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 .است يانم رز صورتكه شاعرش مشخص شده، شاعرش خ يياز شعرها ريمتن به غ يتو يسروده ها تمام
 

 مقدمه

برسند و از همان اول راه كاله » آ«عالمه حرف كه از همان سر مشق ها تحملشان نشد تا به  كي. عالمه حرف شروع كردم كيرا با  ميكودك
 .سرشان رفت

و چرا رنگ . كودكانه بود يايو رو يو آخر يتا بود، كوچك. يجور يلبخندم را بدون نم چشمانم نم ،ييجا كي ،ييگوشه ا ،يرا كه بگرد تمامش
 !من نه يچشم ها ياو سبز و شكوفا بودند؟ ول يچشم ها

 .ديآ يبودن بدم م انهيم نيوسط، و من تا به امروز چقدر از ا ،ينه آخر يراه، نه اول انيبودن رو ببرم، جا ماندم م يآمدم لذت ته تغار تا
 !دو رنگ است و مكار ت،سيبا خودش هم روشن ن فشيكه تكل يخاكستر يحس موذ نيا از

 .دانستم يم يخالص يرا برا يتوانستم ادامه بدهم و نه راه پروانگ يگذراندم كه نه م يا لهيپ يرا تو ميكودك تمام
 .دميتا دلتان بخواهد گرفتار شدم و تا دلتان بخواهد زجر كش يول. نشوم دهيشن. نشوم دهيكه باعث شد د يا لهيپ

و  شينوجوان ش،يكودك ديفكر كن! بماند ش؟يپر حسرت خودم، كجا ياياز دن ياست با گوشه ا يرك دخترامروز من، قصه درد مشت ي قصه
 .شيزنانگ
 !اسپرسو يقهوه  كي يكه تلخ است به تلخ يا قصه

 !نيريسر به راه و ش يها لياز آج يانبوه انيبادام نااهل، م كي يكه تلخ است به تلخ يقصه ا و
 نياز هجوم ا يريگ يم جهيسرگ يگاه ،يخودمون يگاه ،يادب يگاه. چرخد يم يشيبه هر زبان و گو ،يفلك دستچرخ و  كيداستانم، مثل  زبان

 .يريفرو م يزيرخوت انگ يهم در خلسه  يهمه حس، و گاه
 ييتنها يها لهيپ انيم

 زند احساسم يو پا م دست

 مطلق ييهوا يب نيدر ا رديگ يم نفسم

 خواهد يپرواز م يانتها يبس كوچك به وسعت ب ييروزنه ا دلم

 برس ادميفر به

 همه باور  نيا انيم من

 همه سكوت نيا انيم

 دلم هستم يپروانه  يبه پروانگ دلخوش

 

 بخش يبزرگ هست ينام خدا به

 :اول فصل
ا خودش رو باب شيحس كه چقدر پ نيبا ا. تر هستش يكرده تر و دوست داشتن زيعز شهيكه او هم نيرو شروع كردم با حس ا ميكودك يايدن
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 .بود و هزار حس جور وا جور يبچگ. اديمن به چشم ن يكرد تا محبت كودكانه  يلوس م
 همه بد باشه؟ نيا يكي شهيهمه سال موندم كه مگه م نيبعد از ا هنوز

 !مامان يگاه به گاه و گم شدن برادرها و دل نگران يرهايجز آژ ست،ين ادميازش  ياديز زيبود، چ جنگ
 يرو باز م رشيش يكه وقت يمن بهش داد، همون يچشم كودكانه  يو جلو ديخوشگل رو براش خر يو خاكستر يصورت ييرفشوبابا اون ظ يوقت

 يو كنجكاو كهياون آب بار ريز رميخواست دستم رو بگ يو من چقدر دلم م ش،يصورت يكوچولو نكيشد تو س يم يكرد آب مخزنش خال
 . كودكانه ام رو ارضا كنم

من هم با هر تابش تكون تكون  كيداد، دل كوچ يخوابوند و تابش م يسبز خوشگل م ياون ننو يرو تو شيكرم نارنج يالوعروسك پشم يوقت
 !خورد يم

جوجه بود خودم بزرگش كرده بودم، با سنگ زد و باعث مردنش شد، فقط به جرم  يرو كه از وقت ميكه مرغ پا كوتاه دوست داشتن يهمون وقت از
 يم يتق تق ييبهشون دمپا يداشتن و تو عالم بچگ يفلز يكوچولو يكه دو تا پاشنه  ييهمونا ش،يسرخ آب يها ييد به دمپاكه نوك زده بو نيا

 .فرق رنگ چشمامونه يفرق من و اون به اندازه  دم،يفهم. رو داشتم دنشونيو تق تق شن دنيبار پوش هي يو من چقدر آرزو. ميگفت
 روزها نيمخمل نگاهت را ا «

  ميكودك يهمه  با
 كنم  يآرزو م سخت

  يا شهيش يداشتن دو گو يآرزو
 سبز  يداشتن نگاه يآرزو

 آن ها  يداشتن مهربان يآرزو و

 كن  نگاهم

 مهربان تر  يبار كم نيا

 » . ستمين شيب يكودك من
رفت خونه  يكرد و م ين رو تنش متمام لباس م يبا بدجنس يوقت دن،يخر يجور م هيلباسامون رو  يبه خاطر چهار سال اختالف سن، گاه يوقت
كرد،  يم يرو سر من خال شينبودن پسرها دق دل يمامان به خاطر دلهره  يكرد، وقت يم شيخورد و رنگ يخواست توت م يو تا دلش م نينگ

 !گذشتم يشدم و م يرد م اليخ يهمه آزار ب نيو چقدر ساده بودم كه ساده از كنار ا ديدو يم لبمحس بد تو ق هي
 تم گذش «

 و ساده  اليخ يب

 » كودكانه را چه به انزجار و تنفر؟  يايدن
افتاد،  يوِز موهاش م ييهوا چشمم به انبوه گندم زار طال يكرد و من ب ينگاهم م نهيبا ك يبافت، وقت يرو م مييبلند و خرما يمامان موها يوقت

دختره نه  هيدونستم نگاه سرخ  يچه م! من فقط پنج سالم بودبكنم؛  شيتونستم معن ينم يول دم،يد يدشت نگاهش م يخشم و نفرت رو تو
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 د،يمن چرخ ياتو رو سوزوند و گفت كه اون نبوده و انگشت اتهام همه به سو يرو شكوند و انداختش گردن من، وقت نهيآ يوقت ؟يچ يعنيساله 
 .كردن يگو خطابم مكردم، دروغ يو اگه از خودم دفاع م. دميكش دكيرو  يلقب دست و پا چلفت شهيهم يبرا

 كنه؟ طنتيكرد اون دختر مو بور چشم سبز، بخواد ش يباور م يك. طونيش شهينگاه من هم ريآروم و دشت با شهيسبز اون هم يچشما

 شهيش يكوچولو يهمون توپا نيع شه؟يم يا لهيالقاب و چسبوندنشون به من ت نيا دنيخوش رنگش با شن يبرام سوال بود، چرا چشما شهيهم
 يو چقدر مهربون بودن كه م. رفت يو دل من با قل قل خوردنشون ضعف م. كردن يم يتو كوچه باهاشون باز نيو حس ديه رضا و وحك يا

 ديمشغول به كاره، من نبا يهر كس ،ييتولدم انگ نحس بودن رو بهم چسبوند، باورم شد هر جا خيمامان به خاطر تار يقتو! ذاشتن لمسشون كنم
 .باشم

 فتممن كنار ر «

 دستان كوچكم  با

 را  يبچگ نيريش يزدم تمام حس ها پس
  ياعتماد يدر دست ب دست

 راه بزرگ شدن  انيم

 شدم  بزرگ

 و گام به گام  آهسته

 » . ياز خستگ زيلبر يول
 

 :دوم فصل
 :دادم يبابا گوش م اديفر يپشت بوم كز كرده بودم و به صدا يتو پله ها. اومد يدعواشون م يصدا

 .رو شيهم چا ميم نه، هم قندش رو دارنه خانو ـ
 : ديكش يم اديفر مادر

 !خوام يمن بچه م ـ
 م؟يستيكردم، پس مگه ما بچه هاش ن يمن با خودم فكر م و
 يشبا خوابم نم. كرد يم داديداد و ب يزد و به هر بهانه ا ينق م. ذاشت كنارش بخوابم ينم گهيزد و د يبود مامان حال ندار بود، عق م يمدت هي

 .وقت شب تو خواب غلط بزنم و بكوبم به شكمش هي ديترس يم. ديترس يانگار م يعادت كرده بودم تو بغلش بخوابم ول. اومد
 .مامان و بابا شيو ما هم پ دنيخواب ياتاق م هيتو  پسرها

 .و تا به امروز عادتم موند ره،ياون روز عادتم شد خودم رو تكون تكون بدم تا خوابم بگ از
كردم  يدوختم و فكر م يزد چشم م يكه توش دست و پا م يچقدر گذشت شكم مامان بزرگ شده بود و من با تعجب به اون موجود دونم ينم

 !من يخدا. بودم، چقدر بچه بودم كيچقدر كوچ. و من رو بخوره رونيب اديهر آن ممكنه ب
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 .كردم يم هيگر دتريو شد شتريو من با هر دادش ب ديكش يم اديفر دميمامان از خواب پر غيج يصدا با
 !من شد دنيآغاز درد كش نيكالفه بود خانوم جون هول كرده بود و مامان درد داشت و ا بابا
كنار گذاشته، . بزرگ شدم يسالگ شيدرست از ش. عالمه حس ناشناخته هيپر مو پا تو خونه مون گذاشت، من موندم و  ياون دختر كوچولو يوقت

تا به امروز تو حسرت  يكه عاشقش بودم ول ييمثل همون ظرفشو يخاكستر ،يعوض كردم و شدم خاكستررنگ . ييمحكوم شدم به تنها
 .داشتنش موندم

 .هفت نفره، بهروز، بهزاد، بنفشه، من و بهاره يخانواده  هيعضو از  نيششم. رها هستم من،
 !آدم بزرگ ها يايرها تو دن و رهــــــا،» ر«و شاداب، من با » ب«همه با . هم با اون ها متفاوت بود اسمم
*** 

 دنيكه جنگ بود و من با شن يينبود همون موقع ها يكه هنوز بهاره ا يياز همون وقتا ،ياز همون بچگ شهيهم. خانوم جون شلوغ بود ي خونه
 يطرفم، دستام رو م ديدو يكرد و م يو اون توپش رو ول م دميكش يم غيدلم ج يذاشتم و از ته تها يگوشام م يقرمز دست رو ريآژ يصدا

 :تگف يگرفت و م
 !ندارن يبا ما كار! رهــــــا؟ نتــــرس ـ
 !شدم يرهــــــا م. شدم يآروم م. شدم يچشماش غرق م رگونيتو ق يمن از همون بچگ و

! م رو پس بدهكرد عروسك يوزش و مجبورش م يانداخت تو موها يشد طرفش و چنگ م يبراق م د،يكش يرو م ساميبنفشه گ يكه وقت يهمون
 :گفت ياومد م يشد و م يم يرتينشست، غ يپسر خاله زهرا كنارم م نيام يكه وقت يهمون

 رهــــــا؟ ـ

 وونهيبشه تو ذهنم، كه بعدها د نيته آب، حرفش ته نش رهيقلوه سنگ كه فرو م هيكرد، تا مثل  يمكث م يبعد از بردن اسمم كم شهيمثل هم و
 .رو سرم بود تشياچتر حم ياز همون بچگ! ام كنه

 !نيبرو اون ور بش ـ
 !نوجوون هيشدم  يدختر پنج ساله، بلكه م هيمرد، و من نه  هيشد  ياومد و م يپسر ده ساله در م هيانگار از تو قالب  و

رفتم كه با الله و  يمزدم و  يكردم و دل گرم به لبخندش، لبخند م يمن به طاها نگاه م يكرد، وقت يو با خشم نگاهم م ديچ يبنفشه لب برم يوقت
 .كنم يخاله ام، باز يسارا، دخترا

 يزبون نيريبهاره با حرف ها و ش يسبزش خواستگار داشت، وقت يبه خاطر چشما ييراهنما يبنفشه از همون سال ها يوقت. بزرگ شدم يوقت
رو  شيذاشتم و با حجب از خدا سالمت يم ير گلدبستان سر به مه ياز همون سال ها يكرد، وقت يهاش غش و ضعف رو مهمون دل مامان و بابا م

 يدخترانم جواب م يايشرم نگاه پسرانش رو با ح يبود، و وقت دهيو كش اهيچشمم دو چشم س يجلو شهياز همون موقع ها هم يخواستم، وقت يم
 .كردم يم يطاها و من، چه ذوق يايندادن به د يم وندشيوقت، بزرگترها پ يكه وقت و ب ييايدن ام،يدن يدادم، اون شد همه كسم، شد همه 

 من  يايدن «

 توست اهيچشمان س برق
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 شب نگاهت انيگاه كه م آن

 نميچ يم ستاره

 گاه كه تنها  آن

 اهيكران س يآن ب در
 نگاهت يهستم و جادو من

 چشمان تو همانند آفتاب است ياهيس

شوم يشبِ نگاهت م ماه 

 باش بدون ابر آسمانم

 رعد بدون

 باران بدون

 ». خواهم يدل نگاهت را م يصاف من
دونست كه من عاشق  يآورد و م يم ينيريطاها هر بار برام ش يبود، وقت ينگاه بنفشه خطش ناخوندن ي نهيتموم اون سال ها، ك يتو يوقت

 يداد به چشما يش رو مجا يرگيو ت ياهيس نيشد و ا يتر م اهيبنفشه س ،يشكالت اميدن يشد و مزه  يم نيريشكالتم اونم با طعم فندق، دلم ش
 .رنگش بزخوشگل و س

 .داد و تمومش خاطرات با اون بودن بود، تمومش من و حس طاها و داشتن و دوست داشتنش يطاها رو م يوجود يطعم، مزه  ميبچگ تمام
*** 

اون، دل دلتنگ من و  يبهانه  يهمه دونستم كه  يدونستن و م يانگار همه م. شد ياومد خونه مون و مهمون دلم م يبهروز و بهزاد م يبهانه  به
هم  ينشست تو چشمام و وقت ينشست رو لبش و خجالت م يلبخند م هيخورد تو نگاهم و  يقرار نگاه منه و گاه به گاه نگاهش سر م ينگاهش ب

 .شدم ينشستن ها م نيمن چقدر دلتنگ ا دنبو
 :گفت يو م ديخند يزدم كه م يو اون قدر با حوصله خط اتوهاش رو اتو مكردم  يمنم با جون و دل قبول م. داد براش اتو كنم يرو م لباسش

 ! هندونه قاچ كرد شهيم نايدختر با ا ـ
 .كردم يم يمن چقدر احساس خوشبخت و
 ميايآرامش دن «

 توست  نيآهنگ كالم

 آهسته تر  يقدر

 مدهوش كننده  يخلسه  نيا انيم من

  ازيهمه ن نيا انيم
 كوشم  يتو م يرازدار به
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  روزگار
 آهسته تر  يقدر

 »  ست؟يهمه شتاب تو از بهر چ نيا
 :نگاهش و بگم ياهيداد تا نگاهم رو از پشت سرش بلغزونم تو س يگفت رهــــــا؟ و ادامه نم يم يوقت

 هان؟ ـ

 : اون بگه و
 !هان؟ بگو بله، بذار دلم خوش بشه رها يباز گفت ـ
 :بگم يو بدجنس طنتيبا ش و! تو دلم رو بشنوم يآب شدن قندها يمن صدا و
 .گهيهان؟ بگو د ـ
 :ضربه بزنه به سرم و با خنده بگه هياون  و
 !كوفت ـ
 .دميشن يم يستيبا يخواست بگه و چ يم يبره كه اصال چ ادميبره و من  ادشيمن غش غش بخندم و بدو بدو برم تو اتاقم و اون  و

كه  يگيزد، د يهم م شترياش رو ب نهيحسادت و ك گينظرم داشت و د ريسبز ز يا لهيبشن، اون دو چشم ت دهيكه د نيهمه جا بدون ا يوقت
و دل  يمهر يو من غافل از اون همه ب. رو خراب كرد اميدن يو طعم شكالت فندق ميسوختنش گند زد به تمام زندگ دميپختن، شا يبعدها بو

من و اون مثل  يايدونستم دن يچه م. نهيذاشتم اون لبخندم رو بب يزدم و م يبا اومدن اسم مهربونم، لبخند م ياش گاه رانهگرم به حس خواه
 رنگ چشمامون دو رنگه، دو جنسه، دو طعمه؟ 

 يخواهرها هم خواهرانه دشمن يدونستم گاه يچه م شه؟يم خونيشب هيضد حمله و  هيدخترانه ام  يها يدونستم جواب اون همه دلخوش يم چه
 ؟يهست شيو دلگرم به پشت گرم يبهش پشت كرد نانيكه با اطم ينجر بخورخ يداره از كس يكنن؟ و آخ چه درد يم

*** 

 نيبه تاپ و شلوارك ولو شدم رو زم ينگاه. گذاشتم نييبه بدنم دادم و پام رو از تخت پا يشدم و كش و قوس داريرها، رها، ب يبا صدا صبح
 ....دميخواب يجور نيا نيآخ، اگه مامان بفهمه باز ا.... كردم و

 .رونيب زنيو موج دارم تكون تكون بخورن و بر ييبلند و خرما يرو تكون دادم و گذاشتم افكارم مثل موها سرم
رو  اميانگشت ييدرشت داشت رو پام كردم، و دمپا نيالت يكه رو قسمت روناش نوشته ها ميسورمه ا نيقرمزم رو همراه با شلوارك ج تاپ
 .بافتن موهام شدم اليخ يو ب دميپوش
 يتونستم به قول بنفشه قرت يپس تا ظهر كه بابا برگرده م. طمئنا سر كار بود و بهروز و بهزاد هم تهران مشغول درس و دانشگاهشون بودنم بابا

 .بگردم و لباس بپوشم
 .گذاشته بود شينسبتا درشتم كه از خاله فرح به ارث برده بودم رو سخاوتمندانه به نما يها ياش باز بود و برجستگ قهي تاپم

مستانه  شهيرو زمزمه كردم كه هم يام افتاد و با خودم صفت بلور كهيت هيو  ديسف يخوش تراشم و پاها يتنه  نييبه پا رهيلحظه نگاهم خ كي
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 : گفت يداد و م يمهربونم، بهم نسبت م يرضا ييدا يعني م،ييخواهر بزرگ طاها دختر تنها دا
 !خانم يبلور ـ

 ييرفتم تو روشو. و تكون تكونشون دادم نشونيب دميو فقط با دست، دست كش زهيموج و شكنشون بهم بر خواستم يرو برس نكردم، نم موهام
بودن نه درشت  زيكه نه ر يفندق يقهوه ا يبا چشما. جذاب و تو دل برو يول يمعمول يدختر! نهيتو آ يو صورتم رو شستم و نگاه كردم به رها

غبغب كوچولو كه  هيگرد چاك دار و  يچونه  هيبا . اومد يم يصورت يه اون صورت گرد و اون لپاكه ب يدماغ معمول هيبا . خندون شهيهم يول
 :گفت يم شهيطاها هم

 !رها بپوشونش ـ
رو كه از حوا تو وجود  ياغيكرد و چقدر سختش بود كنترلش كنه اون حس  يخودش م يناجور از خود ب دنشيبوس يوسوسه  دميفهم بعدها

 .ذاشته شدهگ عهيفرزندانش به ود
 .با توام دختر! ؟يرها، رها، رها مرد ـ
 .رفت يم نايزهرا ا يتا خونه  ادشيمامان بود كه فر يصدا نيا و

 :زدم داد
 . اومدم مامان خانوم ـ
 .رونيب دميدو و

 . كردم يخودم سلطنت م يدست من بود و برا ييجورا هي نييپا يمن طبقه اول قرار داشت در اصل طبقه  اتاق
قوس دار سنگ  يپله ها. بزرگ يسالن و آشپزخونه  هيهم مال مهمان و  شيكياتاق من بود و  شيكيكه . دو تا اتاق خواب داشت نييپا طبقه
 .كردم يم طنتينشستم و ش يتمامشون م يو ذوق، دونه دونه رو فيك يشدن و من كل يباد كولر سرد م يخيكه تابستونا از  يتيگران

 .كه در تصرف مامان بود ينقل يآشپزخونه  هيال مانند و  ييرايهال، پذ هياتاق خواب داشت و باال كه كه سه تا  يطبقه  و
 .باشم نييخوام پا يكفش كه من م هيخونه، هر دو پام رو كردم تو  نيتو ا مياز همون اول كه اومد من

 رهــــــا؟ ـ

 :رفتم كه برم يلرزوندم و م يم نهيلب كارون س! ودبا من ب يكه از بچگ ييايمن باز رفته بودم تو هپروت خودم، تو دن ،يوا
 لب كارون  «

 » .... گل بارون چه
 . رو، رو خودم حس كردم ينگاه ينيسنگ و
 ».... دلدارون ننديش يكه م يوقت شهيم.... «

 كنن، يم ينيشونه ات سنگ يكه انگار وزنه دارن و رو يياز اون نگاه ها رهيخ

 .يو دنبالش بگرد يكنه چشم بگردون يوادارت م شونيرگيخ ون،دنشيند يكه با همه  ييهمونا از
 نگاه داغت «
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 كند  يم آب

 دخترانه ام را يها يدلخستگ تمام

 تر رهيخ يقدر
 يموشكافانه تر كه بنگر يقدر

 شود دست دلم يم رسوا

 ». تيها يدل داده به دلِ مهربان كه
شمال  ميرنگ، همون كه پارسال كه رفته بود يآب داسيآد يشلوار ورزش هيو  ديفس يركاب هيبا  دمش،يمن چشم گردوندم و دنبالش گشتم، د و

 .دشيبه انتخاب من خر
رو كه تا به اون  يتن يديكرد، سف يم ريداشت س. رو گذاشت يكه بشه اسم اون همه جا خوردگ يزيهر چ. متعجب، ناباور، بهت زده و،و،و ره،يخ

 .بود دهيروز فقط تا آرنجش رو د
و ناقوس ذهنم به صدا در اومد و پاهام  دميرو كه آغشته به شهوت بلوغ بود رو تو نگاهش د يجوون ازيودم، سنگ شده بود، تمنا و نشده ب خشك

 .دميفرمان گرفتن و دو
 .نگاهش رو حس كنم ينيتونستم هنوز سنگ يم. كه تو بهته نمشيبب دهيتونستم ند يهنوز م ،يوا
 . جاست نيا نيا يمامان؟ چرا نگفت ـ
 :به سر و شكلم كرد و چشماش برق زد و گفت يگاه هاش معلوم نبود، لبخند زد و نگاه ،يمامانم كه گاه و
  دت؟يد يطور نيا ـ
نه، دست گذاشتم روشون، پشت دست راستم رو .... بودم و لرزش دهيمن، من دو يخدا يوا.... باال تنم افتادم كه يها يبرجستگ اديمن تازه  و

 . مامان معذب بودم ينگاها ريانگار واقعا داغ بود، ز به گونه ام، دميكش
 ؟يكارم داشت ياصال حاال چ ـ
 .... كه رونيب ياين يباز لخت پت يخواستم بگم طاها اومده مراقب باش ،يچيه ـ

 :نگاهم كرد و گفت يگر يموذ يبا لبخند و كم بعد
 !ستيلباست بد هم ن نيهمچ ست،يمهم ن ـ
 ست؟يبدم ن ـ

باز  يكننده اش، با اون موها كيباز با اون رنگ تحر قهيبه اون تاپ . پوشوند يجام رو نم چيكه ه يبه اون شلوارك. دم كردمنگاه به خو هي
چشماش، دلم گرفت و به خودم اعتراف كردم  دنيآن از ند هيبشر بشه؟ و  نيچشم تو چشم ا شهيروش م گهيد يك م،يشونيزدم به پ. شونيپر

 .رميبگ دهيدچشماش رو نا متون يكه نم
 .طاها لو داده بود يرو كه، تنم رو به چشما يعوض كنم لباس. نييمامان رو سر كردم و اومدم پا چادر

 يم. داد يو پاش رو تكون م ديكش ينشسته بود و سرش رو تو دو تا دست گرفته و پوف م يورود يرو پله ها ن،ييپاگرد باال چشم انداختم پا از
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كرد و دوباره سرش رو گرفت تو دستاش و  يبه در ورود يسرش رو آورد باال و نگاه ده،يور پاش رو تكون مط نيا هيدونستم هر وقت عصب
 يچ ديشد فهم يتمام حركاتش رفتم، م يقربون صدقه  ييو من از اون باال با كمال پررو اهشيخوش حالت س يشد تو اون موها گانگشتاش چن

 .درونشه
فقط سه، چهار .... دو، سه ك،ي ن،ييو دونه دونه پله ها رو اومدم پا واشي واشيگربه دزد  نيتو دستم و ع هام رو در آوردم و گرفتمشون ييدمپا
نگاهش  اهيهنوز شب س. چشماش رينفس گ ياهيسرش رو باال گرفت و چشمش بهم افتاد، نفسم گرفت، از اون س هويمونده بود كه  گهيتا د

 دميفهم ميتجربگ يكرد، با همه ب يتو موهاش، لرزش دستش به وضوح رسواش م ديره چنگ كشكه چشم ازم بردا نيبدون ا يوقت ود،ملتهب ب
 .كه چه به روزش آوردم

فرصت نكردم  يتو پام حت ديچيخواستم در برم، خواستم فرار كنم كه چادر پ. دونم ينم دم،يترس هويچرا  ؟يچ اي ا،يشد كه بلند بشه  زيخ مين
كه چشم بسته  ييجا هي. خواست باورش كنه، فرود اومدم يخواست و عقلم نم يكه دلم م نيكه با ا ييجا هيگرم،  يجا هيبكشم كه تو  غيج

جا جز اون جا سهم من  چيخواست ه يكه دلم م ييجا هي. باشه ايدن يجاها يخواست ته ته همه  يكه دلم م ييجا هي. كردم يحس م ور تشيامن
كه انگار نبض داشتن، انگار  دهيدادم رو باز كردم و غرق شدم تو دو چشم سرخ و خمار كش ين مپلكام رو كه از ترس بهم فشارشو يال. نباشه

 يتنگ دستش دور خودم م يرو از حلقه  نيا. نيخواست بذارتم زم يدلش نم. اميب رونيمحض ب تيخواست از اون امن يزدن، دلم نم يم
. اش بود رو مشت كردم نهيدستم رو كه رو س. شد يدلش، محكم تر دورم بسته م يكه با هر تپش قلب پر كوبشش، با هر تقال ييحلقه ا دم،يفهم

. امن بود و پر وسوسه ياديآغوشش ز. رونيب اميخواستم ب يم. خواستم فرار كنم يم. بود رو هم به كمك مشتم آوردم زونيدست چپم رو كه آو
من مثل تضاد  ديسف يكه تضاد رنگ سبزش با مشت كوچولو يمشت. دستش رو آزاد كرد و هر دو تا دستم رو گرفت تو مشت مردونه اش هي

 !دميچشماش رهام كنه، نال يمار گونه  فسونكه از ا نيحرف عقل و دل بود، فشارشون داد بدون ا
 طاها؟ ـ

 : كرد زمزمه
 جونم؟ ـ

دست كرد تو موهام و همون جا چنگشون  مشتم رو ول كرد و د،يدو يگردنم م يديپرده رو لبا و سف يبسته شد، ذهنم قفل كرد، نگاهش ب دهنم
و حرم نفساش  يو داغ نييداد، سرش رو آورد پا يبود كر كننده داشت آزارم م يهر چ. دونم يدلم، نم يغوغا ايقلب طاها بود  يصدا. زد

خود  يومد، از خود ببه خودش ا. ييخوش آهنگ رها يزنگ در بلند شد، ترانه  يصدا.... كردم كه يبهت زده نگاهش م. نشست رو گونه ام
 .ازم جدا شد، بهش وابسته تر شدم. شدم، رهام كرد، گرفتار شدم

 .ميبكر نوجوان يتو اتاقم، فرار كردم از هجوم حس ها دميبود و من با سرعت دو بنفشه
 افتم يم ريگ «

 چشمانت  رگونيشب ق انيم

 است  اهيآسمان س نيا چقدر

 » كند؟  يجا چه م نيجا، ا كيهمه ستاره  نيا
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 . اومد يبنفشه م يصدا
 .نمتيخودم رو رسوندم و اومدم كه بب عيسر يطاها، مامان كه زنگ زد گفت اومد ـ
سال بود، من  هياونا فقط  يسن يچشم به عشق من داشته باشه، آخه فاصله  ندرال،يس يناتن يدونستم بنفشه ممكنه مثل خواهرا يمن چه م و

 .ت باشمدوست داشتم مثل بنفشه باهاش راح شهيهم
 .طاها يبه در اتاقم خورد و متعاقبش صدا ييا تقه

 .لحظه هيرها  ـ
. عوض كردم ديسف يشلوار از همون جنس ول هيو  ييمويبلند ل نيآست يبلوز نخ هيلباسم رو با  عيسر رون،يزد ب يام م نهيداشت از تو س قلبم

 قدم هيدستش رو آورد باال، . لبخند اومد رو لبش هي ا،يشون با قبل سهيتما مقالباسام و ح دنيبا د. موهام رو با كش محكم بستم و در رو باز كردم
 .بود، گرفتشون طرفم يشكالت زير يپر از توپ ها كيپالست هيتو دستش . ديدو ابروش و لب گز نيرفتم عقب كه خنده اش گره شد ب

 !رها رشونيبگ ـ
 . تمام خواستنم، خواستم كه نخوامشون با
 .خوام ينم نه طاها، ممنون ـ

رو  كيدست انداخت و دستم رو گرفت، پالست ن،يكف زم ديسف يكايبه سرام ديو چسب نييشد تو چشمام، نگاهم اومد پا خياومد باال، م نگاهش
 :گذاشت تو دستم و گفت

 . شهيخوام، چون دل من نخواستن سرش نم يوقت نگو نم چيه ـ
 . قيو لذت كالمش فرو رفتم كه باز بنفشه شد نجات غر تو حال خوش. دميكنده شد و من چسب. و من موندم رفت

 . رها بدو كمك ـ
 .و ناب نيريش ياياز اون رو ارهيشوك شد كه درم ب هي
 غرق  «

 عالمه حس ناب  كيو  يتجربگ يب يايدن انيم

 نجاتم باش  قيتنها غر تو

 ها  يياز تنها يانبوه انيم
 تنها، كنارم باش  تو

 تنها  من

 تنها  يتنها

 تو را  اهيچشمان س يايرا و دن تو

 » . خواهم يم
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 :سوم فصل
 .داد يشده و مخاطب قرارش م رهياون خ يبه چشما ميبنفشه بود كه مستق نيزدن و ا يداشتن باهم حرف م نييو بنفشه تو سالن پا طاها

 : بنفشه
 ؟يديطاها اون كوسن رو م ـ
 .بر آروم كردنش داشت يسع ريشربت خاكش وانيل هينفساش كه مامان با دادن  بنفشه و هن هن يورم كرده  يپاها يرو دينگاه من چرخ و

 :خطاب به طاها ينگاهم كرد، ول بنفشه
 پام؟ ريز شيبذار يكن يم يلطف هي ـ

 بله، چرا كه نه؟ ـ

 .ممنون طاها ـ
انداخت و نفسش رو داد  ريونم، سرش رو زدونم و نخواستم كه بد يبنفشه نم ياز افسونِ چشما ايچشم چرخوند تو نگاه اون، از شرمش بود  و
 !رونيب
 آخ، چته بچه؟ ـ

 الغر جا شده؟ يبنفشه  يتو شكم نخود يدونستم چطور يرفتم كه نم يياون موجود كوچولو يمن تو دلم چقدر قربون صدقه  و

 .خواست كه عروسش بشم ييدا يوقت ش،يذهنم رفت به چهار سال پ و
*** 

شكل لباس  هيطاها  كيخواهر كوچ ديمستانه بود، من و مهش يكه عروس ييهمون وقتا. يرستانيودم و اون دبب يكه من دبستان ييوقتا همون
اجازه داشتم  ليو تنها من از تو كل فام ميكرد يم يباز شيو با آتار مينشست يكه تو اتاق طاها م ييهمون وقتا. فرشته هاش ميو شد ميديپوش

كالمشون رنگ و جنس عالقه ام نسبت به طاها رو  يكه زمزمه  ييهمون وقتا. فتح بزرگ نيخوشحال از ابرم تو قلمروش و چقدر  تاقش،برم تو ا
 .عوض كرد

 .گذروندم يروزگار م اليخ يبنفشه هم كه بدتر از همه، و من سكوت كرده بودم و ب. طور نيسخت مخالف بود، بهزاد و بهروز هم هم بابا
 يكه پچ پچ ها و حرف ها ييهمون وقتا. مسن شد يپولدار معروف و البته كم ليوك هيودم، بنفشه زن ب ييراهنما يآخرا يكه وقت ييوقتا همون

 .كرد دايشد و وسعت پ دهيكش يدسته جمع يبه صحبت ها يدر گوش
سر  گهيكه د. داشتنش يزدم برا يدست و پا م م،ييدست و پا يخوامش و با تمام ب يحس كردم م. هامم يسوپرمن بچگ نيكردم عاشق ا حس

 ياياح يو تو شبا. كردم يمغرب و عشا، تو قنوتش، داشتنش رو دعا م نيب ي لهياربعه ام، تو نماز غف حاتيتسب نيهر ركعت نمازهام، ب
 يرو رو دميجلد سف كيبود، قرآن كوچ نبيز يب يكه دلم كبابِ دلِ كبابِ ب ياون وقت ن،يحسن يميتيبودم بر  ختهيكه اشك ر يموقع رستان،يدب

خواستم كه بهش  دها،ي، ذكر طاها، طاها گرفتم و از صاحب همون كتاب، از صاحب تمام خواستن ها و شدن ها و با...ا ايگذاشتم و كنار ِبك  سرم
 .برسم كه مال من باشه كه مال اون بشم

 اون همه ناله و درخواست گم شد؟ نيدل من ب يچقدر سرت شلوغ بود اون شب ها كه خواسته  ايخدا
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لبخند  هيانداختم و طاها با  يم ريمن سر به ز يوقت. رفت يكردن و خانوم جون تصدق من و طاها م ينگاهم م ييبه چشم عروس دا همه يوقت
 يچشمك بهم م هيگرفت و  يشده ام رو م ريشدم و نگاهش مچ نگاه غافلگ ياش م رهيخ يوقت. كرد يلبش، نگاه خانم جون م يكوچولو گوشه 

 .زد
و  ياليبه خوش خ يشخنديبنفشه، ن ياون روزها يخنده ها دميبردم و چقدر ساده لوح بودم كه نفهم يچقدر لذت م. دميكش يخجالت م چقدر

 .منه يخوش باور
 .ما حساس شده بود يرابطه  يكرد و رو يبرخورد م نيبا طاها سرسنگ نيام يانداختن، ول يگرفتن و دستم م يو الله دست م سارا

 .بحثشون شد شميبود چرا هم كالمش م يكه طاها شاك نيا انيدو بارم سر جر ،يكي
 !انيچقدر اون روزا قشنگ بودن و چقدر دور به نظر م ر،يبه خ ادشي

*** 

 باز؟ يرها، رها، رها خوابت برده؟ اونم با چشما ـ

دم كه برم كمك مامان سفره بندازم دونم چقدر بوده زل زده ام بهشون، خجالت زده بلند ش يكه نم ،يمدت يكه برا دميبه خودم اومدم و د تازه
 ....كه

 .ستين ايدن نيتمام مدت تو هپروت بود و انگار تو ا ـ
 .بنفشه؟ كم سر به سرش بذار يكارش دار يچ ـ
 .ندارم شيمن كه كار ،يتو بگ يباشه هر چ ـ
 .ييهمه دورو نيا الِيخ يدوباره پچ پچ و زمزمه و من باز ب و

*** 

 ....يالنب هايا كيالسالم عل ـ
 .نشست كنارم يكيكردم  حس

 ....نايالسالم عل ـ

 .چادرم تكون خورد پر
 ....كميالسالم عل ـ

 .دمياكبر گفتن و سر به چپ و راست كردن د... تب دارش رو بعد از سه بار ا يرو صورتم برداشته شد و چشما از
 . قبول باشه خانوم ـ
 .خوردم ايدونم گفتم  يقبول حق رو نم. انومگفت خ يگفت، م يمن عاشق خانوم گفتنش بودم، خانم نم و
 !يگل گل ديسف ،يجور نياونم ا اد،يرهــــــا؟ چقدر چادر بهت م ـ

 !قيبوش كرد، عم. داد يخلوص م يداد، بو يبهم آرامش م شيآب زير يانداختم به چادرم كه گال چشم
 !عبد و عبادت، نماز خوندنت هم قشنگه دختر يرها، بو دهيم يپاك يبو ـ
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 .دونم يشد رو بازم نم نيمن دستم سنگ ايفشارش داد  ح،يتسب يرو كه اومدم بر دارم، دست گذاشت رو دست من و دونه ها حيسبت
 ؟يشيرها زن من م ـ

 .رونينفسش رو صدا دار فرستاد ب. نفسم بند اومد. رها شدم. شدم مات
از موهام رو  يكردم، تا سر شونه ام سرِش داد، طره ا ير حرمم نگاه مكربال و عط يو من هنوز مسخ شده به مهرِ گل ديرو از سرم كش چادرم

 .دست گرفت
 .تونم يرها؟ من بدون تو نم ـ
 !نه گنيهمه م ـ
 چرا؟ ـ

 چهار تا؟  ايكردم سه ركعت خوندم  يبودم و حساب م يمهر بزرگ گل يرو نيحس اياون  خيمن هنوز م و

سپردنت دستم تا مراقبت باشم كه  يخانم جون م يكه قنداق كرده تو گهواره تو خونه  ييهمون وقتا از. چشمم دنبال تو بود يرها؟ من از بچگ ـ
 يرنگ و وارنگت م يخبر از خواستگارا يوقت! چهيبه پات نپ يو همه جا مواظبت بودم و بعدها شدم به پات تا كس شهيهم. نكنه تتيبنفشه اذ

 : تون گفت هيهمساارسالن پسر  ياومد برات، وقت نيام يوقت ،دادن
 .يبگو كه هست ،يرها تو سهم من. شدم رها وونهيد ؟يفهم يرها م. شدم وونهيهاتون تو نختن، د ياز بچه محل يليخ ـ
 سوء كشفيمضطر اذا دعا و  بيجيآمن  ـ

 !بگو يزيچ هي يد لعنت ـ
 :دميلب باز كردم، پرس. التماس كالمش ذوب شدم تو

 ست؟يمن سبز ن يطاها؟ چرا رنگ چشما ـ

 .تعجب نگاهم كرد با
 ستم؟يطاها؟ چرا من هم آهنگ اسمشون ن ـ

 .اخم شد تعجبش،
 : گفت يبهزاد م ميبچه بود يطاها؟ وقت ـ
 من نحسم؟ گهيعوض شدم، آره طاها؟ طاها؟ مامان راست م مارستانيتو ب ـ

 .رمياز طاها جواب بگجا  هيرو  ميزندگ يپونزده ساله  يخواستم تمام چراها يدونم چرا تو اون لحظه م ينم
 !دختر ميترسون يم يرها؟ بسه دار ـ

بود، با همون چادر  اتيهمون جا نماز كه ره آورد سفر مامان از عتبات عال يگذاشتم رو. دست و پا نزدم. تقال نكردم. رو كشوند تو بغلش من
 !گناه رو بچشم نيا نيريروش داشتم، طعم ش يبيگل دار كه وسواس عج ديسف
قلبم  يحل شد صدا يوقت دم،ياش چسب نهيبه خودش فشارم داد و به س شتريب يوقت دش،يموهام كرد و بو كرد و بلع يبلندا نيش رو بسر يوقت

 جهينت م،يحس و حالمون بگرد يافتاده رو ينيدنبال اون سنگ مينخواست يرفت، وقت ادشي يرفت، وقت ادمي يقرار قلبش، وقت يبلند و ب يتو صدا



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا رز صورتي –پروانگي يك پروانه                            

wWw . 9 8 i A . C o m  16 

 .االن هستشد كه  نياش ا
 .ها شدم اليخ يهمه  اليخ يب. خود شدم ياز خود ب. چشماش گم شدم... ، به ذكر ا...تو ذكر ا يوقت

 .كنم يرها؟ مال من باش، خواهش م ـ
 !خلسه وار غرق بودم زش،يآغوش رخوت انگ يو من هنوز تو خلسه . رونياز بغلش جدام كرد و كنده شد و زد ب عيسر
غضب خدا به جهنم آغوش  شيخوندم و از آت يرب، م ايال اله اال انت الغوث الغوث خلصنا من النار  ايبادتم، سبحانك هشت سال ع نيتمام ا مثل

 .طاها پناه برده بودم
 آغوش تو  «

 است كه وعده اش را داده اند  يجهنم همان

 خواهم چه كار؟  يبهشت را م من

 جهنم با تو بودن  يوقت

 » ! قدر لذت بخش است نيا
 

 :چهارم فصل
و اون رو  رونيبودن ب دهيها كش يآوار و خراب ريرو از ز زاشيبعد از جنگ و موشك و بمب بارون شهر كه عز. خورد يقرص اعصاب م مامان

همه نگرانش . افسرده شده بود. ختير يو اشك م يينشست گوشه ا يساعت ها م. نشد شهياون مامان هم گهيبردن، مامان د ييشناسا يبرا
 !زد يسر باز م رهياز دكتر رفتن و مشاوره و غ شيماريب الِيخ ين خودش ببودن و او

رژ لب هم ندارم،  هي يخوردم كه نه به خدا من حت يم هيقسم و آ يو هر چ يكرد شيكرد كه آرا يزد به سرش و محكومم م يروزها م يبعض
 كه باور كنه؟ هيك

تو ذهنش من رو . مثل االنا نبود كه. شد يكردن دخترا خالف شرع محسوب م شياما، آر يو بوم يزمان تو شهرستان، اونم تو شهر مذهب اون
فرخزاد بودم و از نظر  يكه من عاشق شعرها نيفقط به استناد ا. شد يمامان م االتيخ بيآتش له نيا زميشوند و بنفشه، ه يكنار هزار تا پسر م

 .پرواست يمن چقدر ب يت داشتندونستن فروغ دوس يخوب بود كه نم. يعشق و عاشق يعني شعراونا 
 يبابا نقل م ينوشتم برا يرو هم توش م انميدرد عادت ماه زانيم يروزانه حت يكارها زيكرد و دفتر خاطراتم رو كه ر يم يبنفشه نامرد يوقت

 .شدم يم رتريخوندش، تنهاتر و گوشه گ يكرد و م
 يچشما يكه مامان قربون صدقه  ييو من فقط نگاهش كردم، از همون روزها ديخر ييكه بابا براش ظرفشو ياز همون روزها، از همون وقت من

 !كرد، تنها بودم و تنهاتر شدم يشد و براش اسفند دود م يسبز خوش رنگش م
*** 

 يونمهم. كه بدجور دل از دختر صاحب خونه برده بود يمهمون. شد يكه طاها مهمون خونه مون م يدوست داشتن ديع هي. بود ديع. ادمهي خوب
 .دل دخترانه ام بود يكه كنگر خوردن و لنگر انداختنش، آرزو
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 :كه بهزاد صدام كرد ديد يم لميبهروز و بهزاد داشت ف با
 .ياز اوناس كه تو دوست دار ا،يرها تو هم ب ـ
مختلف  يو شكل هاهم و جدا به روش ها  يكه منها يجمع. من چقدر ممنون داداشم شدم كه من رو هم دعوت به اون جمع پسرونه كرد و

 .دوستشون داشتم
خورد و با بهزاد و طاها هم زمان حرف هم  يكنار بهروز كه لم داده بود به بالشش و پتو رو هم انداخته بود روش، داشت تخمه م نيرو زم نشستم

 ينگاهش م ريس دنش،يمدت ند نيا يمن تو يطاها شده بود، رفع دلتنگ ريكه انعكاس تصو ييهمون جا ون،يزيتلو زيم ي شهيمنم تو ش. زد يم
 .كنه يكه اونم داره من رو نگاه م دميد وكردم 

از نوچ گفتناش و پوف . كالفه شد. نشستم يكرد من هم كج تر م يمعلوم نباشه و تا سرش رو كج م يچياز موهام ه رينشستم كه غ يجور
 . معلوم بود دناشيكش

 ؟ياريبرام ب يچا وانيل هي شهيرها م ـ
 ....هم ديشا ،يدلتنگ ديرفع، شا يبرا ستيبهانه ا هيتنها  يو چا نهيخواد من رو بب يدونستم م يم

 .ارميبذار بعدش برات م لمهيحساس ف يطاها االن جا يوا ـ
 .خوام يمن االن م يول ـ

 .گل كرده بود طنتميش
خواست  يدلم م. خواست خودم رو لوس كنم يم دلم يدونم چرا، ول ينم. دل خوش كرده بود تاش،يكه دل به حما يپنج ساله ا يهمون رها شدم

 .كنم تشياذ
 ...بها. ارهيبهاره برات ب گميم يخوا يخب اگه االن م ـ

 :كامل صداش نكرده بودم كه گفت هنوز
 .ميالزم نكرده نخواست ـ

 .نگاهم كرد يلبخند موذ هيكه اومد نشست كنارم و با . بهش بود پشتم
 بهروز؟ يخور يتنها تنها تخمه م ـ

