... راھمون انتخاب کرده بودم...  خوشحال بودممن
 ....!!!!!ھمھ... میھمھ خوشحال... می و حاال خوشحالمی اما شدمی باشدیبود مال ِ ھمھ نبا

 
 کھ ی با تموم ِ وجوددوارمیام... دی رسانی بھ پانکارمی خوشحالم کھ ایلی خدوستان

 اول ِ کاره نگفتم و خواستم آخرش کھ نوی من ادش،ینوشتمش با تموم ِ وجودتون بخون
 ی داستان، داستان ِ زندگنی بود و ایقی حقی کارنکاری بھتون بگم، انی شدزیاز حس لبر

 یحاال باھم زندگ))  خواب ی ھیی از قضریالبتھ بھ غ....((  من بودکانی از نزدیکی
 دو زوجو نیفقط اسم ا.... ی زندگنی و ھمھ در عجبن بھ انزی لبری و از خوشکننیم
 .... بھ نام مونس م ھستنبای فرزند ِ زھیِصاحب ))محمد: ندا و مرد: زن((  سمینویم

 ِ بد، خوبن و یرھای فکرھا و تعبیلی اوقات خی بعضم،یری سخت نگی بھ زندگپس
 ....خوبھا بد

 .... و نوره لبخند بھ لبھاتون بتابھنی شماھا خوشبخت شی ھمھ دوارمیام
 زانی ِ شماعزی ھمھ خدانگھداره

 
 " انیپا" 

٢٨/١٠/١٣٩٢ 
 ....٩٢ ِ زمستان
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