 .با لبخند نگاهم كرد و سرش رو به عالمت چته تكون داد. كردم يمن هنوز داشتم نگاهش م. ظرف رو هل داد طرفش هروزب
 بهزاد؟ رها چشه؟ ـ

 :بهزاد
 ؟يخوشگل نيمگه خواهر گل ما چشه به ا. كه ستين شيزيچ. نمتيشده رها بب يچ ـ

 :گفت بهروز
 شد؟ يچ مينيبب ديذار يحاال م! گوشه ستيچشم ن ـ

 :كه بهروز نشنوه گفت يجور. گوشم قلقلكم داد و مور مورم شد يبرخورد نفسش با الله  ك،يرو آورد نزد سرش
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 .يكن يم ميبار آخرت باشه خودت رو قا ـ
 كردم؟ ميقا يمن ك ـ

 :به بهروز كرد و گفت ينگاه يچشم ريز
 !رهــــــا، دلم برات تنگ شده بود. نييپا يقدر داد نيحاال كه سرت رو ا نيهم. كه اومدم ياالن، از اون وقت ـ
 .طاها غرق شدم يتو غرقاب صدا شهيمن باز مثل هم و

 .صدام كرد مامان
 .باال ايب قهيدق هيرها  ـ

 . فاصله گرفتم ازش
 بله مامان؟ ـ

 .شده تيخوام برم خونه بنفشه، بچه ام اذ يظرفا رو بشور م نيا ايقربونت برم، ب ـ
 لم؟يبعد از ف شهينم يباشه ول ـ

 .ادينه ممكنه بعدازظهر مهمون ب ـ
 دهيخواب ونيزيتلو يبهروز و بهزاد همون جا جلو ن،يياومدم پا. هم تموم شده لميف گهيحتما د. رو كه شستم، آشپزخونه رو مرتب كردم ظرفا

 .بودن و طاها بدون بالش و روانداز
بالش رو . بود داريپس ب. ديپر ياومدم باال سرش، پلك چشماش م. ديبخوا ياومد فقط رو بالش من م يخودم رو براش آوردم، هر وقت م بالش

 .خواست يرو م شيكه دلم همسر يگذاشتم كنار سرش همون سر
 نيب يمكان ديچونه اش كه رس كيباال، نزد دميكش يداشتم پتو رو م يوقت. لبخند نشست رو لبم هي. لبخند اومد رو لبش هي. رو انداختم روش پتو

 .به بهروز و بهزاد كردم، خواب بودن ينگاه عيسر. بسته دستم رو گرفت تو دستش يبا چشما و گردنش، نهيس
. نفسم آزاد شد. رو بالش ديو دوباره خواب ديبوس يسر انگشتام رو طوالن. شد نينفسم سنگ. هنوز چشماش بسته بودن. رو آورد باالتر سرش

 .خواسته بودن. حس خواسته شدن پر شدم از. خوب يعالمه حس ها هيشدم و پر شدم از  يخال
لب طاها  يِكه وعده گاه عشق باز يينگاه به انگشتام كردم و همون جا، همون جا. رفت يم نييام باال پا نهيزد، س يتو اتاقم، قلبم تند تند م اومدم

 !و لبخند زدم دميو سر انگشتم بود رو بوس
 . ردم و بلوزش رو برداشتم، بوش كردمدست ب. شدم رهيبودن خ يچوب رخت يبلوز و شلوارش كه رو به
 .ييهـــــوم چه عطر خوش بو ـ

 .اومد ادميمخمل  ياون سجاده  يعطر آغوشش رو. سمت راست اتاقم پهن بودن يگوشه  شهيبه جانماز و چادر گل دارم انداختم كه هم ينگاه
 .مينيتو ب ديچيخوابم برد، كه عطرش پ يدونم ك يرو تنم كردم و رفتم كه بخوابم و نم لباسش

 .با توام! پاشو تنبل ،يرهـــــا؟ خانوم ـ
 .چشمام رو فشار دادم شتريب
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 .بذار بخوابم اد،يخوابم م ـ
 .با پشت دستش گونه ام رو نوازش كرد. كنه يدونستم داره نگاهم م يم يول. گرفت يدوباره داشت خوابم م. تخت نشست رو

 .برم عيسر ديبهروز و بهزاد رفتن، خواب موندم االن با رون،يخوام برم ب يم ؟يديرها تو بلوزم رو ند ـ
 .سرعت نور چشمام رو باز كردم با
 هـــــوم؟ ـ

 .باال دميكش شتريذهنم فعال شد و پتو رو ب ه،ياز ثان يكسر تو
 .دمينه، ند ـ
 .ديخند زير
 د؟يكالغ دار نجايا گميم ـ

 :گرد شد و متعجب گفتم چشمام
 چرا ؟! نه ـ

 !خوشش اومده برش داشته دهيد ديبودن گفتم شا يه هاش فلزآخه بلوزم دكم ـ
 . و نگاهش كردم دميرو محكم تر چسب پتو
 :مرتبه داد زد هي كه

 .رهـــــا سوسك رو بالشته ـ
 .نييپا دميو از تخت پر دميكش غيج
 .ترسم يطاها، بكشش من از سوسك م يوا ـ

 .اون و بعد سكـــــوت يمن و خنده  غيج
 .انداختم ريسر به زشد،  رهيخ بهم

 ؟يدون يم ـ
 .يبگ يزيخواد چ يدونم و نم يم ـ
 ....طاها؟ آخه من ـ

 خواستم؟ حينگو رها، من ازت توض يچيه س،يهــــــ ـ

 .در آورد كه بپوشه يبلوز خاكستر هيطرف ساكش و از توش  رفت
 .رنگ متنفرم نيمن از ا! نپوش يرنگ نينه طاها ا ـ

 .ساكش رو بست و بلند شد پيكردم، ز دشييبا نگاهم و لبخند تا يكرد و پرسشگر نگاهم كرد و وقتبلند  يبلوز آب هيو  ديخند
. تنت كن يلباس درست و حساب ،يخواب يكه م يدر ضمن موقع. بذارش تو ساك يجور نينشورش خوب؟ هم يرو كه در آورد راهنميرها، پ ـ

 .آروم بود شهينم شهيباور كن هم
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 .طاها،به خودم نگاه كردم نطويباز من و نگاه ش دهن
 .... من كه لباس تنمه امروز كه ـ

من، پس كو شلوارم؟ و باز تن من و نگاه طاها يِوا يه. 
پاهام كم  ياز لخت ديتا شا نييپا دميكش يمنم بلوز طاها رو كه تنم بود م. داد يبود و لباسش رو تو چنگش فشار م نييسرش پا دم،يكش خجالت

 .بشه
 .چقدر بهت بگم دوست دارم؟ تو هم بگو رها، بگو تو هم ؟يقدر سرد نيچرا تو ا ؟ينومرهـــــا؟ خا ـ

 .بود چشماش رو آورد باال و نگاهم كرد نييهمون طور كه سرش پا د،يحرفش رو خورد، گوشه لبش رو جو يباق
 . رونيو رفت باز كنارم رد شد  عيسر. خاكسترم كرد. زد شميبرق نگاهش آت. اهشيس يرو دوختم تو چشما نگاهم
 .بود يچقدر حرفاش و دوست داشتناش، دوست داشتن. صورتم داغ بود چقدر

! احساس كردم زن طاهام. رضام ييعروس دا گهياحساس كردم د. ستميپنج ساله ن ياون رها گهياحساس كردم د. كردم بزرگ شدم احساس
 .انداخت تو ذهنم، تو گوشم، تو دلم نيو طن! زن طاها! زن طاها

 سرد يم آرسرد «

 دخترانه ام را يِايهمه ح نيكند ا ينگاهت ذوب م يگرما اما

 شود بكارت احساسم يم زن

 شود آرامش نگاهم يم يطوفان

 كند يم ميرسوا م،يگونه ها يگلگون

 كند دلم يم ذوق

 يذوق كودكانه ا چه
 اليخوش خ يباده  نيشوم و سرمست از ا يم مست

 دنمبا تو بو يايبرد رو يكجاها كه نم به

 خواهد  يهم دل خوش م اليگفته اند، خ راست

 »! من امروز چقدر، دلم خوش است و
كالغ افتادم و  اديبه بلوزش و دكمه هاش رو لمس كردم،  دميدست كش. جون بلند شدن نداشتم يهنوز لباسش تنم بود ول. رونيب امينداشتم ب رو

مامانم صدام كرد و من . دميخند رشيتعب يادآوريكالغ بشم و باز از  هيكه شب اههيمن كجام س! خودم كردم و گفتم بدجنس ينگاه به تن بلور هي
 .زدم دميرو به نشن ودمخ
 ! ها رو سرخ كن ينيزم بيس نيباال ا ايرها ب ـ
 . اومد چقدر گشنه ام ادمي
  ؟يمگه مرد ،يشنو يرها نم ـ
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من  رون،يبره ب يك. دميلختم و لب گز يبه پاها دميو باز دست كش نه،يببن يطور نيمن فكر كردم كاش مرده بودم، بهتر بود كه طاها من رو ا و
 . خوامش يقدر م نيمنم ا دهيحاال فهم. شهيكه روم نم

 كنه؟  يباال مگه مامانت صدات نم ايرهــــــا، ب ـ

و سالم دسته  نييسرم رو انداختم پا. الانداختش به جونم، رفتم با يكردم مامان م يم ريد ينشد نرم، بابا بود اگه كم گهيكه صدام كرد د بابا
بنفشه هم . ها رو سرخ كردم ينيزم بيس. جوابم رو داد يعاد يليزدن، خ يبابا نشسته بود و داشتن باهم حرف م يكردم، طاها رو به رو يجمع

 : جا بود و مامان ظرف اول رو برد واسش، گفت ونا
 . كنه يبچه ام بوش خورده بهش هوس م ـ
 چقدر شور و سوختن؟  ن؟يچ نايسرخشون كن، ا مامان خودت ـ

 . يرها مراقب باش بهشون نمك نزن ـ
 . تونم بخورم يداغن؟ من نم نقدريچرا ا يوا ـ

كردم، كمتر جواب  يفكر م شتريب يهر چ. درك و هضم تنفرش برام سخت بود. جواب نگاهم رو داد يو با بدجنس ضيكردم اونم با غ نگاهش
 . گرفتم يم
  نم؟يبب ـ

 . داشت يبرم ينيزم بيبود كه داشت از تو ظرف س طاها
 . هم خوش نمكن يليكجاشون سوخته اس؟ خ! اوم چقدر خوبن ـ
 . دميمن كرد و چقدر خجالت كش يچشمك هم حواله  هي يواشكي
. بهروز و بهزاد نيع! باشفقط برادرش . به مراقبت تو نداره يازيرها بزرگ شده ن يبفهم يخوا يم يطاها ك. كن يازش طرفدار يتو هم ه ـ
 . يهمش ازش دفاع كن لشيمثل پاسبون و وك ستين يازين

 هي. طاها رو هم بلد بودم يآهنگ نفس ها يمن معن. شده يتونستم بفهمم كه چقدر عصب يم. شد رهيرو طاها، رنگ چهره اش ت ديچرخ نگاهم
 . لبش يپوزخند نشست گوشه  هيگاه سبز بنفشه و بعد نگاهش قفل شد تو ن. كرد يلحظه نگاه بابا كرد كه داشت نگاهش م

 .... رو مطمئنم كه قطعا زيچ هي ينه؟ ول ايدونم هستم  يو پاسبون رو نم ليوك ـ

 : نگاه بنفشه و ادامه داد ينگاهش رو برگردوند تو خونسرد. نگاهش رو پاس داد به من. كرد مكث
 . ستميقطعا برادرش ن ،يول ـ

 يهمه سع يو بلندت كنه وقت رهيدستت رو بگ يكيمن بلند شدم و چقدر خوبه . خورد نيبنفشه زم. آروم شد طاها. سبزش كدر شدن يچشما
 . دارن مانع برخاستنت بشن

 . دميكش يبنفشه نباشم هم از طاها خجالت م كيشل ينگاه آماده  ررسيكنار بابا سنگر گرفتم تا هم در ت. دميرو چ زيم
 . به باباش سالم هم بكنه ومدهيدختر بابا چشه امروز؟ ن ـ
 يو چه لذت يريقرار بگ يو چقدر خوبه مورد حمله مهربون. گرفتم يمورد اصابتشون قرار م اشيزيتو ناپره يكه گاه يمن حل شدم تو مهر پدر و
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 . داره
بود و طاها آروم  يبنفشه عصب. دنكر يالتهاب درونم رو خنك كنه، ول ديتا شا. دميضرب سر كش هيو  ختميآب ر وانيل هي. ديكش يبه غذا نم لميم

و  ختهيزده ر ششيكه ن يكه زهر كالمش رو به دل كس يمثل كس. كشه يكه انتقامش رو گرفته و االن داره نفس م يدرست مثل كس. شده بود
 . يشكل نياالن طاها، درست هم نيهم.... شده مثل. شده ودهآس گهيد
 . آب لطفا وانيل هيعمه  ـ

 . بودنش كيش. درخواست كردنش كيش. حرف زدنش كيش نيرو كشته بود ا من
 . نيهم همه دوغ نايخوره ا ينم يطاها دهن. اريب وانيل هيرها پاشو  ـ
 . زهينه عمه، اون كه كنارتونه خوبه، تم ـ
 . دونه مال منه و من دوغ دوست ندارم يدونستم م يم

 : گفتم تند
 . شده يمال منه توش آب خوردم، دهن نيا ـ

 : كه نگاهم كنه، نگاهش رو چرخوند رو بنفشه و گفت نيا بدون
 . خورم يعمه من تو همون م ـ

 : تنها برادرش گفت يدونه  هي يكي يتحفه  نيا يهم كه كشته مرده  مامان
 نداره؟  يفدات شم اشكال هيدهن ـ

 . دهيم يچه مزه ا يدهن وانيل نميخوام بب ينداره، م يراديا ـ
 . فشه گرفت و به من دوختبن ينگاهش رو از نگاه حرص و
تونست محبت كالمش رو بهم  ينم ييجا يچشمك خوشگل كه فقط مخصوص من بود، وقت هي. كردم يبهش نگاه م رهيمن خ. دشيهوا سركش هي

 يو نم نگاهم رو بنفشه و طاها در رفت و آمد بود. ابر داشت يبود انگار كل يجور هيآسمون دلم  يول. گرفتم ليشد، رو تحو يم بميبده نص
 . شدم رطو نيدونستم چرا ا

طاها موقع . ميبود زيتنها من و بنفشه پشت م. يدونم چ يمامان تو آشپزخونه و بهاره هم مشغول نم. نهيكه تموم شد، بابا رفت كه اخبار رو بب شام
 : برنج خم شد و دم گوشم گفت سيبرداشتن د يبلند شدن به بهانه 

  ن؟يخودشون چه طعمقدر خوش طعمه،  نيا تيدهن وانيل ـ
حرف نگاهش رو  دم،يفهم. خورد رو لبام و همون جا ثابت موند زيكه نگاهش افتاد تو نگاهم و ل نيكردم تا ا يو خُال نگاهش م جايگ مثل

 : كه گفت دميرو به دندون گرفتم و شن نمييلب پا. هيبا چ دميچسبوندم به سوال كالمش و فهم
 ! نكن تشونيآخ، نكن رها، اذ ـ

 . فشارش داد و رهاش كرد يشد رو دستم، پنهان دهيآروم كش شدست
 بگذار زمــانـه از حسادت بتـركـد  «
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 من  انگشتـان

 » ! نديآ يبه انگشتان تـو م چـه
رو تو خودم  گهيحس د هيشدن و من  پيگوشام ك د،يشدن، مغزم سوت كش يخون با فشار از بطن قلبم گذشت و ششام پر و خال. ختير دلم

 . ديكش ريكه از تو رگام گذشت و دلم ت يحس هي. حس خوشگل و داغ هي. شدن يكي. حس خواسته شدن. ازيحس تمنا و ن. ردمكشف ك
كه بفهمم، بفهمه دوسش دارم، فقط چون اون لحظه بهش  نيفقط به خاطر ا از،ين يشهوت نه از رو يدلم خواست برم تو بغلش نه از رو چقدر

موج موهام و بره و بره تا برسه به ساحل آرامش  يرو نهيبوسه كه بش هيفقط . خواستم يمحبت ازش م يسه از روبو هيفقط چون . داشتم اجياحت
 .  نگاهم

 ناخودآگاه به دستام نگاه كردم  «

 روزها دلتنگند  نيمن ا يطفلك دست ها چقدر

 روزها تنها مانده اند  نيدست ها ا نيطفلك ا چقدر

 » . من يدلتنگ ياشك ها روزها شده پاك كردن نيا كارشان
 

 :پنجم فصل
 وقتا  يبعض «

 شهيبند م يكيآدم به دل  دل
 رقمه چيدل اون كس ه كه

 شهيجا بند نم هي
 »بند چه كنم؟  يدل دربند و تو ب نيمن با ا حاال

 .رها بدو زنگ بزن بابات بگو بنفشه دردش گرفته ـ
نفس نفس زدنا و مقطع  نيتو ا يگفتم و بابا چطور يدونم چطور ينم. مت تلفنس دميبنفشه كالفه ام كرده بود و من هول و عجول دو يغايج

 . ديگفتنام فهم
 .االن بابا، االن اومدم بگو تحمل كنه اومدم ـ
 :مانتوم رو تنم كردم و اومدم شالم رو سر كنم كه بنفشه داد زد. رو گذاشت يگوش و
 !نحسه اد،ياون ن ـ
 :كه گفت دميمن سرخورده نگاه مامان كردم و شن و
 .رهيبگ يداشت بتونه خبر يكار يتو بمون خونه اگه كس ـ

رو به اون  نيبنفشه دستم رو گرفت و دم گوشم زمزمه كرد، از ا يبه خون نشسته  يچشما يكه طاها جلو ياز اون اتفاق سر شام، اون روز بعد
هم  يب نيكالم از ا يداد تا برم خونه اش رو جمع كنم و من ب يو مخونه اش ر ديفقط صبح به صبح كل. شد يهم كالمم نم. بد بود بدتر شد. رو شد
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 .كردم يم يخواهرانه براش خواهر ،يالمك
محمد، يا فاطمةَ الزَّهراَّء يا ِبنْت . توسل خوندم و تو يا وجيهاً عنْد الّله اْشفَع َلنا عنْد الّله از خدا براش صبر خواستم يگرفتم و نماز خوندم، دعا وضو

گفت زن  يمامانم م شهيهم يول. چيه گهيددونستم و  ياول هر ماه رو م يزنانه فقط دردها ياياز دن. كمكش كنه يب يبراش خواستم كه خود ب
الم خواستم بنفشه س يو من فقط م شنيم دهيبودم اون قدر دردش وحشتناك هست كه تمام گناهاش آمرز دهيشن. باردار تا نه ماه در قبرش بازه

 .من باشه ياگه مخالف من و دوست داشتن طاها يناخواهرانه آزارم بده حت شترياگه ب ياگه بدتر بشه، حت يبمونه حت
 .تلفن زنگ خورد و جوابش دادم

 ـ بله؟

 ـ الو؟

 .ـ سالم
 .مرد بود هي
 .دييسالم بفرما ـ
 .تونم باهاتون حرف بزنم يرها خانم، م ـ

 .ميكالر نبود اگه هم بود ما نداشت يدياون موقع ها هنوز آ ه؟يك گهيد نيكرد، ا خيتنم  تمام
 يحت.... وقت من هينكنه فكر كنن . اگه مامان بفهمه. اگه بابا بفهمه يدونست؟ وا ياسم من رو از كجا م نيا. ديلرز يدستام م. كردم قطش

 .نخواستم به ادامه اش فكر كنم
 .نگفتم چيبار بلندش كردم و ه نيا. شهمامان با ديشد جواب ندم، شا يزنگ خورد، نم دوباره

 .خوام باهات حرف بزنم يفقط م. الو رها خانم، به خدا قصد آزارت رو ندارم ـ
 الو؟ ـ

 .رو گذاشتم يحرف، گوش بدون
 .انداخت و اومد تو ديكل بابا

 .تلفن مشغول بود ـ
 .زنم يزنگ زد گفتم قطع كنه بعد بهش زنگ م الينه به خدا، ل-
 .نشيبب ميبر ايفارغ شده، ببدو خواهرت  ـ

اون لحظه . نمشينخواستم كه بگم، فقط دوست داشتم برم و بب يعنينگفتم  يول. دونم يگفته رو نم يدلم نخواست بگم كه بنفشه چ اينشد  روم
مادر امروز اون  نيا هگيبودم كه د دواريام ديمادر بودن هم اضافه شده و شا ش،يو خواهر يكه به نقش دختر نميرو بب يخواست خواهر يدلم م

 .نباشه روزيخواهر د
 فشيضع يبنفشه به خاطر جثه . اش هيشدم دا. روزام يتمام دغدغه . شد ميموجود زندگ نيزتريناز كه بعدها شد عز يدختر كوچولو هي

بود و مثل االن  يدو ترم رستانياون موقع ها دب. (آخر ترم بود يكه امتحانا نيبا ا. جفتشون يبده و من شدم پرستار شبانه روز رشينتونست ش
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دل من  يهنوز دلش با من ناصاف بود و صاف يكردم ول يكمك بنفشه م. شستم يصدف رو م يلباسا. كردم ينم غيباز در يول.) نبود يواحد يسال
 .يرضاع يمادر چهارده، پانزده ساله و به نوع هيشدم . بود ريتاث يكرد و ب ينم يكمك چيه
 الو؟ بله؟ ـ

 ؟يه رو گفتبل يديد ـ
 .من نبود يطاها يهم جنس صدا يخوش رنگ بود ول. تو سرم ديچيزنگ دارش پ يصدا زنگ

 د؟يش يآقا چرا مزاحم م ـ
 يبه خدا شدم سگ و به پر و پاچه . دلتنگت شدم ؟يياينم رونيچرا چند روزه ب! يرها خانم؟ خواب و خوراكم رو ازم گرفت ستميمن مزاحم ن ـ

 .خوام باهات حرف بزنم يم! افته گردنت هــــــا يم ممردم خون. چميپ يهمه م
 .زنگ تلفن شد كابوسم يقطش كردم ول. محصنه بد بود يپسر قد زنا هياون سال ها مجازات حرف زدن با  تو
بار اول تا . زد يساعت زنگ م هيبار دوم بود كه تو اون . شد يتلفن بلند م يدونست، صدا يم يانگار بيبعد هر وقت مامان نبود، عج يروزها تو

 :گفتم بله؟ با داد گفت
 ياومد خونه تون كه قصدش تو باش يكس نميبب گهيبار د هي يعل يخواستگار بودن آره؟ به خدا، به وال رون؟يبودن از خونه تون اومدن ب يك نايا ـ
 !خوام يمن تو رو م. ندارم يشوخ يرها خانم من با كس. كشمشون يم
 .قطعش كردم عيو بار دوم هم سر. خوام ياها رو ممن ط يمن با خودم گفتم ول و

 :گفتم عيبرش داشتم و سر. دوباره زنگ خورد تلفن
كنم؟ چقدر  تيمحل يچقدر ب يخوا ياز جونم م يچ ؟يشيكه مزاحم م يمگه خودت خواهر مادر ندار! كثافت ؟يآخه آشغال مگه مرض دار ـ

 .ه روح و اعصابمخور يچند ماهه شد. يريجوابت رو ندم؟ از رو هم كه نم
 : تو گوشم ديچيپ ييآشنا يالو ،الو گفتنا يصدا. زدم يطور كه داد م همون

 كنه؟ الو؟ رهـــــا؟ يم تتياذ يك ؟يهست يشده؟ با ك يالو ؟ رهـــــا؟ چ ـ

 .گند زده بودم. اومد يكردم، نفسم باال نم مكث
 ؟ييطاها تو ـ
 بود؟ يشده؟ ك يچ گميم ـ

 !دونم، مزاحم ينم ـ
 ؟يديو چرا جواب مت ـ
 .... كه شهيو نم ستيمامان ن ـ

 .نذاشت ادامه بدم ادشيفر
 زنه؟ يچند وقته زنگ م ـ

 .دميشدم، ترس الل
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 !گميبا توام م ـ
 : گفتم عيو سر تند

 .مهيسال و ن هي ـ
 چرا رهـــــــا؟ ؟يبهم نگفت يچياون وقت تو ه ـ

كه  نيبدون ا. شميچقدر دلتنگش م نمشيب يو نم ستين يوقت دمياون موقع فهم يول. دونم يخودش رو با اون سرعت از اهواز رسوند نم چطور
 .زد يرفت و قدم م يراه م ينگاهم كنه عصب

 .زنگ خورد تلفن
 .جواب بده رها ـ
 ....آخه ـ

 !جواب بده گميم ـ
 الو؟....ا ـ

 .سالم ـ
 .م....ال....س ـ

 .كرد كه خودشه و با بستن چشمام گفتم آره اشاره
 ونم باهات حرف بزنم؟ت يم ـ

 .زد اديو فر ديرو از دستم با حرص كش يگوش
 .كشمت يخدا م يبه خداوند. كشمت يم يبه زنم زنگ بزن گهيبار د هيفقط  گه،يبار د هيناموس  يكثافت ب ـ

 :كه گفت ديشن يچ
 .هست ،يهست عوض ـ
 هان؟ يدون يرو م يچ ـ

 . يفهم يم يديرو د يكه چراغون گهيچند روز د ـ
 .نييسرم رو انداختم پا. زل زد تو چشمام. آب آوردم وانيل هيبراش . رنگش كبود شده بود. دميازش ترس. رو گذاشت يگوش

 .چونه ام ريانداخت ز دست
 !نگاه كن من رو ـ

 .و خم شد نييسرش رو آورد پا. ومديباال ن شتريكبودش ب يلبا يتا رو پلكام
 ش؟يشناس يم ـ
 !نچ ـ
 .دميبچه ها لب برچ نيع
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 .شناخت ياون تو رو خوب م يول ـ
 .صداش يداره ملود يفكر كردم چه آهنگ خوش آهنگ نيبه ا من

 .مدت تو تلفنا رو جواب نده هيرها  ـ
 .و توجهش رتيغرق تو تعصب و غ من

 ....اگه دستم بهش برسه ـ

 .ديلرز يم تيافتاد به دستاش كه از عصبان چشمام
 جا  نيو من ا يكن يتو بغض م «

 آورم يكم م نفس

 ميبار بگو چند
 به نفس تو بند است نفسم

 ميگو يبغضت را م بشكنش،
 ». شوم يخفه م دارم

 يتوانست يكاش م «
 همه فاصله نيا با

 يهمه دور نيا با
 ها دنيهمه نشدها و نرس نيا با

 را دلم
 !يدلنوشته بخوان يب

 و  يبمان يبدون رعد، باران يتوانست يم كاش
  يو بشور يببار
 ». بر تن خسته ام روا داشته اندآن چه  هر
دونه . و پرتش كرد كنار ديبافته شده ام و كش موم رو از سرم كش يدستش رو گذاشت رو موها هي. شدم تو آغوشش دهيكش هياز ثان يصدم تو

 اليخ يشد و من ب يم نييااش بود كه تند تند باال پ نهيس يسرم رو. دورم ختشونيموهام و ر نيب ديدست كش. رو باز كرد سميگ يدونه حلقه ها
 .نفساش غرق شده بودم يالكرس تيآ وگناهش ت

 .غرق شدم. آب شدم. ذوب شد. تو بهشت تنش گم شد، گرم شدم اميدن جهنم
اون  شهيو هم شهيدلم هم. خواست گفته بشه يكه چقدر دلمون م ييناگفته ها. كه سرشار از ناگفته ها بود يسكوت. كرد يم داديسكوت ب نمونيب

كه حسرتم  يهمون آغوش. ميو باور داشت ميدونست يبودنش رو فقط ما دو تا م يكه شرع يياون آغوش ممنوعه ا. خواست يوش ممنوعه رو مآغ
 .شددردم . شد
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 محض يدهم در سكوت يم حيترج «

 عاشقت بمانم  تنها

 و آرام  ساكت

 » . بروم ادتيزمانه از  يها اهويدر ه تا
 ايح يچقدر ب. پروا شده بود يچقدر ب. بوسش نشست رو موهام. دميعطر تنش رو بلع. محكم تر فشارم داد. دميبهش چسب شتريب. خورد يتكون

خواستم  يم. خواستم بدونه يم. خواستم كه اون جا باشم و موندم يمن اون لحظه، اون جا، تو اون آغوش، فقط فقط، م يدونم ول يم. شده بودم
 . ها رو باهم خواستم يدونم، اون لحظه تمام خواستن ياصال نم .خواستم دركش كنم يم. كنم شتجربه ا

 رهــــــا؟  ـ

 .مكث رو دوباره بگه يهمراه با كل يدوست داشتم باز اون رها. رو ندادم جوابش
 ؟يخانوم ـ
 هوم؟ ـ

 ؟يخوا يخوام، تو هم من رو م يقدر كه من تو رو م نيا ـ
 .نزدم يحرف باز

 .گوشم كيرو آورد نزد سرش
 رهــــــا؟ دارشم؟يهمه جوره خر يدون يم! دختر يا؟ چقدر تو ناز دارره ـ

 .... نَيدعوه الْمْضَطرِّ بيمج اي* اَلّله  اياَلّله  اياَلّله  ايچقدر تو . تو مقلب القلوب و االبصار خواستم كه اونم من رو بخواد ليموقع سال تحو چقدر

 دعا  يننده مستجاب ك يخدا، ا يخدا، ا يخدا، ا يا«

 » علقمه يدعا
آقا، سبز قبا  حيچقدر سر بر ضر. برم نگردونه يدست كربال، خواستم كه دست خال يب دياز صاحب دعا از اون شه ،ينيحس يعصر تاسوعا تو

 . دونم يچقدر، چقدر، چقدر، نم. ختميگذاشتم و اشك ر
. اش فشار دادم نهيشدم و سرم رو به س ميقا شتريتو آغوشش ب. دخترونه يايخجالت و شرم و ح يچه جا. يپنهون كار يچه جا. ناز بود يجا چه

 . فرو كرد تو موهام شتريسرش رو ب
خواد حرف دلم رو  يوقته دلم م يليبگم خ. خوام زنت بشم يبگم طاها م. بگم منم دوست دارم. خوامت يباز كردم بگم، بگم آره منم م دهن

. رو بشنوه فميضع ينذاشت آره  ،يافت يم واشيبنفشه كه  غيگفت و ج يهمراهش خاله خاله هم م صدف كه يخنده  يصدا.... بگم كه. بهت بگم
ازم فاصله گرفت و رفت رو مبل . اهشيس ينگاه كردم تو تخم چشما. ازش جدا شدم. دميدندوناش رو شن نيگرفتار شده ب ،يتمن، لعن يول

 يدونستم مثل دو زغال روشن رو يسوختن و م يطاها م يكه از مرداد نفس ها ييازش فاصله گرفتم و رفتم استقبالشون با گونه ها. نشست
 . رسوا شدم. كردن امرسو. خانم جون، سرخ شدن ونيقل
 ؟يكن يكار م يجا چ نيا، طاها تو ا ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا رز صورتي –پروانگي يك پروانه                            

wWw . 9 8 i A . C o m  29 

 يكاش با دندون م .من بلد نبودم بازش كنم يول. به عشقمون يكور ياون روز شد، گره  ش،يكمان يدو ابرو نيگره ب. نگاهمون كرد مشكوك
دفاع  يمهلتم ندادن كه حت. نذاشتن كه بجنگم. نشد كه بجنگم. دمينجنگ. ننداختم يانداختم بهش ول يكاش چنگ م. فتادمين يافتادم به جونش ول
 .كردن دميدخترانه ام، تبع يايرو نيسرزم نيكنم، از قشنگ تر

خواهد  يرا م ينيدلم زم. دهند يكه وعده اش را م ياز بهشت ميو رانده شو نديبچ را بينگاهم، س يبه وسوسه . بار حوا باشم نيخواست ا يم دلم
 كيو  يمن باشم و تو باش. بيعالمه س كيو  يخواهد كه من باشم و تو باش يرا م ينيدلم زم. ميات نهم و راز دل بگو نهيكه در آن سر بر س

 .چيه گريو د يمن باشم و تو باش. حس مشترك
 .قصد رفتن كرد طاها

 ؟يريم يشد؟ پس كجا دار يچ. بود نيقدمم سنگ يانگار ـ
 .سر هم به عمه بزنم كه نبود هي اميگفتم ب. دزفول كار داشتم ـ
حتما بهت گفته مامان . من برسم يكرد يفكرشم نم. يبا دختر عمه ات تنها تنها خوش باش ادي يتو هم كه بدت نم. در عوض دختر عمه كه بود ـ

 بكنم، آره؟ يعشق و حال هيبرم  يتو هم گفت. م با خودش بردهرفته شوش بهاره رو ه

 .گفت يم زير هي بنفشه
 :ديكش اديفر طاها

 .نييپا اوردمشيببند فكت رو تا ن ـ
 ؟يباش يسگ ك ـ
 !ينيب يبد م اريمن رو باال ن يبنفشه اون رو ـ
 شه؟يچطور م ارمياگه ب ـ

بود  دهيصدف ترس. ديفهم ينم نهيهمه بغض و ك نياز ا يچيكه ه يتماشاچ هيبودم  ياشاچتم هينبرد تن به تن كالم و خشم نگاهشون من فقط  تو
 :بنفشه دست گذاشت رو سرش و گفت. كرد يم هيو گر

 طاها؟ چطور؟ يتون يچطور م! من يخدا يوا ـ

. ديكش يبود و سر بنفشه داد م ستادهيا شيپ قهيكردم كه تا دو دق ينگاه م ييكرد و رفت و من با بهت به جا يلب ريز يخداحافظ هيكالفه  طاها
 .اشكا شورن نيچقدر ا. اعتماد شده يچرا دلم تلخ شده؟ چقدر نگاهم ب. دارم يچقدر حس بد

خواست  يدلم م يليخ. ظهر كه بابا اومد شروع كرد دم گوش بابا پچ پچ كردن. مامان خوشحال بود. تلفن كرد و با مامان حرف زد ييزندا صبح
 . دميزمزمه وار مامان شن يحرف ها يدو بار اسم خودم رو از ال به ال ،يكي .گنيم يچ نميبب
 !اصال حرفش رو نزن ـ
 چرا آخه؟ ؟يآقا عل ـ

 .يدرگوش يدوباره پچ پچ و حرف ها و
بهزاد و باهاشون زد به بهروز و  يبابا هر شب زنگ م. شده بود شتريرفت آمد بنفشه ب. بود خونه انگار تو آماده باش قرار گرفته بود يمدت هي



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا رز صورتي –پروانگي يك پروانه                            

wWw . 9 8 i A . C o m  30 

 . زد يحرف م
كرد  ياومد تو اتاقم و شروع م يم. نه ميبهشون گفت ديفهم يم يانداخت وقت يراه م ياومد و بنفشه چه خودكشون يخواستگار م هيروز  هر
شده بود . نداشتمباورش . دميترس يو رنگ عوض كردن م يهمه مهربون نياز ا دميترس يمن م يول. رخواهانهيخواهرانه و مثال خ يها حتينص

خودش رو نشون  ديخورش گهيد يكم يدون يچون م يكن يرو باور نم شيكيو تو تار كهيهمه جا تار يول ستيشب ن يدون يمكسوف كه  نيع
 .نداره يدوام نيو ا دهيم
شدن آرش  يكمون يمون دو ابروكشه، انگار ه يم ريقلبم ت شيادآوريهمه سال هنوز از  نيكه بعد از ا ياون روز. ديكه اون روز شوم رس نيا تا

 .كماندار، قلبم رو نشونه رفتن
 دميدو تيدر پ خاوشيزل «

 گاه كه دست ها و تو رنج و چاقو آن

 زن بر لب هم بوسه

 كردند يم يآغوش هم

 يختيگر وسفانهي
 يبار تو مرا به زندان كشاند نيا

 هفت سال، نه هفتاد سال نه

 يبرا
 ». شهيو هم شهيو هم شهيهم
ساحل  د،يام گنيراست م. دواريهمه كالفه بودن و من ام. كرد يم هيبنفشه گر. ديكش يم اديبابا فر. زد يمامان غر م. ولوله شده بودخونه  تو
. آره، نه. كرد نه بگه يم يزد مامان سع يكه زنگ م ييزندا. ختير يبنفشه تمام مدت اشك م. غرق شدم ايدر نيمن تو ا يول. ستيزندگ يايدر

زمانه قرار گرفته  يبچگانه  يباز ي چهيباز بيخودم عج. كودكانه رو نداشتم يها يباز يكرد و من اصال حوصله  يم يريبهونه گ صدف. بگه نه
 .بودم

شاه  حيبابا چشم دوخته بود به اون دو تا و تسب. شستم يشام رو م يمن داشتم ظرف ها. زد يكنار بنفشه نشسته بود و باهاش حرف م مامان
 .چرخوند يشنش رو تو دستش ممقصود سبز رو

 :ديكش غيج
 !نــــــــه ـ
 . بنفشه شكسته شد كيستريه يها غيج يشكسته شدنش تو صدا يصدا. از دستم افتاد وانيل
 ! ذارم ياز روزام كنارتون م! زنم يخطتون م! كشم يدور همه تون خط م. ذارم يخونه نم نيپام رو تو ا گهينه، نه، اگه رها زن طاها بشه من د ـ

 :از دستش افتاد، داد زد حيتسب بابا
 .آب بده دست خواهرت وانيل هيرها  ـ
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 :گفت ييمادرانه ا ظيغل يبا دلسوز مامان
 .نكن تيخودت رو اذ. نشده يزيهنوز كه چ ؟يكن يم تيچرا خودت رو اذ. قربون اون چشمات بشم ـ
  ؟ياز چشمه پرش كن ينكنه رفت ،ياريآب ب وانيل هيگفت الم شنگه ها به خاطره توئه، بابات  نيا يشده كه همه  ليرها، ذل ـ
 . ديرفت پشت سر بنفشه و شونه هاش رو مال و

كس ازم  چينخواست؟ چرا ه ليازش دل يچكياون شك نكرد؟ چرا ه يهمه مخالفت و غش و ضعف كردنا نيكس به ا چيسوال شد چرا ه برام
 نظر نخواست؟

دختر  نيكنه و بابا كه نفسش به نفس ا يو پشت سرش رو هم نگاه نم رهيو گفت كه اگه ادامه بدن م ديكش غيمامان اومد حرف بزنه دوباره ج تا
كه  يبه عشق. من و طاها يبه عشق پنهون ديخط قرمز كش. بار عدالتش رو تو دلم گذاشته بود هيحسرت  يكه از بچگ ييبابا. چشم سبزش بند بود

. يراحت نيمن، طاها رو از دست دادم به هم. بهش ندادن يآباد يبرا يفرصت يونه خرابم كرد ولكه خ يبه عشق. شك نداشتم دنشيثمر رس بهتو 
 ....برد به اون روز اليو من رو به شمال برد به اون و مينيتو ب ديچيبهار نارنج پ يبو. آب وانيل هي دنيسركش يبه راحت

 *** 

خواستن دو ساعت جلو  يمثال م. ما بخوابن كه بتونن فردا صبح زود حركت كنن يخواستن برن رامسر، شب اومدن خونه  يو خانواده اش م ييدا
هم، كه طاها در زد و  شيو مستانه و بنفشه هم پ. ميتو اتاقم بود ديمن و مهش) حدود دو ساعته يزياهواز تا دزفول چ يفاصله زمان. (افتاده باشن

از  گهيدونستم د يم. اون حيشدم و موجب تفر يم ديسرخ و سف ديمهش يجلومن تو جواب دادنش اونم  يكرد ول ينگاهم م ميمستق. تو اومد
 . ندارم شيدست سر به سر گذاشتناش آسا

 .مامان كارت داشت ديمهش ـ
 كارم داشت؟ يچ ـ

 .دونم برو از خودش بپرس ينم ـ
 . رو لپه كنم اهايآهان احتماال خواسته برم نخود س ـ

 :گفت دونه زد تو سرش و هيو طاها هم  ديخند
 .رونيبدو برو تا ننداختمت ب! موقوف طنتيش ـ

 :منم برم كه مچ دستم رو گرفت و گفت خواستم
 .با تو كار نداره يتو نه رها، كس ـ

در رو كه بست سرش رو . ديزل زده بود به مهش. شد ينم رونيخواستم دستم رو از دستش بكشم ب يهر چ. دميخجالت كش ديمهش يجلو
 . چرخوند طرفم

 باهامون شمال؟ ييايمرها  ـ

 . ذاره يكجــــــا؟ بابا نم ـ
 . كنم يخودم درستش م. اونش رو بسپار دست من ـ
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غلط، رو نوك پام بلند شدم دست انداختم گردنش تا  اياصال بفهمم درسته  ايكنم،  يكار م يكه بدونم چ نيبدون ا هويباال و  دميپر. كردم ذوق
. گفت ممنون شهيكه فقط م يياز اون بوسه ها. تشكره شونيكه فقط معن يياز اون بوسه ها. دميم بوسگونه اش رو محك ن،ييپا ارهيسرش رو ب

پر از سپاسن، پر از مهرن، به دور از هر هوس، به دور از هر  ن،يكه پر از قدر دان يياز اون نشوندنا. ميشونيجواب بوسم رو داد؛ نشوندش رو پ
 .ايمنظور، به دور از هر رنگ و ر

 ــــا؟ رهــ ـ

وادارم كرد نگاهش  دشيترد. بگه كه تو گفتنش مردد مونده يزيچ هيخواد  يمعلوم بود م. كه سرم رو بلند كنم تنها تكونش دادم نيا بدون
 .نگاهش اهيس ينگاهم رو بدوزم به مخمل. كنم

 زند  يآتش به جانم م اهشيبرق نگاه س «

 شود  يم صاعقه

 كند  يم ممين دو

 سوزانتم  يم

 شوم  يم رخاكست

 » . گذرد يآتش چه ها كه بر من نم نيخاكستر ا از
 كنه؟ يكنه و به دلم، به نگاهم، به تمام روحم نفوذ م يتراوش م اهيس يدو گو نيكه از ا هيچ نيا. كنه يخشكم م. رتميگ ينگاهش م برق

 نيتو ماش مياصرار داشت من و اون بر ديمهش ريبه خ ادشي. چقدر طاها براش چشم و ابرو اومد. چقدر بنفشه حرص خورد. سفرشون شدم هم
 يواشكي ييوقتا هيدونستم  يم. دونستم دل به دل اون داده يم. اومده بود وارشونيبه د واريد ي هيهمسا يپسر خانم شكوه نياميطاها كه با بن

 يچقدر من هم دلم م. شنيم رابيس يو از شور و دلدادگ گنيخورن و از عشق هم م يسمبوسه م ننيش يكنار ساحل كارون م رنيباهم م
لحظات  يدز خودمون پا به پاش، همپا يرودخونه  نياعتراض كنه كنار هم يكه كس نيبار بدون ا هيخواست  يدلم م. خواست با طاها برم اون جا

 .بشم شيناب دل باز
 :به سر تا پام كرد و گفت ينگاه. كرد شخندميبنفشه ر پوزخند

 .يليخ ،يفيكث يليآره رها؟ خ ؟ياستفاده رو ببر تيكه از فرصتات نها نشيتو ماش يريم ؟يگول بزن يخوا يرو م يك ـ
باز . آب الهيچشمام شد دو پ ياومد كه كاسه  يدرست موقع. ختمير يكه داشتم فرو م ديرس يدرست همون موقع. پشت سرم ستاديدوباره ا طاها

و با . گفتن يم وونهيدونه، خل د هي يكيبه طاها  يكه وقت ييم همون رهاشد. پنج ساله يها و منم شدم همون رها يبچگ يشد همون طاها 
كه رو زانوهاش  ييشدم همون رها. ميخرگوش يرو موها ديكش يها دست م يمهربون نيبا مهربان تر. كردم ين كلمات ازش دفاع ميكودكانه تر

رو  مينيكه ب ييشد همون طاها. گفتم ولشون كن، خودشون خلن يو با هق هق م دميبار ياون م يجا ش،يابر يزدم تو چشما ينشستم، زل م يم
و من از ترس دوست نداشته شدن بدو . دوست ندارم ينيف نيف يخانوم، بدو برو صورتت رو بشور، من رها يتپل اشوگفت پاشو پ يو م ديكش يم

 .شده بود تشيكه باز محتاج حما ييون رهاشدم هم. كه دوسش داشتم ييشد همون طاها. رو كه خواسته بود بكنم يرفتم كه كار يبدو م
 ف؟يكث يرو گفت يبنفشه؟ ك فهيكث يك ـ
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بهش  يبار ك نيدونم اول ينم. اومد يبدش م شهيهم. متنفره هيمتلك و كنا نيدونست طاها از ا يخوب م. وسط، درازه ايهر وقت گفتن جنازه ب ـ
پسر الغر قد بلند سبزه كه دو چشم  هي. الغر بود ياديها با اون قد بلندش زاون وقتا طا. بد گفت يليگفت خ يهر ك يدرازه ول يگفت جنازه 

كه دستش رو گذاشته رو  ينيهم ستاده،يكه االن پشت سرم ا ينيتا شد ا ياز همون سال ها رفت بدن ساز نيبه خاطر هم. داشت اهيس ورمخم
هم فشار داد و با  يدندوناش رو رو. بنفشه داره ييگربه ا يتو چشما كه چشم ينيرسم، هم يكفشا نم نيكه تا شونه اش هم با ا ينيشونه ام، هم

 :گفت ضيغ
 ؟يباز كه گفت ـ
  ؟يدينكنه جلو رها خانمت خجالت كش ه؟يآره گفتم مشكل ـ

 .سرخش و خطاب به من يچشم دوخت به لبا. شد رهيبه توپ پر طاها خ انهيجو زهياش كرد و ست نهيس يپايرو چل دستاش
نمدار و وق كرده  ياز دهن باز بنفشه، نگاهش رو به چشما! كه از االن تا خود شمال دربست نوكرتم نيبرو بش ؟ييآماده ا ؟يانومرهــــــا؟ خ ـ

 .جمله اش يپوزخند چاشن هيكرد و  تياش هدا
به نفس نفس  مديكش قيخواست حرف بزنه كه جلو دهنش رو گرفتم به نفس عم يدرونم م يكي. شد يهوام ابر. شد يجور هيدلم  بازم

 . انداختمش
 يياون اكبر جوجه ا يوقت مزه  چيه ريبه خ ادشي. ميديتو طول راه چقدر خند. مشتركم با طاها بود يخاطره ها نياز بهتر يكيمسافرت  اون

 ز،يپشت م ميبود كه نشسته يكه از اولِ وقت يشدنش با پسرك قهيشدن و دست به  ياون تعصب. رهيزبونم نم ريكه به سفارش طاها خوردم از ز
كه لب هاش رو  يبرگشت درست موقع. ديطاها د يول. لقمه هام رو بشماره يدوست نداشتم كس. معذب شده بودم. داشت يبرنم رمدست از س

. كنهتونست جداشون  يرضا نم ييدا. نيواژگون شد و افتاد زم ييبا بد صدا يبلند شد كه صندل عيبوسه جمع كرده بود، اون قدر سر يبه نشانه 
 : گفت يكرد و اون فقط م يالتماسش م ييزندا! من مقاومت كنه؟ يبايز لِيتونست در مقابل  يم يك. ديرس يهم زورش بهش نم نياميبن
كرد  يهم كه م يگرچه هر كار. كرد يتر م يحرفا پسره رو جر نيهمه مثل خواهر و مادرتن؟ و ا يفكر كرد! كشمت يناموس م يشرف، ب يب ـ

 .ارهيمن در ب ياش رو از چنگ طاها قهيتونست  ينم
 .دمينال
 .طاهــــــا، جان من ولش كن ـ

 .برداشته بود كيشكاف كوچ هيلبش  يگوشه . طرفم ديچرخ. پسرك رو به عقب هل داد. شل شدن دستاش
 كنه؟ يلبت طاها، درد م ـ

 : شد و با پر شالم خون لبش رو گرفت و آروم گفت خم
 .يتار موت خانوم هي يفدا ـ

باور كرد جنگل جان مرا عشق تو خاكستر  يچه كس. كردن يبود؟ همه با لبخند نگاهمون م يهمه دلدادگ نيا ياون جا چه جا. دميكش خجالت
 كرد؟ 

همه . اتاق هيو محمد، شوهر مستانه و طاها تو  نياميو بن ،يياتاق و دا هيتو  ييو مستانه و زندا ديمن و مهش. مياجاره كرد ايرو به در اليو هي نوشهر
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با  دميسرو صدا با هون لباس خواب بلند سف يب. كرد يبرخورد خشم آلود موج و ساحل صدام م. گفت يطور م نيكه ا اليخواب بودن؛ سكوت و
 نياز ا ساحل رو ييِايح يموج و ب يقرار يهام رو در آوردم و قدم زنان رفتم كه ب ييساحل دمپا كينزد. رونيزدم ب الياز و شونيباز و پر يموها

تابش قرار داده  يپام رو بوسه گاه تن ب يموج بود كه انگشتا نيبار ا نيفرو رفتن و ا سيخ يشن ها يپاهام تو نرم. پروا، رسوا كنم يب يهمبستر
 اديمرا  ظيغل ياهيس نيچقدر ا. مطلق آسمان نگاه كردم ياهيبه س. گرفت يرو به باز راهنميپ يدار دامن نيچ يتو موهام، لبه  ديچيپ يباد م. بود
 .اندازد يم يكس

 ؟يخلوت كرد يشب با ك يخلوت نيتو ا ـ
 .اسم نيداره ا يمال نگاه طاها بوده؟ طاها، چه لطافت مانوس ينيسنگ نيپس ا. نشست رو لبم لبخند

 .پشت سرم، دستاش رو حلقه كرد دور شونه ام و چونه اش رو چسبوند به سرم  اومد
  ؟ييتنها ؟يتنها تنها اومد ـ
خواست بدون شرم، بدون  يرو م يكيهمه نزد نيدلم ا. اون تنها نامحرم محرمم بود. دست گذاشتم رو دستش. ديبه آهنگ صداش رقص لمد

و  ديپاهاش رو كش. خودش هم اومد كنارم. دستش رو فشار داد رو شونه ام و مجبور به نشستنم كرد. ترس، بدون حس گناه، نفسش تند شد
 . آب ياهويبه ه. و تو سكوت گوش داد ايرو آرنج هر دو تا دستش و سرش رو بلند كرد رو به درتنش رو انداخت  ينيسنگ

 رهــــــا؟  ـ

 :ادامه داد رهيكه نگاه خوشگلش رو از آب بگ نيطرفش و بدون ا دميچرخ
 تو رو به من بدن؟ يكن يتو فكر م ـ

 : گفت خانهيتو دلم توب يكي
 . همه درست از آب در اومدن حرفاش نهيبب ستين. يبنفشه خال يجا ـ
 .يمال من بش ديتو با. خوامت رها يم. رها دوست دارم ـ

 :گفت يكه م دميرو شن ادشيفر يفقط صدا. كه بمونم و جوابش رو بدم نيبدون ا. دميدو. شدم بلند
 .و ضجه هامدرد  يعمر شد همپا كيبلندم و  يتو باد و گره خورد تو موها ديچيو صداش پ. رهــــــا دوست دارم -

*** 

به خدا . دينال يكرد و م يم هيكه دردمندانه گر يهق هق زن يبهار نارنج و صدا يآخ، باز بو. ام نهيزد تخت س يكيانگار . خوردم ديتكون شد هي
 .ديديمن رو هم د ديديبه جان صدف اگه رها زنش بشه پشت گوشتون رو د. ارمياسمتون رو نم گهيد
 .رفت نيخواهرت از ب ؟يكن يرو نگاه م يچ يدبرو كنار، مثل مجسمه مون ـ
رو گرفت و  سميگ. آورد سمتم ورشيو اومد سمتم؛ بهتره بگم  رشيكرد كه بنفشه با دست زد ز كيشربت بهار نارنج رو به لبش نزد وانيل

 . ازش نداشتمرو  يكي نيانتظار ا. فلج شده بودم. كردم يمن تو بهت و شوك، ناباورانه نگاهش م. به گونه ام ديچنگ كش
تا  ديچقدر گفتم شوهرش بد د؟يريشده؟ چقدر گفتم جلوش رو بگ ايح يقدر شعر بخونه؟ چقدر گفتم ب نيا ديچقدر گفتم بابا، چقدر گفتم نذار ـ

 ن؟ييسرمون رو ننداخته پا
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  بان؟يز نايا يبا خودم گفتم كجا. و پر از نفرت سبزش يوحش يشدم تو چشما رهيخ. دستش و هلش دادم ريانداختم ز دست
منم ساكت  شهينم ليدل گهيبهت نم يزياگه آقا جون چ. ديچشم سف يدختره  ،يكرد يآبرو رو ق يرو خورد ايح. دمينشونت م ؟يزن يمن رو م ـ

 .همه كاره يعوض. بمونم
 . گوشم ناله وار صداش زنگ شد تو. بنفشه ياستخون ينشست رو گونه  يرفت باال اون قدر باال كه موقع سقوط وقت دستم

عالمِ حس بد دخترانه  كيبه خاطر بنفشه اون شب رو چطور با درد و اشك و غم و  گمينم. گمينم يزيمامان چ يبابا و التماس ها ياز كتكا گهيد
بهم  اسم نيچقدر ا. طاهــــــا يچشما ياهياست به س اهيهنوز آسمون س دميو د دميتا صبح چند بار از ترس كابوس پر گمينم گهيد. دميخواب
بدطور بد عادتم . خوام يآدما، من آغوش طاها رو م نيا ونيكنم؟ م يجا چه م نيمن ا. كنه يتابم م يچقدر ب. كنه يچقدر آرومم م. دهيم مشآرا

رد م يموها ريكه بارها بوسه زده به حر يزدم و مشت كوبوندم به بالش ادشيتو دلم فر. دميصداش كردم و نال. ختميگفتم و اشك ر. طاها يكرد
قدر  نيها ا هيچرا ساعت و ثان. هيشب چقدر طوالن نيا ايخدا! من يطاها يموها ريبه حر. خوادش ياون كه دلم االن م يموها ريبه حر. اهاميرو

من  ايخدا. برسه ييجدا ياون قدر زود لحظه . خواستم اون قدر زود اون شب تموم بشه يكس از فرداش خبر نداره وگرنه نم چيه ان؟يكش م
 ! تنهام چقدر

 شعله زد آهم  يمن آن اندوه سرشارم كه روز «

 گاهم  يگاه و ب يآسمان از ناله ها ديلرز و

  يدر آتش عشقت چنان پروانه سوزاند مرا
 ». كاهم ينم ادشيهم من از  گريصد سال د يول

 يوقت سرم رو از رو بالش برنم چينه، اصال كاش ه! گذشت يوقت اون شب نم چيكاش ه! خواستم اون شب تموم بشه يوقت نم چيه كاش
 !كردم يرو شروع نم گهيروز د هيداشتم و 

كه  نيا. ستيبشه مظلوم و بهش ظلم بشه هم اصال دور از ذهن ن شونيكيكه  نيا. ستين ييتازه ا زيعقل كل چ شهيم ياز بچه ها گاه يكيكه  نيا
 . بار بنفشه بود و اون مظلوم من نيآره اون عقل كل ا. ستيباور ن رياز آرامش و ذات مهربونش سوء استفاده بشه هم اصال غ يگاه

دست دراز كردم كه تلفن رو بردارم . كرد يتمام تنم درد م. كردم يوقت باز نم چيكاش ه يكه ا. تلفن چشمام رو باز كردم يدر پ يپ يصدا با
 . چقدر ورم كرده بود. آخم بلند شد ،يول
 الو؟ الـــــو بله؟ ـ

كه  ينفس كس. كه نفسم به نفسش بند بود ينفس كس. زد يكه نفس نفس م ينفس كس. شناختمشون يد به گوشم كه مخور ييآشنا ينفسا
 .من بود يطاها هينفسش شب

 طاها؟  ـ

 . رعد شد. پر از بارون شد. بار پر صدا شد نيا
 طاها؟  ـ

 شده؟ يجان رها، بگو چ ـ
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كنه؟  يكه همه جام درد م نهيكردم؟ به خاطر هم ريگ رشيمن ز يعنيبود؟  ختهيرآوار فرو  يعني. تو دستم خشك شد يگوش. رو گذاشت يگوش
من . مشيخانم جون انداخته بود يدرخت پرتقال خونه  ريرو داشتم، كه ز يمادر ليفام يدختر پسرا يكنار تختم عكس دسته جمع يرو پاتخت

. شدن يبنفشه شاخ شاخ يزده و تو اون عكس موها يه لبخند خوشگلطاها چ. بودم يچقدر تپل. دهنمه يپستونك آب هيجا  اون. تو بغل طاهام
 هي. كه از شماله گهيعكس د هي واريتخت به د يرو به رو. لبخند اومد رو لبم و باز آخم رو بلند كرد هي. كرده يدعوا م نيفكر كنم داشته با ام

 .من رو اعتراف كردكه طاها با موجاش هم نوا شد و دوست داشتن  ييايدر ونهم. ايعكس كنار در
 هيقلب قرمز پرز بلندم كه از ترك يپادر. بود دهيكه باز طاها برام خر دميرو د ييقهوه ا يپشمالو يهاپو. رو با درد چرخوندم كنار بالشم سرم

 بامن . كنه واقعا نشهن ايخدا. اون رو داشت يبالشم كه تو عمقش عطر موها. البته مال من بزرگ تر بود. ديمهش يبرا يكيمن  يبرا يكيآورده؛ 
 ستيخونه ن يداد كس ينشون م شيدر پ يپ يزنگا. باز تلفن زنگ خورد. چرخونم فقط اونه كه هست يهمه خاطرات چه كنم؟ هر جا سر م نيا

 .كه جواب بده
 بله؟ ـ

 .بكن يكار هيشده تو رو خدا  وونهيرها، طاها د ـ
 شده بود؟ يكردم؟ مگه چ يم يستيكار با يچ. بود ديمهش

 شده؟ يچرا؟ چ ديمهش ـ

 يدادش رو، م يصدا يشنو يم. سالم تو خونه نذاشته رها زيچ هياز اون موقع زده به سرش . هيمامانت صبح زنگ زد و گفت جوابتون منف ـ
 ؟يشنو

 هيدلم . خواست يم هيمنم دلم تخل ؟يبزنم؟ پس ك اديتوستم فر يم يپس من ك يول. و دلم باهاش هم نوا شد دميرو شن ادشيفر يصدا. دميشن
اصال . خواست خردش كنم زبونش رو ِببرم يدلم م. خواستم ينه، نه، گردن بنفشه رو م. خواست كه بزنم بشكونمشون يم ستاليعالمه ظرف كر

 :به قول فروغ! بكشمش
 آه «

  نستيمن ا سهم
  نستيمن ا سهم
 من  سهم

  رديگ يآن را از من م يپرده ا ختنيكه آو ستيآسمان
 پله متروكه است  كيرفتن از  نييپامن  سهم

 و غربت و اصل گشتن  يدگيدر پوس يزيبه چ و

 در باغ خاطره هاست  يمن گردش حزن آلود سهم

 : ديآن دادن كه به من بگو ييدر اندوه صدا و
 را  تيها دست
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 » . دارم يم دوست
 . هم بگهب اديب يكي ه؟يگناه من چ. بوده، حسرت و حسرت و حسرت نيا شهيسهم من هم آره
 يم يسع. شد ينم چميكرد و پاپ يمامان دركم م. رفت ينم نييآب هم از گلوم پا. دونه چطور گذشت ينم يكه كس يسه روز. روز گذشت سه

دادم رو  يوگرنه همون دو لقمه شام رو هم كه به زور قورت م دميترس ياز بابا م. ششيرفت پ يكرد بنفشه رو از خونه دور نگه داره و خودش م
 . بود دهيخر ييبلوز آلبالو هيبرام . ديرو تو تمام حركاتش د يشد شاد يبنفشه آروم بود و م. خوردم يمن

 .اديم تيبه تن بلور دميرو بپوش مخصوص تو خر نيا ايرها ب -
ت بدجور به چشم گفت تضاد رنگش با پوست يبپوشم م ييدونست طاها دوست نداره من آلبالو يم. اومد يتو كالمش بدم م شياز اون ن چقدر

بابا عاشقش بود؛ چون بنفشه . شد دستش رو رد كنم يكرد نم يرو نگاه م رتشيصورت و زشت س بايدختر ز نيبابا كه با لبخند ا ياما جلو. اديم
 .شد ديمامانِ بابا كه تو بمباران شه. برابر اصل مادربزرگ بود يكپ
 .پوشمش يبعد م فهيممنونم االن كه تنم كث ـ
 !چطوره نميخوام بب يبپوش منه االن  ـ

 .خواستم يام كنه، نم وونهيخواد د يخواستم باور كنم كه م ينم. شدن دورم شونيرو از سرم باز كرد و موهام پر بسميكل. دمشيپوش
 كردم يم هيگر نهيتمام روز را در آ «

 پنجره ام را  بهار

 وهم سبز درختان سپرده بود  به

  ديگنج ينم مييتنها ي لهيبه پ تنم
  ميتاج كاغذ يبو و

 آفتاب را  يآن قلمرو ب يفضا

 كرده بود  آلوده

 توانستم  ينم گريتوانستم، د ينم

 » . فرخزاد
 . مامان بلند شد يبه و چهچهه  به
 . خوشگل تر گهيد يكياز  يكي دميينگاه، سه تا دختر زا يحاج ـ

 : گفت يهم م بابا
 ! دستت درد نكنه حاج خانم ـ
 .يچقدر خوشگل شد نيبب نهيآبرو خودت رو تو  ـ

بنفشه  يكه تو عروس يهمون عكس. بود اليو سارا و ل ديكه باالش عكس من و مهش يقد نهيطرف آ دميتو اتاقم در رو بستم و چرخ اومدم
خواهر ناخوهرانه  نيبه همون روز و چقدر ا. بنفشه يبه روز عروس. شيبرگشتم به سه سال پ. همون لبــــــاس! من يخدا ،يوا. ميانداخته بود
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 .كنه يم شمداره زجر ك
*** 

و موهام  شگاهيرفتم آرا. بودم دهيخر رداماديكه از م يپاشنه درخت يتنم بود، با اون كفشا ديدامن كوتاه سف هياسترج جذب با  ييبلوز آلبالو هي
دونستم راست  يم. گفتن تو دل برو شدم يمه مه. هم رو صورتم انجام داد ميمال يليخ ييآلبالو شيآرا هيدرشت كرد و  يفرها سيرو با بابل

 :كرد و گفت يدست شيپ. كه اومدم در رو باز كنم يموقع. گفت يرو م نيببرتمون هم شگاهيطاها كه اومده بود از آرا يچشما. گنيم
 .ديكار رو به من بد نيپرنسس افتخار ا ـ
 اليسارا و ل. نشست جلو ديمهش. ورت و لبام و لبش رو گاز گرفتنگاهش رو نشوند رو ص طنتياون ش يول. ميديغش غش خند. ريبه خ ادشي

 :كه اومدم سوار شم دم گوشم آروم و زمزمه وار گفت يموقع. هم نشستن
 .خوادت يدلم م بيرها، عج يشد يخواستن يليخ ـ

 :ملبخند محجوب زدم و گفت هيمنم . شينخود راهنيو پ ييمنم اون رو خواست با اون كت و شلوار قهوه ا دل
 .يشد يتو هم خواستن ـ
 .جا كار دست جفتمون ندادم نيتا هم نيبرو بش ـ
 د؟يدو تا مرغ عشق نوك به نوك نيبهم ع ديگيم يچ گه،يد ميبر دييايب ـ

 .شد گهيد ياون دو تا يخنده  كيآورد و باعث شل رونمونيحال و هوا ب نيبود كه از ا ديمهش
كه بعدها  يغم. و خنده پنهانش كنه يتفاوت ينقاب ب ريداشت ز يكه سع يغم هي. كرد يم داديبغم محسوس  هيها عمق نگاه طاها  نيهمه ا با

 .خونه خرابم كرد
تو  يزيچ هيخوندن، خواننده خبر كردن  يكه توش درس م يگرفته از فرهنگ تهران ريپسرها بزرگ شده بودن و تاث. بود يبنفشه قاط يعروس

 .يامروز يها يج يد يها هيما
 .يو بردم كنار ديلباسم رو كش يرفتم تو سالن كه گوشه  يداشتم م اليخ يب. ديجو يه لبش رو با حرص مگوش طاها

 !؟يپوشد هيچ نيرهــــــا؟ ا ـ
سرم رو . رو هم دوست داشتم رتيباد كردن رگ گردنش از رو غ. شدنش رو دوست داشتم يتعصب. ارميلجش رو درب. كنم تشياذ خواستم

 .توشون بشه دنيتاب دست كش يكه باز ب يجور. كه دلش بلرزه يجور. وهام تكون بخورهكه فر م يچرخوندم جور
 !لباس گنيتو دهات ما بهش م ـ
 يزجرم بد يخوا يم. يام نكرد وونهيبرو عوضش كن تا د... ال اله اال ا.... گنيبهش م. لخت گنيبهش م. چيه گنيتو دهات ما بهش م يول ـ

 رهــــــا؟

 . خواستم يخواستم عوضشون كنم، نم يمن نم يول كرد ينگاهم م ملتمس
 :نگاه به خون نشسته اش شدم و گفتم اليخ يب
 . نداره يبهزاد گفت خوبه مشكل يول ـ
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 .مشكل داره گميمن م. ستيخوب ن گميمن م يول ـ
 :صورتش براق شدم تو

 د؟يباش يشما ك ـ
 .و رو كرد ريتو شب موهاش و دلم رو ز ديدست كش يعصب

 .ات نهيذارم رو س يسرت رو م ،ياون تو برقص يطور بر نيخدا، اگه ا يخداوندرها به  ـ
 .ديبه تضاد رنگ لباسم و تنم، غر. بدجور روش به رقص دراومده بود ديسف ديام كه اون گردنبند مروار نهينگاهش افتاد به س و
 . اريبرو درش ب اديبهت م يليخ نيا يلعنت ـ

 .چشم غره هم به طاها رفت هيلم داد جلو و بهزاد دست گذاشت پشت كمرم و ه كه
 پزش رو بده؟ اديزده چرا نم پيخواهر خوشگلمون ت ـ

 . دميرقص ينگاهش م يرگيخ ريلب گفت و دنبالمون اومد داخل و تمام مدت ز ريز يزيچ هيكه طاها  دميد من
*** 

باز رفتم تو . برهنه ام كردم يبه باالتنه  ينگاه. يينداختمش گوشه ابد رنگ رو با خشم و نفرت در آوردم و ا ييآلبالو ياون لعنت. خودم اومدم به
 .ميساخت يبامزه م يزايساحل چ يو با شنا ميكرد يم يآب تن ييدا يبا دخترا ميكه داشت ييرفتم جا. ايرفتم كنار در. طاها اليخ

*** 

كاله بزرگ  هيكالهم رو گذاشت سرم . تينها يشد تا ب دهيشد و كش هينوشتم كه سا يحرف دوستت دارم رو م نيداشتم آخر. بود نييپا سرم
 .مشيديكه از عباس آباد خر ييمويل
 . زنه يگولت م يول هيدرسته ابر.  يپوستت م يجور نيا ؟يذار يچرا كالهت رو سرت نم ـ
 . كه يو گولم زد يخوب جاش تو االن سرم كاله گذاشت ـ
 .ديبلند بلند خند. دميخند و
 دختر؟ يچسبون يبه هم مكلمات رو  عيچه سر ـ

كردن، چشمم  يما م ينگاه به دلدادگ طنتيابرها با ش يكه از ال به ال ديخورش طونيش ياشعه ها. رو گذاشتم رو كاله و سرم رو آوردم باال دستم
 .رو زد
. ا انگشت اشاره اش نوشتآخر دوست دارم رو ب مينشست كنارم و م. فشار داد نييدرست رو دست من، سرم رو به پا. گذاشت رو كالهم دست

 :دوباره گذاشتش رو سرم و با تحكم گفت. كاله رو در آوردم
 . بشه رهيدرجه رنگ پوستت ت هي يخوام حت ينم! بذار سرت ـ

*** 

 .باز غرق طاها شده بودم. باز غرق شده بودم. شده بودم اليغرق خ باز
تونه  يز كجا خدا؟ از كجا؟ چرا خواست عذابم بده؟ چرا خواست نشونم بده كه مبود؟ ا دهيما رو فهم يكه عروس بود اون از كجا مكالمه  بنفشه
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 .شميم وونهيخدا به دادم برس دارم د يا ست؟يمگه اون خواهرم ن ستم؟يكه دوست داره بكنه؟ مگه من خواهرش ن يهر كار
 :گفت يم هيبا گر ديمهش. ردك يمستانه خواهش م. كرد يزد و التماس م يزنگ م ييهر روز زندا. شده بود وونهيد طاها

 . بكن يكار هيرها، جان طاها  ـ
. منم درد دارم. كنه من هم آدمم يفكر نم يچرا كس. ديترك يهم بكنم؟ دلم داشت م يتونستم كار يتونستم بكنم؟ چه كار؟ مگه م يكار م چه

 .طاها رو ندارم گهياصال من د. منم غصه دارم
 . گهينم يچياز لباساش رو چسبونده به خودش و ه يكي. رهيدانشگاه هم نم. خوره يغذا نم. رها، خودش رو تو اتاقش حبس كرده ـ
 .كه اون روز تنم بود هيهمون لباس نيبغض دار، فكر كردم ا يمهربون هيمن با  و
 .رهيرها، طاها داره از دست م ـ

 : گفت يكه اگه بود ماومد  يم ادميو  دميگز يكردم و لب م يمن از ترس دوباره كتك خوردن سكوت م يول
 .نباشه گهيقرار بود د يعنياون نبود،  يول. نكن تشونينكن رها، اذ ـ

 . التماس يهاش گه گدار هيشكست و تو هق هق گر ديمهش بغض
 ! رها تو رو خدا رو ـ
 م،يكه تمام كودك يمن شم؟يم وونهيكنه منم دارم د يفكر نم يوقته از دست رفته ام؟ چرا كس يليفكر نكرد من خ يچرا كس يول. دميشن يم

 كنه؟ يكس به من فكر نم چيچرا ه. دنيطاها رو م يمخمل و چادر گل دارم، رنگ و بو يسجاده  ياتاقم، حت م،ينوجوون

 !طاهـــــا هي ديدونم، شا ينم هيَكس،  هيحس  هي ز،يچ هياز  ميو خال. پرم از نفرت. ييپرم از تنها. پرم از خشم. پرم از گفتن من
 تو يبرا نگاهم «

 بگذار غمش را جدا كنم  فقط

 ! نه؟ ايماند  يهم تهش م يزيدانم چ ينم
 كرده  ميسخت تنها تيدور

 انتظار آمدنت  چشم

 شوند  يام ختم م رانهيحق يتمام راه ها كه به كلبه  به

 ام  رهيخ

  ايب زودتر
 » . نمانده ياز نگاهم باق يزيچ گريد
 

 :ششم فصل
چون . بودم ياغيچون از نظر اونا من . شد يمن م بينص شتريمردونه اش بود كه ب يبابا، دستا تيترب. خورده بودم ادياز بابا و پسرها كتك ز من

 ديفروغ و حم يمن عاشق شعرها. داشتم ينيچن نيو ا يآن چنان يدوستا يانتفاع ريغ يمن تو مدرسه . من چادر سر كردن رو دوست نداشتم
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دادم تا فال من رو  يرو به شاخه نباتش قسم م بيمن هر شب لسان الغ. زده بودم واريخط خوش نوشته و به د من اشعار شاملو رو با. ودممصدق ب
 : كنار فال طاها بذاره و بگه

 .نخواهد شد رونيچشمان ز سر ب هيمرا مهر س ـ
زنه؛ تو استراحت  يرحم م ياون، اون طور ب من امروز كه مقابلشم و نيرفته بود، هم ادشيبابا  نيا يول. بودم يميرح مهيفه يعاشق رمان ها من

خوابه و با دعا و صلوات  يمن، هر روز با ذكر م نيهم. گذرونه يم حيو طول عمر پدر و مادرش تسب يسالمت يكالسش، چند بار برا يزنگ ها نيب
 .زنه بهش يم يليطور س نيكه ا هياغيدختر  نيمرتب تو كمد، كار هم ياتو شده  يلباسا ،يتو جا كفش يواكس زده  يكفشا. شهيم داريب

 .چشمام تار شدن و پام لنگ زد. كه مچ دستم ترك برداشت ياون روز، مزه شون بد دردناك بود، جور يكتكا يول
. رهيخونه بگ هيبابا هم رفته بود تا واسه پسرا . بود يرازيآخه عمو رسول ش راز؛يهمسرش رفت ش يبا خانواده  شيبعد از روشن كردن آت بنفشه

 . دادن يآخه خونه به پسر مجرد نم
سوال  يعنيجواب تمام عاشقاست؟  نيا ايخــــــدا. خرد شده بودم. له شده بودم. ذاشت دهنم يسوپ رو قاشق قاشق م ياشك يبا چشما مامان

  شه؟يقدر سخته كه جوابش مشت م نيعشق ا
. تونست تن كبودم رو به سفر خواب مهمون كنه يسته بود كه نماونم اون قدر خ. روحم جون جدا شدن رو نداشت يرو بسته بودم ول چشمام

 :دميمامان رو شن يصدا
 .الو، الو، طاهـــــا. طاها يياينه ن. نكن هيقربونت برم گر. نكن طاها جان هيگر. كشتش يبه خدا باباش بفهمه م. شهيعمه، نم شهينم ـ

 . رو گذاشت يگوش تق
 .رهيم نيببچه ام داره از . كن يكار هيخدا  يا ـ
 تك تك شب ها دلم گرفت اديامشب به  «

 ». غم ها دلم گرفت ياضطراب كهنه  در
 .هق هقم رو تو بالش خفه كردم. دمينفس هواش رو بلع هيسرم و كردم تو بالشم و . كرده بود داياراده باز راهش رو پ يب اشك

 خبر ز تو رميدر انتظار تا كه بگ «

 » . گرفته سراپا دلم گرفت شيآت در
 .ريا، حس انتقام، حس خشم و نفرت ييتنها يتمام حس ها. مهمون من بودن گهيد يبد اون روز و روزها يحس ها تمام

 تمام تلخ ميو خاطره ها ميجا نيا «

 » . كنم در آمدم از پا، دلم گرفت يم اقرار
 .زنگ در رو زد يكي
 . رها، مامان، طاها اومده ـ

 .در رو قفل كردم عيسر
 دل از تو كنده ام يفكر كن كه نينه ا «
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 » . كه از محال تمنا دلم گرفت نيا اي
 ه؟يچه وضع نيا. عمه قربونت بره ـ
 سرت آوردن؟ رهـــــا؟ ييچه بال نميبب ايرهـــــا؟ رها كوش عمه ؟ كجاست؟ رهـــــا؟ ب ـ

 .پشت در اتاق دستام رو گذاشتم روش و صورتم رو چسبوندم بهش رفتم
 دارد يچه درد «

  واريطرف د آن
 توست  يباشد كه تمام دلخوش يدل

 است  واريفقط آن طرف د اما

 دارد  يدرد چه

 باشد  يسوتر كس آن

 شود  يتمام راه ها به او ختم م كه

 راه دل تو  اال

 » . يهمه سخت نيسخت است ا چقدر
 . نييپا ختير يدلم هر د،يلگد كوب. زد به در، از جا كنده شدم مشت

 . شميم وونهيد يدارم از نگران ،يباز كن لعنت. جان طاها باز كن! در رو وا كن ؟يمن؟ خانوم يرهـــــا؟ رها ـ
 .خواست يرو م تشيتمامم، تمام. بود شيقرار يقرارِ ب يتمام دلم ب. بود سيتمام صورتم از اشك خ. به جون در افتاد

 !باز كن. كنم يالتماست م. كنم يخواهش م. رها؟ رها؟ رها باز كن ـ
حس كردم اونم . حس كردم اونم نشست. نييسر خوردم پا. بود نيبار خواهش طاها بدجور برام سنگ. زانوهام خم شدن. دادم به در هيتك

 .حسش كردم ميحس يبا تمام ب. اوردنيطاقت ن گهيزانوهاش د
. نشونيسردم رو گذاشتم ب يانگشتا. ودر داد ت ريانگشتاش رو از ز. اونم سرش رو چسبونده دميتق در فهم ياز صدا. و چسبوندم به در سرم

 .فشارشون دادم. فشارشون داد
 رهــــــا؟ ـ

با همون بم صداش، با همون خش، و . كشوندم يبه جنون م. داد يآزارم م. كنه يم هيزد داره گر ينفساش كه داد م يصدا. سكوت كردم باز
 .بود ييالال هي نيصداش ع. گفتناش برام خوند دهيبر دهيهمون بر

 ».... عشقت همه وجود منه ،يتركم نكن يگفت يچطور فراموشت كنم حرفات هنوز تو گوش منه؟ م «
 رهــــــا؟  ـ

 . كرد مكث
 .رميم يتونم، م يرها من بدون تو نم. خوام يمن تو رو م ـ
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 .برام خوند بازم
 »بره؟  ادمي شهيمگه م. باورم يخاطره، حك شده رو ايدن هيچطور فراموشت كنم؟ از تو  «
 . ستميا يهمه شون م يجلو. يخوا يفقط بگو تو هم من رو م. بگو يزيچ هيرها؟ جان من، جان طاهات،  ـ

صورت من . كنه يم هيصورتش و داره گر يمعلوم بود دستاش رو گذاشته جلو. اش گنگ شد هيگر يصدا. انگشتام رو ول كرد. شكست بغضش
 .رونيلبم تا صدام نره بدستم رو مشت كردم و چسبوندمش به . بود سيخ سيهم خ
 .خوند برام بازم

 ».... يغربتم اگه به دادم نرس ريتو اس يب ؟يكس يب يچطور فراموشت كنم تو لحظه ها «
 ....يخون يكه هر روز جزء به جزئش رو م يتو رو به اون قرآن ن،يمن، تو رو به جون صدف، تو رو به جان امام حس يرها ـ

و . به لباسم ديكش يپنجه م. زد به گونه ام يصدا بوسه م ياشكم ب. شدم يالل م دم،يشن يم. كرد يو التماس مگفت  يم. كرد يم هيگفت و گر يم
 يم. كالم كيدونستم كه حرفش حرفه و  يو من م. ارنيپدرش رو درب دميبشه م چيپسره بخواد پاپ نيبهروز كه اگه ا يمن گم شده تو حرفا

بودنشون  مونيو ا نيد يگناه ب. دنيرو، حكمش رو واسه طاها بر ييبودن زندا يگاريجرم س. خواست يكنه و من دلم نم تشيتونه اذ يمدونستم 
 .من نوشتن يعمر و خواستن و زندگ يرو پا
اشكام سر . بيدستام رو باز كردم و شدم صل. پرز بلندم يقلب يسرم رو گذاشتم رو پادر. اتاقم ديسف يزده  خيسرد و  يكايرو سرام دميكش دراز

 . وردن و اومدن كنار گوشمخ
 .براش ادامه اش رو خوندم. بار من با هق هق براش خوندم نيا
 ».... هيغم تو دلم، زندون. خواهشه هيسكوت من  ه؟يچشمات بارون يچطور فراموشت كنم وقت «
 .طور نكن نيبا خودت ا. نكن دردت تو جونم هينكن رها، گر هيگر ـ
چطور . هيچشمات بارون يچطور فراموشت كنم وقت. شهيم يتكرار يدلم همه چ ي شهياز پشت ش شه؟يم يهوا ابر يچطور فراموشت كنم وقت «

چطور فراموشت كنم؟ باز دوباره زمستونه، باز خاطرات . اديكار ازم بر نم نينگو ا يزيخواد؟ تو رو خدا چ يدلم تو رو م يفراموشت كنم وقت
 ».... عشقمون اومد كه داغونم كنه

 .بازش كن. باز كن رهــــــا. رو باز كن يدر لعنت نيا ،يلعنتد وا كن  ـ
طاها  نيمن ا يخدا يوا. چونه ام ريدست انداخت ز. رو به روم ستاديا. اومد تو. نييسرم و انداختم پا. بازش كردم. رو تو قفل چرخوندم ديكل

اش، با  ختهيبهم ر يچند روزه اش، با اون موها شيبا اون ر باستيبازم ز ،يو آشفتگ يتو اون حالت و اون شلختگ يقدر داغون؟ ول نيبود؟ چرا ا
 .بود ستادهيرو به روم ا ش،يهمون بلوز دكمه فلز

طور كبود  نيتن و بدنت رو ا يجرات كرده دست روت بلند كنه؟ ك يبال رو سرت آورده؟ هـــــان؟ بگو رها، بگو ك نيا يشرف يكدوم ب ـ
 !كرده؟ نگاهم كن رها؟ نگاهم كن

 . دونست يسواالتش رو م يخودش جواب همه  گاران
 چطور دلش اومد دست رو تن برگ گلت بلند كنه؟ چطور تونست؟ چطور؟ ـ
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مشت كوبوندم . تونستم تحمل كنم ينم گهيد. تونستم ساكت باشم ينم نياز ا شتريب گهيد. هيگر ريزدم ز. دست انداختم دورش. تو بغلش رفتم
فرو رفتم . فشارم داد تو بغلش. دندون گرفتم. بلوزش رو با دو تا دستام چنگ زدم. گم شد غامياش تو ج هيگر يصدا. مانعم نشد. اش نهيبه س

 .خوادش يچقدر دلم م. يقرار يب نيچه خوش آهنگه ا. قلب نيا يبود صدا يخوب يچه صدا. آغوش نيبود ا يامن يآخ چه جا. شتو بغل
 نيآخر نيا. اون و گوش منه يصدا يعشق باز نيآخر نيدونستم ا يم. تونم داشته باشمش ينم گهيدونستم د يم. آخربن باره نيدونستم ا يم

 .باره، چقدر سخته نيآخر نيا يچقدر سخته بدون. تعلقات نيآخر. دل هامون يهم بستر نيآخر. كلمات بود يهم آغوش
 ؟يخوا يآره رها؟ تو م ؟يخوا يمثل شوهر بنفشه م يكيتو  گهيبگو رها، بهروز م ـ
 خواسته و شده كه بشه؟ يزيدل من چ يعالم نخواستن ها كه ك كي ونيزدم، م يدست و پا م دهايو نبا ديعالم با كي ونيم ريدوباره اس نم

 بگو؟ يريچ هيمن  يرها ـ

 ؟يتونستم بگم؟ چ يم يچ
 !دلم برا صدات تنگ شده دختر ـ

 .نگهم داشت يمتيق يش هيمحكم مثل . تو بغلش ولو شدم. نيزانو زد زم. نيزانو زدم زم. پاهاش خم شد. پاهام خم شدن. ضجه زدم. كردم ناله
 طاهـــــا؟ ـ

 .خوشگلت رو بشنوه يبگو مهربونم، بگو بذار طاها صدا زم،يجان طاها، عمر طاها، نفس طاها بگو، بگو عز ـ
 شه؟يچرا نشد طاها؟ چرا نم ـ

 .شهيم مياگه بخوا شه،يم ياگه تو بخوا ـ
 :كندم و گفتم  جون

 .تيبرو دنبال زندگ ـ
. ام قهيكنار شق يموها نيدستاش اومد باال رفت كنار گوشم، گم شدن ب. انقباض كه محكم تر فشارم داد هي ،يبهت و ناباور هي ،يسكوت طوالن هي

 .نگاهش يشدم به مخمل رهيزل زد تو چشمام، خ. صورتم رو چرخوند طرف خودش
كجا برم بدون تو؟ . يمال خود خودم. يمن يِرها ،يمن يمن بدون تو كجا برم؟ تو تمام هست ؟يانومكجا برم خ. رها ييمن تو يكجا برم؟ زندگ ـ

 كجا برم رها؟ كجا اونم بدونه تو؟ . يمال من باش ديرها فقط با. كنن تتيذارم اذ يتونم برم؟ نم ياصال مگه م

انگشت شصتش . ديگونه ام دست كش يبه كبود. رده ام زد كنارعرق ك يشونيموهام از پ. هر دو تاشون رو دشون،يگذاشت رو چشمام، بوس لب
اشكش سر خورد رو گونه . يگرم و طوالن يبوسه  هي. ديلب زخمم رو بوس يگوشه  نييسرش رو آورد پا. رو گذاشت رو شكاف لبم و نازش كرد

 .تو گوشم ديچيبر منش پ يوا. تو اتاق ديچيهق هقم پ. اشكم سرخورد رو لبش. ام
 يدلم طاها رو م. مرد. مردم. جون داد. جون كندم. پلك زدن كي يبه راحت. بادام تلخ كي يبه تلخ. يراحت نيبه هم. و از دست دادمطاها ر من

 . دميكش غيج. خواست
 .رميم يمن بدون طاها م ايپس؟ خـــــدا ييكجا. دارم اجيتو؟ من االن بهت احت ييخــــــدا كجا ـ
 .رفت شهيهم يشد كه برا ياون روز چطور رفت و چ دميوقت نفهم چيه. دميطاها رفت رو نفهم يك.كرد يبار مامان بود كه بغلم م نيا
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 !خوب تمـاشا كن «
 دوباره داشتنت  يكه برا يدختر

 ماند  يم داريشب را ب تمام

 ! زند يحرف م يستيكه ن ييبا تو و
 كـه  يدختـر

 كند و  يرا در هم گره م شيها دست

 بندد  يش و چشمانش را مزند لب تخت يم زانو

  يرا برا شيتنهـا آرزو و
 ! شود يآور م اديبار به خدا  نيهزارم
 زند  يلبـخند م شهيهم مثل هم خـدا

 » . يمن بود يشگيهم يكه تو آرزو نيا از
 

 :هفتم فصل
به  دميكش يو دست م نهيقابل آنشستم م يساعت ها م. هم نداشتم دنينفس كش ينا. عمرم هستن يروزها نيكردم سخت تر يروزا فكر م اون
. شارژِ شارژ. بنفشه از سفر برگشته بود. تابش شده بودم يسخت ب. كردم يلباش رو نوازش م يبه چشمام و جا دميكش يدست م. بوسش يجا

. چهيبه پر و پام بپ يذاشت كس يهوام رو داشت و نم يمامان بدجورِ ناجور. ديخند يبه باخت من م انهيو موذ. برنده ي رندهب. خوشحالِ خوشحال
. طال ونيبرد ا. دستم رو گرفت و برد حرم. رو موجه كرد بتميزنگ زد مدرسه و واسه پنج روز غ. اتاقم هم رد بشه كيذاشت بنفشه از نزد ينم

. اومد، شكست ينم نرويچند روز چنگ شده بود به گلوم و ب نيرو كه تو ا يرنگش بغض ييچشمم كه افتاد به گنبد طال. برد امام رضا. برد مشهد
هام رو  يخود زن ياصال جلو. كرد آرومم كنه ينم يسع چيه. كرد يم يو مامان فقط با اشكام همراه دميكش يم اديفر. زدم يضجه م. زدم يزار م

 :گفتم دهيبر دهيبا هق هق و بر. حشيبه ضر دمييسر سا. بودم منونشگرفت و من چقدر م ينم
 يرو زدم به شبكه ها ميشونيگفتم و پ. اديآقا نفسم باال نم. آقا دلم پره! آقا راحتم كن. رميم يدارم م. سآقا جان، آقا جان، به دادم بر ـ

 يو طلبش كردم، طلب دمينال. و خواستمش دمينال. كه از سرماش من، گرمِ گرم بودم يگفتم و دستام محكم گره زدم به اون فلز سرد. حشيضر
 .ود چه بسا اصال من طلبكار اون طلب نبودمكه واسه من نب يطلب. وصول نشد هرو ك

 !خوامش آقا يخوام، من م يمن طاهام رو م. آقا، ضامن من هم بشو يآقا جان، تو كه ضامن آهو شد ـ
. شد يم يو خواهشام تو هم قاط هيو گر غيشدم كه ج يهم اون قدر كالفه م يگاه. كارم شده بود التماس. روز اول كارم خواستن طاها بود دو
 يدواريام هيقول، فقط  هينه، نه . خواستم يعالمه قول م هيمن . برگردم يخواستم دست خال يمن نم يول رنيكردن دستام و بگ يم يدما سعخا

 واشيصداتر و التماس هام  يهام ب هيگر. اون جا، آروم تر شده بودم يِآرامش ملكوت ريبعد تحت تاث يروزها. كرد يم تيبرام كفا هم كيكوچ
دلم به حال دل مهربونش . ورم كرده و قرمز بودن هيكه از زور گر ييكرد، با چشما يبود و نگاهم م ستادهيا يگوشه ا هيمامان هم . ودنتر شده ب
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تو  يكه از شش سالگ ييزانو يچادرش رو زدم كنار و سر گذاشتم رو.زانو زدم كنارش. اون جا بود يانگار آرامش واقع ششيپ فتمر. سوخت
. گذره يروزها هم م نيگفت كه ا. دستم رو گرفت و برام گفت. جلوتر دشيو كش ميدست گذاشت رو روسر. مونده بودم شييحسرت و جدا

 .گفت دل خوش باش كه سالمه. شهيگفت داغش سرد م. گفت زمان حالل تمام مشكل هاست
كرد؟  يجانماز من چه م يطاها ال قينگشتر عقا. خم شد هويكه قامت دلم . چادر گل دارم رو سر كردم و قامت بستم. مسجد گوهرشاد ميرفت

رو از بازار امام رضا براش  نيمشهد ا مياومد ييكه با دا شيدو سال پ ر،يبه خ ادشي! من يخدا يتو؟ وا نياز كجا اومد ا نيا. كمرم تا خورد
 . كه طاها رفته بود دنبال سفارش غذا يهمون وقت. دميخر

*** 

 نشونيبراق كه رو آست يمشك يسر كرده بودم از اون چادرا يچادر عرب هي. ادينم رمونيغذا گ ميبجنب ريد گفت يم. آشناشون بود يعل رستوران
 .يخوشكل شد يليگفت خ يطاها م. عبا گنيبهشون م. دارن ينوار دوز يكل

 : گفت يم بنفشه
 . ينينش هيباد يعربا نيا هيشب ـ

 : گفت يم مستانه
 . قاب كردن يرو انگار دتيصورت سف ـ
 .كردم من يم يفيچه ك. خورد بنفشه يم يچه حرص و

 يم ازيو راز و ن ميخوند يو دعا م ميموند يحرم تا موقع اذان صبح هم م ميرفت يو طاها و بنفشه و مستانه و بهزاد م ديشب من و مهش آخر
 .نهك ارتيبهزاد رفت ز. نشستن كنار هم ديبنفشه و مستانه و مهش. تو صحن حرم مطهرش مينشست. ميكرد
 .امام رضا رو خوندم ارتيپشت سرشون و منم نشستم لب حوض و رو به گنبد ز طاها

 يصدر يواْشرَح ل يقَْلب يوطَهرْل ياَللَّهم طَهرْن «
 ». ام را بگشا نهيمرا پاك كن و دلم را طاهر گردان و س يباراله
. اش شدم رهيخ. شد رهيخ. رخش طرفش بود ميچرخوند طرف بنفشه كه نگرفتم كه هم زمان طاها هم چشم  بايو ز ييطال ياز اون گو چشم

 .كردم بهش خينگاهش رو چرخوند به طرف گنبد و نگاهم رو م
 قضاء  ريبغ يو ال تردن يبنيو قطعت البالد رجاء رحمتك فال تخ يصمدت من ارض كياللهم ال «

رحمت تو، پس مرا از درگاه كرم  ديبه ام اريتا قطع بال و مسافت بس دميگرد شيخود و وطن خو نيمن قاصد درگاهت رو از سرزم پروردگارا
 » مگردان  ديخود ناام

 .داد كه با حرف بنفشه محو شد لميلبخند تحو هي. كنم ينگاهش م ديد. برگشت طرفم. كلمات تار شدن. دهنم تلخ شد چقدر
 ن؟يدار يچشم و ابرو اومدنا دست برنم نيجا هم دست از ا نيا ـ
 تو آخه؟ يكارش دار يباز شروع نكن، چ بنفشه ـ

 .داره يجا رو نگه نم نياصال حرمت ا يچ يعني ـ
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 .كن حرمتت دست خودت باشه يدعات رو بخون و سع نيبرو بش ـ
د و دل در يبغلم و با كل ريغمام رو زدم ز. دادم ليتحو يكفشام رو به كفشدار. كرد بلند شدم يكه طاها از من م يبحث بنفشه و دفاع الِيخ يب

 .رو بخونم ارتتيجا ز نينتونستم اومدم ا رونيرفتم كه بگم آقا ب. كنم هيرفتم كه از بنفشه گال. ششيرفتم پ
*** 

 . رونيب دميمامان بود كه از تو هپروت و گذشته كش يصدا
 .هـــا ميمون ياالن از پرواز جا م مينمازت رو بخون بر ،يرها مامان ـ

 :كردم و گفتم شييطالبرگشتم و نگاه گنبد  يآخر روز
 بكنم؟ ديكار با يآقا اگه نشه مال من بشه، من چ ـ

 ! كاش بشه يغم رها بشم ول نياز ا يستيمن با. جوابم رو گرفتم. دنياز كبوترها پر يمرتبه دسته ا كي
. كرد يم يكه عشقم زندگ يتو شهر .من االن اهواز بودم. همون كبوترا نيع د،يتمام اون آرامش پر رون،يپا گذاشتم ب ن،يكه نشست زم مايهواپ

 . سر تكون داد ديمامان حالم رو فهم. شدن سيچشمام خ
 !اشكا؟ نيا شنيتموم م يك ،يبسه مادر، بسه، كور شد ـ
 يم ينه اشك گهياون وقته كه د شميو تموم م شميشمع قطره قطره آب م هيو من فكر كردم مثل  شن؟يتموم م يك يخودم فكر كردم، به راست با

افتاد  يم نمونيكه ب يفاصله ا لومتريو با هر ك شهيدو ساعت راه رو تا دزفول سرم رو چسبوندم به ش. كاش منم خاموش بشم ،ينه نه قطره امو
 .كردم يباهاش وداع م

*** 

 .مدرسه يبر ديشو با داريرها ب ـ
 .به گوشش دميدست كش. ميقهوه ا يچشمم افتاد به هاپو. رو باز كردم چشمام

 . مامان دارميب ـ
لبخند  هيطاها  اديبه . نميكف پام وادارم كرد سرم رو خم كنم و اون قلب قرمز پرز بلند رو بب ريز ينرم ن،ييپام رو كه گذاشتم پا. شدم بلند

هم  يگاه. ميداد يهم گوش م يكالم به سكوت و نفس ها يزد و ب يزنگ م يگاه. مدت چقدر دلم براش تنگ شده بود نيتو ا. محزون زدم
 . كرد يمهمونم م لهجم هيفقط 

 .تنگته يرهـــــــــا؟ دلم بدجور ـ
 . چيه گهيگرفتم و د يرو م 0611داشتم  يرو بر م يهم، دل شكسته گوش يگاه

 .كوله ام رو انداختم رو شونه ام. مقنعه ام رو سر كردم. دميپوش لباس
 .مامان من رفتم ـ
 ؟يكجا؟ تو كه صبحونه نخورد ـ
 . شهيم رميدخوام، برم  ينم ـ
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هر روز  نيع. دم در منتظر بود ينقره ا ديدر رو كه باز كردم باز مثل همه روزها اون پرا دم،يرو پوش دميسف يخال خال يبدون پاشنه مشك يكفشا
 . طور نيكرد موقع برگشتن هم هم ياسكرتم م رستانيبدون كالم، بدون حرف، بدون مزاحمت تا دب

كالس  يبخار. رفتم يم رستانياگه به خاطر فرار از جو خونه نبود، عمرا اگه دب. ريكم حرف و گوشه گ. ودماز رفتن طاها افسرده شده ب بعد
 : بهم تشر زد يخانم محب يزنگ آخر سر كالس جانور. خراب بود و چقدر سرد بود اون روز

 ستم؟يرها مهربان مگه با تو ن ؟ييمهربان كجا ـ

 .نشست تو پهلوم يتيگ آرنج
 با توئه؟رها؟ خانم  ـ

 .جا نبودم نيا ديبله خانم؟ ببخش ـ
 . يستياصال حال خودت ن هيمدت ـ

چلوندم و  يشستم و م يو م دميجو يگفت، خرخره اش رو م يطور م نيا يعاد ياگه تو روزا. خانم ييراياز اول كالس طعنه زد تو پذ يكي كه
 :گفتم يحبچشم ازش گرفتم و رو به خانم م اليخ يب يول. كردم رو بند يپهنش م

 .ستيحالم خوب ن هيمدت ديببخش ـ
كتاب رو . دونستم اُفت كرده بودم يخودم م. پرسه كه مجبور بشم جواب بدم ينم گهيكه د دميكش يهمون موقع زنگ خورد و من نفس راحت و

 .كردم انگار تو سطر سطرش اسم طاها رو نوشته بودن يكه باز م
. و خودم با سر رفتم تو جوب نيكالسورم از دستم افتاد زم. جلوم و هول شدم ديچيپ يموتور هيبالم كه اومد دن يآروم م ينقره ا ديهمون پرا باز
. نيمرد بلند قد، هم هي ه؟يصدا ك نيصاحب ا نميسر چرخوندم كه بب. كرد يم داديمرد كه ب هي يآشنا يصدا. داد كه شلوغ شد يفحشش م يتيگ
 :گوشم و گفت كيسرش رو آورد نزد يتينشسته بودم كه گ نيرو زم كرد و هنوز يپام درد م. دميرو د نيهم قطف
 ش؟يديشد، د زيرها؟ به خاطر تو گالو ـ
 ؟يگيرو م يك ـ
 چه خوشگله؟ نيخره نگاهش كن بب. گهيد پهيآقا خوش ت نيهم ـ

با . دراز شد طرفم يدست مردونه اكه . نداشت دنيبعد طاها ارزش د يمرد چينبود و ه بايز يمرد چيبه چشم من ه. اوردميرو باال هم ن سرم
 .طاها بودن يچشما هيچقدر شب. تعجب چشم آوردم باال تا نگاهم نشست تو چشماش

 .كمكتون كنم خانم ديدستتون رو بد ـ
 .رها دست آقا خسته شد. هنوز تو شوكه ديببخش. رها آقا با توئه ـ

 . خودم اومدم به
 .تونم ينه ممنون خودم م ـ
 .ارميرو ب نيماش رميمن م ديش يم باشه تا شما بلند ـ
 .تونم برم يگفتم كه، نه ممنون خود م ـ
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از همون  يتيگ. چشم قشنگ بود يآقا نيا ينقره ا ديپس صاحب اون پرا. نشينگاهم كرد و رفت طرف ماش وستهينكرد فقط ممتد و پ اصرار
صداش چقدر  ايخدا. پس قطعا قشنگ بودن. طاها بود يچشما هيگفت چشماش شب يراه هم نم يب. چشم قشنگ يآقا. صداش كرد نيموقع هم
 .آشنا بود

*** 

 الو، بله؟ ـ

 .رها من رو ببخش ـ
 طاها؟ ـ

 .شميم وونهيرها دارم د. رها دلم برات تنگ شده. رها ببخشم ـ
 .... نكن طاها منم دلم هيگر ـ

 .تو گوشم ديچيبوق ممتد تلفن پ كه
 . زدم داد

 . الو طاها؟ طاها، تو رو خدا ـ
. بنفشه تشر زد. ديصدف لب برچ. مامان اومد طرفم. همه بمونم يخواستم محكم جلو يبار م نيا. نهيكه بنفشه بب دميبار نترس نيا. شكست بغضم

 . خاكستر شدم. گرفتم شيآت. بنفشه ازش متنفر شدم نيكه بهاره هم شده ع نيو من از ا گميبهار گفت به بابا م. دميمن تموم نشدم، ته كش يول
 !زنتت هــــا يدوباره م نهيب يم اديرها بسه االن بابات م ـ
 .فهمه يبذار بزنه مامان، حقشه، زبون خر رو فقط خلج م ـ

نگاهم رو دوختم به اون مخمل سبز چشماش كه به نظرم چقدر . تر بودم كليتر و خوش ه يمن تپل يقدش از من بلندتر بود ول. طرفش دميچرخ
 .اديچشما م نيبشه چقدر به ا ياعتراف كردم هر رنگ يول. نكردم دايجوابش رو پ شه؟يم يبشه چه رنگ يقاط اهيسكه با  يسبز. بد رنگ اومد

من بگم  يبابا هر چ يدون يتو كه م. كه بذارم يزورت اومده؟ مگه از رو نعش من رد بش يبش يچته؟ حرف حق تلخه؟ نذاشتم زن اون عوض ـ
 .درسته گهيم

رو باز كرد و  گيد نيبخار در حال انفجار بودم كه بنفشه با اون جمله اش و حرفش سر ا گيد هي نيع. رفت ير ملحظه فشار خونم باالت هر
دستم شده  زونيبهاره آو. ديكش غيصدف ج. مامان اومد كه جدامون كنه. دمشونيوزش و كش يچنگ انداختم تو موها. رونيب ختير اتشيمحتو

 .باور نداشتم كه اون روز باورم شد يول. دو برابره وونهيبودم زور آدم د دهيشدم و شن وونهيد حظهتو اون ل. بود
طاها تو رو  يدونم دلت با طاها بود ول يمن كه م. شعور نفهم يب ؟يدم گوش بابا خوند يچ ؟يكرد يتو چه غلط. كشمت يكثافت آشغال م ـ

كه من رو دوست  اديزورت م. يرو هم افسون خودت كناون  يسبزت نذاشت نتونست يطاها محل چشما. خواست يطاها من رو م. نخواست
  اد؟يداشت، زورت م

 .عقب، بهزاد بود دميدست مردونه كش هيزدم به صورتش كه  يم يليدستم س هيگفتم و با  يم
 ؟يرها چته خواهر ـ
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 يدم گوشم زمزمه م. راش درد دل كردمرفتم تو بغلش و بدون كالم ب. شد يم بميمهر برادرانه اش برادرانه نص. بود گهيد زيچ هيبهزاد  شهيهم
 :كرد

 .شهيدرست م. داداش ينكن موش موش هيگر ،ينكن خواهر هيگر ـ
 .درست نشد يول

*** 

 وار، چشم انتظار بازگشتت نشسته ام عقوبي «

 كرده  زيعز يكن ا نگاهم

 ها  يكس يها و ب ييكنعان تنها در
 زنم  يم ادتيفر

 خودت  يارزان مصر

 » . ميام راض رانهيحق يكلبه  نيبه هم من
مامان جوابش . شدم كه تلفن زنگ خورد يداشت و داشتم آماده م ايماه رمضون مدرسه اح كميو  ستيشب ب. ماه از رفتن طاها گذشته بود سه
 : كرد بابا صدام. ستادميطاها رو كرد، گوش وا يدلم هوا قيمثل تمام اون دقا هوي. دمياز داداش گفتناش فهم. رضا بود ييدا. داد

 . بدو يدختر ـ
 كه گفت نكنه زده به سرش؟ دميشن فقط

 .كرد ينفس رها، رها م هيضرب و  هيرفتم بابا  يانداختم باال، اگه نم شونه
 » .هوا بس ناجوانمردانه سرد است«:به قول شاعر. گوش دادم به شر شر بارون. پنجره رينشستم ز. سالن اجتماعات فرش انداخته بودن تو

 . باز كردمرو  حيمفات
ّمّن اَللّهيا ئَُلكاَس... 
 ....كنم ياز تو درخواست م ايخدا

 .من طاها رو درخواست كردم و
ّمّن اَللّهيا ئَُلكاَس .... 

 .آرامش خواستم ازش ـ
ّمّن اَللّهيا ئَُلكاَس .... 

 .بهم توان بده ايخدا
 يبو. حالت تهوع داشتم. ارميكمك كرد كه سرم رو باال ب ميمر. نبات آورد يچا وانيل هيبرام  يتيگ. خوندم و ناله كردم. ختميو اشك ر گفتم

 . كرد يو رو م ريعود و گالب دلم رو ز
 : معترض گفت حانهير
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 يطاها. مگفتن طاها افتاد ياللهم ان اديچشمام رو بستم و . قدر بدونم گهيجور د هيقدر  يخواستم تو اون شبا يم يول! دختر يرفت نيرها از ب بسه
 :قرآن گرفتم رو سرم رو پناه بردم به كلماتش و گفتم. نهيدلم سنگ. ادهيدرد دلم ز! چرا قبولش نكردن؟ چرا؟ خــــدا. من اهل نماز و روزه بود

ِبك الّله  اي 

 . ييتنها پناهم تو ايخدا
  بِمحمد

 . خسته ام يبدجور ايخدا
لبِعي  

 . گهيد دميبر ايخدا
  ِبفاطمةَ

 . شميكم آوردم و دارم خفه م نفس
 ... بِاْلحسن

 يها... ا ايناله ها و بك  ياون سال هم درخواستم قاط ياياح يعني د؟ياون شب هم خدا صدام رو نشن يعني. خدام رو صدا كردم. كردم صداش
 ....هم ديشد؟ شا گهيد

*** 

 . ييالو؟ سالم زندا ـ
 ... ـ
 ؟يلحظه گوش هيبله بله هستن،  ـ

 .كردم زيگوش ت. نجوا شد. زمزمه شد. مامان آروم شد ياصد
 . ، مباركش باشه...بگم وا يچ. نداره يهنوز كه سن. شد يباباش راض دينكنه زده به سرش؟ بگو تحمل كنه شا ه؟يچه كار نيآخه ا ـ

 بود؟ يپس مامان با ك. ده سالشهاون كه هنوز شونز يول. دهيطاها باشه؟ حتما مهش شهينكنه؟ نه بابا مگه م ؟يك ؟يباشه؟ چ مباركش

 را ميها يدلتنگ «
  ستيجز تو ن يا بهانه
  يرس ينم ادميكه به فر حال
 كن  ميها ييبه تنها ينگاه

 جا  نيا من
 عشق تو  يتو و ب يب

 » . ادامه ندارم يبرا يليدل چيه
بعد از شام . بق كرده نشسته بود. و گل از گلش نشكفت نگرفت لشونيمثل اكثر روزها سر زده خواستگار اومد، تحو يوقت يبود، حت يعصب مامان
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 .نييسفره رو جمع نكرده بذارم و برم پا ديچشم غره اش بهم فهموند كه با
 .رها در رو هم پشت سرت ببند ـ
 .چشم مامان ـ

 .كردم زياول نشستم و گوش ت يپله  يرو بستم و همون جا پشت در، رو در
 .هيعصبان ديهمشد ف يم يزد ول يآروم حرف م مامان

 .چه بهتر ـ
 چه بهتر؟ يگيكنه و شما م يداره ازدواج م گميدارم بهت م ؟يحاج عل يگيم يچ ـ

 .زنگ دار بنفشه بلند شد يصدا
 رضا؟ ييدا يمثل خونه  يروزه ا ينماز ب يب يما رو چه به آدما. داره يطور دست از سر رها برم نيا ـ

 ختيخانه فرو ر ايگو. زلزله اومد ايگو! ستيمال من ن گهيكه د يمن يمال طاها! منه ياشه مال طاهامبارك ب. ستين دياومد دستم، كه مهش يگوش
تو من در  يب. كرد تو سرم پتك شدن يبابا كه داشت آرومش م يمامان و حرفا غيج غيج. نييپا دميدو. كمرم تا شد. ختيآوار فرو ر! سر من

 . ييكسته صدادل بش نيتو كس نشنود از ا يب بميشهر غر يهمه 
باره  كيبه  اميدن. نيزانوهام خم شدن و سر خوردم رو زم. واريچشمم خورد به قاب رو د. اتاقم رو قفل كردم و نگاهم افتاد به اون قلب قرمز در
 .زمينگر تيز بر من؟ كه ز كو يزيچه گر. شده بود امتيانگار ق. ياز هر سكنه ا يخال. متروك متروك. شد يته

 يپسرك يصدا ر،يآژ يپسر ده ساله، صدا هي يپنج ساله، صدا يدختر كوچولو هي يصدا. اومد يچقدر تو گوشم صدا م. لوغ بودتو سرم ش چقدر
 .جام نيگفت نترس من ا يكه م

 .زنه يطاها بنفشه من رو م ـ
 ز غم دل  رميبم گر

 .لواشكم رو برد نيطاها؟ ام ـ
  زميتو هرگز نست به
 .سمتر يطاها، من از اون گربه م ـ

  ؟ييلحظه جدا كيو  من
 طاها، پس كو شكالتام؟ ـ

 .نتوانم نتوانم،
 .طاها، طاها، طاها ـ
 . تو من زنده نمانم يتو من زنده نمانم، ب يب

 . آرومم كنه ديتا شا. دل دردمندم رو شيخاموش كنه آت ديقطره اشك تا شا هياز  غياما در. سوخت يقلبم م. شد كيجا تار همه
از تو  غيت هي. اومد ياز پس ضخامتش برنم يچيق. به اون قلب قرمز پرز بلند، جنون گرفتم و افتادم به جونش دمياره رسگردوندم، دوب چشم
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افتاد عمق فاصله  يپرزاش م نيهر شكاف كه ب. دميكش يم غيدادم انگار، به قلبم ت يكه بهش م يهر برش. حموم آوردم و افتادم به جون پرزاش
بار رفتم سراغ قاب  نيا. ياش كردم و انداختمش گوشه ا كهيت كهيت. ندادم تياهم يسوخت ول يدستم م. ديكش يممن و طاها رو به رخم  ي

كنار  ستيقرار ن گهينگاه كردم كه د ييخوب نگاهش كردم به طاها و رها. عكس رو در آوردم. شكستن يبد يو با صدا نيعكسا، زدمشون زم
به اون دختر . چه ها بكشه يروز هيدونه قراره  ينم شيردم كه تو بغل اون پسر بچه با اون پستونك آبنگاه ك ييبه رها. داشته باشن ييهم فردا
پاره . دمشيدستام رو گذاشتم هر دو طرف عكس و كش. ديخند يكه شادمان به غمم م يبه همون. چشم سبز نگاه كردم يشاخ شاخ يموفرفر

 . هوا ختمشيكردم و ر زشير زير. اش كردم
 : گفتم

 كيانگار منتظر تبر. انگار منتظر اعتراف من بود. نييپا ختيو اشكم ر اوردميطاقت ن گهيد. مباركت باشه! طاهــــا تينقل و نبات عروس نميا ـ
 توپاهام رو جمع كردم . نيرو زم دميدراز كش. من طاها رو از دست دادم. من طاها رو از دست داده بودم. و باهام هم نوا بشه اديمن بود كه ب

. خون بود كيبار يجو هيكنارم . اتاقم ديسف يزده  خيسرد و  يكايرو سرام دميسر و چشمام رو بستم و خواب ريدستام رو گذاشتم ز. شكمم
كه كاش  يباز رفتم به اون زمان. ام نهيس يجا بود، تو نيا يدرد اصل يسوختن ول يم. بودم دهيخودم رو بر يشاهرگ طاها، انگشتا يانگار به جا

 .ديرس يجا نم نيوقت به اچ يه
*** 

 !نيجا بش نيا ايرهـــــــا ب ـ
 .رهـــــــاموهات رو بكن تو ـ
 . بشه رهيدرجه پوستت ت هي يخوام حت ينم. رهــــــا كالهت رو بذار سرت ـ
 .چه خوشمزه اس تيدهن وانيرهــــــا ل ـ
 .ييايو به چشم م اديبهت م ياديز. نپوش ديوقت سف چيه. شال رو نپوش نيرهــــــا ا ـ
 .رهــــــا، رهــــــا، رهــــــا ـ

*** 

آوار  ريهست كه تمام تنش ز يجا كس نينفهمه ا يتا كس. رونيرو به دندون گرفتم تا هق هق پر دردم نره ب نميرو گذاشتم رو بازوم و آست دهنم
 ينكن طاها رو، خال تشينكن رها، اذ يرو گاز گرفتم و باز جا لبم. بودم يزنده به گور نيبه كمكم، كه من خود طالب ا اديكس ن چيتا ه. مونده
 .تو؟ هرگز نتوانم شيبا تو گفتم حذر از عشق؟ ندانم سفر از پ. كردم
*** 

 ميها ييبه جان تنها «
 اندازد نبودنت  يم هراس

 خواهد  يانتها از حضورت را م يبس ب يوسعت دلم

 به رنگ  اهيس يوسعت
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 پرِ نگاهت  شب

  فيهمه تكل نيا انيم
 است احساسم  فيبالتكل چه

 همه حس  نيا انيم

 احساس شده قلبم  يب چه

 اعتماد به باورها  يهمه اعتماد من، ب نيا انيم

 نگرم  يرا ناباورانه م تو

  ستيرا چاره ن ميدلتنگ
 » . بروم شيو من از خو ييايتو ب مگر

. اومد يسرم م ييصدف نبود معلوم نبود چه بال يها يزبون نيريمجسمه كه اگه ش هيشدم . روح شد ينگاهم سرد و ب. زد خيهمون لحظه قلبم  از
زدم به آسمون  يزل م. كردم يو ساعت ها رصدش م چيبه نام ه ،ييشدم تو فضا، به جا يم رهيخ يگاه. تونستم بگم يكس نم چيدرد دلم رو به ه

. كردم يزمزمه م. نشستم يسبزم چهار زانو م يمخمل يكردم، رو سجاده  يم هم چادر نماز گل دارم رو سر يگاه. كردم يم يو رفع دلتنگ اهيس
 : يمگه خودت نگفت ايخدا

 بذكر اهللا تطمئن القلوب  اَال«

 » .گردد يخدا دل ها آرام م اديبا  همانا
 : چقدر صدات كن؟ چقدر بگم شم؟يچرا آروم نم پس

 وَنَته اَللّهم ذَلِّلْ لى صعوبَته و سهلْ لى حزُ «

 ». را برايم هموار فرما شيرا برايم رام كن، و ناهموار شيها يدشوار خدايا
بودم و طاها رو خواسته بودم، به زبان  دهييسا يشونيهمون كه بارها روش پ. همون كه تربت كربال بود. ميكردم و افتادم رو مهر بزرگ گل سجده

 . غمبرشيپ
 :گفتم

بِىسح  اللَّه 

 .استمرا بس  ايخدا
 : و گفتم دمينال

بِىسح  اللَّه 

 : زدم و گفتم ضجه
بِىسح  اللَّه 

 :رو گره كردم و كوبوندم به سجاده و گفتم مشتم
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بِىسح اللَّه.... 

*** 

 . خوندن تيمحرم ي فهيص دميشن
مر اَللَّهالشَّاك دمح دماْلح نَيَلك  

 . رنيعقد بگخوان بعد از محرم و صفر جشن  يم دميشن
َلك  للَّه دماَْلح صابِِهملى مع 

 . داره يرنگ ييبلند و خرما يكه دختره موها دميشن
 .... تىيرزِ مِيعظ على

 . عاشورا ادامه دادم ارتيو به خوندم ز دميشن. زدم دنيو خودم رو به نشن دميشن
 يبر ب ،يمسجد امام حسن عسگر يزنا نهيس ئتيمن تو ه يهر سال طاها. شتغم طاها رو هم به دوش دا ش،يسال محرم عالوه بر غم وجود اون
سپردم براش شربت  يبه گل نشسته اش، م يهر سال من نگران شونه ها. ختير يزد و اشك م يم نهيس نيحس ياري يعباس و ب يدست

سه ساله  ي هيرق يبرا ختمير يكردم و اشك م ينگاه ماون  يزدنا نهيبه سر و س يهر سال چادر به سر گوشه ا. كنه هتاز يزعفرون ببرن تا نفس
برو كنار . كجاست كه حواسش بهم باشه و با چشم و ابرو بگه برو عقب. بود يطاها خال يجا يبدجور ئت،ياون سال تو اون ه. دانيساالر شه ي

 نيرو داشت كه از ب يمرد.داشت يشت، دلدادگطاها دا. مثل امسال نبود ئت،ياون سال تو ه. نگات نكنه يزنا كس نيبرو ب. نخوره بهت يمرد
 :شال سبز براق انداخت گردنم و گفت هياومد و  تيجمع

 .ميشال بد نيامام حس يباهم به عزادارا گهيسال د. كن خدا حاجت روات كنه تيكن رها، ن تين ـ
و دل  يسر به آسمون ابر. تركه يدلم داره م. حلوا گالب بود و يفقط بو. باز كه كردم طاها نبود. كردم، از اعماق دلم تيرو بستم و ن چشمام
 . نالم يدلم م يكنم و از ته تها يبهمن ماه م يگرفته 

دو ابروش  نيكجاست تا دلم واسه گره ب ره؟يعزادارات بگ يتا گالب به سر و رو ستيچرا ن ست؟يجا ن نيمن كجاست؟ چرا ا يآقـــــا، طاها ـ
 .يليدلتنگم، خ يليضعف بره؟ آقـــــا خ

 اهيس يعمق نگاهم رو با ژرف. نگاهش كردم قيعم. طاها بودن يچشما هيكه چقدر شب اهيكه از آسمون گرفتم، نگاهم فقل شد تو دو چشم س نگاه
 :گوشم گفت ريز يكي. جواب داد

 . قبول باشه خانم ـ
 .... همون آقا چشم قشنگ كه نيبودمش؟ صداش چقدر آشناست؟ آهان ا دهيد كجا

 .ديرقص يباد سرد بهمن ماه م يتو ديشال سف هيم دراز بود و به سمت دستش
 ....گهيو سال د ديكن تيشماست، ن يبرا ـ

 .خواست يمن رو نم گهياز طاها كه اون د ريخواستم غ يم يچ. گهينداشتم د يتيمن ن. ادامه بده نذاشتم
 .ندارم يو خواسته ا تيممنون من ن ـ
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 .كنم ينذر م يادا شيشاپيپ تين من دارم و دو سال دارم به همون يول ـ
ها، دلخوش  يبه تمام دلخور تياهم يب يول. دميد اهيس يآشنا يرو تو اون چشما يبه وضوح دلخور. گرفتم و انداختمش گردن صدف ازش

 .رهيبگ يدلم رو به باز ياهيچشم س چيه ستيقرار ن گهيبودم كه د
 خ بردمها را به مسل قهيشدم و به انتظار آمدنت دق ميابراه «

  يشد لياسماع
  دميدلت را دو يشدم و هفت بار صفا و مروه  هاجر

 زمزم نگاهت وضو ساختم و  انيم

 اعتماد آوار شده، قامت بستم  نيا بر

 دادم  تيينمازم را بر وداع جدا سالم

  ميتنها من
  ميگلستانت تنگ است ابراه يبرا دلم

 كند  يم نيبار قربانگاه را به خون خود رنگ نيتو ا لياسماع

 آتشم  انيجا من م نيا

 » . ميگلستانت تنگ شده ابراه يبرا دلم
 

 :هشتم فصل
 .مامان نظرم رو جلب كرد يعجوالنه  يمدرسه كه برگشتم، حركات و كارها از
 . ايمامان دن نيسالم به بهتر ـ

 نيكردم چقدر تو ا يحس م. بطه مون بهتر شده بودپا بوس امام رضا، را ميباهم رفته بود ييكه دو تا يبعد از سفر. دمشيو محكم بوس رفتم
 .خواسته يسال ها دلتنگش بودم و دلم آغوش مادرانه اش رو م

 .نهار بخور ايدستات رو بشور ب. رها برو اون ور اصال حوصله ندارم ـ
 .خاله، خاله ـ
 !تپل من نميبب ايجان خاله ب! خاله گفتنت بخوره به دلم يدرد و بال يا ـ
 .يعروس ميبر ميخوا يخاله م ـ
 ؟ينگ يچيصدف مگه نگفتم ه ـ
 .وروجك رو بردار ببر خونه تون نيبنفشه بهت گفتم ا ـ

 . قرار گرفتم لشيحا عيو خواست بزنتش، كه سر رونيب ديصدف رو از تو بغلم كش بنفشه
 : گفتم
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 ش؟يبزن ياخو يمن بفهمم؟ چرا م ستيبا يبه هم؟ چرا نم ديختيكه همه تون ر هيك يشده؟ عروس يچ ـ
 .كارتش نميخاله، ا ايب ـ
 !نهيبنفشه نذار بب ـ
كه توش  يبتيبه خاطر مص شيبار اطالعات ديشا. بود نيسنگ ياديبه نظرم ز. قلب بود رو گذاشت تو دستم هيخوشكل كه شب يكارت صورت هي

 .دونم ينم نه،يسرب سنگ نيع. وزن داره ياديبود به نظرم اومد ز ينهفته بود، هر چ
 :و محكم و با داد گفت يامر مامان

 .رها جان، صدف بازش نكن ـ
منم «:لبخند زدم تو دلم با خودم گفتم هي. قلب ها، چشمام سر خورد رو اسم طاها و فرشته يدهنده  ونديچشمم افتاد به نام پ. من بازش كردم يول

. شونيليبه فام دميتر رس نييضعف نكرد چرا؟ اومدم پا دلم يول» .رها سنينو يفرشته م يبه جا يول دميسفارش م يشكل نيرو ا ميكارت عروس
مهربان رو نذاشتن و » ب«منه؟ چرا اسم من و اشتباه نوشتن؟ چرا  يطاها هيقدر شب نيدوماد ا ليچرا اسم و فام ؟يچ يعني. و مهران يولتص

 نوشتن مهران؟ نگاه مامان كردم

 جا چه خبره؟ نيمامان ا ـ

 . دوباره نگاهش كردم. شد يباورم نم. نيدو فرورد: خيتار. يلياكل يصورت چشم چرخوندم رو اون قلب دوباره
 ساخت  ميخواه يخانه ا «

 همه عشق  بانشيسا

 پا فرش غرور و حصارش همه تكرار صفا  ريز

  فيجمع لط نيدرا ما
 » . ميطلب يتو را م داريد لطف
 يرو يرحم يبشه؟ من رو از عرش با ب گهيد يكي بانيرده بود كه ساول ك هيسا يمن؟ من و ب يخونه  يخرابه ها يساخته بود؟ رو يا خونه

 بشه؟ گهيد يكيفرش غرورش انداخته بود كه دست به دست 

 .گاهم يگاه و ب يآسمان از ناله ها ديشعله زد آهم و لرز يمن آن اندوه سرشارم كه روز. دنيدستام لرز. تار شد دميد
مرا در آتش عشقت چنان پروانه . زدم يققنوس وار دست و پا م يكينزد شِيمن تو آت يول. كرد يم مدور، دورِ دورِ دور صدا يليخ يياز جا يكي

 . كاهم ينم ادتيهم، من از  گريصد سال د يول يسوزاند
 .همه جا رو گشتن ياون قلب صورت يچشمام در پ يول دميشن يصداش رو نم. نمدار رو به روم بود ييبنفشه با چشما. و باز كردم چشمام

 كجاست؟ ـ

 رها؟ يك ـ

كه پرده رو زده بودن كنار و حس  ييبه چشما. خواهر زهرا شده بودن يچشما هيكم شب هيكه  يسبز يتو چشما. كردم تو چشماش نگاه
 .قدر متفاوت بود نيدونم چرا رنگشون با من ا يكه نم ييبه چشما. ديكش يخواهرانه اش داشت از اون پشت سرك م
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چقدر اسمش . نمشيخوام بب يم. بدش. طاهاست يعروس. بدش دم،يكش غيج. بدش به من ايب نمش؟يخوام بب يبده م كجاست بنفشه؟ كجاست؟ ـ
 !بدش. اسمش خوشگله يچقدر طال كوب. قشنگه يتو اون قلب صورت

 .رها تو رو خدا. جان صدف، نزن خودت رو. يريم يرها تو رو خدا، االن م ـ
 نرو اما ميگو ينم ياگر قصد سفر دار «

 » . خواهم يخواهم، نم ينگاه تو نم يرا ب جهان
بود؟ طاها  يمگه الك يول ديمال يبهار شونه هام رو م. كرد كه آروم باشم يبنفشه اصرار م. رو به خوردم بده نيريش عيكرد اون ما يم يسع مامان

تمام . من طاها رو از دست داده بودم. نبودم عروس خونه اش گهيمن د. كرد يم يعروس گهيد يكيبا . گهيد يكيدوماد . شد يداشت دوماد م
 بشه؟  گهيد يكيرفت دلخوش به  يهام داشت م يوشدلخ

 من بود يكه چشمانت تمام هست يدان يتو م «

 » . را پس نگو از رنجت آگاهم ميهست يگرفت
كه منتظر  نياون رفت بدون ا. تراف كردمخودم اع يو من تو اون لحظه به جون سخت ديكش يم ريقلبم ت. كندم يمردم، داشتم جون م يم داشتم

 . من بمونه
 آماده رفتن و من تنهاتر از هر شب ييتو «

 » . مهربان اما، تو را من چشم در راهم يا برو
 : بغلم كرد و دم گوشم گفت يكي
 !هــــا يرها خجالت بكش، مثال بزرگ شد ـ
 تا بغلت كنم؟ اميمن ب يخواست يرها؟ فقط م ـ

 .تنگ شده بود رها؟ دلم برات ـ
 ايهمه شون رو نايپس ا. برد تو اتاقم يمن تو بغل عمو رسول بودم كه اخمو داشت من رو م يول نميچشمام رو باز كردم تا طاها رو بب. زدم لبخند

 .عادت كنم ايبه داشتن طاها تو خواب و رو ديبودن و من با اليخ. بودن؟ آره خواب بودن
  ز سرنوشت بينديش و آسمان: گفتم «

 ! غمين مباش كه آن كور و اين كر است: يگفت
 كه آسمان كر و سرنوشت كور  يديد

 » تر است؟  يهزار مرتبه از ما قو صدها
*** 

 ريمگه غ. روز مرگ احساسم يول. خورد روش يم فيظر يكمربند مشك هيبود كه  دهيبرام خر ييمويل يديم راهنيپ هيجشن طاها،  يبرا مامان
 ييجا. ستيهم ن رياس. ستيرها ن گهيكه د دميرو د ييو رها ستادمياتاقم ا يقد ي نهياون روز بود؟ مقابل آ يبرازنده  يا گهيرنگ د ياز مشك

ياد آن شب كه تو را ديدم « . ام دهيرنگ پر يرژ گونه رو برداشتم و زدم به گونه ها. زنه يو داره دست و پا م ستادهيآتش نفرت و حسرت ا نيب
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دل من با دلت « . زخم شده بودن رونيكه تو اون شبا بس گازشون گرفته بودم تا هق هقم نره ب ييبه لبا دميرو هم مال يورترژ لب ص» .... و گفت
چشم من « . كرده بودن متورم و سرخ بودن هيخندونم بس گر يچشما. حجم دهند رو گذاشتم رو پلكم و دادمشون باال ملير» .... عشق نهافسا

و تنگ و چسبون اندام دخترانه ام رو در خود گرفته  ديرس يزانوم م ريكوتاهم كه تا ز يمشك راهنيبه پ دميدست كش»  ....ديد در آن چشم سياه
هم  اهيشال س هيموهام و ساده جمع كردم پشتم و . گفت يرو م نيكه ا نهيآ. بايبزرگ شده بودم، بزرگ و ز» . تشنه و ديوانه عشق يهنگ« . بود

رو در آوردم و  يدو باره و هزار باره اون قلب صورت فمياز تو ك. انيتا ب اطيح يمامان، نشستم رو پله ها يبه غرغرا بدون توجه. انداختم سرم
 .گذشته ام يدهايع نيريگند زد به تمام خاطرات ش يلعنت ن،يطاها و فرشته، دو فرورد. ردمنگاهش ك

 يو در دل من ماند به جا يرفت «
 و درد  يآلوده به نوميد يعشق

 گمشده در پرده اشك  يگهن

 » . يخ زده در خنده سرد يحسرت
 ؟يايتو ن يخوا يرها، م ـ

 .ديبار ياز سر و روش م يبود كه نگران بهزاد
 كنار رودخونه؟ ميبر ييدو تا يخوا يم. يايكنم كه ن يم يرها، من آقا جون رو راض ايتو ن ـ

 .خوام برم بهزاد يسرم رو تكون دادم و گفتم م ـ
 .بشه مونيو پش نهيمن رو بب ديتا شا نميرفتم بب. باور كنم ديتا شا نميرفتم بب. دل بكنم ديو شا نميفتم كه ببر. رفتم و
 ييآه اگر باز بسويم آ «

 از كف ندهم آسانت  ديگر

 اين شعله سوزنده عشق  ترسم

 » . آتش فكند بر جانت آخر
 .يدلخوش يچ هر انيبر پا يشروع. كه نقطه شروع بود ييبه جا دميرس. دميرس

 دمشيد «

  يوا يچه ديدار يوا ديدمت،
 » . بود يچه ديدار دل آزار اين

 . شده بود، دل من خواستش يخواستن بيعج شينقره ا يو دكمه ها يدوماد ديسف راهنيبا اون پ يتو اون كت و شلوار مشك! من يخدا يوا
 و خاموش مرا  يخلوت خال «

 مرد  يا ،يپر از خاطره كرد تو

 شعله احساس منست من  شعر

 » . مرد يا ،يمرا شاعره كرد تو



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا رز صورتي –پروانگي يك پروانه                            

wWw . 9 8 i A . C o m  60 

 .لبش لبخند داشت و نگاهش غم. من ي دهيو قفل شد تو نگاه رم ستاديلحظه نفس نفس زنان ا كيكه  ديدو يم يكس يدر پ نگاهش
 آتش عشق به چشمت يك دم  «

 » . گرديد يكرد و سراب يا جلوه
 .سالم ـ

 .نگرفته بودم اديسالم  نياز ا ريغ يچيانگار تا به حال ه. نبود ادمي يچيه انگار. نتونستم ادامه بدم گهيد. نيهم
 جويم؟  يبعد از او ديگر چه م «

 »  م؟يپا ياز او ديگر چه م بعد
 .نييرو داد پا نگاهش

 !يخوش اومد ،يايكردم ب يفكر نم ـ
  ؟يكن يمن چه م ينگه دگر بسو «

 » . يدر بر رقيب من نشسته ا چو
 .رو در آورد و گرفت جلوم يفندق يها ياز اون شكالت توپ يكيكتش و  بيكرد تو ج دست

 چو فال حافظ آن ميانه باز شد  «

 » . يزد يفال خود به نام ديگر تو
از دونه  هي ينتونستم حت يچرا؟ ول. شميهمه درد و فشار له م نيا ريام كنه؟ كثافت دارم ز وونهيخواست د يكرد؟ چرا م يكار رو م نيباهام ا چرا

 .چراها رو ازش بپرسم نيا
 جيسرم گ. وارونه شد. و رو شد ريز اميبار دن نيا يول. شد يو رو م رياز اون نگاها كه دلم ز. بود نگاهش و آورد باال نييطور كه سرش پا همون
 .رفت

 ش؟يريگ يرهـــــــا؟ نم ـ
 .هيم متعلق به كدونست يكه نگفته م يكي. داشت يناز و خوشگل يزن كه صدا هي. صداش كرد يكي
 .ميعكس بنداز ميخوا يم ايطاها جان، ب ـ
 گذشت و عشق تو از ياد من نرفت  يعمر «

 » . از غم تو خوب تر نداشت يهم زبان دل،
من و برده  يرو كه طاها يكس نمشيتا بب. دل طاها يمن شده بود صاحب خونه  يرو كه جا ياون كس نميبب. نمشيشدت سرم و چرخوندم تا بب با
 .دبو

 .سرم رو تكون دادم. من نبود يطاها گهيمن؟ اون كه د يهه طاها. نشست رو لبم پوزخند
 .گهيد ايطاها جان ب ـ

 .نگاهم سرزنش كرد شرم نگاهش رو. راست دوخته شد به نگاه خجالت زده اش هي نگاهم
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 او، مرا چه غم  يبرو، برو، به سو «

 » . او زمين، من آسمان ،يآفتاب تو
 .خواست يدل من رو نم يليچه كنم كه دل او انگار، خ يول. خواستدلش رو  دلم،

 .زمياومدم عز ـ
 .لبخند پهن هم مهمون لباش كرد هيبه خودش چسبوندش و . رفت و دست انداخت دور كمرش زم؟يكنده شد، عز دلم

 .باره، بلكه صد باره كينه . شكستم
دست گذاشتم رو . شدم نايهم نه، تازه ب ديشا. بود كور شدم يهر چ يول. دونم يگونه فرشته رو نم يبوسه رو اينور فالش چشمم رو زد .كيچ
. ارميدارم نفس كم م ؟يساكت شد هويچرا  ؟يتپ يچرا نم ؟يزن يچرا نم وونهيچته د! ـــــسيه. ام و از رو لباس قلبم رو تو مشت گرفتم نهيس

لبخند  هيبا . چنگم رو باز كردم. با فشار خون رو پمپاژ كرد هوي. يد بزن لعنت. جا كار دارم نيمن هنوز ا. تموم نشده يهنوز كه عروس. كنشروع 
 » خوب؟ ،ينزن گهيو د يقول بده آخر شب هم حرفم رو گوش كن! يچه قلب حرف گوش كن«:كوچولو خطاب بهش گفتم

 : دميدوختم به اون عروس دوماد خندون و نال چشم
 ه كنم؟همه سال دوست داشتن چ نيمن با ا! ايخدا ـ

 .ازشون نگذشته بود يليكه خ ييبه گذشته ها رفتم
*** 

 !ريرو بگ يصندل نيا ايرهــــــا ب ـ
 .رونيب رمينه طاها من م ـ
 . افتم يچرا؟ االن م ـ
 .يافت يمن نحسم برم وگرنه م گهينه مامان م ـ

 .ظياخم غل هيكرد،  اخم
 بهت گفته؟ يمزخرفات رو ك نيا ـ

 . مامان و بنفشه ـ
 .يگفت گهيو نشنوم كه د نمينب. شه غلط كرد با هفتا از اسمشبنف ـ

 يبندازه كه تو هم م ادتي يكيبلكه كمكش هم كردم و چقدر خوبه  فتادينه تنها ن. رو نگه داشتم براش تا بتونه المپا رو عوض كنه يصندل من
 .گرفتن يصندل هيهر چند كوچك، هر چند قد  يباش ديمف يتون

  رديم يو مت اديدر دل چگونه  «
 است  نيعشق نخست اديتو  ادي

  ستيزيتو آن خزان دل انگ ادي
 » . است نيرنگ يرا هزار جلوه  كو
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*** 

  ؟يبنداز يادگاريباهامون عكس  ييايرها جون، نم ـ
پشتم  ي رهيت. شدن خيدستام . برخاسته از قبر بودم يمرده ا يانگار. بودن دهيدم ليانگار تو صور اسراف. دميملك الموت رو شن يصدا انگار

گنگ و بدون . كنم يم يو دارم قالب ته شهيآن حس كردم االن روح از بدنم جدا م هي. دهنم خشك شد. نوك انگشتام به گز گز افتاد. عرق كرد
 .اومد يدختر بدم م نيا يمن چقدر از صدا. كردم ينگاهش م دنپلك ز

. و خط هراسش رو خونده بود دهينگران طاها رو د يانگار چشما. دارم يچه حال دينگار فهما. ديبه دادم رس يمنج هيدختر خاله زهرا تو قالب  الله
انگار رنگ و روم اون قدر تابلو بوده كه خودش رو رسونده بود تا نجاتم . بود دهيد اهيس يو عجز و رنج رو تو اون مخمل صاليانگار اون همه است

 .دميكش رونيدراز كرده و از تو گرداب مردن ب لحظه دست نينجات تو آخر قيغر هيدرست مثل . بده
 ديو من رو كش ديخند. ميو برقص ميخانم گل رو ببر نيتا جمعمون جمعه ا ميخوا ياالن م م،يانداز يباهاتون عكس م ميايفرشته جون، ما بعد م ـ

 .باره محكم بغلم كرد هيهمراه خودش تو آشپزخونه و 
 يچيچرا ه. تو خودت زينر ،ينيقدر غمگ نيكه تو غمش ا ييطاها نيرها تو رو خدا، به جان هم. طور نكن نيرها نكن، با خودت ا. برات رميبم ـ

  ؟يگينم
 . و اون بوسه و نور فالش نيدورب كيچ كيچ يصدا. دميد يو م دميشن يفرشته رو م يطاها و عشوه ها يخنده ها يمن فقط، صدا يول

*** 

كرد سوارشون  يكرد و كمك م يكه طاها بغلم م ييهمونا. شده بودم يدست يها يفلك پنج قرونشد، انگار سوار همون چرخ  كيجا تار همه
از اون . اومد يبزرگ و بلند به نظر م ايداشت و از اون باال چقدر دن ياون باال نگهت م هيو چند ثان ديچرخ يخورد و م يكه دور م ييهمونا. بشم
 .و بعد همه جا آروم شد ديخچر يم ايو دور بود، دن نييپا نيزم چقدرباال 

 ستيبه پس دادن ن يازين «

  يپسم زد يوقت
  يكرد نيگزيرا جا يسوم يوقت
 را  قميتمام دقا يوقت
 تر از زهر  تلخ

 ها را  هيتمام ثان يوقت

  غياز ت رتريت
  يجان و حلقم نشاند به
 ماند؟  يماندن م يبرا يزيچه دست آو گريد

 و خسته  دلشكسته

 ماندن ها رفتن ها و  انيم
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 زنم  يو پا م دست

 قدر سرد بود  نيوفا دست من ا يب

 »  ؟يپناه برد يگريدست د يبه گما كه
 هي. مثل برزخ ييجا هي. چستانيه هيشب ييجا هي. واسه اومدن نور نبود يروزنه ا چيبودم كه ه يو طوالن اهيدالون س يانگار تو. كرد يدرد م سرم

درد بد تو سرم چشمام و باز كردم و نور  هيبا حس . تونستم بگمشون يچقدر درد دل داشتم كه نم. داشتمچقدر غم . خود خود جهنم نيع ييجا
 .رو زد چشمام

 !آخ، طاها؟ ـ
 ؟يخوا يم يزيبله مامان جان چ ـ

سوز بود و با  مين شونيكيكه  يسقف يبا دو تا مهتاب يتخت خاكستر هيبا  ياتاق خاكستر هي يكجا بودم؟ سر چرخوندم و نگاه كردم، تو من
 .رنگ متنفرم نيمن از ا. ياَه بازم طوس. انداخت يم ادميطاها رو  يچشمكا شيدر پ يپ يخاموش روشن شدنا

 :نگاه به صورتم كرد و گفت. اومد كنارم و دستم رو گرفت تو دستش ياشك يبا چشما مامان
 . خدا نخواست. زمينشد عز. نكن تيقدر خودت رو اذ نيا ،يرها جان؟ مادر ـ
 خدا؟ يبنده  ايمامان خدا نخواست  ـ

 :كرد و گفت سيلبش رو خ. جواب يسوال ب نيموند تو جواب ا. درمونده شد نگاهش
 . يشيبچه دار م. يكن يازدواج م. يشيدوباره عاشق م. بوده تيتو زندگ يكس نيكه همچ رهيم ادتي. زميعز يكن يم فراموشش

 يكيكه  نيا يدونستم ول ينم يچيه ييزناشو يكه از رابطه  نيبا ا. چندشم شد. ديتمام تنم لرز از طاها بودن ريغ يمن از تجسم كنار مرد و
تو  ختنير يدونم چ ينم. تشنج كرده بودم. و پرستار رو صدا كرد رونيب ديمامان دو. كرد يطاها دل به دلم بده حالم رو بد م يبخواد به جا گهيد

 .شد و چشمام بسته شدن نيسرمم كه سرم سنگ
 به رفت دهيكه از دل برود هر آن كه از د: همه گفتند يتا تو رفت «

  دنديمن خند يو غصه  يدر آن لحظه به ناباور و
 برگشت  يرفته ز سفر كه دگر باز نخواه ياكنون آن تو و

 تو به پاست  ادگاريخاموش  يكلبه  نيكه در ا يديد يو م يآمد يم كاش

 كه چه ها بر من آزرده گذشت  يخواند يلحظه سرود غم و اندوه مرا م كي كاش

 ها و  ييچه غم آلوده جدا يديد يو م يامد يم كاش

 » . به رفت دهياز دل نرود هر آن كه از د: كه تو يبدان و
كه با  كرد يم فيمن وسط جشن غش كردم و سارا تعر. رو حتما خورده بودم يليدونستم اگه پرستار تو اتاق نبود س يبود و م يبدطور عصبان بابا
 :گفت يالله كه م غيج
 . به دادم برسه يكيرهــــــا؟  ؟يشد يرهــــــا چ ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا رز صورتي –پروانگي يك پروانه                            

wWw . 9 8 i A . C o m  64 

 :دهيگفته و نال يابوالفضل ايمحكم زده تو سرش و  يدو دست نيافتادم زم دهيتا چشمش بهم افتاده كه رنگ پر. طرفم دهيدو طاها
 رهــــــا؟ ـ

 :بغلم كنه كه فرشته صداش كرده اومده
 طاها چرا تو؟ ـ

پسر  گهياومده نه اون، د ادشيآن  هيانگار . كنار دهيو كش. انداخته ادشيرو  مونيفعل تيو موقع ايدن نيب قيعم ياون چرا فاصله و دره  يانگار و
ه كه ديرنگ پر يبا صورت ييبلند خرما يبا موها يكه با لباس كوتاه مشك يدختر نياومده ا ادشي. پنج ساله ينه من اون رها روزه،يد يده ساله 

عمر  هيكه  هيدرسته همون دختر عمه ا. افتاده، درسته رهاست نيهوش رو زم يكه ب يدختر نيباز معلومه، ا يصورت ياون رژ گونه  رياز ز
 شگوش ريتونه ز ينم گهيد. ستياون ن يرها گهياما، د. داده ادشيراه، راه رفتن رو  نيكنان تو ا يتات يرو به گوشش خونده و تات يعاشق يالفبا

و  سهيبنو سيخ يشنا يآخر دوستت دارم رو رو ميتونه م ينم گهيد. بخره يتونه براش شكالت فندق ينم گهيد ؟يشينجوا كنه رها زن من م
 : چشم به چشمش بشه و بگه

 .رها دوستت دارم ـ
غم رو تاب  نيگفت شونه هاش بار ا يم. دهيكرده، زمزم نگاهش جوش يناباور به تمام باور عشقش نگاه م يوقت. عقب دهيكش يگفت وقت يم سارا

هر دو دستش رو  يآورده و انگشتا نييو دو تا آرنجش رو گذاشته رو زانوهاش و سرش رو پا يگفت نشسته رو صندل يم. و خم شدن اوردنين
تر  شونيپر يه. دهتاب تر ش يب يه. هوا كم آورده يو ه دهيكش قينفس عم يه. دهيكش قينفس عم يموج دار و ه اهيفرو كرده تو اون شط س

 يرو كه تو توش ب ييهوا دهيپوف كش. يرو كه تو توش نبود ييو هوا دهيپوف كش يه. يايتو ب دينگران چشم به در دوخته تا شا يشده و ه
اون پسر خوشگله شده، همون پسر خوشگله  ي قهيدست به  يرفته و بعد از مدت كوتاه يصداش كرده، وقت هفرشت يگفت وقت يم. يهوش شد

 ،يفكر كرد يجا كرد يتو ب دهيكش اديسر فرشته فر يبا داد گفته دور رها رو خط بكش، وقت يبوده، وقت ينبود چه شكل ادميكه من اصال  يا
رِه، ....دا....نَ ....واج....د....از....د....ص....من ق يدختر عمه  ديهمه بشنو گميم هاالناس،يهوار زده ا يبهش گفته رها قصد ازدواج نداره، وقت يوقت

 .يتازه تو رفت دهيانگار تازه فهم. تو رو نداره گهيد دهيانگار تازه فهم. تو رو از دست داده دهيانگار تازه فهم
*** 

 . پولش كرده ام هي يسكه  يهر كس و ناكس يگفت جلو يخجالت زده و بابا به غروز مردانه اش برخورده بود و م مامان
 ايب ينشد كه بگم شما گفت. و مشتاق بودن يوگرنه اونا راض. ميما نخواست ديتا به همه ثابت كن اميكه ب دير كردشما اصرا. نگفتم، نشد كه بگم يول

 دنيدبه چشمام فرمان ن يه. داد ستادنيبه پاهام فرمان ا يه. ارهيشناسم طاقت نم يگفت من دلت رو م يه. گفت نرو ينگفتم عقل ه. منم اومدم
 يلينگفتم خ. ارمينگفتم نتونستم دووم ب. نگفتم دلم گفت برم. به حرفش اعتنا نكرد يكس يكر بشن و نشنون ول به گوشام دستور داد يه. داد

 .دمينفهم يچينگفتم ه. نشد يخودم رو كردم ول ينگفتم همه سع. سخت بود آقا جون
 د؟يچه ام ،يديچه ام «

  ديبرگرد يكه نشاندم من و ب ينهال چه
 » .سوزد يمن م دل
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 . ستياالن وقتش ن اريگفتم دووم ب يه. زيگفتم حاال نر يبه جاش چشمام رو دوختم به سقف و ه. تم حق با شماست آقا جونجاش گف به
 يمن خوشبخت ييتنها يبه اندازه  تو«

  نميتو غمگ ييبايز يبه اندازه  من
 » . يعبث ديام چه

 : دست گذاشتم رو قلبم و مشتش كردم و گفتم يه
تو  يو ه ديتوجه تپ يب يول. گوش نكرد يول. ياستراحت كن يتون يم. يتمومش كن يتون يم. ينتپ گهيد يتون يم! يستيبا يتون يحاال وقتشه، م ـ

 .كرد هيو با درد، خون گر. مچاله تر شد يه. جمع شد يه. ام فشرده شد نهيس
 رديم يآمدنت م يدر دلم آرزو «

  اياما آ نك،يا يا رفته
  ؟يگرد يبرم باز
 دارم  يالمح يتمنا چه

 » . رديگ يام م خنده
 . ديترك يداشت م يهمه صبور نيدلم از ا. خواست يم هيگر ريدل س هيدلم . آرامش ايدن هي. خواست يسكوت م ايدن هي دلم

 آن را دارد ييتو توانا يدست ها «

 مرا  كه

 بخشد  يزندگان

 رو  دنيو نفس كش ستنيرو ازم گرفت، حق ز يبه جاش زندگ يول

  اديبن يب ياس من از زندگتو احس يب
 ها هر دم  يدادگريدوره ب نياندر ا و

  كاستن
  دنيكاه

 جانم  كاهش

 » . كم كم
من داره تاج فرشته رو از سرش در  ياالن طاها. اس گهيد يكيمن االن كنار  يكردم كه طاها يداشتم فكر م مارستانيتمام اون شب تو ب! ايخدا

از شب  يچيو چقدر خوشحالم كه اون موقع ه. كنه يو موهاش رو باز م رهيگ ياز سرش م ريحتما االن داره گ .اديبسته بدش م يطاها از مو. ارهيم
 دم؟يكش يم يوگرنه چ. شدم يم وونهيوگرنه تا صبح د. آوردم يدونستم وگرنه قطعا طاقت نم ينم ازدواج

رو در آوردم و گذاشتمش  اهيبزرگ س لونيتخت نا رياز ز. رو بستمراست رفتم تو اتاقم و در  هي. قلب شكسته برگشتم خونه هيدل خون و  هي با
اون قلب پرز بلند  يها كهيت كهيو چپش كردم جلوم و ت دميكش قينفس عم هي. لرزون گرهش رو باز كردم ييبا دستا. شدم رهيجلوم و بهش خ
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 :به قلبم گفتم. ختن جلوميقرمز ر
 يول. بهت دادم هودهيب يعمر دل خوش كيو من مقصرم كه  يدونم درد دار يبرات م رميبم ؟يشد كهيت كهيتو هم ت ؟يشكل نيـ تو هم االن ا

 !برام نمونده، من رو ببخش يچيه ياز شرمندگ رياالن غ
به . رضا ييدا يكه من موندم خونه  يبه اون موقع. هيكه طاها رفت ترك يقرمز رنگش، گفتم و برگشتم به اون سال يو سر گذاشتم رو پرزا گفتم

 :اتاقش رو داد بهم و گفت ديكه قبل رفتن كل يون سالا
 .ديجا بخواب نيا دييايب ديرهـــــا؟ شبا با مهش ـ
 . ارمياز اون جا برات ب يخوا ينم يزيرهـــــا چ ـ
 : انداختم و گفتم ريمن سر به ز و
 .زود و سالم يليخ. فقط زود برگرد ـ
 .رهـــــا؟ مراقب خودت باش ـ
 .طاهاطور  نيتو هم هم ـ
 .شهيدلم برات تنگ م. رها، دوست دارم ـ
نگران اون دو چشم  گهيدستام و تو دستاش گرفت و با انگشت شصتش پشت دستم رو نوازش كرد، د يوقت. دميخجالت كش. من گر گرفتم و

كه از شرم  ييو چشم دوخت تو چشمادو انگشت گرفت و سرم رو آورد باال  نيچونه ام و ب يموهام و از تو صورتم زد كنار، وقت يوقت. سبز نبودم
 :خم شد و گفت يكرد، وقت يقرار اون قرار، تاالپ تولوپ م يكه ب يو دل دنيلرز يمدخترانه شون 

 . اميتا ب يرهــــــا؟ بهم قول بده نر ـ
 . من با تكون دادن سر بهش قول دادم و

بوسه  هيتمام عشق و محبتش شد  يوقت دم،يهواش رو بلع يواشكي يتوق د،يمن رو بلع ينفس هوا هيچسبوند و  ميشونيرو به پ شيشونيپ يوقت
رسه كه نداشته باشمش و با خاطراتش  يم يدونستم روز يچه م. فشار به انگشتاش هيو  ريلبخند سر به ز هيتمام محبتم شد  يموهام، وقت يرو

 .خرمن نبودنش بهآتش بزنم 
و عطر تنش رو  دميخواب يبالشش م يبود و من هر شب رو يش تو اون ده روز بدجور خالجا. فرودگاه استقبالش ميبرگشت، رفت هياز ترك يوقت

 :لرزش رو كنترل كنم گفتم يو دلتنگ جانيداشتم از اون همه ه يكه سع ييبا صدا دمش،ياز دور د يوقت. دميبلع يم
 ! اومد يوا. باالخره اومد. اوناهاش اومد ـ
جات  ياومد فقط تونستم بگم خوش اومد ياون قدر خجالت زده بودم كه وقت. انداختم ريسر به ز. دمش ييدا يخونواده  يباعث انفجار خنده  و

 . ستادياومد رو به روم ا. نباشه يخال
 .نميرهـــــا؟ نگاه من، بذار چشمات رو بب ـ

 :دميزده نال خجالت
 .طاهــــا ـ
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 .تنگ شده بود اتيو شرم و ح دنايدلم واسه لب گز. جان طاها يا ـ
 :كرد به خونواده اش و گفت رو

  د؟يكارش دار يشده؟ گناه داره به خدا چ يرنگ نيلبو خانم گذاشته كه ا نيسر به سر ا يباز ك ـ
 :طرفم و دست انداخت دور شونه ام و به خودش فشارم داد و گفت ديچرخ دوباره

 !بگم ديبا يخواد به ك يبابا من دلم زنم رو م. كردن برامون يبخاراست اگه كار يب نيا ريهمش تقص ـ
 . كنم يطاهــــــا خواهش م ـ
 !گهيد ميليما هم مثل بابامون زت ذل ميچه كن يتو بگ يباشه باشه هر چ ـ

 . صدام كرد يو بعد از مدت رهيدوش بگ هيخونه و رفت كه  ميديرس
 .ايب قهيدق هي ؟يرها خانوم ـ

 .گرفت يحوله به دست داشت نم موهاش رو م ييمويل شرتيت هيو  يورزش ديشلوار سف هياتاق رو كه باز كردم با  در
 .يتو خوب، در رو هم ببند خانوم ايب ؟يتعارف الزم شد ـ

 .خوشگل يينسبتا بزرگ گذاشت جلوم با چند تا پاكت مقوا يجعبه  هي. تخت يرو بستم نشستم لبه  در
 ن؟يچ نايا ـ
 .يسوغات ـ
 ؟يواسه من آورد ـ
 .منه واسه دختر عمه ام آورد ـ

 : و با خنده گفتم شيسفت و عضالن يبه بازوها زدم
 . لوس يمزه  يب ـ

 .و مرتبش معلوم شد ديسف يدندنا فيو رد ديخند
 .گهيخوب بازشون كن د ـ

 :رو باز كنم كه گفت يآب ياون جعبه  اومدم
 . رو باز كن ينه اون رو، آخر ـ

 .ام كرد رهيبدجور خ شيپاشنه بلند توش بود كه برق طال ييكفش طال هي ياول پاكت
 خوب؟ يكه من گفتم بپوش يخوام موقع يرو م نايرها ا ـ

 : ضربه زد به سرم و گفت هينگاهش كردم كه  متعجب
 .رو باز كن ينرو تو هپروت، بعد ـ

 . دامناشون شرمم شد يدو تا تاپ و دامن بود كه از كوتاه يپاكت سورمه ا تو
 .بلند بلند د،يخند
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 ن بپوش؟ م يچته مگه گفتم جلو ـ

 :شد و گفت يجد
 .ينخواب ياون مدل گهيو د يرو برات آوردم كه موقع خواب بپوش نايا ـ

 .كه تنش بود يهمون يلنگه  يبلوز شلوار ورزش هيرو خودش باز كرد  يبعد پاكت
 .نمشونيخوام به تنت بب يبپوششون م رونيب رميرها م ـ

 .اومد يبهم م يليخ شرتيت ييمويرنگ ل دمشون،يپوش
 .دمشونيتو، پوش ايب ـ

 :داد به چهار چوب در و گفت هيتك
 نميبچرخ بب ـ

 .دميچرخ
 .موهات رو هم باز كن رها ـ
 .كنن يخوبه، دست پاچه ام م يطور نيهم ـ

 .و تنم مور مور شد ديپوستم دو ريحس خوب ز هي. و موهام رو باز كرد نييپا ديپشت سرم و كش موم رو كش اومد
 .گفتمبچرخم و هم زمان  اومدم

 . كنم ياش رو باز م هيخودم بق ـ
دست انداخت دور كمرم و عقب عقب رفت و . سرش و كرد تو موهام كه هنوز نم داشتن و بوشون كرد. بلند و كشدارش ساكتم كرد سيه كه

دستام شل شدن  .كرخت شدم. دميجز آهنگ كالمش نفهم يچيمن ه يول. گوشم زمزمه كرد ريز. نشست رو تخت و من رو نشوند رو زانوهاش
 . سحر شدم تو اعجاز ساحر كالمش. ارمو از رو دستاش افتادن كن

 .من، من دوست دارم يرها. قدر نلرز، رها جان، جون دل طاها نترس نيمن ا يخدا، واسه دلخوش يرهــــــا، جان طاها، محض رضا ـ
 .شميكنم، دارم از خجالت آب م يطاها ولم كن، خواهش م ـ

 :كه گفت رونيب اميد و بلند شدم، اومدم برو باز كر دستاش
 .يتا بازش كن نيبش ايمونده، ب گهيد يكيصبر كن  ـ

كه در . بود، عشق بود و اثبات دوست داشتن زيمرد بود و هر چ كياز شهوت  يفهمم كه مهر طاها و اون بوسه هاش جدا يكه بزرگ شدم م االن
 اومدم؟ يم رونيلم و دست نخورده بآغوشش اون طور سا تيصورت چطور من تو امن نيا ريغ

 .پام يبزرگ رو گذاشت رو پام و خودش دو زانو، زانو زد جلو جعبه
 .يبازش كن يتون يحاال م ـ

. دميپر يم نييكنان باال پا غيج غيهوا و ج دميپر ياز خوشحال. قلب بزرگ قرمز پرز بلند هي! من يخدا يوا. زده در جعبه رو برداشتم ذوق
 .چرخونه دور خودش يكه من تو بغل طاهام و اون داره من رو م دنيداخل و د دنيدو ييو دا ييزندا
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 .طاهــــا نا،يا ييدا وونهيد. نيطاها بذارم زم يوا ـ
 :و گفت رونيب دمياز تو بغلش كش ييدا كه

 . بچه چه خبرته؟ بذار تا به موقعش ـ
دست گذاشت دور كمرم و سر . هم بودن نيكه ع يياون قلب قرمز با لباسا كنار هم رو ميمن و طاها نشست. دميچقدر خجالت كش ر،يبه خ ادشي

 .ميآدم و حوا رو به سخره گرفت يوسوسه  ب،يو با گفتن س دميخند نيچسبوندم به سرش و هر دو تو دورب
. با طاها بودن رو يكنم روزها يهمون قلب قرمز و دارم مرور م يها كهياتاقم سر گذاشتم رو ت يبودن و من االن گوشه  نيرياون روزا ش چقدر
 .رو دنيبدون طاها رس يكشم روزها يزجر م

 : بهش گفت كتره،يگفت چرا قلب من كوچ ديمهش يوقت ريبه خ ادشي
 .طاها هم داره هيمال رها  يچون قلب تو هنوز تنهاست ول ـ

عكس، غبطه خوردم به  يتو يبوسه زدم به طاها بالشم و اون عكس شاد و خندون دو نفره رو در آوردم و نگاهش كردم و ريگذاشتم ز دست
 .شاد اون تو يرها

 :دمينال
 يچرا صدام رو نم ؟ينيب يخدا جونم، چرا من رو نم! ايهمه خاطره چه كنم؟ خدا نيجا تنها با ا نيجا بدون اون چه كنم؟ من ا نيخدا جون من ا ـ

 .چقدر، چقدر، چقدر.... يچقدر گفتم اله.... چقدر گفتم سبحانك ؟يچرا تنهام گذاشت ؟يشنو
 دلم امروز و فرداها «

 دل او  بدون

 كند؟  يم چه

 آوردم  مانيخودم ا يجان سخت به

  وگرنه
 بود؟ » حوا « هوا  يشود ب يم مگر

 » كرد؟  يآدم زندگ يب
 

 :نهم فصل
كه  نيبدتر از ا ينحس. م گرفته بودخنده ا. مياون سال رو بدر كن يدشت و نحس ميخونه مون تا باهم بر انيبدر ب زدهيس يشد برا قرار
 رو گرفته بود؟ بانمونيگر

 .انيزنگ زدن گفتن دارن م نايا تييرها بدو دا ـ
 هستن؟ ايجا؟ ك نيا ـ

باز . نمشيتونستم بب يم. نييپا ختير يدلم هر. همه هستن، بسنده كرد تييدا ياسمشون رو بگه و فقط به خونواده  ديترس يهم انگار م مامان
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بود و  اباز طاه. باز، باز، باز من بودم و طاها نبود. زشت بود قتيباز حق. آزار دهنده بود يحس موذ هيباز . باز آوار بود. بود متيباز غن .خوب بود
 يباز سبز. مامان نگران شدن يباز چشما. درد گرفت. ديلرز. ديباز دل من ترس. نبود، بود يكيبود  يكي ،يشگيهم يباز تكرار قصه . فرشته بود

 .كرد ينگاه حركات شتاب زده ام م يرفت و دزدك يراه م يباز بهزاد عصب. شد يرنگ هينگاه بنفشه 
 دم؟يخوبه كه پوش نيمامان، مامان ا ـ

 :كرد و گفت يو اون شلوار كتون مشك يسه ربع سورمه ا نيآست يجذب مردونه  راهنينگاه به اون پ مامان
 ؟يكن يرو تنت نم تيرها جان چرا دامن بلوز آب ـ
 .تخت نگاه كردم يرو يبرگشتم تو اتاقم و به انبوه لباسا ـ
 رو من تنم كردم و در آوردم؟ نايا يهمه  يعني ـ

 . من رهام نهيبب ديبا. باميچقدر ز نهيبب ديبا. رو بپوشم نايا ديگفت من با يمامان راست م. و نگاهش كردم رونيب دميرو كش يدامن آب بلوز
 دميدست كش. زد يم ياهيروزا از بس قلبم رو مشت گرفته بودم به س نيام؛ كه تو ا نهيس ير آوردم نگاهم افتاد به كبودرو كه از تنم د راهنيپ

 .روش
بلكه  يديو نه تنها تپ يكرد طنتيش يول! يقرار بود هر وقت گفتم نتپ. يدبه در آورد! ؟ينبود يتو قلب حرف گوش كن يمن رو ببخش ول ـ

 .يچقدر دلتنگش يو نشون داد يديرزاسمش ل دميامروز با شن
 دلم تنگته ،يبيبا حال غر ،يبيبا حس عج «

 » . از عشق و عادت، بدون خجالت، دلم تنگته پر
 . بود دهيكه باالخره خون توشون دو ييرو گونه ها نه،يدختر تو آ يجلوتر، دست گذاشتم رو گونه  رفتم

 دلم تنگته ه،يبدون كنا ه،يگال يگله ب «

 » . دلم تنگته ،يجور قشنگ هي ،يرنگاز فكر  پر
 دتيدوباره داره ع. ادينره دوباره داره زلزله م ادتي يول. يريراه م يدوباره دار. يدوباره سر پا شد. يگفتم، چته؟ دوباره جون گرفت بهش

 با. اديو فاصله م واريعالمه د هيبا . اديبا زنش م. ها ما شده يكه تازگ يكي. ستيمن ن. ستيبار تنها ن نيا يول اديدوباره داره م. شهيخراب م
 . يكه تو بر اديداره م ديشا. اديواسه غش كردنت م شخنديو ر شخندين

همون طور كه . يهمون طور پر از ترس و دل نگران. فيهمون طور بالتكل. همون طور برهنه. نهيآ يجلو نيتا خوردن و نشستم رو زم زانوهام
 .هم زد اديزد به در، با مشت هم زد با فر يكي
 .خدا نكنه باز از حال رفته باشه؟ رها جان بهزاد باز كن يا ؟يديچت شده؟ چرا جواب نم يرها جان خواهر ؟يرها؟ خوب ـ

جبر زمانه شكسته بود، خرد شده  ريكه بلور تنش ز يبه همون دختر بلور. كردم ينگاه م نهيتو آ يمن سرد و سنگ شده به دختر برهنه  يول
كردم تو  يچهار شد و من فكر نم. دو نشد. و مرا به تو نرسوند ومديهم به كارم ن كيجفت  نيا يول. آوردم كيجفت  يد زندگتو تخته نر. بود
 : دميزدم، نال يخودم دست و پا م ييتنها ي لهيتو پ. يگريمن باشم و تو با د. نباشم منو  يباش

 تا پروانه شدن چقدر راه مونده؟ ايخدا ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا رز صورتي –پروانگي يك پروانه                            

wWw . 9 8 i A . C o m  71 

 .تو گوشم ديچيپ ييآشنا يرانه براد يدوباره صدا كه
. ذارم دوباره آزارت بده ينم. يزيچقدر برام عز يدون يبه جان خودت كه م. دمياومدن راهشون نم. انيزنم ن ياالن زنگ م. زميرها باز كن عز ـ

 .رو يلعنت نيرها وا كن ا
 بهزاد؟ -

 .يجون دلم، بگو خواهر ـ
 . اديدلم براش تنگ شده، بذار ب ـ
 .نداشتم يواسه پنهان كار يزيمن چ گهيد گه،يد. خوام باشه يمن م ينخواست كه هر چ گهيد. ادامه نداد گهيد. ددر نز گهيد
 !يريبگ يعشق سراغ نياز ا ديچقدر منتظر شم كه شا «

 »  ؟يريپذ يكدوم روز؟ من رو با تمام دلت م ؟يك كجا؟
 يم يداره سالم و احوالپرس يزنه؟ ك يداره زنگ م يكوت كرده و رفته بود؟ كبهزاد ناله كنان س يخوابم برده بود؟ ك يشده بود؟ ك كيتار يك

خانه ها رو سر خودم خراب كردم  ل،يس نيزلزله؟ مگه خبر نداره ع ييكجا گهيداره م ديمثل مهش يطاهاست؟ ك هيقدر شب نيصداش ا يكنه؟ ك
 يكيتو تار. دنبال نور گشتم يكيتو تار. نگاه كردم نهيتو آ يبرق اشك رهابه  يكيتو تار. زنده به گور شدم قتيتو آوار حق ام،يدن ي زلهزل ريو ز

 ديحم يها لهيت ادي. رو قل داد تو اتاق يشكالت يرنگ يعالمه توپ كوچولو كيدر  رياز ز يكي. باور كردن وجود نداره يبرا يچيباور كردم كه ه
 .طاهام افتادم ادي. افتادم ميفندق يايدن ادي. افتادم رضاو 
 يل يل. دونه دونه رفتم روشون. همون طور رهـــــا. همون طور منگ. يكيهمون طور تو تار. كرده خيهمون طور . همون طور برهنه. شدم ندبل

 :گفت يكيكه  دميشن. اتاق يكايسرام يديچسبوندمشون به سف. كردم باهاشون يباز
 ست؟يرها ن ـ

 :جواب داد يكيكه  دميشن
 .دهين خورده خوابحال ندار بود مسك شبياز د ـ

 :نگران شد و گفت يعاد ريبودن، غ يتو عاد شيبا همه سع يكيكه  دميشن
 چرا؟ االن چطوره؟ ـ

 : كنان، گفت هيكنان، به سر زنان، مو اديكه قلبم فر دميشن و
 .منه يطاها نيكه ا ـ

رفتم و  يم ديبا. بشم رابيوجودش س اتيتا از آب ح رفتم يم ديبا. نمشيرفتم كه بب يم ديبا. بدجور دلتنگش بودم. رفتم يم ديبا. شدم بلند
 . آب بدم دارشينگاهم رو با بارون د ريكو
دلش رو  يگرفتم زلزله به پا كنم و خونه  ميتصم. گرفتم دل اون هم آوار بشه ميتصم. كننده باشم رانيگرفتم، و ميآخر تصم يها هيثان تو

 . بلرزونم
 يِسرخ هي. رو سرخ كردم كميكوچ يرو به گونه هام زدم و لبا ييآلبالو يرژ گونه . م رو باز گذاشتمموها. دميرنگم رو پوش ييآلبالو راهنيپ
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 يتكرار قصه  بياون س يخواستم وسوسه  يم. كنم شينيخواستم زم يم. فرستاد نيكه آدم رو از بهشت به زم يزيوسوسه انگ بيس هيشب ميمال
 .خواستم حاال كه من رو نخواسته، خواستارم بشه يم. كنه شييواسرخ حوا، ه بيس نيخواستم ا يم. بشه واآدم و ح

 .باهاش شروع كردم يكه بد باز دميدر رو باز كردم و د. شد شيكه ك دميدر رو باز كردم و د. كه مات شد دميرو باز كردم و د در
از آغوشش كه در . درانه تو بغلش نگهم داشتپ. گوشم خواست كه ببخشمشون ريپدرانه و شرمنده ز. ديبلند شد و پدرانه در آغوشم كش ييدا

 دمينفهم يبا فرشته دست دادم ول. كرد يم مميدلش رو تقد يكه خواهرانه مهربون ديبود و بعد مستانه و هق هق مهش ييبار نوبت زندا نياومدم ا
 اسيمق نيخواستم بفهمه ا. گرفتم دهيادن ازم،ين يطاها رو با همه . چون من اصال جوابش رو هم ندادم دمينشن يزيمطمئنم چ يول. تگف يچ

 .چه به روزم آورده دهيخواستم بفهمه كه نفهم. گرفته شدنه دهياز حس بد ناد يكوچك
 كم است يزيجا چ نيا «

 دلم  يها رانهيو

 تو را ندارد  گريد

 دخترانه ام را  يايدن تو،

  يكرد خراب
  يديآتش كش به
 » . يبرد غماي به

 . شيرتيتو نگاه دردمند و غ ننينشستم و پا انداختم رو پام و گذاشتم پاهام سخاوتمندانه بش. ييطال يها هيبا پا يمشك مخمل لينشستم رو م رفتم
 . رونيقرار بود با بهروز برن ب. اون جا اديپسر خاله زهرا ب نيبود ام قرار

 .مخاطب قرارم داد فرشته
 رها جان؟ ـ

 .فه نكنبهش اضا شوندياسمم رهاست، لطفا پسوند و پ ـ
 ؟يمثل بنفشه جان ازدواج كن يخوا يم اي يدار ليقصد ادامه تحص ؟يخون يم يچند سالته؟ چ. بله، بله، متاسفم ـ

 . نگاهش كردم متعجب
 ؟يكن يم ميخواستگار يواسه پسرت دار اي ؟يريمن رو بگ ييايب يخوا ينكنه م ـ

دور مچم و كشون كشون از خونه بندازمش  چونمشونيبلندش و بپ يموها خواست دست بندازم تو يفقط دلم م. دونستم چم شده يهم نم خودم
 .رونيب
 .نيباهات آشنا بشم، هم شتريفقط خواستم ب ـ

 .كه اخالقش زبان زد عام و خاص بود يدختر. خوردنش شده بود نيباعث زم شيكه صبور يدختر. من رها بودم يول
 . كه بشه ادامه بدم دوارميقصدش رو كه دارم ام. يهفده سالمه و سال آخر تجرب ـ
 .و خوند و معنا كرد ديطاها د نيغمگ يكه حزنش رو چشما يلبخند. كردم شيلبخند محزون هم چاشن هي و
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 :زنگ در بلند شد يصدا
 .رها در رو وا كن ـ
 .بفرما تو. جان نيبله؟ بفرما ام ـ

 .ر خالهاعتنا بهش رفتم استقبال پس يب. كرد رميكه خشم نگاه طاها غافلگ برگشتم
 . يديخاله خوبه؟ چرا زحمت كش ؟يسالم، خوش آمد ـ
 . به به آقا طاها، شادوماد. گل واسه گل آوردم. نبود يزحمت ـ

 . ستيمن ن يطاها گهيبندازه اون د ادميخواست . از عمد گفت! شادوماد. هيفكر كرده خبر دهيعرصه رو باز د. دلم تلخ شد يمزه  اَه،
 ديشا. هم شهوت ديشا. داد يپسرانه رو م طنتيش يبو ييجورا هيكه  يا رهينگاه خ. كردم يرو رو خودم حس م نيام ي رهيمدت نگاه خ تمام

 .هم دنشيرو خوندنش سخت نبود، فهم نيكرد وجود ام يخصم نگاه طاها كه بمبارون م يول. نيهم تحس
 يبه اون همه توپ له شده  دنيرو بست و پاهاش چسب در. و پرتم كرد تو اتاقم ديدستم رو محكم كش يكيكه كمك مامان كنم كه  رفتم

 .نگاهش كردم يدلتنگ و طوالن. مكث دار و تو سكوت نگاهشون كرد. يشكالت
. خوش رنگم يپا و بازوها يباز و لخت ي قهيكه دوباره نگاهش افتاد به . تو چشماش و به خورد نگاهم داد ختيرو آورد باال و غمش رو ر سرش

 : ديكرد آروم نگهش داره، غر يم يكه سع ييبا صدا. گرفت شيآت
 ؟ينپوش يرنگ نيمگه نگفتم ا ؟يديپوش هيچ نيا ـ
 :شد تو كالبدم، گفتم دهيدم ييحايمثل دم مس ،يبيامداد غ هيكه مثل  يبا خونسرد. دونم اون لحظه از كجا اومد يكه نم يخونسرد با
 . هگوش كنم؟ فرشته جونت رو بگو نپوش ديتو بگو، من چرا با ـ

دستاش رو دو طرفم گذاشت . و چسبوندم بهش واريام و هلم داد طرف د نهيدست گذاشت تخت س. ستاره شد يب. تر شد رهيچشماش ت ياهيس
 . چشم تو چشم. صورت به صورت. رخ به رخ. صورتم كيو صورتش رو آورد نزد

 !يكن يتنت نم يرنگ نيا گهيوقت د چيو ه ياريدرش م يريم ـ
 چرا؟ ـ

 فت گ ضيغ با

 .رايكه ز نيا يبرا ـ
 .ومدميكوتاه ن يول دميترس ازش

 .گفت ياگه بد بود بهزاد م. خود يخود، ب يب ـ
 .گميمن دارم م يول ـ

سرم تو . ام نهيبه س دهياش چسب نهيس. وار بازشون كرد كنارم بيو دستام رو گرفت تو دستاش و آوردشون باال و صل نييرو داد پا دستاش
 .ش رو كرد تو موهام و زمزمه كردسر. گردنش بود يگود

 .تن لش بذارن نيذارم جنازه ات هم رو دوش ا ينم ـ
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 . شدم يزد كه داشتم كر م ياون قدر صدا دار م قلبم
  ؟يتو اتاق ؟ييطاها؟ طاها جان كجا ـ

 !بود ييفرشته عذابم، بانگ خوش رها يلحظه صدا اون
 م؟يكار كن يحاال چ ـ

 م؟رو چه كن نيفاصله گرفت، ا ازم
 .يخودم طونيش يكه گفت هنوز همون رها دميو شن ديخند. تو كمد لباسام و درش رو جفت كردم دميپر
 :ناز گفت با
 بم؟يجا غر نيمن ا يگينم ؟يطاها؟ كجا بود ـ

 .ببخش خوشگلم ـ
 ؟يبد مهيو جر يبش مهيجر ديبا ـ
 .... هس ياش چ مهيجر ـ

كنار  بيانگار صل. رفت ادشيفرشته و انگار من رو  كيمن و دست انداخت دور كمر بار ياطاه يقلوه ا يلب گذاشت رو لبا. كاملش كنه نذاشت
 .نباشه گهيد يهم آغوش نيبوده و قراره بعد از ا ييرها. هست ييرفت رها ادشيانگار . رفت ادشيرو  واريد

. تو ياليخ يشرم كردم از ب. تو ييايح يتم از بشكس. تناشون رو بهم لو دادن اونم تو اتاق من. سر تخت من دنيدراز كش. سر تخت من نشستن
كه تو  يتو آغوش. داد يطاها رو م يوسوسه  يكه هنوز بو يتو آغوش. پاهام و جمع تر گرفتم تو آغوشم. باز و كورِ تو يچشم بستم از چشما

 .خود شده بود ياز خود ب هاآغوش طا
 : لب گفتم ريز

 ....العفو ياله

 : تر شدم و گفتم جمع
 .... لعفوا ياله

 . دميام رو گذاشتم رو زانوهام و نال چونه
 .... العفو ياله

 : گم شدم تو اون حس تلخ حسادت و گفتم. طاها يتو نفس نفس زدنا دميبر نفس
 العفو  ياله

 : فرشته نفس گرفتم و گفتم يحس يكم آوردم و تو ب نفس
 . العفو ياله

 دهيرس يهم خوب موقع ديشا. دختر رو بغل گرفته هيپسر جوون بود كه  هياون لحظه . ودطاها نب گهيكه اون د يموقع. ديرس يبد موقع فرشته
 .دونه يدونستم حدش رو م يكردم و م يم تيبود من تو آغوشش احساس امن يهر چ يبود ول
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 ستيزيغم انگ يتراژد «

 و من، كنار قاب  يكنار او جا گرفت تو

 به حالم  يوا

 هوا  يو من ب يياين اگر

 » . تو را رماويب كم
 

 .نباشه گهيد يهم آغوش نيبوده و قراره بعد از ا ييرها. هست ييرفت رها ادشي انگار
 ميكه با دخترا قا يرفتم به اون روز. خانم جون يرفتم خونه ! ــــايچشمام رو بستم و رفتم تو رو. شدم يداشتم خفه م. متنفر بودم يكيتار از

 .ميكرد يم يموشك باز
*** 

 : داد زد يكي ام؟يچهار، پنج، شش، ب ام؟يدو، سه، ب ك،ي. شمردم يمن چشم گذاشته بودم و مروز هم  اون
 . ايب ـ

 يول. طور نيرو هم هم ديالله و مهش. كردم دايسارا رو پ. دميترس يازش م شهيكه هم كيتار يگنجه  هياتاق داشت و  يكل. خانم بزرگ ي خونه
 . ستاره نبودش

 شد؟ ميستاره كجا قا يديند نيام ـ

 .تو گنجه اس دم،يچرا د ـ
 .ترسم برم اون جا يمن م ـ
 .برمت يخودم م ايب ـ

 . ميكن دايرو گرفت و برد كه ستاره رو پ دستم
 . اون جاست برو ـ
 .ترسم يمن م يول ـ
 !نترس شتم،يجام، پ نيبرو من ا ـ

 .داد يم نم يبود و بو كيتار. رو هل دادم و رفتم اون تو يدر چوب نيبه بودن ام دلگرم
 ؟ييجا نيستاره ا ـ

 .بلند دو كودك يبسته شد و بعدش خنده  يوحشتناك يدر با صدا كه
 .نيام رون،يب اريمن رو ب! تو رو خدا. ترسم يمن م ن،يام ن،يام ـ
 كجاست پس؟ اره؟يدرت ب اديداد بزن طاها جونت ب ـ

 . ترسم يمن م نيام ـ
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 يكردم دو چشم قرمز و پر خون داره نگاهم م يداد و احساس م ينم و سركه آزارم م يوب. بلند و پشت سر هم. دنيكش غيكردم به ج شروع
 . كنه
 . بنفشه اومد يصدا كه

 ؟ييرها اون جا ـ
 :خواهشانه گفتم ه،يسكسكه و ترس و گر با
 .بنفشه ؟يبنفشه كجا رفت. در رو روم قفل كرده نيام. ترسم يبنفشه، بنفشه، من م ـ
 .دمينگران طاها رو شن يصدا يعد از مدتاومد و ب ينم ييصدا چيه
 . ارميهـــا؟ االن درت م يجام، نترس نيرهـــــــــا؟ من ا ـ

 .زهياحساس كردم چقدر برام عز ميبا تمام كودك. راحت شد الميخ. گرم شد دلم
 .نكنه تتيچشمات رو ببند تا نور اذ. كنم يرها دارم در رو باز م ـ

 :دم گوشم گفت يكيكه  دميكش غيج. و از جا كنده شدم رو محكم رو هم فشار دادم چشمام
 .نترس رها، منم، نجاتت دادم، در آوردمت ـ

پله و نشوندم رو پاش و  ينشست لبه . رو بلوزش ختنياشكام ر. اش نهيرو حلقه كردم دور گردنش و سرم و فشار دادم به س كميكوچ يدستا
خوردم و  چيبا دو تا انگشت پهلوهام رو قلقلك داد و من پ. ديكف دستام رو بوس. ديرو بوستپلم  يگونه ها. بافته شده ام يرو موها ديدست كش

كه بنفشه نگران از  دميخانم جون و من اون روز فهم يتو خونه  ديچيطاها پ يخانوم گفتنا يمن و تپل يخنده  يصدا يبعد از مدت. اومد داشكم بن
 يم يكه بنفشه هم گاه دميفهم. از لج طاها با كمك ستاره من رو اون تو حبس كردن نيام دميفهم. كمكم آورده يترس من، رفته و طاها رو برا

 .باشه ربونتونه مه
*** 

پر  يچشم بسته بودم تا بوسه ها. پر از ناز فرشته رو يخنده ها يدست گذاشته بودم رو گوشام تا نشنوم صدا. نشسته بودم يكيمن باز تو تار و
 :باز بنفشه شد خواهر و صدا كرد كه. نميالتهاب طاها رو نب

 . باال تنهاست ديتو؟ طفلك مهش يكجا رفت م؟يكمك سفره بنداز ايمگه مامان نگفت ب ؟يرها تو اتاقت ـ
. بلند شد عيسر. پر اشكم رو نشونه رفت يزده اش چشما رونياز حدقه ب يكه طاها به شدت سرچرخوند طرف كمد و چشما دميدر د يال از
 : بلند كرد و رو كرد به فرشته نيزم رو از رو شرتشيت
 .خدا لعنتت كنه فرشته، خدا لعنتت كنه ـ

 . تو موهاش و در رو وا كرد ديدست كش. تند تند لباسش رو مرتب كرد فرشته
 .ستيجا ن نيجا، رها خانم ا نيكرد اومدم ا يسرم درد م يبنفشه جان ببخش كم ـ
 .اش ختهينامرتب و بهم ر يتو موها ديدست كش. برگشت طرف كمد ريسر به ز طاها. رونيب امينتونستم ب. همراه بنفشه رفت و
 .ييرفت تو اون تو ادمي. دميبه ابوالفضل قسم نفهم. دمينفهم. چم شد هويدونم  يببخش رها، نم ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا رز صورتي –پروانگي يك پروانه                            

wWw . 9 8 i A . C o m  77 

خواستنم فرو  واريگفت و د. ختيفرو ر مياعتماد و خوش باور واريگفت و د. واريگفت و سرش رو با شدت زد تو د. واريبه د ديو مشت كوب گفت
 .له شدم وارهايد نيآوار تمام ا ريگفت و من ز. ختير
مامان . بود ينيرنگ يسفره . نشست سمت چپم ديو مهش نميخواست كه كنارش بش ييدا. سفره انداختم هيرمق رفتم باال و كمك بق يجون و ب يب

 :دم گوشم زمزمه كرد ديمهش. دمياز طعم رنگاش نفهم يچيكه ه ينيرنگ يسفره . گذاشته بود شيباز كدبانو بودنش رو به نما
 ؟يخور يرها چرا نم ـ
 .رميندارم، س ليم ـ
 .يديطور خودت رو عذاب م نيرها به جان خودم ارزشش رو نداره كه تو به خاطرش ا ـ

. ستيدونستم اصال اون جا ن ين مم يول. كرد يفرشته گوش م يدرگوش ينخورده بود و داشت به ظاهر به حرفا يزياونم چ. شدم بهشون رهيخ
 .دميفهم ينگاهش رو م ينيمن سنگ. كرد يحتما داشت نگاه م. شدم نيسنگ. و حس كردم كه سرش رو داد باال نييسرم رو دادم پا

 .خوام يزمان م يدونم ول يم د،يدونم مهش يم ـ
 .يليرها، خ يزيعز يليبرام خ ـ

و بهزاد و  نيرو زم ديدراز كش دينشستم رو كاناپه و مهش. مينيرو كه تازه گرفته بود، بب يلميتا ف نييپا ميبهروز رفت شنهاديغروب به پ يكاينزد
طاها و دست انداخت  يخجالت نشست رو پا يفرشته ب. و تخمه خوردن شدن دنيد لميدستشون مشغول ف ريبالش گذاشتن ز هي يكيبهروز هم 

فرشته رو از خودش باز كنه كه محكم تر حلقه  ياومد دستا. قرارم و قرارم رو گرفت ياه بگره خورد تو نگ زانيو گر دهينگاه طاها ترس. گردنش
 يگوله . لحظه آتش گرفتم كي. خواست كه اون، اون جا باشه. خواست كه داشته باشم. رو خواست تيدلم اون آغوش و اون امن. شون كرد

به گوشم خورد،  نيرالمومنيمسجد ام يكه از گلدسته  ياكبر... بانگ ا يول رونيطاها بكشمش ب يكه از بغل شرع رداشتمب زيخ. شدم شيآت
كه  ياون. از اولشم مال تو نبوده. آغوش از اولش هم ممنوعه بوده نيا. ستيمال تو ن گهيكنه و بگه رها خانم اون د دارميبود تا ب يليس هيانگار 

 تين يچادر گل دارم رو سر كردم و رو به قبله قامت بستم و ه. د شدم و وضو گرفتمبلن... اشهد ان ال اله اال ا. مال خودشه شه،االن اون جاست، حق
سجده كردم و هق هقم رو حل . گفتم و دوباره وضو گرفتم و باز از نو نشستم سر سجاده ام... استغفرا يصورتم از اشك تر شد ه يكردم و ه

 .دميزاده و نال نكردم تو اذان موذ
مالله  ئَُلكني اَسظيمِ االْع كمبِاس 

 از تو خواستارم به نام بزرگت ! خدايا

 .صبر بده بهم
مظيمِ  اللهالْع كمبِاس ئَُلكني اَسا 

 . دادم برس به
مظيمِ اللهالْع كمبِاس ئَُلكني اَسا 

 . نيمن رو هم بب ايخدا
مظيمِ اللهالْع كمبِاس ئَُلكني اَسا 
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 . طاقت ندارم گهيد رم،يم يام، دارم متنه يليخ ايخدا
 . ضجه زدم ينسبتا بلند يبار با صدا نيا

مظيمِ اللهالْع كمبِاس ئَُلكني اَسا 

 تو ايخدا. خود دار باشم نياز ا شتريتونم ب ينم. ارميدووم ب نياز ا شتريتونم ب ينم. و دم نزنم نميبب نياز ا شتريتونم ب ينم ر،يجونم رو بگ ايخدا
دوباره و  وچشمام رو بستم . اومد يم ييآشنا يبو دمينفس كش. در اتاقم بسته شد. سر كه برداشتم! خــــــدا دميو جاللت قسمت م يرو به بزرگ

 .دميده باره هوا رو بلع
*** 

كرد آرومشون  يم ين سعماما. شده زميخوردم كه باعث آزار عز يحرص م. كردن يكه خونه مون بودن، تمام مدت دعوا م ياون چهار روز تو
. خودشون تا طاها هم آروم بشه يباالخره مامان از بنفشه خواست كه فرشته رو ببره خونه . اومد يپا داشت و كوتاه نم هيمرغ فرشته  يكنه ول

 زهايچ يليكه شاهد خ رو ياتاق. اتاقم رو عوض كنم نايا ييگرفتم به محض رفتن دا ميكردم كمتر برم تو اتاقم و تصم يم يروز سع ونبعد از ا
 .بود ختنميرو كه شاهد فرو ر ياتاق دميرو كه توش لذت گناه رو چش ياتاق. بود

كنار ضبط نشسته بود و . دمشيدر اتاقم رو كه باز كردم د. اومد يآهنگ م يصدا. ميتا باهم نگاهش كن ارميازم خواست آلبومم رو ب ديمهش
 .داد يداشت به آهنگ محبوب من گوش م

  اديپات از همه جاده ها م يصدا يايم يوقت «
 » .... اديم ايشهر دور كه از همه دن هينه از  انگار

 .و مثل خودش زانوهام و جمع كردم تو شكمم نيرو زم واريكنج د نشستم
 ».... رسه يم دنيد يشه لحظه  يكه در وا م يتا وقت «

 .شد بهم رهيخ حرف تو سكوت چشماش ايدن هيبا . رو آورد باال و نگاهم كرد سرش
 ».... رسه آه يمن م ي نهيبه س نيكه جاده است رو زم يهر چ «

 .رنگم يآب ديجد ي چهيقال يشدم به گال رهيو خ نييرو انداختم پا سرم
 همه كسم  ييكه تو يا «

 » .... نفسم رهيگ يتو م يب
 .چشمم رو گرفت. تو بود نيموهاش كه ع ياول از همه رنگ و بلند. دمشيد يوقت ـ
 ».... رسم يخوام م يم ياگه تو رو داشته باشم به هر چ «
 فقط به خاطر موهاش طاها؟ ـ

 .گرفت از سكوت يداد به كالم و جون م يكه جون م دهيها يبود و صدا سكوت
 تكرار بكنم  يقلبم رو واسه ك يستيتو ن يوقت «

 » .... بكنم داريب يخواب آلوده رو واسه ك يها گل
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 .زدم به تار موهاش رها دل شكسته ام رو بند ـ
 دونه بپاشه يعشق واسه ك يدست كبوترها «

 » .... تونه بدون تو زنده باشه يتن من م مگه
تختم مقابل چشمام باز شد و من  يكه تو اتاقم رو يهمون مشت. دستش مشت شد. نگاهش كالفه شد. رو زانوهام ختير ن،ييسر خورد پا اشكم

 .پوچه و پوچِ ستيتوش ن يگل چيكه ه دميد
 .دل نكندم. دل نكندم ازت به خدا. ازت رها دميدل نبر ـ
 همه كسم  ييكه تو يا «

 » .... نفسم رهيگ يتو م يب
 .به موال فقط دل دادم. نيفقط دل دادم رها، هم ـ
 تكرار بكنم يقلبم رو واسه ك يستيتو ن يوقت «

 » .... بكنم داريب يخواب آلود رو واسه ك يها گل
 .يرو طاها، به خدا كشتمن  يكشت يول ـ
 دونه بپاشه يعشق واسه ك يدست كبوترها «

 » .... تونه بدون تو زنده باشه يتن من م مگه
 .طاها يديو بر ينفسم رو كه به نفست بند بود رو گرفت ـ
 خوام ينه من تو رو واسه خودم نه از سر هوس م «

 » . خوام يتو رو واسه نفس م يمن يدوباره  عمر
 .فحشم بده رها. طاقت اشكات رو ندارم يدون يتو كه م. نكن هيگر. قدر معصوم زل نزن بهم نيدختر ا. مونميسگ پش نيــــا عرهــــــــ ـ

 .دستام رو از رو پاهام بلند كرد و گرفتشون تو دستش. و زانو زد جلوم اومد
 كار كنم؟ يرهــــــــــــا تو رو خدا بگو چ ـ

 .دشونيبوس. شدن شيز اشكش خبه صورتش و انگشتام ا چسبوندشون
 .رهــــــــا رميگ يم شيدارم آت ـ

دست بلند كردم و با تمام قدرت زدم تو . عقب دميكش. باهام بلند شد و اومد كه بغلم كنه. و بلند شدم رونيب دميرو از تو دستش كش دستم
 .من طاها رو زدم. رو با اون ضربه شكوندم من شكسته، تمام بغضم. من رو عشقم دست بلند كردم. زدم يليمن به طاها س. صورتش

 .با اخم جوابش رو دادم. با لبخند نگاهم كرد. گذاشت رو گونه اش دست
 .خوشحالم ،يرها بزرگ شد ـ

 كه بوسه زده بود به يبه دست. كرد يكه ذق ذق م يبه دست. همون جا پشت در نشستم و ناباور نگاه به دستم كردم. رونيرو باز كرد و رفت ب در
 .گرفت يم اديرو داشت  يكه باالخره راه پروانگ يبه دست. صورت طاها
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 يريآتش هم كه بگ «
  يهم كه بشو خاكستر

  ياول راه تازه
 عشق تو  يخاكستر شده  من

 دست باد  در

 » . و آسمانم نيزم انيم ييجا
 

 :دهم فصل
دو دل  يتونم تالق يمنم م. كنم يتونم تالف يمنم م. باشم يتونم قو يم بهم نشون داد منم يلياون روز اون س. كارها كرد يليخ يليروز اون س اون

 .ضربه محكوم كنم هيرو با 
 بهزاد؟ ـ

 ؟يجانم خواهر ـ
دلم . لبخند زدم. بنفشه نبود يبود، مهربون بود و اصال مثل چشما يكه پر از طراوت بود، بهار يسبز خوش رنگش، سبز يشدم تو چشما رهيخ

 .بود يچقدر مهربون و دوست داشتن. چقدر پشتم به حضورش گرم بود. خواست يم رو يبرادر نيچقدر ا
 .يتو كه همش تهران ـ
 : گفت يو طاها م. زدن يكردن و باالنس م يم ياوقات ابروهام آفتاب مهتاب باز شتريخودم كه ب نيدرست ع. ابروش رو داد باال يتا هي
 . بهت زل بزنه يكس اديزنن به چهره ات و من اصال خوشم نم يدوزن؛ كوك م يآدم رو م يانگار. نكن شونيطور نينكن رها، ا ـ

 .بدون اون سر كنم رميبگ ادي ديهمه جا اون، همه كَس اون، همه وقت اون، با. من باز هم طاها يخدا اَه،
 خوب؟ ـ

 ؟ياتاق عوض يايم گميم ـ
 .و شكوندنو شروع كردم ترق تروق انگشتام ر دميچشم ازش دزد. نگاهم كرد پرسشگر

 رها؟ ـ

 .تكون دادم سر
 داره؟ يخاص ليدل ـ

 . كرد يداشت نگاهم م. يسكوت طوالن هيكردم،  سكوت
 م؟ياز كجا شروع كن. كنم يباشه رها من كمكت م ـ

 لشيدل .كنه ميتونست قا يرو نم دنشيغم خند يول. و بغلم كرد ديخند. شدم زونشيدستام رو حلقه كردم و آو. دمشيهوا و محكم بوس دميپر
 .كنم دايخواستم پ يرو نم
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و بزرگ رو به كوچه داشت، و درخت  يقد يپنجره  هيرو ببرم تو اتاقش كه هم بزرگ تر بود و هم  لمياون روز رو كمكم كرد تا وسا تمام
. به جز اون بالش زيه چهم. يبه جز اون لعنت زيرو آوردم به جز اون تخت و لحاف رو، همه چ زيهمه چ. سارش بود هيسا يتنومند يهند شميابر

 .بد يجز اون خاطره  هب زيهمه چ
. ديپوستر فروغ فرخزاد و سهراب و شاملو رو برام خر. ميديكتاب خر يمعراج كل ياز كتاب فروش ميبا بهزاد رفت. رو دوست داشتم دميجد اتاق

 يوارهاينوشت و چسبوندشون به د يابر و باد يسه گال يرو كه من دوست داشتم رو تو برگه ها ياون روز اشعار. بود يماهر سيبهزاد خوشنو
 :نوشت ريس يرنگ بزرگ با جوهر آب يكاغذ كاه هي يرو. تاقما يصورت

  يبخش يديگرم گرمي نم «
 خورشيد يخ بسته  يا عشق،

 نوميديست  يام صحرا سينه

 » . ام، از عشق هم خسته خسته
 :شرم از حضورش زمزمه كردمنگاه كردم و بدون  باشيز يبه رو. نگاهش كردم يخستگ با
 سرد  يباز من ماندم و خلوت «

 دور  يز گذشته ا يخاطرات

 كه با حسرت و درد  يعشق ياد

 » . و خاموش شد در دل گور رفت
و نقل  ييجا به جا شهيهم. كردم بزرگ شدم ياحساس م. حس خوب داشتم هي. غروب مشغول مرتب كردن اتاقم بودم يها يكيروز تا نزد اون

 .كردم خوشحال هم باشم يم يسع. بودم يراض. ديرس يرساتر و بلندتر به گوشم م يلياذان خ ياتاق صدا نيجا تو ا نيا. ستيسخت و بد ن مكان
و پنجره رو بازِ بازِ  دميپرده رو كش. ستيتو كوچه ن يبا خودم گفتم ساعت پنج صبح كه كس. اتاقم پهن كردم يقد يام رو رو به پنجره  سجاده

 چيكاش ه. پر از صواب نشستم رو سجاده ام و مشغول خوندن دعاها و اعمال اون روز شدم يبعد از خوندن اون دو ركعت كوتاه ول. مباز كرد
 !زد، كــــــاش يروز و اون روزها هوس باز كردن پنجره به سرم نم ونوقت ا

 شهيو قشنگ هم اهيجفت چشم س هي يول مشونيديوقت ند چيهكه من  ييآدم ها رون،يب يو آدم ها دميجد يايدن يپنجره شده بود دروازه  اون
و خلوت  نشيشسته تو ماش يمن از ساعت دو شب م دنيكه به خاطر د يآدم. نظر داشته ريمن رو ز يهند شميپشت اون درخت بزرگ ابر

 . شده يخلوت من م نينش
رو دادم جلو و شروع  سميگ. شميآرا زيم ينشستم رو به رو نييشام نخورده اومدم پا. طاها رو كرده بود يهوا، هوا يب يشب دلم بدجور اون

 . كردم به باز كردن بندا و حلقه هاش
 باز كن از سر گيسويم بند  «

 گيرم پند  يبس كن، كه نم پند

 دل بستن  ياميد عبث در
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 » آخر، تا چند؟  يبگو تا به ك تو
 .خورد زيبرس از دستم ل. از اشك شدنچشمام پر . تو شكن موهام دميرو برداشتم و كش ييدسته طال برس

 خوب دانم كه مرا برده ز ياد  «

 هم از دل بكنم بنيادش  من

  يخبر يكه ز من ب يا ،يا باده
 » ..... تا ببرم از يادش يا باده

 .رونيتا صدام نره ب دميو لب گز زيرو گذاشتم رو م سرم
 شوخ  ياز روزنه چشم شايد«

 به دلش تافته است  يعشق برق

 اگر تازه و زيبا بودم  من

 » ....زمن تازه تري يافته است او
 .دياشكم چك. ديشونه هام لرز. رو مشت كردم و گذاشتمشون رو سرم دستام

 نوشيده است  يشايد از كام زن «

 مرا  يو عطر نفس ها يگرم

 به او داده و برده است ز ياد  دل

 » .... مرا يو زيبا يعصيان عشق
 .و مغزم آخ گفت دميموهام رو كش. و دلم آخ گفت زيرو كوبوندم به م ميشونيپ. گ انداختم تو موهامرو باز كردم و چن مشتم

 و جز اينست، بگو  يگر تو دان «

 چه شد نامه، چه شد پيغامش  پس

 دانم كه مرا برده ز ياد  خوب

 » . آن كه شيرين شده از من كامش ز
دونستم چقدر  يحاال كه م يفراموش كردنش سخت بود حت. عرش به فرش افتاده بود يدارو داشتم كه از بلن يحس كس. كرد يتنم درد م تمام

من تو اون لحظه . و حاالها نداشتم يمن كار به حت يول. حاال يحت. بودم دهيرو د نشيآتش يحاال كه بوسه ها يحت. آغوش فرشته است يتشنه 
محكم بغلم . برگشتم و رفتم تو آغوشش يبسته و اشك يبا چشما. فشارش داددست گذاشت رو شونه ام،  يكيرو گرفته بودم كه  اشدلم بهونه 

 . مادر تكون تكونم داد تا آروم بشم هي نيكرد و ع
 .يخواهر يريم نيرها نكن با خودت، رها از ب ـ
 .... راحت چه اديم ادمي يوقت. رميگ يم شيآت دهيكه نجنگ اديم ادمي يوقت. سوزم يدارم م. راحت ازم گذشت يليبهزاد، خ ـ

. پنجره رو باز كرد و ازم خواست منم برم كنارش. رونيضبط و روشن كرد كه صدامون نره ب عيسر. ام بلند شد هيگر يادامه بدم و صدا نتونستم
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نگم و  يچيقول گرفت كه ه يول. دست انداخت دور شونه ام و خواست كه آروم باشم تا برام بگه. رفتم كنارش ميبا همون بلوز و شلوارك سرخاب
 .خودم نگهش دارم شيپ
 يازش خبر گهيچطور شد طاها رفت و د يهوش بود يشد كه اون روز تو اتاقت تو بغل طاها، اون موقع كه ب يچ يوقت فكر نكرد چيرها؟ ه ـ

 نشد؟

 : رو بلند كردم و ناباور نگاهش كردم، كه ادامه داد سرم
  ره؟يبابا اومده بود برامون خونه بگ ادتهي ـ
 . بود رازيبنفشه هم ش ادمه،يآره  ـ
اومدو و . برگرده عيو سر اديبهروز مجبور شد با پرواز تهران ـ اهواز ب. ارهيبابا فراموش كرده بود شناسنامه اش رو همراهش ب. نيآره، آفر ـ
 دهيرد تو رو از تو بغلش كشك يم فيتعر. يهوش تو بغلش يباز اون جاست و تو ب يكه تو خورد يياون حرفا و كتكا يكه طاها بعد همه  دهيد
به زور  يكشم و بهروز گفته اگه دست از سرش برندار يگفت طاها گفته ازش دست نم يم. طاها شده و بحث باال گرفته ي قهيرون و دست به يب

 ؟يشناس يرو م يرها صاحب. يبه صاحب ميديشوهرش م
 آره؟ گه،يد يگيرو م ييپسر دوست دا ريپ ـ

 عاشق مستانه بوده؟ يو از بچگ شهيبهروز هم يدونست يرها تو م. رفته بود دم حجره شون تا خورده بود زده بودشاوهوم، همون كه طاها  ـ

 .نگاهش كردم يناباور با
 زنه؟ يبا محمد اون طور بد حرف م نتشونيب يهر وقت م نهيهم يپس برا ـ

و  يشد كه شد مخالف اصل نيشون رو به دل گرفته و ا نهيونم كا. هيو تعصب يعصب ياديگفت ز يم. مستانه بهروز رو دوست نداشت يآره ول ـ
تعصب پسرا رو  يول. ييايراحت تر كنار م يتو دختر. تونستم يكنم رها، باور كن نم يتونستم كار يمن نم. كنار بنفشه رفتن تو سنگر رو به رو

هر وقت  ؟يچ يعنيشوهر  يدون يتو هنوز نم. سخته شده برات گهيد يكيزن  ينيو بعد بب يرو دوست داشته باش يكيكه  نيا يناسش ينم
طاها بهم زنگ زد و خواست كه كمكش كنم و من ازش خواستم بكشه كنار تا كمتر تو رو . يفهم يمنظور امروز من رو از تعصب م يازدواج كرد

وقت  چيبهش گفتم كه بابا ه. دارهجون كتك خوردن ن گهيبهش گفتم رها د. كنه يبذار زندگ يواقعا دوسش دار هبهش گفتم اگ. كنن تياذ
 شيبه جان صدف قول بده پ يول گميمن برات م. است گهيد زيچ هيكه چرا بنفشه واسه بابا  يبود يشاك شهيهم گه،يد زيچ هيرها . شهينم يراض

 خودمون بمونه، خوب؟

 .داداش دميقول م ـ
بله مژگان  نهيب يگرده م يبعد از دو سال كه برم تيكو رهيكار م يبابا واسه  يوقت. دختر خاله داشته به اسم مژگان كه ناف بر هم بودن هيبابا  ـ

 يم يبا مامان عروس يوقت يول دهيكش يدونم بابا چ ينم. براش پستش كردن ييجورا هي كاستيكه ساكن آمر يكيخانومش رو شوهر دادن به 
به مژگان و مادر جون  بشيبه خاطر شباهت عج دهيفشه رو بهشون مبعدشم كه خدا بن. نده يخوره دختر به عشق و عاشق ياولش كه قسم م. هكن

 .شهيدختر مو بور و چشم سبزش م نيبابا عاشق ا
 :تعجب و بهت گفتم با
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 .خوب تو هم چشمات سبزه ـ
 . دميكش يمادر يمن به خونواده . رضاست ييدا هيشب كلمياجزا صورت و ه ي هيمن فقط چشمام سبزه و بق يآره ول ـ

 نيبابا ا يستيبود با يمژگان افسانه ا نيا هيكه بنفشه شب نيفقط به خاطر ا. رضاست ييدا يها يجون نيگفتن بهزاد ع يهمه م. فتگ يم راست
 رطو نيخانوم رو هم ا نيتازه بدل ا رهياش رو به دل بگ نهيكه ك نيا يبه جا. بابا چقدر بچگانه عمل كرده! من يبه الالش بذاره؟ خدا يل يطور ل

 ره؟دوست دا

 هي اديكه باز داشتن من رو  يسرم رو بلند كردم و چشم دوختم به اون همه ستاره ا. دادم بهش هيكه رفت همون جا كنار پنجره موندم و تك بهزاد
و  دنيرقص يم يشبانگاه ميتو نس گوشانهيزدم پشت گوشم كه باز يدست موهام و م هيبا  يخودم بودم و ه االتيغرق تو خ. انداختن ينفر م

كنار رفتم و پرده رو  عيسر. رونيب دميكش الياز تو اون همه خ يخش دار يسرفه  يبه شوق اومده بودن، كه صدا. بوسه زن بر چشم و گونه ام
از ب واشيپرده رو  يال. طور نبوده باشه نينه نه، خدا كنه ا! من يخدا ده؟يد يطور نيمن رو ا يكس يعني. زد يقلبم تند تند و بلند بلند م. دميكش

 .كرد سرفه هاش رو نگه داره يم يكوچه زل زده بود به پنجره و سع يروشن كيمرد بود كه تو تار هي دم؟يد يكه بله، چ ردمك
 زند در گوشم يراه به راه زنگ م «

  تمام
  تيها امدنين

 شوم  يكر م دارم

  ميايجا، در كنار سكوت دن نيا
 در خاطرم  تو

 » . يبه پا كرده ا يولوله ا چه
 حيمفات. داد يبد م يدلم گواه. بود دهيچشمم ترس. انداختم تا تو اتاقم معلوم نشه يكردم، پرده رو م ياون روز به بعد هر وقت پنجره رو باز م از

. ميدلتنگ يتمام لحظه ها كيشد شر. كرد يبود كه اون طور آرومم م يتو اون كلمات عرب يزيدونم چه چ ينم. الجنانم شده بود تمام آرامشم
اون . زميثار اللَّه وابنَ ثارِه بخونم و اشك بر اي كيمحرم باشه كه اَلسالم عَل ديحتما كه نبا. الغوث بگم يشب قدر باشه كه اله يستيبا يتما كه نمح

بود، همه جا سكوت، ساكت  ومشبا كه همه جا آر. كردم باز هم هر روزم ماتم بود هر روزم عزا بود و هر روزم درد بود يكه م يروزا با تمام سع
نشستم و واسه آرامش دل  يموندم و تو نور شمع م يم داريخواب بود، من ب زشيعز اديبه  اي زشيرو، همه جا، همه كس، كنار عز اهويكرد ه يم

 . خوندم ينا آرومم توسل م
ابٍ إِنَّكسرِ حِبَغي نْ َتشَاءقُ مَترْز 

 . يده  زى مىحساب رو يتو هر كه را بخواهى ب همانا
 . رو آرامش خاطر قرار بده ميروز. خوام يم يمن ازت روز ايخدا

 الصبر  ياله

 . كمك كن تا فراموشش كنم بهم
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 العفو  ياله

 .گفتم يچقدر دخترانه ذكر م. چقدر پاك بودم. اون سال ها چقدر مومن بودم. كن تا هوس آغوشش رو فراموش كنم كمكم
*** 

و  نشيو ب نياعداد و كرموزوم ها و اتمسفر زم يايكردم با غرق شدن تو دن يبودم و سع يدانش آموز زرنگ. يياآخر بود و امتحانات نه ترم
 . فراموش كنم اون چه رو بهم گذشته بود نوسيس

ش شك گشتم كه به درست و غلط بودن يسوال م هيخونه و همون طور كه كتاب دستم بود دنبال جواب  ميگشت يبرم يتياز امتحان با گ بعد
 .داشتم

 رها اون جا رو؟  يه ـ

 كجا رو؟ ـ

 با توام رهــــــا؟. اديجونت كه در نم يرينگ ستيبار ب هيحاال . رونيبكش ب يخدا سرت رو از تو اون لعنت ياَه رها، محض رضا ـ

 .دميخند
 رون؟ياز تو كجا بكشمش ب ـ

 . و زد تو سرم ديخند
 گن؟يم يمردم چ يگيزشته، نم ابون،ينكن تو خ! خر ي وونهيد ـ

 .دوباره سرم رو كردم تو كتاب و
 رهــــــا؟ ـ

 ....تيدونم كدوم رو زدم به خدا گ ينم يكرد سيپ سيدرد و رها، مرض و رها، كوفت و رها، از بس سر جلسه پ ـ

 .اومده؟ همون آقا چشم قشنگ خودمونه ها يك نيخفه شو رها، اون جا رو بب ـ
 . آشناش يابرو و اون چشما كيبود و دستش رو به عالمت سالم برد نزد ستادهيرنگ ا يدوددوو  هيرو آوردم باال، كنار  سرم

 . پشياز ت اديخوشم م! خودشه نيع. چه نازه نيرو بب نشيرها ماش يوا ـ
 . خواستم دهنش رو ببنده شياخم نگاهش كردم و متعرض به پرچونگ با
 .مال خودت يمفت اد،يخوشت م ـ
 .كور شده رو گرفته يخدا زده پس كله اش چشمش تو فيح يول. رو به نامش كنم ميل زندگجان من كه حاضرم ك يا ـ
 !ازش اديچقدر بدم م. گور به گور شده يپسره . رهينگ اهيخوام صد سال س يم ـ
 اد؟يرها دلت م ـ

 .مبارك رو ببند تا خودم نبستمش يحاال هم اون گاله  ره،ينه دلم م ـ
نوبرش رو  ياَه اَه اَه، انگار.نييپا ارميصورتش رو ب ونيبه خودم بگه تا دكوراس اديب ؟يگفته تو مودب و محجوب يك دونم ينم. ادب يبد اخالق ب ـ

 .افتاده لياز دماغ ف ي دهيادب آدم ند يب يافتن دنبال تو يراه به راه م يو ه ننيب يمن رو نم يها يملت كورن كه خوشگل. آورده



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا رز صورتي –پروانگي يك پروانه                            

wWw . 9 8 i A . C o m  86 

 .بود ليشد، سرد كردنش با حضرت ف يت داشت چونه اش كه گرم معاد. كنه يم يدونستم داره شوخ يم
 . كردن خيدستام . زد يقلبم تند تند م. بودم دهيترس. رفت يپشت سرمون راه م يبا فاصله كم. ميكه ما بود ابونيسمت خ نيبلند اومد ا يقدما با
 .ديخانوما خسته نباش ـ
 . ث شد آخش بره هواتو پهلوش و باع دميكه با آرنج كوب ديخند زير يتيگ
 ! يوا ـ
 .بشه بشيمرض و آخ من هم نص و
 ؟يزن يخدا رو م يحاال چرا اون بنده  ـ
 ؟يزن يآكله گرفته چرا من رو م گهيراست م ـ
 .ابونيو دنبال خودم بردمش اون طرف خ دميرو كش يتيگ يمانتو ينگفتم و گوشه  چيه
 ؟يشمار يمورچه م يتيگ يريبم يا. و بد بشه نهيوز اومده ممكنه بببهر. ميپا تند كن زود برس ستيبدو تا ن. يتيبدو گ ـ
رها اَه اَه االن شصتم . كرده تو انگشت پام، نه انگشتم رفته تو دماغم ريرها نگاه دماغم گ يوا. دختر شصتم رفت تو چشمم. تر واشيرها  ـ

  ست؟يرو كفشم ن يزيچ نيرها نگاه كن بب ه؟يدماغ
 ! بكن دختر بالرها بپر باال نگاه  رها،
 .رها طاقچه باال، كشته من رو اون لب باالت، دندون طالت رها رها،
تونستم از تجسم  يگرفتم نم يلبم رو گاز م يهر چ. خنده رينتونستم خودم رو كنترل كنم و با صدا زدم ز گهيقدر چرت و پرت گفت تا د اون

 .نخندم يتيشصت پا و دماغ گ
 هر هر و كر كر نباشه؟ نيا يجا ابونيتو خ يكن يفكر نم ـ

 .كشم از دسته توئه يم يكه هر چ يتيگ يريبم يمگه نرفته بود؟ ا. شد داشياز كجا پ نيا. خوردم جا
 :دونستم برافروخته و سرخه پرخاشگر گفتم يكه م يطرفش با چهره ا برگشتم

فكر  د؟يكن يو رفتاتون واسه دختر مردم دردسر درست مآمد  نيبا ا ديكن يمزاحمت نباشه؟ فكر نم يجا ابونيتو خ ديكن يفكر نم ؟يشما چ ـ
 د؟يو هم كالمش بش ديريسر راه دختر مردم رو بگ دينبا ديكن ينم

 :زدم كه با خنده گفت يروندم و حرف م يگاز م تخته
 !گفت گل انار ديا بابهت گفت ره شهينم گهيچقدر هم سرخ شده د نيبب! يشياالن خفه م. شهيبد نم يبكن يرينفس گ هيدختر جون،  واشي -
كرد و  يكه ناكس يكس ادي. انداخت يم يكس اديمن رو . كردم ينگاه به چشماش نم. دونست؟ چقدر صداش آشنا بود ياسم من رو از كجا م نيا

 .هــــــا يكس بوده مثل تمام كس هيكردم اونم  يهمه كسش نبودم و داشتم باور م گهيكه د يكس ادي. رفت
 ! كاكل بالل ديگل انار خودتون ـ
 :التماس كنان گفت يتيگ
 . يكن يم نيبهشون توه يكن دار يرها از آقا چشم قشنگ معذرت خواه. ديآقا شما ببخش. يرها باز كه جوش آورد ـ
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 :دهنش و گفت يحرص نگاهش كردم كه دست گذاشت جلو با
 .من رو يمن برم تا نكشت. ببخش رها خراب كردم ،يوا ـ
 .امينم بصبر كن م ،يتيگ ،يتيگ ـ

 .ستمياز كوله ام رو گرفت و مجبورم كرد با زونياومدم از كنارش رد بشم كه الكپشت آو. كرد يم ميلب چشم قشنگ عصب يرو ي خنده
 ؟يآماده ا ـ
 بله؟ ـ

 ؟يآماده ا گميم ـ
 ؟يچه كار يكه برا نيا يعني نيمنم فرمودم بله و ا ـ

 :گفت و ميرو داد باال و نگاهش و دوخت به نگاه عصب سرش
 . خوام مامانم رو بفرستم خونه تون يم ـ
 اون وقت؟ يواسه چ ـ

 ؟يمادر دخترا واسه چ يخونه  رنيمادر پسرا م ـ
 .فتادمياز تك و تا ن يول هيمنظورش چ دميفهم

 !كارن ياز بس كه ب ديدونم شا ينم ـ
 . نگاهم كرد يحرص

 . نهيبب يجا محلمونه و ممكنه كس نيا ديلطفا كوله ام رو ول كن ـ
 .كنن دايتا واسه پسراشون كار پ رنيم رن،يمادر دخترا نم يخونه  يكار ينه رها خانوم، مادراشون از ب ـ
 ....داره؟ نه آقا مادر من يابيمامان من بنگاه كار  ديآهان نكنه شما فكر كرد ـ

 .كردم شيمعلوم بود عصب. معلوم بود كالفه شده. ادامه بدم نذاشت
 .يواسه خواستگار انيم. يزن يبند حرف م هي. دختر ريه جگر بگكم دندون ب هي ،يوا ـ
كه مد نظرتونه مادرش دختر دم بخت نداره تا كار  ياون خونه ا. ديساعته من رو وسط كوچه نگه داشت كي. آقا ديگفت يرو از اول م نيخوب ا ـ

 .است، خدانگهدار ابندهي ندهيجو د،يكن يم داشيپ ديبگرد. بدن دستتون
 .اديحتما م دينتظرش باشفردا م ـ

 يدلم م. معرفت گفتنش شدم يشونه ام و از لج با كوله ام كوبوندم بهش و باعث آخ ب يكي نيگفتم و كوله ام و انداختم رو ا يلب ريز يبابا برو
گ نده، بكوبونم تو سر جلسه رن شونيكيوقت  هيكه نكنه  نيكه گذاشته بودم توش، از ترس ا ياون همه خودكار ينيخواست كوله رو با سنگ

 .با تصور مالجش لبخند اومد رو لبم و همون طور لبخند زنون از كنارش گذشتم و رفتم. مالجش
دنبال نور  يو چشم بگردون يبه آسمون نگاه كن يو ه يالغوث الغوث كن ينيباز شب نش يول. هم خوشگله دنتيخند. بخند خانم خوشگله، بخند ـ

 . ستمين يچون من راض. جهنم نجاتت بده كه عمرا خدا از آتش يبگرد ياله
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 .پشت سر هم كردو گاز داد و رفت يچند تا سرفه  و
اون  يعني. كردم يبود نگاه م رهيت ينقطه  هيكه االن فقط  نشيهنوز به ماش. نيبه زم دنيكرده بودن و چسب ريگ ريتو ق يپاهام انگار. شدم شوكه
 جا چه خبره؟  نيا! من ينه خدا. رفت يم جيه؟ دست گذاشتم رو سرم كه گآقا چشم قشنگ بود نياتاقم هم يپنجره  ريشب ز

كرد  ياومد من رو صدا نم يسر زده م ياگر كس ايخونه مون  اديب يكس واسه خواستگار چيداد ه يكرد و اجازه نم يبدجور مراعاتم رو م مامان
 . آورد يمن رو م يو بهانه درس داشتن و امتحانا ششونيتا برم پ

*** 

 ديدو يم مهيسراس ايدوخت به اون  يهر زنگ تلفن نگران چشم م ياومد خونه مون و با صدا يبنفشه هر روز م. بود يمطرح ليبنفشه وك هرشو
 يشاخكا. ديتراش يخواستگار برام م هيكرد و هر روز  يگوش مامان پچ پچ م ريز. شد يبچه م ي هيو باعث گر ديكش يسر صدف داد م. طرفش

داد و با  يزد و راه حل نشونش م يحرف م يبا كس ليكه اون شب عمو رسول داشت با موبا نيتا ا. كرده بودن افتيرو در يدامواج ب ميحس
كه  نيخواد؟ تا ا يكنه و چه م يبرام سوال بود اون جا چه م. دفتر عمو رسول رهيطاها م دميشن. در آروم كردنش داشت يها و حرفا سع ييراهنما

 ي وارهيمن دست گذاشته بود به د يخورده  نيچرا دروغ؟ دوباره دل زم. داد، اونم بعد از پنج ماه ينش رو طالق مداشت ز. صداش بلند شد
حاال كه . ديكش يم رونيكنج دلم ب يشده  ميقا يداشت خودش رو از تو پستو زيخ نهيكودك احساسم س. خواست از نو بلند بشه يام و م نهيس

 .خواست دوباره بخوادش و از نو شروع كنه يدلم م. رو برام گفته بود دنشينجنگ ليلبودم، حاال كه بهزاد د دهيفهم
 يدلم نم يول. تنگ شده بود ايدن هيدلم براش قد . نرفتم و موندم تو اتاقم رونيكه اومده بود ب يشب طاها مهمون خونه مون شد و من از وقت اون

 ال،فا، سل،  ،يتارش اومد و من گم شدم تو دو، رِ، م يصدا. بشم دواريام ياستم الكخو ينم. فتهيتو انگشتش ب يساده  يخواست چشمم به حلقه 
 يم مياون به س. دونستم باز بنفشه ازش خواسته بخونه و سه تار بهروز رو داده دستش يخوند و م يگم شدم تو غم صداش كه م. آهنگش ،يِس

هاجر شد و . وار به مسلخ برد ليشد و وجودم رو اسماع ميصداش ابراه. ديرقصچشمام  يخوند و اشك تو كاسه  ياون م. ديلرز يزد و دل من م
 :زمزمه كردم. كرد دايپ انيجر ميگونه ها ريبر كو دهيزالل از د يو زمزم نيشدم و پا كوفتم بر زم لياسماع

 . دلم برات تنگ شده. دلم برات تنگ شده طاها. ميگلستانت تنگ شده ابراه يدلم برا ـ
خواست آدم من هم به  يچقدر دلم م. سرخ حوا رو كرد بيسقف و دلم هوس س يسرخاب يو چشم دوختم به گچ بر نيرو زم دميكش دراز

خواهد و  يم ينگاه يدلم وسوسه . به اسم بنفشه يبه دور از همه و به دور از هر كس يدگاهيو رانده شود به تبع نديبچ بيلبانم س يوسوسه 
 .يبيس دنيچ
 شوم يمتارت  يدلخوش صدا «

 فشارند  يدستانت گلوگاه تار را م يوقت

 انگشتان مردانه ات  و

  ميزن بر لب هر س بوسه
 كنند  يم گذر

  يناخوش يِدلخوش چه
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 دانم  يم يوقت

 جا  نيو من ا يزن ياو م يبرا
 نشسته در خلوت  تنها

 تارت را  ينوا

 » . رميگ يخود م به
كه اون  نياون قدر تو گوش مامان و بابا خوند و خوند تا ا. نداشت دنيجون جنگ گهيانگار اونم د. دهكه واقعا طاها برگر نيبود از ا دهيترس بنفشه

 ....روز

 يم رونياز خونه كه ب. شد يحرفاش ناخواسته لبم به خنده باز م يادآوريچشم قشنگ بدجور ذهنم رو به خودش مشغول كرده بود و با  آقا
 يظهرها كه از سر جلسه برم. به حضور كم رنگش عادت كرده بودم ييجورا هي. نبود يگشتم، ول يلش مچرخوندم و دنبا ياومدم ناخواسته سر م

در مورد فعل  يتيكتاب رو تو دستم لوله كرده بودم و داشتم با گ. امتحان زبان بود نيآخر. هراس نداشتم ابونايخ ياون از خلوت دگشتم با وجو
 :گفت يتيگ كه ميزد يقاعده حرف م يبا قاعده و ب يها

 رها؟ زيسيم ـ

 :و گفتم دميخند
 ؟يتيشهربانو گ يشد ريباز جو گ ـ
 چرا پاش تو گچه؟ يول. جان خودم رها، آقا چشم قشنگ خودمونه ـ

. هنوز لبخند به لب داشت يول. پاش هم تو گچ هيدست و  هيبود و  يچيسرش باندپ ،يطفلك يآخ. كرد نگاه كردم ياشاره م يتيكه گ يسمت به
 :گرفتم و گفتم يتيخنده ام گرفت و صورتم رو طرف گ. رو برد باال و سالم كردعصاش 

 دياالن نبا نيمگه ا. طور آش و الش شده نيكرده ا يگرد ابونيدرس خوندن، بس كه خ يبه جا نينگاه بب. گهيد يو عالف يولگرد جهينت نميا ـ
 ....با خودش كرده كه يچه فكر. اومده يليطور زخم و ز نيحاال كه اومده ا ومدهين ومدهين. دهيم يچه معن. دانشگاه باشه

 ؟ياز دستش عصبان اي ينگرانش قايرها، رها حالت خوبه؟ االن تو دق ـ
 گفت من چم بود؟  يم راست

 .زهير يخونش رو م نهياگه بهروز بب. دور و بر پالسه نيهمش ا اديخوشم نم. ميمعلومه كه عصبان ـ
 . مكم يمش رو براش منترس خودم ه. يپس نگران خونش ـ
 !وقت شوهر كردنته. يخراب شد يليخ. يتيخاك تو سر منحرفت كنن گ ـ

 :رو گرفت رو به آسمون و گفت دستاش
بذار باشه، ! چالقم باشه خوبه يطور نيهم. بدش به من! رو نداره اقتشيخاك تو سر كه ل نيا. ما بكن بيآقا چشم قشنگ رو نص نيا ايخدا ـ

 .كنم يخودم درستش م
مدرسه اش رو عوض  يو كس ميهم همه باهم باش يدانشگاه شيكه پ ميكردم و قول داد ينمدار از بچه ها خداحافظ يياز امتحان با چشما بعد
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 . نكنه
 ينمدار امروزم به خاطر دلتنگ يچشما نيكردم ا ياون موقع فكرش رو هم نم. خودش خبر نداشته و نداره يوقت از فردا چيآدم ه گنيم راست

رو به  يا گهيسال د گهيد اميم رونيمدرسه ب نيكردم كه امروز كه از در ا يوقت فكرش رو هم نم چيه. بشن و ببارن سيخ سيدوستان خاز 
تو سكوت به  ديو با. كنه يتك نفره اش رو م يها يصندل يبارها دلم هوا. خورم يگذرم و حسرت م يدرش م يو بارها از جلو. نميب يچشم نم

 . لم نگاه كنمد ييهوا يب يهوا
 :انداختم در رو باز كنم كه گفت ديدست دادم و كل يتيبا گ. قشنگ ترك موتور دوستش نشسته بود و تا در خونه مون دنبالمون اومد چشم

 ياضنكن من ر هينه نه رها خانم گر! شميشما غصه نخور خوب م. شميبه جون خودم ناراحت م! ستمين يرها خانم؟ من راض يوقت نگرانم نش هي ـ
 !ستمين

 :بهش گفتم يكردم و نگران اومدن بهروز بودم و با تند يتعجب به چرت و پرتاش گوش م با
 !يچسب راز يآقا ديناراض شهيشما كه هم ـ
 .چشم قشنگ ينه و آقا يچسب راز يآقا ينه رها خانم اشتباه گفت ـ
از . لب گفتم و رفتم داخل ريبچه پررو ز هي. رو راحت كرد الميش خگاز موتور و رفتن يبا اخم در رو باز كردم و محكم بستمش و صدا. ديخند و

 :داد زدم نييهمون پا
 م؟يدار يسالم مامان خانمِ خوشگلِ خوشگال، غذا چ ـ
 .ميكار دار يكل ايبدو رها، بدو ب ـ
 مه؟يكار دار يا مامان اسم غذا كل ـ

 .كمك دستم هالك شدم امروز ايداد زدن ب يبه جا! رها يبترك ـ
 .تند لباسام رو عوض كردم و رفتم كمكش ندت
 ه؟يواسه چ ينيريو ش وهيهمه م نيجا، ا نيواو چه خبره ا ـ
 .شب ميمهمون دار ـ
 هستن حاال؟ يدونم، ك يم ـ

 . نييپا زيدار و ببر بذار رو م هيتو ظرف پا نيها رو بچ ينيريش نيخوشگل ا ايحاال هم ب. يفهم يبعد خودت م ـ
 . به چشم يا ـ

 . دميروز تا عصر گوش به فرمان مامان كار كردم و دستمال كش اون
 .خواد آماده ات كنه يكه بنفشه م ايب ريدوش بگ هيرها برو  ـ
از صبح كه مثل اسب . خوام استراحت كنم يمن حوصله اومدن ندارم دلم خوشه امتحانام تموم شدن م اد؟يخواد ب يم يخواد؟ مگه ك يبنفشه م ـ

 . ندارم ياصال حوصله مهمون. دميدور خودم چرخ ابيآس
 !د زود باش. پاشو تا بهروز رو صدا نكردم ـ
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 .مامان به خدا گشنمه ـ
من سن تو بودم دو شكم  ؟يكن يامروز رو غذا نپختم نگاه چه م هيحاال . يهنوز گشنه ا يخورد ينيرياون همه ش! كارد به شكمت بخوره يا ـ

 .رو حامله يبودم و سوم دهييزا
 .نييشدم پا ميج واشيو  دهيكه د ييتا برسه به آزارا گهيو م گهيم اگه بمونم تا فردا صبح مدونست يم
 .رسن ياالن م رونيب ايب يرها حموم آخرت كه نرفت ـ

و ر دميدور موهام و تن پوش سف چوندميحوله قرمزم رو پ. ذاشت ينم بينص يب باشيز يها  نيبود ما رو از حرف ها و نفر يهر وقت عصب مامان
 . هم تن كردم

 .... دستا دور! نگاها كور! شيچشما درو! من اومدم د؟يستيبهروز؟ بهزاد؟ ن. رونيب اديخواد ب يرها خانم م ست؟ين يكس -

 خاك به سرم رها؟ ـ

 :زمان كه سرم و آوردم باال گفتم هم
باكس بزرگ گل رز هم دستش و داشت با  هيمان بود و كنار ما. اهيقد بلند س يشويمرد ر هي ه؟يك نيمن ا يخدا. نباشه يبله من كه گفتم كس ـ

خوردم و چنان با باسن مبارك خوردم  زيبودن كفش ل سيتو حموم و به خاطر خ دميو پر دميكش غيج. كرد ينگاهم م زشيه زير ياون چشما
 . دميكش غيج ندكه بل نيزم

 .آخ ـ
 مادر؟ يشد يرها چ ـ

 ؟يدكتر؟ رها خوب مشيببر ديخوا يشده خانم مهربان؟ م يزي، چ...ااي ـ
كه بندازم  دميچادر مامان رو كش. بود رونيرونم ب يكايتن پوشم باز شده بود و تا نزد نيينگاه خودم كردم و بله پا. شهيچه زود پسر خاله م رها؟

 . نيشد و خورد زم دهيمن، مامان هم كش دنيرو پام كه در اثر كش
 آخه؟ يكن يكار م يگرفته چ شيرها، آت يبترك يا ـ

تو  زشير يچشما يديو زشت كه سف اهيمرد س هي. بلند خنده اش وادارم كرد دوباره به صورتش نگاه كنم و صفت زشت رو بهش بدم يصدا
 .اون صورت پر مو چقدر ناهماهنگ و ناهمخون بود

 :و گفتم دميكش ينيبلندم كنه كه كه ه رميدست بندازه ز اومد
 .رونيبرن ب مامان بگو. لطفا رونيب دينه، بر ـ
 جا چه خبره؟ نيا ـ

 .يبرافروخته و عصبان يبود با صورت بهروز
 .خواستن كمك كنن تا بلند بشه يم يمهدو يخورده و آقا زيمادر رها ل ـ
. امينم مرو ببر تو سالن االن م درضايمامان حم. دييشما بفرما. نميدستت رو بده بب ؟يمثل آدم رفتار كن يتون ينم ؟يباز تو دردسر درست كرد ـ

 ! رها كم تر بخور دختر كمرم شكست
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 :نگاه كرد به چشمام و گفت. دميرو بوس تشيانداختم دور گردنش و محكم اون صورت سرخ از عصبان دست
ت خود يبه مرور كه باهاش آشنا بش. هيپسر خوب. خوام يبه صالحته و من بدت رو نم نيبه جان خودت ا يول اديدونم ممكنه از من بدت ب يم رها

 ؟يديباشه رها؟ بهم قول م. يو صبر داشته باش يكن يخانم شهيفقط قول بده مثل هم. يفهم يم
 هينامعلوم از  زيچ هيترس از . دنيترس يكه انگار م ييبه چشما. داشتن ياز شرمندگ يكه انگار رنگ يينگاه به چشما. نگاهش كردم يجيگ با
 .نگرانه از وقوعش فتادهيكه ن يترس از اتفاق. گنگ ي ندهيآ

  ه؟يپسر خوب يبود؟ ك يمنظورش چ. گهيم يچ دميفهم ينم
 ؟يهست يبا ك ؟يگيم يداداش چ ـ
 .يفهم يشب خودت م ـ
 ديدرصد هم خطور نكرد شا هيدادن؟ به ذهن كند ذهنم  يپاسم م ييپاسبان روشنا نيدونستن اال من؟ چرا همه به شب ا يبود كه همه م يچ نيا

 .باشه يخبر
 نستممن چه مي دا «

  يآب يمي پژمرد از ب سبزه
 » . يد يزند از سرد ييخ م سبزه
 . داشت رو در آورد و انداخت رو تخت يمشك يچاپ زير يگال رشيكه ز يديم ييطال راهنيپ هيدر كمدم رو باز كرد و . اومد مامان

 كجان؟ اتييرها صندل طال ـ

 شون؟يخوا يم يواسه چ. تو قفسه كفشا ـ

 .گهيد يخوام كه پات كن يخوب م !خوام بپوشم تنم يم ـ
 نه؟ ايچه خبره  يگيمامان م ـ

طرف  دميو چرخ دميرو پوش ييبا كمك اون لباس طال. مات هم رو صورتم كرد ييطال شيآرا هيو  ديكش سياومد تو اتاق و موهام و بابل بنفشه
 يصدا. ذاشتش تو گلدون پر از آب يكه مامان داشت م ياومد و دسته گل رونياز ب يسالم و حال و احوال پرس يصدا. خوشگل شده بودم. نهيآ

كه بنفشه  رونيصندال رو در آوردم و اومدم برم ب. شدم يخواستن شوهرم بدن؟ عصبان يم نايپس ا. گوش فلك رو كر كرد ميافتادن دو هزار
 .بهروز رو صدا كرد

 .ايب قهيدق هيآقا بهروز، داداش  ـ
 بله؟ ـ

 .رت دارهرها كا يندارم ول تيمن كار ـ
 خوان داداش؟ يم يجا چ نيا نايا ـ

 ؟يديواقعا نفهم ـ
 .رونيبندازمشون ب ومدميجان؟ بهشون بگو برن گم شن تا خودم ن نيخوام بدونم چرا ا يم يول دميچرا فهم ـ
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 :دستش رو مشت كرد و گذاشتش رو دهنم و گفت. بنفشه متوقفش كرد. يبكن يخوا يكار م يرفت باال، كه چ دستش
. كشمت يجلوشون م يكلمه هم حرف زد هي. ينيش يو م يايآدم م يمثل بچه . خرد شده ات يتو دندونا شهيخرد م يكن يزيآبرو ر يابخو ـ
 . چشم يگيگفتن م يهر چ. تونم يكه م يدون يم

 . ديقفل شده اش غر يتو دندونا از
 ؟يشد رفهميش ـ

 :دور دستش و گفت چونديسر تكون دادم كه موهام رو پ فقط
 .بلندتر بگو دمينشن ـ
 .چشم گميگفتن م يهر چ دميآره داداش فهم ـ

 .رونيب يايكرد و موقع رفتن گفت صدات كه كردم م ولم
 .درستشون كنم نيموهات رو خراب كرد بش ـ

 . هلش دادم عقب. دستش ريز زدم
 ستيالبته سخت ن ؟يعاشقش يفكر كرد يكباز ترس برت داشت؟ فقط بگو از  شهيطاها داره جدا م يديد ؟يباالخره كار خودت رو كرد ـ

 .دميو من چقدر خر بودم كه نفهم يعاشقش شد يكرد تميو اذ يكه با من لج شد ياز وقت ستيسخت ن. حدس زدنش
 ؟يگيم يدار يخفه شو، چ ـ
 .شمك يذارم بهروز بكشه، خودم م يكشم نم يخودم رو م ن،ياگه من رو بدن به ا گميم يچ نيبب. خودت خفه شو كثافت ـ
 رها خانم؟ رهيگ يكنه، نم يكه پارس م يسگ ـ

 .بنفشه يانگل هياز اسم سگ تو  فينه ح. ييسگ تو ـ
 بهمون بده؟ ييچا هي اديخواد ب يعروس خوشگل ما كجاست خانم مهربان؟ نم نيپس ا ـ

 .برگشتم طرف بنفشه. عمو رسول يبود، عمه  اضيخانم ف هيصداش چقدر شب. چرخوندم طرف در سر
 ست؟ين مايعمه س نيا ـ

 :گفت ياريلبخند حرص در ب هي با
 .كردن خيرو ببر  يچا ينيس نيا ايب. چرا خودشه ـ
  ؟يقدر سرخ نيچرا ا. زشته ايب گهيد يايرها مادر چرا نم -
 :و با التماس گفتم دمينال
 مامان؟ ـ

 .ايمامان زود باش من كه رفتم ب يمامان ب ـ
 يتمام صداها، صدا يمشت حرف به درد نخور و ورا هيتعارفات بلند شد و  يصدا. سهله، مات شدمكه  شيك. شطرنج تحكم مامان يصفحه  تو

 .مامان
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 .مامان ايرهــــــا؟ ب ـ
. ديو دوباره تپ ستاديقلبم ا يا هيچند ثان يچشمام سوخت و برا. اسم و حرف طاها انداخت نيب يمكث ها اديمن رو باز . مامان ايرها و ب نيب مكث

 :بهروز اومد و گفت د،يلرز يم تمام تنم
 ؟يايچرا نم ـ
 .خواد يم يلفظ ريز ـ
 .گذاشتم رونيامن خونه مون پا ب يسبز بنفشه و با ترس و لرز از تو تنها منطقه  يخشم چشم دوختم به چشما با
 ديايزلزله ب ديكه نبا شهيهم «

  ينيرا بب يرانيو كه
 » ! يرانيو يكه تنها شد نيهم

 .سالم ـ
 مادر؟ يروس گلم، خوببه به ع ـ

 .جا نيا نيرها بش ـ
 .عيبره وار و مط نشستم،

 .مادر يبا چارقد و مقنعه بود دهيهر وقت د. نهيبذار پسرم عروسش رو خوب بب ريسرت رو باال بگ قهيدق هي زميعز ـ
خواستم عروسش بشم پس  يكه نم باالخره كار خودش رو كرد؟ من. دونستم يعمو رسول بوده و من نم يآقا چشم قشنگ پسر عمه  نيا نكنه

بنفشه كه انداخته بودم سرم نگاه كنه تا  يچادر عروس يبذار اون قدر به گال يكنه ول يدونستم رو به روشم و داره نگاهم م يم. چرا نگاهش كنم
كه، با  نيا. نه، جا خوردم ياو. كردم يام فرو بردم و اگه ضرب آرنج بنفشه نبود عمرا اگه نگاهش م قهيتو  شتريچونه ام ب. اديبجونش در 

اون  ينگاهم ناباور گشتن و گشتن تا رو. شد يدلم بارون. شوكه شدم. داد يجواب نگاهم رو م يزيكردم و با ه يگشاد شده نگاهش م يچشما
 ....كه يردمرد ثابت موندن م

 :زنم يم اديفر «
 آتشم  انيجا م نيا من

  يكس و
 : ديگو يم خصمانه

 » ! بسوز
 . نهيهم نخواست كه بب ديشا. دياون ند يول. بابا كردم يالتماس چشماچشمام  با
 ! ما هم دست شماست ياجازه  ،يخانم مهدو ديدار ارياخت ـ
 .كن اتاقت شونييبابا راهنما ـ
كس سهرابم، كو شعر پس كو ع. بودن ياتاقم خال يوارهايد. لحظه جا خوردم هيدر رو كه باز كردم . بلند شدم و دنبالم اومد يو گرفتگ يسست با
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 يكجان؟ قفسه كتابام خال نيتختم در آورده؟ پوستر گوگوش و مع ياز باال يزنم فرخزادم رو ك كيتو مهتاب؟ شعر من  يفروغ، كجاست ب يها
 .قفسه نشستن نيجا تو ا نيهمه كتاب دعا نداشتم كه ا نيمن رو بشناسه؟ من كه ا يكس گهيجور د ديچرا با نم،يمن ا. و رمانام بودن رهااز شع

 د؟يديوقته اتاقتون رو ند يليخ د؟يد ياجازه م ـ
 .شدم بهش رهيتعجب خ با
 .ستادميو منم پشت سرتون ا ديكن ينگاهش م ديساعت دار كيآخه  ـ
 .دونم چرا برام نا آشنا اومد ينم. دييبله حق با شماست بفرما ـ

رو كه هر  يهمون چادر. نهين بودن و من چقدر دوست نداشتم چادرم رو ببپه شهيكه هم ميشد و چشمش افتاد به جانماز و چادر گل گل وارد
 .... كه يهمون چادر. رو كه طاها عاشقش بود يهمون چادر. ارمشيكردم نتونستم جا بذارمش تو اون اتاق و ن يكار

ذاشتمش تا  يلب تاج تختم م شهيهمطاها از مشهد بود، همون كه  يهمون كه سوغات. ام روزهيدون درشت ف حيو نشست رو تسب ديچرخ نگاهش
 ....همون كه. نداشتن طاها بشم هم با آرامش بخوابم يايشبا با ذكر گفتن باهاش هم مانع غرق شدن تو رو

 .ميخانم جون دعوت بود يخونه  يكه همگ يرفتم به روز. كه طاها از مشهد اومد يرفتم به روز. شيرفتم به سه سال پ و
 *** 

زنگ، دل منم بلند  يبودن و با بلند شدن صدا ييزنگاش دو تا. كمكش ميرفت يداد و ما هم همگ يقربون شيپسر ينوه تك  يجون واسه  خانم
 نيام. شرم اومد تو چهره ام. لبخند اومد رو لبش. گشت و گشت تا نشست تو نگاه منتظر و دلتنگ من تينگاهش تو اون همه جمع. ديشد و دو

كه با  دميشن ياون همه چشم اومد دنبالم و حت يدر رفتم و جلو. ديكه ممكن بود بكنه، رنگم پر يز فكرا. رنگش سرخ شد ديرو كه كنارم د
 : گفت يكيخشم به 

 . كنم يم تيحال. بودم دور و برش نپلك گفته
 هيزدم بهش و مثل  كودك خطاكار زل هي نيع. در گذاشت و مانع شد يو خواستم كه در رو ببندم، پاش رو ال ييدا يها يتو اتاق مجرد رفتم

 .اخم كرد بهم ريمعلم سختگ
 خب؟ ـ

 . شد و دو قدم رفتم عقب كيقدم بهم نزد هي. نييانداختم پا سر
 . باال و جوابم رو بده اريسرت رو ب ـ
 نيبود كه امحاال وقتش . ومدين ادمي يزيگر چ خياز دو چشم توب ريبه غ يگشتم كه بتونم جوابش رو بدم؛ ول يمن تو ذهنم دنبال سوالش م و

 به دستم بده؟  وانيو ل ستهيكنارم با

 رهــــــا؟ سوالم جواب نداشت؟ ـ

 .... من....به خدا من ـ

 كرد؟ يكار م يكنارت چ نيام ـ

 .اون رفته برام آب آورده يتو كه اومد سرفه ام گرفت و بعدش انگار يدو زنگ يزدم صدا يدونم به خدا، داشتم با سارا حرف م ينم ـ
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 .براق شدم طرفش حاميتو دادن توضلحظه  هي
 ....اصال ؟يرفت يبا ك ؟يكن يكار م ياون جا چ دميمن ازت پرس ؟يمشهد خوش گذرون يتو؟ مگه نرفت يكار دار يچ ؟يپرس يم يواسه چ ـ

 ! رهــــــا ـ
و باز من عقب رفتم تا  كميمد نزداو. شياون همه غم دور يحت. رفت ادمي زيهمه چ. شدم تو كالمش نيته نش. دوباره غرق شدم. گرفتم آروم

با . رو انداخت روش شينيو سنگ واريد ي نهيسرم و چسبوندش به س يكف دست راستش رو گذاشت باال. رو به روم ستاديا. واريخوردم به د
 .به گونه و چال چونه ام و لبخند زد ديدست چپش انگشت كش

 از دست دادم؟ يرها، من دلم رو ك يدون يم ـ

 ؟ينه، ك ـ
 .دل شدم يچونه ات و من ب ياز اون روز دلم افتاد تو چاله ! چال خوشگل داره هيگرد  يچونه  نيا دميكه فهم ياز اون روز ـ
 :و خنده تو تخم چشماش نگاه كردم و گفتم يشوخ با
 ؟ييتو گنيكه م يدهلو دليب نيپس ا. يگيا راست م ـ
 دل ادياز بن شيحسرت وصل تو برد آسا «

 » . ختير رانهيو نيدر ا يونخيشمعت شب پرتو
 : تلنگر كوچولو زد به دماغم و گفت هيو . بلند بلند. ديخند

 .دهيتو كار دست جفتمون م يكارا نيا! نكن رها طنتيش ـ
 اره؟يدرت م يكار يبده از ب ـ

 !كارا نيمنظور من از اون كارا بود نه ا ـ
تا  ديو چرخ ديصورتم چرخ يآروم گرفت و نگاهش رو تمام اجزا هويبعد  بلندش از جا پروندم و يخنده  ينگاهش كردم كه صدا يجيگ با

 .قلقلكم اومد. بهش ديو با انگشت اشاره اش دست كش دميبه غبغب كوچولو و سف ديرس
 ! نكن طاها ـ
 من دختر؟با  يچه كرد. يايزنم، تو، تو فكرم م يحرف م يبا هر ك. ييكنم تو يهر جا نگاه م. يشد اميدن يرهــــــا، همه  ـ

 .انداخت گردنم يا روزهيدون درشت ف حيتسب هي و
 :اش و گفت قهيدست كرد تو . از خودت دورش نكن. مخصوص تو آوردمش ـ
 .يدلم برات تنگ شده بود خانوم. تنها يفقط واسه خودمون تنها. لنگه اش رو هم واسه خودم آوردم نيبب ـ
 .حسش كردم ميپوستم و با رگ و پ ريز ديدو يموس و دوست داشتنحس آرامش مل هي. خوشگلش يرو دونه ها دميدست كش ـ

صدا دار و  يرو نفس ها نيا. حالش خوب نبود. دميخواست جو رو عوض كنه فهم يم. شروع كرد سر به سر گذاشتن من يبا خنده و شوخ بعد
اومد و برگشت  يتنم م يكيرو دستش كه تا نزد نيا. گفت ينگاهش رو لب و چونه ام م يقرار يرو ب نيا. گفت ياش م نهيباال رفتن تند تند س

 . گفت يخورد، م يم
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 ؟يباال و گرهش زد شيبست يمدل نيچرا ا ؟يشد ايدختر كول نيا نيسرت؟ ع هيچ نيرها ا ـ
 .چشمات رو ببند اديخوشت نم. هم خوشگله يليخ ـ
 نخورم؟ واريبه در و د يريگ يباشه من ببندمشون تو دستم رو م ـ

 .ديو بر ديمن رو بذار ديرينگ ادي گهيتا د واريتو همون در و د ديتا با مخ بر. ديكش يرو م يابيون زحمت راه خودت رينخ ـ
 .برمت يذارمت رو شونه ام و م يتو بله رو بگو م. واو، چه لفظ قلم ـ

 . دميو لب گز اهشيخندون و س يشدم به چشما رهيخ
 نكن؟ تشونينكن رها، نگفتم اذ ـ

*** 

 د؟يمهموناتون رو دم در و سراپا نگه دار ديخانم شما عادت داررها  گميم ـ
 يخونه  ياياز رو. دنيكاو يشرمانه من رو م يكه ب ييچشما. افتاد زيو ه زيگرفتم و نگاهم تو دو چشم ر حميچشم از تسب. يينا آشنا يصدا چه

بنفش رنگ  ليگور هيهمون كه . انداخت يم يانگور اديمن رو بلند قد كه  يشويمرد ر نيخانم جون و طاها كنده شدم و پرت شدم به اتاقم و ا
 .بردم يپ شتريب هميتشب قتيبد رنگ بنفشش و به حق راهنيشده به پ رهينگاهم خ. بود

 . دينيبنش دييبفرما د،يببخش ـ
 :فتساتنم و گ يآب يرو تخت ياومد نشست رو ييبا كمال پررو. كنار پنجره اشاره كردم يدست به مبل تك نفره  با
 . دينيبش دييشما هم بفرما. جا راحت ترم نيممنون هم ـ
جا به . و نشستم دمياز اون همه الك روش نبود رو كش يخبر چيرو كه ه ميشيآرا زيم يبا اخم نگاهش كردم و صندل. دست تختم رو نشون داد با

 يدخترونه ام حساب ياياون همه شرم و ح ريز. دماون همه وقاحت نگاهش ذوب ش ريمعذب شدم ز. جا شد و اومد رو به روم لبه تخت نشست
 .بود هاومد فيسر ك

 !يا دهيچقدر آفتاب مهتاب ند ـ
 بله؟ ـ

 . كنم يم فيك يانداز يم نييو سر پا يريگ يلبت رو گاز م يوقت. يريگ يازم رو م يوقت اديخوشم م. شدنته ديمنظورم سرخ و سف ـ
وسط تو  نيآقا چشم قشنگ؟ اون ا. بود يانگور ليگور نيآقا چشم قشنگ هم بهتر از ا يحت. كرد يم داديمرد تفاوت ب نيطاها و ا نيب چقدر

 كرد؟ يذهن من چه م

كه  ييگوش نكنم اونم از نوع غنا يقيدوست داشتم بدونه من عاشق شعرم، دوست داشتم بدونه من تا موس. چندشم شد. پهن تر شد لبخندش
و آواز و ترانه گوش  يهست، رو همون پله رقص و شاد حميهست، هر جا مفات حميبگم هر جا تسب خواستم يمن م. بره يخوابم نم گن،يم نايا

داداش محبوب من تو اون  يول. كاش االن كنارم بود. جا بود نيكاش بهزاد ا. بهروز گفته بود خفه بشم و فقط گوش كنم يلو. كردنم هم هست
رها  ييرها يگفت آقا برا يداد و م يم يحرم آقا حسن مجتب يهش داده بودم رو به كبوترارو كه ب ييبود و داشت دونه ها عيلحظه حتما كنار بق
. شميكلمات فرخزادم غرق م يپروا يب يها يمن تو لذت هم خوابگ. فروغم »ييهر جا«داشتم بدونه من عاشق شعر  تدوس. اومدم، رهاش كن
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 .دانشيجاو تيب نيفروغ تو ا» دعوت«من با شعر 
 دانم يچشمانم ز ره برده ست و متو را افسون  «

 دارم  يدل چون آهن ،ييگو يبيهوده م چرا

 كه من جز چشم افسونگر  ،ينمي دان ،يدان نمي

 » . دارم ياين جام لبانم، باده مرد افكن در
 .من رو پاك كرده بود يها تيافسوس كه بنفشه همه رو برداشته بود و تمام من يول دميزن بودن رو فهم لذت

 .دياز من نشن يكالم چيدونم ه يم يول دم؛ياز اون همه لب زدن هاش نفهم زيچ چيه. گفت يچ دونم ينم
 .پس مباركه د؟يمن موافق يخواسته ها يبا همه  يعني د؟ياز من ندار يسوال! ديچقدر شما كم حرف و آروم ـ

 . كت بد رنگش و دو تا شكالت در آورد و گرفت جلوم بيكرد تو ج دست
 .ديكن نيريدهنتون رو ش ـ

 . شدم و رفتم طرف در اتاقم بلند
 .داداش بهروزم بهتون بگه گميهم بود م يندارم اگه حرف يحرف چيمن فعال ه ـ

 . مو رو گرفت ريز دهيپوش يتمام اون چهره  تعجب
 . نمونده يحرف چيمن با بهروز حرفام رو زدم و گفته ه ـ

 :و با تشر گفتم» متنفرم شوير يمن از مردا ال،يچه خوش خ«:دلم گفتم تو
 . گهيكس د چيمن قصد ازدواج ندارم نه با شما نه با ه م؟يكن يكار م يجا چ نيپس ما ا ـ
 ! مطمئن باش دمياز دستت نم. ميياخالقا نيرفتار كرد من عاشق همچ ديمن بلدم با مثل تو چطور با. يستيزبون ن يهم ب يليپس خ ـ

 . خودش بود هيپس چقدر شب. نكردم دايكه مناسبش باشه پ يگشتم كلمه ا يهر چ.... درشعور، چق يادب، چقدر ب يگستاخ، چقدر ب چقدر
 .رونياتاقم رفت ب از
و محبوب  ياز مرد دوست داشتن ريمرد غ كيعطر تن  يبو به،يغر هيعطر تن  يبو! گرفته يگند ياَه اتاقم چه بو. رونيشدت نفسم رو دادم ب با

 . خودم
بغلش زل  ريعصا ز هيكه با  يشدم به مرد رهيآشنا و خ ي بهيرو اون غر دينگاهم چرخ. و كامل بازش كردم دميطرف پنجره، پرده رو كش رفتم

 يچشما هيشب يليخ يليتو چشماش كه خ دينگاهم لغز. زل زدم شيچيدونم چرا ماتش شدم؟ به دست گچ گرفته و سر باند پ ينم. زده بود بهم
دارم بدبخت  ستيحواسم ن. عوض شده يزيكه چ ستيهام گم شدن؟ حواسم ن يمام دل مشغوللحظه ت كي يشد كه برا يچ. نمهربونم بود

رفت و من  هيسا هيمثل . اون جا نبود گه،ينبود د. طاهاست هياون فقط شب. ستيچرا حواسم ن. شميم چارهيكه من دارم ب ستيحواسش ن. شميم
 .رميپ يمن امروز در اوج جوان. دمشيند

 ؟يا ستادهيزمان ا يكجا «
 خم كدام كوچه؟  در
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  يپا سست كرده ا» زن « در گذرِ رهگذر كدام  و
  يشنو يرا م مينه صدا كه

  ؟يآور يم ادينه التماس و انتظار چشمانم را به  و
 گرفته و دلتنگ  دل

 كنم  يفكر م نيا به

 نگاه من تو را نگرفت و كارساز نبود؟  يچرا جادو كه

 قبول است  ايب

 خواهم  يرا دلباخته هم م تو

 دلباخته ام  منم

 » . و من به تو يگريبه د تو
 :گفت يكي دميشن كه

 د؟يديشد مادر به توافق رس يچ ـ
 .كارها دست شما بزرگترها ي هيبق. مهربان و بهروز جان بله يآقا يبا اجازه  ـ

 :كه بهروز اومد تو و گفت يگيم نيمزخرفات چ نيكردم، اومدم چادر بندازم سرم و بگم ا داغ
 !ميكارت دار نييپا ايحاال هم ب. يزن يو لگد به بخت خودت نم يدونستم عاقل يم ـ

 .نييرفتم پا يوقت. شدم يگرفته م يفروخته و به بردگ تيمن داشتم مثل عصر بربر. شد ينم باورم
راحت  مونيهمگ اليخ رنيكه م طور كارها نيو ا شيو آزما ديخر يبخونم تا برا نشونيب تيمحرم ي غهيص هيمهربان با اجازتون من  يآقا ـ

 . باشه
 يطبع آتش هيجز وقاحت و  ،يجارياست شيهمه متانت و نجابت و ر نيا ريدونست كه ز يم! هيدونست پسرش چه موذمار يپدرش هم م انگار

 .ستين يچيمزاج ه
 . نشست به دلم ،ينوران يبلند و چهره ا شير هيو  ديدست سف هي يمرد مسن با موها هيپدرش نگاه كردم  به
 . نيمبل بش نيرو ا ايبابا ب ايب ـ

برداشتنش سرش رو آورد  يو به بهانه  نيرو انداخت زم حشيتسب. خودم رو جمع كردم و اون بازتر نشست. و اونم نشست كنارم نشستم
 :و گفت كمينزد

 .نبود خوشگله دنيبه جنگ ازيو ن يدم دست بود يليخ ـ
 .دلم بهم خورد. نگاهش حالم رو خراب كرد ياون لحظه  طنتيحالت اخم نگاهش كردم و ش نيتر ظيغل با
 ....جان تو چقدر يا ـ

 .ذاشتن يدلم م يكوه رو رو هيكه با هر بخشش انگار  يكلمات. گم شدن يعرب نيپدرش و اون كلمات سنگ يبايز يوقاحتش تو صدا يادامه  كه
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 بابا؟ لميوك ـ

 .هش تا دستم كنهو داد ب رونيب ديانگشترش رو از دستش كش مامانش
 . خواد تا بله رو بگه، بكن دستش يم يلفظ ريمادر، عروست ز ريبگ ـ

 : گفتم عيسر. اومد يبدم م كلشياز تمام ه. خواستم دستش بخوره بهم ينم
 .اضيخانم ف ستين يازين ـ
 . خواستم يتو م نيدختر ع هي شهيدلم، هم زميبهم بگو مامان عز ـ

 . كه به گوش خودم به قد دام دام دهل بلند بود بله رو گفتم ييبخند بزنم و با صداوادارم كرد بهش ل شيكالم محبت
 .بابا بلندتر بگو تا همه بشنون ـ
 .بله ـ
 .كنم دايمنم گم شدم و تا سال ها بعد نتونستم خودم رو پ. مامانش و بنفشه گم شد دنيبار تو كل كش نيبله ام ا يصدا و

 يمن ب يتقال. و هوا دوباره گرفتش و فشارش داد نيزم نيب ييو جا دمشيو كش ختنيب داغ روش رانگار سر. رو گذاشت رو دستم دستش
 .شدن يپدرش مانع از فرارم م يمادر و لبخند دلگرم كننده  يبود و خنده  جهينت

 . ديرو گرفت جلوم و هم زمان صورتم رو هم بوس ينيريظرف ش مامان
 !كن نيريبردار مادر، دهنت رو ش ـ

 .دهيهالهل م يدونست طعم دهنم مزه  ياونم م انگار
لب بابا غمم رو  يلبخند رو. دشيو بابا هم مردونه بوس دياومد و دست گذاشت رو شونه اش و اونم خم شد و چاپلوسانه دست بابا رو بوس بابا

 .سرعت شوهرم دادن نيدختر مورد دار بودم كه به ا هيانگار من . كرد يم شتريب
 : و شونه اشدست گذاشت ر بهروز

 !سپردمش دستت كمون،يكوچ يجون تو و جون آبج ـ
 . نگرانش نباش، جاش رو تخم چشمامه! چاكرشم در بست ـ
 . يگذاشتم پا جلو بذار نهيدونم، واسه هم يم ـ

 :گفت دنميبوس يبه هوا. خواستم نگاهش كنم ينم. كرد طرفم، رو ازش برگردوندم رو
 .شو يآدم باش و زن زندگ. ميهات رو درست كن يگندكار ميتون ينم شهيهم. يكن يزندگ ديباچطور  ريبگ اديقهر و ناز  يبه جا ـ

 .بهش نگم يزيخودم رو كنترل كردم تا چ يليخ
 بار راحت تر حرف بزنن؟ نيخلوت كنن و ا يباهم كم ديد يمهربان اجازه م يآقا

 .معذب شد كه عمو رسول به كمكش اومد. شناختم يرو م ميتعصب يبابا من
 .ارهيعمه جان وقت بس ـ
 .ديتو اتاق باهم حرفاتون رو بزن ديبر ديپاش. فداتون شم ديپاش. مونن يم نيريخاطراتن كه بعدها براشون ش نينه عمه، هم ـ
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 . خواستم ازش بشنوم يم يخواستم بهش بگم و چ يم يچ. نداشتم يحرف يابونيغول ب نيمن كه با ا يول
اومد حرف بزنه كه . گاهش بهم ثابت كرده بود يگاه و ب يها تيرو حما نيدوستم داره و ا يليونستم خد يم. نگاه عمو رسول كردم ملتمس

 . اون مشغول حرف زدن بود يام رو دادم به مامان ول دهينگاه ترس. خشم اون دو چشم سبز ساكتش كرد و شرمنده نگاهم كرد
 ؟يكن ينم ميهمراه ـ
 كجا؟ ـ

 !گهيتو اتاقت د ـ
 تو اتاق؟ ميبر ديچشه كه باجا  نيمگه ا ـ

 .يفهم يخودت م ميبر ـ
 .نگاهش هم نكردم. جم هم نخوردم. نشدم بلند

 .باال ديرها بابا، بر ـ
 . باال بود يو طبقه  نييپا يطبقه  نيب دميجد اتاق

 آخه بابا؟ ـ

 .ديباال حرفاتون رو بزن ديگفت بر يبابا چ يديرها نشن ـ
 خميس خيس. مانعم شد يلب يبكشم كه داغ غيكنده شدم اومدم ج نياز زم دميدر اتاق كه رس كيباال كه نزدپله رو با جون كندن رفتم  شيش اون

سرش رو . تر از طاها يقو يبود حت يقو يلياون خ ياش ول نهيبا مشت زدم به س. با پاش در رو بست و همون طور تو بغلش نگه داشت. شد يم
 :كرد و گفت خمار و تب دارش نگاهم يبرد عقب و با چشما

 .كنم يتا خودم نخوام ولت نم. يكن يترم م صيخود نكن كه حر يب يتقال ـ
 . كشم يم غياالن ج نيبذارم زم. نيبذارم زم ـ
 . خواد زنم رو ببوسم يمنم دلم م. خوشگل خانم يتو االن زنم ـ
 .مزاج بود يچقدر آتش. چقدر تشنه بود. دوباره لب به لبم گذاشت و
 نشيسنگ ياومدم فرار كنم كه دستش حلقه شد دور كمرم و انداختم رو تشك و باال تنه . و نشوندم رو تخت دير از سرم كشدست آزادش چاد با

 كيرو آورد نزد شينيب. ام و چنگشون كرد تو مشتش قهيبغل شق يدست چپش رو كرد تو موها. اومد ينفسم باال نم. ام نهيرو نشوند رو س
 .ديشگردنم و بو ك

 . يام كرد وونهيد. خوشگله يام كرد وونهيد. كنه يآدم رو وسوسه م. دهيم ييهوم چه بو ـ
رو باال  ديدست راستش لغز. كردم يكار ها رو باور نم نيكردم، ا يباور نم. چندشم شد. ديگلوم رو با ولع بوس ريرو چسبوند به غبغب و ز لبش

دونستم  يمرد و زن نم كي ياز رابطه  يچيمن ه. ظرافت دخترانه ام شكست از خشونت مردونه اش تمام. نفسم به شماره افتاد. تنم و مشت شد
 .گرفت يدرس نداده داشت امتحان م نو او

 . ولم كن نيتو رو خدا بلند شو، نكن، ولم كن، جان امام حس ـ
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 .بذار، گه نزن به حالم ــــس،يه ـ
 . خوره يجان مادرت پاشو حالم داره بهم م ـ

 .آخش تو تق تق در حل شد ينداشتم و محكم لبش رو گاز گرفتم و صدا يچاره ا. گرفترو به دندون  نمييپا لب
 .نييپا دييايب گهيرها؟ آقا جون م ـ
 .تنه ام نييو محكم زد به پا اميزود در م يلياز خجالتت خ. خانم خوشگله يكرد يكار بد ـ

دندوناش رو چونه ام  يشده بودن و جا يگردنم خون مردگ گوش و يمن الله  يخدا يوا. نهيگفتم و رفتم طرف آ يلب ريز يعوض كثافت
 .كرد يبرگشتم طرفش كه داشت با دستمال خون لبش رو پاك م. زدن يچشمك م

 رون؟يبرم ب يمن چه جور ـ

 يفكر هي رونيب ميلباس بپوش بر. نتونستم خودم رو كنترل كنم يزيوسوسه بر انگ يليطورت كردم؟ تو خ نيشده؟ من ا يمگه چ ؟يچ يبرا ـ
 .كنم يبراش م

 . و رفتم تو سالن دميلرزون لباس پوش يبا تن و بدن عيسر رون،يب رفت
 م؟يايو ب ميبزن رونيب يچرخ هي ميمن و رها بر ديد يبابا اجازه م ـ
 .دينكن ريد ـ

اش تا  هيكه سا يزيچ هي تكون خورد يزيچ هياحساس كردم پشت درخت . و بعد در رو بست نميجلو رو برام باز كرد و منتظر شد تا بش در
 .شده بود دهيرو به رو كش واريد
 من نيمردان سرزم يمردانه  رتيخوشا به غ «

  يگاه كه
  مردانه

 » . نگرند يم ميزنانگ به
 .به چادر گل دارم دميچشم گردوندم تو اتاق و رس. رفتم تو اتاقم و در رو بستم و همون جا پشت در نشستم عيكه اومدم، سر رونيب از
 .آخ نمازم قضا شد ـ

 .نيگرد و نگاهم خورد به زم زيچ يبرداشتم طرفش و پام رفت رو زيخ. دميرو ند حميبه تاج تختم و تسب دميچشم چرخوندم و رس دوباره
 پاره اش كرده؟ يمن ك ،يوا ـ

همون موقع ! كمك. دمينال انيتغاثه گوو مس ياله سمانير نيزدم چنگ انداختم به آخر ياون دست و پا م يدست و پا ريكه ز ياومد موقع ادمي و
پس . جمعش كردم با صبراش شده بودن صد تا زيم يتخت و گوشه  ريو ز نيبا دقت از رو زم. بود دهيپس بر. رونيب ميكه صدامون كردن بر

ورده ام رو از رو لباس جر خ. توش شدم يسورمه ا ي رهيت يدرشت و براق، دلواپس خط ها ي روزهيكجاست؟ دلواپس اون ف شيرآخ يدونه 
كنارش زانو زدم و . ميبه مهر گل ديقل خورد و رفت و رفت تا رس. كف ديسف يكايو رو سرام نيتلپ افتاد زم يزيچ هيبرداشتم و  نيزم

 : دميازش پرس. كف دستم نگهش داشتم و نگاهش كردم. برداشتمش
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 . گميمن بهت م ؟يدون ينم! ده؟يافريرو خدا گوشه دار ن نيچرا زم يدون يم! گرده؟ ايچرا دن يدون يم ـ
 . خوشگل يو چشم دوختم به اون مهره  ريس يصورت واريدادم به د هيو تك نيشدم رو زم پهن

واسه پنهان  ييكه جا نيواسه ا. كه آدما بتونن به هم برسن نيواسه ا. بشه ميكرد نتونسته باشه تو گوشه هاش قا يبد يكه هر ك نيواسه ا ـ
گرفتم تا  يگوشه اش پناه م نيو پرت تر نيرفتم تو دورتر ياون وقت من م! كاش گوشه داشت! كاش گوشه داشت يول. شدن نداشته باشن

 .نكنه ميكس وادار به كار چيتا ه. كس مجبورم نكنه چيتا ه. نكنه داميكس پ چيه
 :رو دادم باال و گفتم سرم

! ؟ينيقراره من رو هم بب يك! ؟يمن رو بشنو يقراره صدا يبگو ك! بهم بگو يعل تو رو به! تو رو به فاطمه بهم بگو! بهم بگو! خدا جونم! ايخدا ـ
 !بهم بگو خدا جونم! درد دل كنم؟ برام بگو خدا يبگم؟ برم واسه ك يبرم به ك. ترسم يمرد م نيمن از ا! قراره من رها بشم؟ يك

نه، . و مچاله اش كردم دمشيبا تنفر كش. تختم ينامرتب ساتن آب يچشمم افتاد به رو تخت. رو پهلو و پاهام رو جمع كردم تو شكمم دميكش دراز
وسطش باز  يرو گذاشتم رو گل برجسته  يچيق. دميبر يانگار داشتم تك تك سلول هاش رو م. كردم شيچيرو برداشتم و ق يچيق. آروم نشدم

اون دو تا  دميبر. بودن كه من تجربه كردم يا انهيوحش يها كه شاهد بوسه ييهمون جاها. يگذاشتم بوسه بزنه به تار و پود رو تخت نان،و بسته ك
 اديكردم  يفكر نم يبودم ول دهيهم شن ديشا. دونستم يرو كه اسمش رو هم نم يشاهرگ كس. دميبر يانگار شاهرگش رو م. رو زونيروبان آو

اسم اون  يبرا ييقدر ذهن من پر از طاها بوده كه جا هم اون ديشا. هم نخواستم كه بشنوم ديشا. و مهم باشه يسپردنش اجبار خاطرگرفتن و به 
لحظه از  كي. رشيآب سرد رو تا آخر باز كردم و رفتم ز ريش. بلند شدم و تلو تلو خوران رفتم طرف حموم نياز رو زم ينيبا سنگ. نداشته

كاش ! زمير يكم آوردم و دارم فرو م يعدالتهمه نا  نيا ريقلب هم بفهمه كه ز نيكاش ا! كاش دوباره بر نگرده. اومد دآب نفسم بن يسرما
 ييو چشم دوختم به رها به رها نهيآ يرفتم رو به رو! اديكاش بفهمه قلب شكسته به كارم نم! به تاالپ تولوپ كردنش ندارم يازين گهيبفهمه د

حس كردم هنوز  يو ه دميكش يه دم،يكش يهافتادم به جونش و  سهيو ك فيبه گردنم و با ل دميدست كش. هم نبود چيه كهكه نه تنها رها نبود 
لبام رو  يه. دميفهم يهنوز درد دندوناش رو م يول. گوشم و پاكش كردم يدست گذاشتم رو الله  يه. كنم يرو حس م ششيشدن ر خيس خيس

 چيه. ديو ند ديكس نفهم چيه. ديكس نفهم چياون شب به من چه گذشته بود ه. دميرو د ييهوا يبد ب سهنوز احسا يول دميبا پشت دستم مال
 دميو موهام رو كش نيكس من رو آدم حساب نكرد؟ چرا؟ با دو زانو افتادم رو زم چيچرا ه ؟يتو هم راض ؟يخوا يكس سوالم نكرد كه تو هم م

مشتم . ندادم تياهم يبودن به تنم ول دهيچسب سميخ يلباسا. در حال جون دادن بود يتن ينير سنگيرو كه تو اون اتاق ز يتن. و تكون تكون دادم
 ياونم ب. ليدل ياونم ب. سوزم يهست؟ دارم م! ست؟يسوزان تر ن ايدن نيجهنم تو كه از جهنم ا ايخدا. شدم رهيدستم خ يتو غيرو باز كردم و به ت

 گفتن چرا؟ يكاش قبل از دادن حكم م! گفت يگناهم رو م يكيكاش . تيجنا ياونم ب. جرم

با شدت هلم داد و  يكيبوسه بزنه به اون رگ خسته كه  زيت غيبض تپنده اش سالم كردم و خواستم كه ترو رگ دست چپم و به ن گذاشتمش
 :ديهوار كش

 ؟يخاص و عاممون كن يانگشت نما يخواست يم ؟يآبرومون كن يب يخواست يكثافت؟ م يكن يچه غلط يخواست يم ؟يلعنت يكن يكار م يچ ـ
 . مامانه ريهمش تقص. مامانه كه نذاشت خاله فرح ببرتت رهيهمش تقص. آورد خونه نيمامانه كه تو رو به ا ريهمش تقص

فهموند  يوقفه داشت بهم م يكردم كه ب ينگاه به برادر. كرد يرو باطل م شيكردم كه داشت با حرفاش برادر ينگاه به برادر ياشك يچشما با
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 .... من يعنيمن رها نبودم؟ يعنيجا بود؟  نيا يآوار واقع يعني. ودكردم كه انگار برادرم نب ينگاه به برادر. ستيكه خونه ام اون جا ن

بود كه باور كردنش از بوسه ها و  ياهيزشت و س قتيبود حق يهر چ يتو چهره و صورتش گشتم ول يشوخ يدنبال رگه ها ياشك يچشما با
 .تن اون به تنم زجر آورتر و زشت تر بود ليتحم

  ؟ينگ يزيوقت به رها چ چيه ياده بودمگه قول ند. بهروز ببند دهنت رو ـ
مال  تشيمادر مهربون تمام نيا يعنيآغوش امن مال من نبود؟  نيا يعني. تو آغوشش و مادرانه بغلم كرد ديزد كنارم و تن لرزونم رو كش زانو

اشغالگر  ليبنفشه، دل يرانه ناخواه يها يخواهر ليتوش داشته باشم؟ پس دل ييخواستم جا يمدت به زور م نيو من ا. بنفشه و بهار بود
به  حيكه تسب دميبابا رو د. بهتر شد دميد. رو گونه ام ديچك ياشك. من بود ياجازه  يورود ب نياش، هم نهياون همه ك ليهاش، دل يچگب يگفتنا

 .كنه يكف حموم نگاه م غيدست به ت
و  دميبهش رس يسر پل صراط وقت اياون دن يخواست يم ؟يكن دميحاج مج يشرمنده  امتيق اميتا ق يخواست يم ؟يبكن يخواست يكار م يچ ـ

 ؟يريبگ ميخودت تصم يزندگ يبرا يتونيم يفكر، فكر كرد يكرده؟ چرا ب يشب ناغافل تو حموم رگ زن هيبگم  ميسوال كرد پس كو نور چشم
 !دمينال. زشت بود تيواقع چقدر

بگو من  دتيبگو مامان، بگو؟ تو رو به روح خواهر شه. خونه ام نيه من دختر همبگو، تو رو به روح خاله اعظم بگو ك گن؟يم يچ نايمامان ا ـ
به بابا و دست گذاشتم دور ساق پاهاش و سر چسبوندم بهشون و  دميبهم بگو مامان؟ رو زانوهام بلند شدم و تو همون حالت رس. توام يرها

 :دمينالملتمس 
 يما دختر بهتون نم يگيو م يمهدو يخونه  يزن يبابا بگو زنگ م ؟يمثل پسرا، دوستم داربگو مثل بنفشه، مثل بهار، . بابا بگو من دخترتم ـ
 . هنوز دخترتون باشم يذار يبگو م. دميد

 . ديبار آغوش پدرانه اش رو حس كنم كه عقب كش هيخواستم . بازوهام و بلندم كرد ريگذاشت ز دست
 ؟يلباس راحت بپوش يچرا اجازه ندار يديتا حاال نپرس ؟يدم خور بش ياديها زبا پسر دميچرا بهت اجازه نم يتا حاال با خودت نگفت ـ

 . دينال مامان
 .يحاج عل ـ
 .رهيجوابش رو بفهمه و جواب بگ يهمه سوال ب نيا ليدل ديبفهمه، با ديبا ه؟يوقتشه كه بدونه ك گهينه حاج خانوم د ـ

 .نييانداخت پاشاه مقصودش رو  حيتسب يدونه از مهره ها هيكرد طرفم و  رو
 ....يقرار گرفت يتو بغل. خونه نبود نيكه ا يتو خونه ا. ياومد ايبه دن.... و شصت و صديسال هزار و س نيفرورد زدهيس ـ

 .كرد به مامان اشاره
 ....يگرفت اديراه رفتن رو  يدست تو دست پدر. چشما نبودن نيكه ا يشد يكس ينور چشم. بغل نبود نيكه ا ـ

 .رو آزاد كرد گهيدونه د هيباال و تكونشون داد و رو آورد  دستاش
 .دستا نبودن نيكه ا ـ

 ....يبابا گفت يكس به
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 .رو انداخت و ادامه داد گهيد يمهره  هيو  نييكرد، سر انداخت پا مكث
 .كه من نبودم ـ

اش، تو و مادرت رو به  دهيبر دهيبر ينفس ها با. كه خمپاره خورد كنارش بودم يموقع. بابات اون قدر مرد بود كه بره مردونه بجنگه. بود جنگ
دونم  ينم. نهيگفت نذارم گرد غم به دلت بش. يدلش ي وهيتو رو به من سپرد و گفت كه مراقبت باشم كه تو م. من سپرد و چشم بست و رفت

. مادرت پرستار بود. وهيزن ب هيو  ساله كيكودك  هيمن موندم و . تو رو داد دستم و خودش رفت. رو كردم ميتمام سع يول. بودم موفقچقدر 
بعد از شهادت پدرت اومدم تا پالك و انگشترش رو بدم به مادرت و بگم كه اون . يبرد يدل همه رو م اتيزبون نيريو با ش يتازه راه افتاده بود

 .دميد يچ يلرفته و
 . زد نهيو به سر و سو ذكر خواهر جوونم، خواهر جوونم گرفت  سيخ يكايبغضش شكست و نشست رو سرام مامان

 شهيگفتم فرح بچه دار نم يهر چ. اون جا ينشد تو بر يكرد مادرت راض يفرح هر كار. و مادرت هم رفته بود مارستانيموشك خورده بود به ب ـ
 . مهربان يرها يخونه و شد نيتو ا يشد كه اومد نيا! بذار ببرنش گفت نه

 . تو سرم ديچيافتادنش پ يرو هم انداخت و صدا يبعد ي مهره
 . سرخ بهروز يتو چشما ديچرخ نگاهم

 دروغه؟ ديبگ د،يكن يم تمياذ ديدار يداداش ـ

 .چيه گهيسوزش و د هيكردم و باز  يرو صدا م يكس. كردم يداغ م. شد يگرمم م ادمهيفقط . دمينفهم چيه گهيد و
 و آسمان سرگردانم نيزم انيم ييجا «

 مطلق و  ياهيس ميپا ريز

 آتش  يانه هاسرم زب يباال

 جا  نيا من
 آشنا  ياز آغوش دور

 تنها  يتنها

  يكس ياز سكوت و ب يعيحجم وس انيم
 زنم  يو پا م دست

  ريرا بگ دستم
  ايب ميبعض ها يبه پا پا
 خواهم بشكنم  يم

 » . را نشانم بده راهش
 

 :ازدهمي فصل
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پنجره ها رو داشت  نيكه معلوم بود انتظار باز شدن ا يدو چشم. ودسرخ ب يدو چشم به گود نشسته  دميكه د يزيچ نيكه باز كردم اول چشم
 . نميكه اون طور بوسش رو كاشت رو موهام و كمكم كرد كه بلند بشم و بش

 .مامان تشنمه ـ
 .دمشينفس سركش هيدهنم و  يآب رو گرفت جلو وانيل
 .كارت داره، جواب بده يمامان خانم مهدو ـ
 .ومدين ادمي يول .اديبه گوشم آشنا م ليفام نيا
 . دست شما درد نكنه ـ
 ... ـ
 . االن بهتره د،يلطف دار ـ
 ... ـ
 . ديممنون سالم برسون ـ
 ... ـ
 .ميچشم منتظرتون هست ـ
 .انياالن شوهر و مادر شوهرت م ريدوش بگ هيمادر پاشو پاشو كمكت كنم  ـ

 . نده شداون شب تلخ ز يدوباره خاطره . آه از نهادم بلند شد ،يمهدو شوهرم،
 ....كه من دخ ديمامان بگ ـ

 .شهيرها هم ،يدخترم شهيتو هم. نگو يچيه. نگو مادر يچيه ـ
 .ترسم يازش م. اديمرد بدم م نيمن از ا. ديشوهرم بد ديخوا يم يپس واسه چ ـ
به حضرت  ،يعل يبه وال يبگم ولبابات رو برات  يعجله  ليتونم دل يرها نم. خوشبختت كنه دميبهت قول م. هيمرد خوب. نگو مادر شوهرته ـ

 دالشهدايرها، به س ميمجبور يول. يباهاشون ندار يفرق چيه. برام يبنفشه و بهار نيمادرته، ع ادگاريكه  يديعباس، به همون قرآن سف
 .ميمجبور
بلوز  هيبا . ذاشت يم شيبه نما پام رو ي كهيت هيدامن كه ساق  هي. اديرنگ بدم م نيچقدر از ا. دميپوش يدامن تنگ خاكستر هيگرفتم و  دوش
 نيچقدر هم رنگ آسمون ا. بود فميبالتكل يايدن هيچقدر شب. اومد يرنگ بهم م نيچقدر ا. هم رنگ دامن داشت يخاكستر زير يكه گال يصورت

خوام  يدونست من نم يماون ن. كردم جمعشون كنم مامان نذاشت و گفت بذار باز باشن خوشگل تره يهر كار. موهام رو شونه كرد. روزهام بود
انگار با سنگ . زنگ زدن. كرد روم يهم پام كردم و عطر هوگو رو خال يصورت يبند يسرفرش يدمپا هي. خوشگل بشم، چه برسه به خوشگل تر

 رهيز تعرق سرد ا هيسالم مادرش كه اومد كف دستام عرق كردن و  يصدا. گنجشك قلبم رو نشونه گرفته و زده بودش طون،يش يپسر بچه  هي
 .كرد دايكمرم امتداد پ يپشتم گذشت و تا گود ي
 .سالم ـ
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چشمشون كور رفتم امامزاده و برات . زميمادر؟ همش به مامانت گفتم چشمت زدن عز يشد يچ. سالم عروس قشنگم. سالم دختر خوشگلم ـ
 .صدقه انداختم تتيچشم زخم كردم و به ن

 .بود يزن مهربون و دوست داشتن نيا چقدر
 .تو دييبفرما يمهدو يم آقاسال ـ
فدات شم؟ بگو مادر تا عادتت بشه قربون نجابتت بشم كه اگه  شه،يهنوز روت نم. زميچه طرز صدا كردنه؟ اسمش رو بگو عز نياوا مادر ا ـ

 كردم؟ يم داياز كجا مثل تو پ يشد يعروسم نم

مامان تعارفشون . دونستم ياسم شوهرم رو هم نم يتره بگم من حتنه به. دونم ياسم پسرت رو نم يروم نشد بگم من حت. نگاهشون كردم جيگ
 :رو گرفت طرفم و زمزمه كرد ميدست گل بزرگ رز و مر. رفتن تو سالن يكرد و با خانم مهدو

 شده بودم؟ اون روز ترسوندمت؟ ونتينكنه من باعث تب و هذ. دختر يعروسكم چش شده بود؟ نگرانم كرد ـ

 يتو چشماش م. دميرس يبغلش م ريبه زور تا ز. برام بزرگ بود ياديكه ز يتو بغل. تو بغلش دميت دورم و كشتر و دست گذاش كينزد اومد
 . دشونيبوس يو نمدارم و طوالن سيخ يبلندم كرد و زل زد تو چشمام و لبش رو گذاشت رو چشما واشي. ديرو د شيشد عمق ناراحت

 خوشگله؟ يديقول م! خواد ينشو، خوب خوشگله؟ من دلم زن سرحال م ضيمر گهيد ـ

 خواهد يم قينفس عم كيدلم  «

 بدون بغض ينفس

 از ته دل ينفس

 قيعم
 ». قيعم

 . ديو خند اهشيرو گرفت تو دست بزرگ و مردونه و س دستم
 چيذارم ه ينم. دميبهت قول م فته،يبدن ب نيذارم خال به ا ينم. تو عروسك يچقدر خوشگل. دنيچقدر نرم و سف. نيچقدر دستات عروسك -

لختم  يبه پاها ديآروم آروم نگاهش رو كش. نگاهش برگشت يزيلبش به لبخند باز شد و ه. رفت عقب تر و به پاهام نگاه كرد. كس آزارت بده
سر تكون داد و . و مرتبش مشخص شد ديسف يهم جدا شدن و دندونا يلباش از هم آغوش. باال تنه ام يها يبه برجستگ ديو آوردش باال تا رس

تنم و رو لبم  يو بلور يريرو پوست حر ديباز نگاهش ناخن شد و چنگ كش. به چونه اش و همون جا نگهش داشت ديدست راستش رو كش
و دست چپش رو گذاشت پشت گردنش و دو،  ديكش قينفس عم هي. دهنش يدستش رو مشت كرد جلو ولبش رو به دندون گرفت . متوقف شد

 . زدن يم اديتنش فر يتك سلوال رو تك يقرار يب. دشيمال يسه بار
 .يكن يطاقتم م يب يداخل خوشگله دار ميبر ـ

 .برم تو كه از پشت بغلم كرد و خودش رو چسبوند بهم و زمزمه كرد دميچرخ
باز دلم  ،يگفت يم ونيو هذ يبود دهيسرخ رو تخت خواب يو با اون لپا يتب داشت يوقت يحت. شميتر م وونهيد نمتيب يتحمل ندارم، هر بار م ـ
 . ارميسرت ب ييذاشت ممكن بود بال يتنهامون م قهياگه مامانت دو دق. خواست باهات باشم يم
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 .دست گذاشتم رو دستش و جداش كردم و بدو رفتم داخل. تر كه مانعش شدم نييرو گردنم و خواست بفرستتش پا ديرو كش دستش
*** 

شبه شد  هيكه داداش بهروزم  گمينم. خطابش كنم يمردد موندم كه چ دميرو كه دبابا  گمينم. بعد چه بهم گذشت ياون شب و شب ها گمينم
 يبهزاد هوار م. كرد امتيكه بهزاد كه برگشت ق گميفقط م. بنفشه شد دختر خاله ام و محبتش تو دلم شكل ترحم گرفت گمينم. آقا بهروز

 :گفت يزد و م ينعره م گميفقط م. واريكوبوند به د يمو سرش رو  ديكش
 .نگفتم ره،يكنم تا محبتم رو به دل بگ يم يخوام، نگفتم؟ گفتم كار يگفتم رها رو م ـ

 . نعره زد باز
تو  ؟يبشه، نگفتم؟ چرا آقا جون؟ چرا دل شكسته ام كرد گهيد يكيذارم زن  ينم اديب نيگفتم آسمون به زم د؟يتا رفتم شوهرش داد ديگذاشت ـ

 گميم ؟يدونست يآقا جون، نم يدونست يتو كه م. به چشم خواهر نگاهش نكردم يدونست يكه م تو. براش نكردم يمن برادر يدونست يكه م
 .... كه

 :ديغر بهروز
 يچطور م ؟يهم خوابش بش يتونست يچطور م. كرد يخونه زندگ نيهمه سال رها به عنوان خواهر تو ا نيا. نييپا اريخفه شو بهزاد صدات رو ب ـ

 دونست؟ يرو برادرش م اون تو يوقت يشوهرش بش يتونست

بهروز من برات درد دل . مونه يشدم كه برادرانه كنارش م يم يبراش شوهر! زدم تا باورم كنه، تا باورش بشه، تا قبولم كنه يبهش دست نم ـ
دلش داده و چون خودش دل به . خوادش يچون خودش م. برم يمهر رو با خودم به گور م نيمن ا. چيطاها شد كه ه بيكردم گفتم كه اگه نص

 بهش بخوره، نگفتم؟ يذارم دست احد ياگه نشد، نم يول. خوام يرو م شيشبختمنم فقط خو

 .كرد يالتماسش م هيبا گر مامان
با  يكه آره پسر حاج عل ارنيهمه پشت سرمون حرف در ب يخواست يم. كار رو نكن نيبا خودت ا. كبود شده نيرنگت رو بب. مادر نكن زيعز ـ

 رده؟ك يخواهرش عروس

 ! مامان، دختر خالمه ستياون خواهرم ن يول ـ
 .يزيكه چقدر براش عز يدون يو م يعمر باور كرده كه تو داداشش هي. عمر به چشم برادرش نگاهت كرده هياون  يدونم مامان، ول يم ـ
دست  يسپرد يتو اون رو م يول. نكنه تشيمراقبش بودم بنفشه اذ شهيهم. دوسش داشتم يمامان از بچگ يدونست يتو كه م. زهياونم برام عز ـ

 .ذارم يمن نم د،يمسخره رو بهم بزن ينامزد نيا. خوردم يطاها و من حرص م
كردم؟ پاهام سست شدن و تحمل  يخبر از همه جا زندگ يقدر دور و برم خبر بوده و من ب نيا يعني. شنوم يم ييروزها چه خبرها نيخدا ا يا

 يمحبت ها و بوسه ها يعني. دميخرد شدن استخونام و احساسم رو شن يو صدا نيبا شدت خوردم زم خم شدن و. تنم رو نداشتن ينيسنگ
جا چه خبر شده؟  نيمن ا يخدا يخواسته؟ وا يمن رو م. خواستم ياونم قد من كه طاها رو م يعنيوقت برادرانه نبودن؟  چيبهزاد ه يبرادرانه 

از  يفهمم اون زجر تو نگاهش وقت يحاال م. قدر مهربون بود نيفهمم كه چرا ا يحاال م. ارمرو ند يريهمه غافلگ نيهمه خبر؟ من تحمل ا نيا
 .كرد يتو چشماش لونه م يچ يبرا تمگف يعشق طاها براش م
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 .دميبهزاد رو شن يبار نعره  كه
 . بسشه ديجا ظلم د نيا يهر چ. بكشه يذارم سخت ينم. برمش تهران يبا خودم م. ميشد مونيپش ديبگ ديزنگ بزن ـ

 .بنفشه تو هوار بهزاد گم شد يجا چه خبره  نيا يصدا
مگه نگفتم نگاهش به رها رو دوست ندارم؟ مگه . اديپسره خوشم نم نيمگه نگفتم من از ا ؟يتو خفه شو كثافت، آخر كار خودت رو كرد ـ

 .ميما دختر ندار يگيم يمهدو يخونه  يزن يزنگ م يريم چونم؟يپ ينسخه ات رو م يرينگفتم اگه واسه رها لقمه اش بگ
 رسول بره؟ يخونواده  يآبروم جلو ديخوا يم گه؟يم ياوا آقا جون، بهزاد چ ـ

 رهــــــا؟ ـ

 .رفتم باال ريو شرمنده و سر به ز رونيب دميدو. بهزاد بود يصدا
 بله؟ ـ

 ؟يبگو كه تو هم ناراض ـ
 . پشتم گرم شد تشيشدم از حما ريش
 .متنفرم شوين از مرد رم م،يآره داداش ناراض ـ

 .داد لشيتحو يپوزخند بهروز
 .داداش ريبگ ليتحو ـ
 .اش شد قهيبهزاد رفت طرفش و دست به  د،يخند و
 .نييپا اوردمشيببند فكت رو تا ن ـ
 . با هر دوتاتونم د،يبس كن ـ
 آقا جون؟ ـ

 .رو روشن كنم فتيتكل اميتا ب نييبرو پا. ساكت بهزاد ـ
 .و اما تو رها ـ

 .شد تو نگاهم خيس
 . بهم بخوره ينامزد نيا نميب ينم يازيهم خوبن و ن يليخ ـ

جا  هيداشتن طاها رو كنار قلب و احساسم بخونم و  يايرو يفاتحه  ديكه هست و با نهيبابا بهم فهموند كه مبارك باشه و هم يهم خوبه  يليخ
 . ت و گفتفك زد و گف زير هيبابا كه رفت، بنفشه اومد كنارم و . خاكشون كنم

 . شنيتمام شهر جلوشون بلند م اديكه ب ياسم مهدو. پولداره. مگه چشه؟ مهندسه ـ
 .اون لحظه فكر كردم چرا طاها پولدار نبود من

 .ستياهل دود و دم هم كه ن ـ
 .ها بد بود ينجابت يزن قد تمام ب هيبودن  يگاريبود؟ كه اون موقع س يگاريس ييزندا چرا
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 .مسجدهنمازشون سه وقت تو  ـ
 .بودن غمبريهم اهل خدا پ ييدا يبچه ها كاش
 :دميكش اديشدم و فر يوحش. بز شدم. شدم ياغي. طاها بهم جون داد اسم

 .... من، من. ترسم يمن ازش م. متنفرم شويمن از مرد ر. شمينم يجيبچه بس نيمن زن ا. شميجوجه مهندس نم نيمن زن ا ـ

 هياز  گهياشك د هيگفتم و . ستاديشد به گلوم و ا دهيچونه ام رفت و كش ريخورد رو گونه ام و تا ز روزها باز سر نيو اشكم مثل همه ا گفتم
 !چشما نيداشتن ا يچه جون. ختميگفتم و قطره قطره اشك ر. مييو افتاد رو دمپا ديام چك گهيچشم د

گفتم كه زنش  يو كشمكش سر اون خواستگار لعنتتو بحث  يوقت ه؟يچ شونيسبز رنگ معن يچشما نيا يروزيتونستم بفهمم برق پ يم تازه
 :خوشگل و سبز رنگش رو تنگ كرد و گفت يچشما يوقت شم،ينم
كنم بهش بله رو  يو مجبورت م يبش نيتونم مجبورت كنم زن ا يپس بازم م. يدون يرو خوب م لشيخودت هم دل! يمن نذاشتم زن طاها بش ـ

 . يگرچه قبال بله رو هم گفت. يبگ
 .رو بخونم اهاميزد به تن رو يم شيتم خط نگاهش رو كه اون روزها ضحاك شده بود و نتونس تازه
 

 :دوازدهم فصل
بابا، با اشكاش التماس  ماتوميبه اولت نيمامان گرفته و غمگ. دنيبودم كه نه جونِ جون كندن داشت، نه بال پر يروزها مثل كبوتر شكسته پر اون

 يبهزاد نگاه م يبه چمدون بسته  ياشك يبهاره با چشما. در رفته بود ينفشه حساب كار از دستش حساببهروز برگشته بود تهران و ب. كرد يم
 نيكه ا ييشد به جا يم ديرو پس گرفته بود، داشت تبع شيبرادر يكه ادعا يبرادر. نرفته دلتنگش شده بودم. و من خجالت زده و دلتنگ كرد

سكوت و خش خش برگ ها و  يدادم به سمفون ينشستم و گوش م يزنده ها م يايرابطه ام با دن دل زده و خسته كنار تنها. فتهيعشق از سرش ب
آورد و من رو  يزد كه اشكم رو در م يرو م يزيغم انگ يسوت زنان ملود. دلش شكسته بود يكه در گذرگاه عاشق يرهگذر يپا يآشنا يصدا

 . انداخت يپر از طاها م يعاشق يروزها ادي
 خونه تون؟  اديكه هر روز م هيمرده ك نيا. ييدونم اون جا يخانم؟ م رها يياون جا ـ

 يمرد يدلتنگ يخواستم گوشام نجواها ينم. كنم انتيكه قراره مردم بشه خ يخواستم به كس ينم. دميشدم، پنجره رو بستم و پرده رو كش بلند
 يم يكس يچشما اديكه چشماش من رو  يمرد. داره يقشنگ يماكه چش يمرد. داشته باشه مييو رها ندهيتو آ ينقش ستيرو بشنون كه قرار ن

 .بشم ماريباشم و خودم ب يشاهد عرق كردن تب گهيخوام بار د يو من نم. و تبش تند ادهيز شيعاشق يكه درجه  يمرد. اندازه
 نبسته كس به من دل «

 ام به كس دل نبسته

 تخته پاره بر موج  چو

 »! رها، رها من رها،
 گهيبود د يچند وقت هيرو مخمل جا نمازم كه  دميطاها دست كش اديرها، رها، رها كردم و با . راه رفتم يمتر جدهيتو اون اتاق هكردم و  زمزمه
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كردن كه دل كندن به قد  يبهمون گوش زد م ميذاشت يهبوط م نيكه پا تو ا يدل كندن چقدر سخته و كاش روز. شاهد درد دالم با خدا نبود
برگشتن  يو برا ميبود نياالن تو بهشت بر. طور نبود نيكه اگر ا مياهل آزمودن ميگرچه ما ثابت كرده بود. ميدل ببند ديباسخته و ن كندنجون 
 اتياب يايو تو دن رونيب دمشيفرخزاد و كش» زمان ما«كتاب  يزمزمه كردم و دست گذاشتم باال. ميزد يكه حق مسلممونه دست و پا نم ييبه جا

 .و پرواز فروغ غرق شدم دنيس پرها و ح ييپروا يو ب
 كردم ييخود ندانم چه خطا «

 الفت بگسست يزمن رشته  كه

 اگر بود مرا ييدلش جا در

 »بست؟  دارميز د دهيچرا د پس
 .رو شكستن شيشدن رو بت وجود ميحرفا و اعترافاش ابراه يكه باور نكردن يكس يتق تق در بلند شد و بعد زمزمه  يصدا

 اميب! دميرو گونه ات گوش م ننيش يبوسه اشكات كه م يجا نشستم و به صدا نيوقته ا يليخ. يداريدونم ب يتو؟ رها جان م مايتونم ب يرها م ـ
 تو رها؟

كه تو  يپسر خاله ا. شد به پسر خاله ليدو شب تبد ،يكيكه در عرض  دميرو د يبرادر. دمشيهفته د كيرو تو قفل چرخوندم و بعد از  ديكل
رو  يراه پر خطر زندگ تشيكه پسر خاله اش رو خواهرانه دوست داشته و دلگرم به حما يدختر خاله ا. ق دختر خاله اش بودعاش ظيغل يسكوت

 . بود نييسرش پا. بود نييسرم پا. هخطر رفت يب
 . شهيخونم حالل م نهيتو؟ آقا جون بب اميكنار ب يرينم ـ

 :زد و گفت لبخند
  ؟يخوا يم ،يبهزاد بش يب يخوا يتو كه نم ـ
 ؟يتو خودت من رو بدون تو كرد يوقت نخواستم بدون تو بشم ول چيه ـ
 . ميزن يتو در موردش حرف م اميبذار ب ـ

 . در رفتم كنار و اومد تو يجلو از
ز بود كه من هنو يگردنم كه كار مرد يو نشست رو كبود ديچشماش رو صورتم چرخ. داد يبارون م يو صداش بو يدلتنگ يرنگ و بو نگاهش

. هيحدس زده بود كه از چه نوع و جنس شيانگار از فرم كبود. دست دراز كرد كه لمسش كنه. هم بهم نگفته بود يدونستم و كس ياسمش رو نم
 .نگاهش كردم دهيرنج. دلخور نگاهم كرد. عقب دميخودم رو كش.... بود كه من دهيرنگش، رنگ شهوته و انگار فهم يكبود نيحدس زده بود ا

 كنه؟ يم تتياذ ـ

 ؟يك ـ
بگو رها دست . خراب شده اش بهت دست بزنه يحق نداره تا نبردتت خونه . زمير يكنه خونش رو م تتيبه خدا اگه اذ. كثافت ياون عوض ـ

 زده بهت؟

 شه؟يهم عوض م يزيتو فكر كن آره، چ ـ
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 .اهش رواون همه بغض تو نگ نميسبز و خوشگلش رو پوشوند و سر برگردوند تا نب يغم چشما ي هاله
 :ديداشت، پرس شيبر اقتدار مردونگ يكه هنوز سع ييكرد نلرزه، به صدا يم يكه سع ييصدا با
  حت؟يكو مفات ست؟يپهن ن نيچرا جا نمازت رو زم ـ

 .جواب خواست. رو حميتسب يخال يتختم و پرسشگر جا يرو چرخوند لبه  نگاهش
 . خونم ينماز نم گهيد ـ
 اون وقت چرا؟ ـ

كرد و اون چه رو خودش  يتوجه يبه حرفام ب يوقت. اول امتحانم كرد بعد درس داد، يوقت. جواب گذاشت يه ازش سوال كردم بهم نيا يوقت ـ
 .مثل من رو نخواسته يصداش كنم؟ حتما نخواسته من رو، حتما بنده ا يواسه چ. خواست مقدرم قرار داد

 :اشاره اش رو گذاشت رو لبم و گفت انگشت
مهر و  شيكه تو اوج دل شكستگ ستين يياون رها نيا. يستيخودت ن نينه رها ا ؟ييشنوم؟ رها و كفر گو يتو؟ درست م يگيم يچ ـــــس،يه ـ

رو كه همه به خاطر  ييهمون رها. خوام يخودمون رو م يمن رها. شد آب بر آتش درونش يشد مونس و همدمش و اشكش م يسجاده اش م
رو كه نصف  ييهمون رها. رو كه برادرش نتونست برادرانه دوستش داشته باشه ييهمون رها .شدن يعاشقش م نهسكوت و نجابتش عاشقا

كه به عشق طاها رها شد و با عشقش برادرش شد پسر خاله اش و پا گذاشت رو تمام  ييهمون رها. شكونن يمحل واسش سر و دست م يپسرا
 .عرف ها و فقط دلش رو به شرع خوش كرد

 يبو. داد يم يبرادر يكه با تمام اون حرف ها هنوز بو يتو آغوش. و رفتم تو آغوشش ديدستم رو كش. دنيباز بار هقم بلند شد و چشمام هق
ها باز بهزاد من بود و  تيمحدود يداد، كه با همه  يرو م يگر حام تيحما يبو. داد يم اليخ يراحت يبو. داد يم يمهربون يبو. داد ياعتماد م

 . تازه كشف شده رو دوست داشتم يپسر خاله  نيا خواهرانهمن 
 . دمينال
 خواهرت بمونم، چرا؟ يداداش چرا نذاشت ـ

 .كنن يام م وونهيرها تو رو خدا، اشكات د ـ
 .بگو داداش بهم بگو. گفتنات تنگ شده يدلم واسه خواهر. يداداش بازم بهم بگو خواهر ـ
دلت با دل  دميد يفقط وقت. وقت نخواستم برادرت باشم چيمنم ه. وقت چيه ،يوقت خواهرم نبود چيتو ه. تونم ينم. نخواه ازم رها، نخواه ـ

 يسكوت كردم و رفتم تو نقش برادر يعشق بودم ول نيخبر داشتم و مخالف ا يفهم يوقت نم چيكه تو ه ييزهايچ يليكه از خ نيطاهاست با ا
 .نخواستم نيكنم، به جان امام حس انتينت خاله اعظم خرها من نخواستم به اما. يفراموش كنه پسر خالته و تو عشقش ستخوا يكه م
همه اتفاق و  نيكه بعد از ا يا نهيرو س. ام گذاشتم نهيكنارش زانو زدم و سرش رو رو س. نياعتراف خم شد و نشست زم نيا ريبرادرم ز كمر

 . غم برادرش رو داشت ياعتراف باز هم خواهرانه دلشوره 
 نيا شتريالل بشم كه نتونستم ب. ترسم يات م ندهيمن از آ. تنها بذارم يابونيغول ب نيتونم برم و تو رو با ا يمن نم. تيكرده كو دميرها بابا تبع ـ

 يبخش يمن رو م. توام يبدبخت نيرها من مسبب ا يوا. كرد يشد و اون شب واسه بهروز درد و دل نم يبهزادت الل م ياله. راز رو نگه دارم
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 ؟يبخش يرها؟ م
شستم و  يم يكرد و من آروم آروم گوشه ا يم تميبنفشه اذ يكه وقت يكار نيع. رو چسبوندم بهش مينياشتم دو طرف صورتش و برو گذ دستم

 .كرد ياومد و م يم ختمير ياشك م
 .جاست نيجات ا شهيهم. واسه من ييايبرادر دن نيبهتر شهيهم. بهزاد يداداشم شهيتو هم ـ
 .كوفت يام م نهيس واريكرد و خودش رو به در و د يم هيبرادرش مو يبود و واسه اشكا يكه دل ييجا. نهيبا انگشت اشاره زدم به سمت چپ س و

*** 

نشست تو چشمم و  ميآفتاب مستق. موند پلك چشمام رو باز كردم ياتاقم منتظر دونه م يكه هر روز پشت پنجره  ينوك زدن كبوتر يصدا از
بهم  يكه توجهم رو جلب كرد صورت مظلوم بهزاد بود و اون پلكا يزيچ نيتر بازشون كردم و اول بار آروم نيا. مجبورم كرد دوباره ببندمش

 .بودم دهيدغدغه و ترس راحت توش آرم يها اون طور ب هيداشت آغوشش كه بعد از مدت ها بدون ترس از سا يتيچه امن. دارشو نم دهيچسب
 . دميخز رونيرش بدستش رو از رو شكمم برداشتم و از تو آغوش پر مه واشي

*** 

و  رونيب اميداد از اتاقم ب يچون آقا جون اجازه نم نميشد كه بب ينم يعني دم،يبهزاد رو ند گهيگذشت، تو اون دو روز د يروز از اون شب م دو
 .بود از به اصطالح نامزدم خبر نداشتم يمدت

 .م گذاشته بود تو اتاقمدر برا رينفر از ز كيكه  دميتكه كاغذ رو د هيشدم  داريخواب كه ب از
 :رو باز كردم و چشمم افتاد به خط خوش بهزاد تاش

 رفتم، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت «

 نمانده بود ميبرا زيبه جز گر يراه

 ديام يپر از درد ب نيعشق آتش نيا
 ». جنون و گناهم كشانده بود يواد در
. نييپا زهيچشمام بر يشگيمهمون هم نيرو گذاشتم رو صورتم و گذاشتم ا اداشتشي. كرده بود يخودم باهام خداحافظ قيزبان خودم و عال به

برادر من رفت و من . كنم و ببلعم دايمركب و كاغذ، عطر تن برادرم رو پ يتمام اون كلمات و بو يخواستم از ال به ال يگذاشتم و بو كردم و م
 شهيكمك، برام م شهيبرام م ،ييرها شهيبرام م يروز هيدونستم رفتنش  يزها نماون رو. عالمه حس بد و عذاب وجدان از رفتن اون كيو  مموند
روم و  ديپاش يبنفشه خصم نگاهش رو م. تيبهزاد رفت و چون آقا جون اقامت اون جا رو داشت راحت تونست بهزاد رو بفرسته كو. يزندگ

 .دادم يسته جواب گله اش رو با غم مكرد و من دل شك يم ميتو سكوت همراه يبودن ول هيگال ازمامان چشماش پر 
 كه نيتا ا «

 ديشكسته و ناام دل
  ميسا يدلت م حيبر ضر سر

 كنم  ينگاهت را م ينيدانه چ كبوترانه
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 مياريشو به  يدست
 جا  نيا من
 باد ياهويه انيم در

 گاه هيتك يو ب تنها

 تو يب
 ». ام ستادهيا
 

 :زدهميس فصل
همون طور كه برس . هم تنم بود نيقرمز آتش يتاپ بند هي. كردم يبلندم رو شونه م يوالتم و داشتم موهات زيم ي نهيآ يبودم رو به رو نشسته

 شيدلتنگ يجور ناجور هيگذشت و من بد طور،  يماه از رفتنش م كي. كردم ينگاه م نهيبه عكس بهزاد كه چسبونده بودمش به آ دم،يكش يم
رز سرخ خوشگل كه  ريبلند شدم و با دو گ. صحبت كردن باهاش رو نداشتم يانوشته من اجازه قرار ن هي يزد ط يهر وقت زنگ م. دمكر يرو م
رو  دميدست كش. شميپ انيقرار بود سارا و الله ب. شون رو گذاشتم باز بمونن هيكنار گوشم رو جمع كردم و بق يبهزاد از مكه بود، موها ي هيهد

. تظاهر به آروم بودن اوضاع و احوال مرتب بود يبرا زيهمه چ. ناخن قرمز رنگ انگشتام كردم هم به الك يباال زانوم و نگاه وتاهك يدامن مشك
خودش نه به اجبار، نه به  لياونم به م شهيدختر خوشبخت كه داره عروس م هيرل . كنم يهمه سال ندونستن، باز رل باز نيمثل ا يستيمن با

نگاه كردم به عكس خندونش كه . كه خواهرش رو مثل دختر خاله اش دوست داشته يخاطر سد شدن در مقابل حرف مردم، نه به خاطر برادر
داداشم، . همدان، از چنگش فرار كنم ميكه رفته بود ياون موقع ،يداشتم تو اون روز برف ياز پشت شونه هام رو بغل گرفته بود و من با خنده سع

 يحت.... خواست يشدم م ياگه زنش م يعني. افتادم ه،يدونم اسمش چ ينم ،يهابوسه ها و نوازش  ادي ؟ينموند نارمك شهيداداش خوبم چرا هم
. ياونم مثل مهدو. نگاهش كنم، اونم به عنوان همسر يتونستم حت يوقت نم چيه. تونستم يمطمئنا نم. از فكر كردن به ادامه اش مور مورم شد

 .رو يهمه ناباور نيا يزد ادامه  يچيزنگ تلفن ق يكه صدا خودم غوطه ور بودم يتو فكرا. بهزادبرام راحت تره تا  يقبول مهدو
 بله؟ ـ

ازش مدرك دارم كه با دوست پسرش . كنم تا طالقش بدم يرو م ميسع يجا همه  نيمن دارم ا! ؟يرهــــــا؟ پس من چ دنيدارن شوهرت م ـ
 رهــــــا؟. زهياعصابم رو بهم برخواسته  ياز رو بدجنس نيبگو ام. گنيرهــــــا؟ جان طاها بگو دارن دروغ م. بوده

 .گهيراست م نيام ـ
شد، به خدا  يشد؟ نم يمگه م يول. كردم ليچشمام رو بستم و فكرم رو تعط. رژ گونه زده ام يرو گذاشتم و اشكام سر خوردن رو گونه  يگوش

 .شد فراموشش كرد ينم. گرفت دهيشد اون همه عشق رو ناد ينم
 !خرد كنشاعصاب  نگيد نگيتلفن و د باز

 ....يول ه،يدونم اسمش چ ينم يدرسته به اجبار، درسته حت. كنم يمن دارم ازدواج م. ما بوده تموم شده نيب يطاها، هر چ نيبب ـ

رو كه تو اتاقت، رو تختت، تو خونه  ياسم كس. رو كه لب به لبت گذاشت ياسم كس ؟يدون يتو اسم من رو نم ؟يشيزنم م يواقعا به اجبار دار ـ
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 ؟يدون يرو تنت رو نم ديكه برادر و پدرت بودن دست كش يا
 .و كوتاهم اهيام افتاد تو دامن س نهياز س يزيچ هياحساس كردم . ستاديقلبم ا. حس و لمس شد يتمام تنم ب. كردم خي

 .شد يعصب صداش
فكر كردم بعد از . يو محضر ياونم رسم م،ينك يعقد م مير يفردا م نيهم نيبب ؟يچرا الل شد ؟يد حرف بزن لعنت. هــــــان يچرا الل شد ـ

 .برم شيپ ديبا شتريانگار ب. يكه من شوهرتم و تو مال من يديها فهم ياون بوسه ها و دست مال
چشم دوختم تو دو تا چشم . باز نگاه بهزاد كردم. هام يشد رو تمام بدبخت يآوار ادشيفر. دميشن يصداش رو نم گهيد. گهيم يچ دميفهم ينم

 .دارم اجيمن االن بهت احت ؟يداداش ييكجا. خندونشسبز و 
 يشدم و خودم رو ننو وار تكون م يخواب م يكه ب ييوقتا نيع. هام يبچگ نيع. و شروع كردم تكون تكون خوردن دميدمر رو تختم خواب رفتم

 يرو كه خصمانه نگاهم م ييشوير اهيمرد س هي. دميرو د اهيمرد س هيطرفش و  دميباز شد و من چرخ هويكه در .... نيع. رهيدادم تا خوابم بگ
در رو پشت سرش بست . دستا و بازوهام يبه دو بند قرمز رو شونه ام و لخت ديام گذشت و رس دهيقلم كش يكه نگاهش از تو چشما نيا ات. كرد
دست گذاشت . نييپا ارميبود باال رو برو كه رفته  يوجب دامن هيتونستم اون  ينم. تونستم خودم رو جمع كنم ياز ترس نم. داد بهش هيو تك

كردم دامنم رو بكشم  يبلند شدم نشستم و سع. چشمام اومدن يتمام حوادث اون شب جلو. پشت سرش و با دست راستش در رو قفل كرد
 . دخترانه ام و با دست چپم خواستم كه بپوشونمشون يدست گذاشتم رو باال تنه . نييپا
 .امينم ملباس عوض ك رون،يب يبر شهيم ـ

 . رو به سالخ خونه ببره يخواست گوسفند يشده بود كه م يمثل سالخ! يدرخواست مسخره ا چه
 .ندارم تيجا هستم و كار نيتو عوض كن من هم ـ
 . رونيب ديخوب، بر شهينم ـ

 يآروم و آهسته و در كمال خونسرد. تختم فرو رفتم يتو تاج قهوه ا شترياز ترسش ب. قدم كشدار و بلند به طرفم بر داشت هيدر جدا شد و  از
و از تو شلوارش  شيبلند طوس نيآست راهنيپ نييدست گذاشت پا گه،يقدم د هي. رميتحر زيم يكتش رو از تنش در آورد و انداختش رو صندل

شدن گام به  كينزدوحشت زده به  يپاهام رو جمع كردم تو شكمم و دامنم رو دادم رو بلور رون هام و با چشما گه،يقدم د هي. در آوردش
 . كردم يگامش نگاه م

 . نترس من شوهرتم ؟يديخوشگله؟ چرا ترس هيچ ـ
 .يديسكته ام م يدار رون،يتو رو خدا برو ب ـ
 بود؟ ياسمش چ گه؟يبگو د ه؟يكه اسمش چ يشوهر. خوام بهت بفهمونم كه من شوهرتم يمن م. ينساز ينشد، اومد گهينه د ـ

 . ديكش اديفر بايتقر
 بگو رها؟! قدر سخته كه زنم نتونسته از حفظش كنه؟ نيا ه؟ياسم من چ ه؟يرهــــــا؟ بگو اسم من مادر مرده چ هيچاسمم  ـ

 . دونم يبه خدا نم! دونم ينم ـ
 بر من كه زنم، يوا ؟يو به خاطر بسپر يرو بپرس ياصال مهم بود كه اسم من لعنت ه؟يكه اسم شوهرت چ يديپرس ياز كس ؟ياصال سوال كرد ـ
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 ! هم چند سالمه آره؟ يدون يحتما نم. دونه يدونه، اسمم رو هم نم يكه مدت هاست خواب و خوراك برام نذاشته نم يزن
 . يترسون يمن رو م يتو رو خدا داد نزن، دار ـ

 . زدم اديفر
 مــــامـــان؟ بهاره؟ ـ

 . نتشونيبب رهيگفت جنس آورده م يخانم نبات يمامان جونت رفته خونه . خودت رو خسته نكن ـ
. خواست زجر كشم كنه يانگار از عمد م. دونه دونه دكمه هاش رو باز كرد گه،يقدم د هي. ام نهيرو س ديبرداشت و نگاهش لغز گهيقدم د هي

 .ديبر يكند شاهرگ مقتولش رو م غيت هيرو داشت كه دانسته با  يحكم قاتل
دونستم  يخدا خودم م يبود؟ ا دنيجور لباس پوش نيلعنت به من، حاال موقع ا. تنه ام نييشد به پا رهيتختم و خ يبه لبه  ديو رس گهيقدم د هي

 .دارم و اون چقدر گرسنه است يپيكه چه ت
 ؟يكن يقدر خوشگل م نيتو خونه ا شهيهم ـ

 . تنم كم بشه ياز لخت ديو گذاشتمش رو پاهام تا شا دميرو كش ميجاش رو تخت. ندادم جواب
 ....قدر نيا شهيهم گميخوشگله؟ م ينگفت ـ

طرفم و دست  ديچرخ. عقل ناقصم فرمان داد كه در برم يدونستم كجا؟ ول ينم. و فرار كردم نييپا دمياز رو تخت پر يادامه بده و جلد نذاشتم
 .شكل اتاقم رو نشونم داد يليو مستط لياست ديو كل بشيكرد تو ج

 . نگاهش التماس كردم يگديمضطرب به در ييكز كردم و با چشما واريجا كنج د همون
 . جدام كرد و پرتم كرد رو تخت نيبچه كوچولو از رو زم هي نيدست گذاشت دو تا بازوم رو گرفت و ع. دو قدم بلند برداشت و اومد رو به روم ـ
 . جا جات راحت تره نيا ـ

 . دميكش غيچشمام رو بستم و ج. گذاشت به كمربندش دست
 !مامان يوا ؟يبكن يخوا يكار م ينه تو رو خدا، چ ـ

 .تو گوشم ديچيپ شيعصب ي خنده
 . داد نزن رهــــــا خانم، داد نزن ـ

  دم؟يلحن رها خانم گفتنش رو قبال كجا شن نيا. صدا چقدر آشناست نيا. شد به دهنش دهيبلند شد و كوب نگاهم
 ....زشت و يشامپانزه  هي. جود كه برازنده اش بودپشمالو، تنها صفت مو اهيمرد س هي. پوشش رو كه از تنش در آورد دلم بهم خورد ريز

صورتش و چشماش رو تاب داد رو  كيدست انداخت پشت گردنم و سرم رو آورد نزد. ديحركت، اون دو تا گل سرخ رو از رو موهام كش هي با
 . لب و گونه و چونه ام

 تو بگو اول با كدومشون شروع كنم؟  ـ

 . دميلرز يم سيخ يگنجشك از لونه افتاده  هي نيع
! نترس خوشگله! كنه ليو رغبت تبد لياجبار رو به م نياومده ا! شوهرت اومده كه تن سردت رو داغ كنه! اومدم كه گرمت كنم! نلرز خوشگله ـ
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 . نلرز رها خانم خودم
 ....كه نييپا دشونيتاپم و از سر شونه ام كش يدو بندا ريهر دو تا دستش رو گذاشت ز شصت

 .اعدام يبه اجرا كنده  ستيشد فرمان ا. تن و لب و حرص اون وتنيشد حكم براعت من از گ. ميبهاره شد حكم آزاد ييجارها ك يآج يصدا
با انزجار . تنم و لبش افتاد رو گردنم يانيشد رو عر دهينگاهش پاش يرنگ وحش. ستادنيشونه و آرنج ا نيب ييبا دو بند قرمز تاپم جا دستاش

 . هلش دادم عقب
 . رونيب اميپشت در االن م ايب. يجام آج نين ابهار م ـ

گذشتم مچم رو گرفت و همون طور كه  يداشتم از كنارش م يوقت. ازش جدا شدم ينگاه به خون نشسته اش و با پوزخند يدگيشدم تو در رهيخ
 :ديغر شيشده از حرص و ناكام ديكل يدندونا نينگاهش رو بالشم بود از ب

 ....ملخك يملخك، دو بار جست يستبار ج هي ؟يباالخره كه چ ـ

 . رنگم يفندق يرو دوخت تو نگاه پر اشك و چشما زشيو ه زيرو چرخوند و اون دو چشم ر سرش
 ! ملخك يآخر به چنگ ـ
 . بوسه اش يجا دميبا تنفر دست كش. ديبلند شد و موهام رو زد كنار و پشت گردنم رو بوس. ديخند اريحرص در ب. ديخند و
 د؟يكل ـ
 به زور؟  ؟يشيزنم م يعا به اجبار دارواق ـ

 مرده و كشتتم؟ يآره، نكنه فكر كرد ـ

 ! كنمت خوشگله يرام خودم م! نوع اخالقام نيمن عاشق ا يول. يچموش يليدونم خ ينه، م ـ
 . رو در آورد و پرتش كرد طرفم ديكل بشيبلند كرد و از تو ج نيخم شد و شلوارش رو از رو زم و

 .و منتظر بمونه نييكرد گفتم بره پا يبه بهار كه ناباور نگاهم مرو باز كردم و  در
 .گفتم يطرفش و امر برگشتم

 .اونم بدون در زدن، بدون اجازه. تو اتاقم يايم يانداز يبار آخرت باشه سرت رو م ـ
 . بود راهنشيپ يبهم زد و همون طور كه مشغول بستن دكمه ها يشخندين
دلت خوش باشه تا چند روز  رم؟ياون وقت واسه اتاقت اجازه بگ. من صاحب كل تنتم گهيتا چند روزه د. ستاجازه؟ به اتاق زنم؟ مسخره ا ـ
 . گهيد

 . شينيب يدست گذاشت رو موهام و گرفتشون جلو. قدم رفتم عقب هيو  كمينزد اومد
 م؟گفت يچ يگرفت! تيبرف ي نهيذارم رو س ياز خودم مست بوت بشه، سرت رو م رينفر غ كياگه  ـ

درشت و  يكه باعث شد لبا. عقب دميپر يمتر هيدروغ  يبرگشت كه ب هوي. بوسه كوتاه نشوند رو لبم و رفت طرف در هيرو ول كرد و  موهام
 .برجسته اش به خنده باز بشن

 هيقراره . رش كنبا خودت تكرا. جواب نمونه سوالش يب ديازت پرس يبه بعد كس نيبهت گفتم تا از ا. رضاست دياسم شوهرت حم ،يراست ـ
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 .رها خانم يعمر صدام كن
نگاه كردم به ساق پام گله گله از . كردن يرو بازوهام، درد م دميدست كش. نيبه زم دميو چسب نيپهن شدم رو زم يچ نيو من ع رفت

 : دميلب غر ريز. كبود شده بود شگوناشين
 .وونيح يعوض ـ
  ستين تيبه اثبات مردانگ يازين «

 كن  باور

 زنانه ام  فيظر تن

 را ندارد  ينيهمه سنگ نيا تاب

 آهسته تر  يقدر

 دخترانه ام  يايجا در دن نيا من

 ام  ستادهيا دخترانه

 نباش  تيبه مرد دلخوش

 تنم  بيس ي وسوسه

 اندازد  يم رونتيب يبهشت مردانگ از

 باش  آدم

 را به اجبار و مشت زن مكن  حوا

 هوا  يتو ب يجا حوا نيا

 د ترس يم يزنانگ از
  ايب شيپا به پا مردانه

 ترسناك است  يزن شدن بس يواد

 » . ترسم يدخترانه از زن شدن م من
 هي يكه ازش داشتم ول يبا اون همه ترس. خورد يانگشتاش دور بازوهام به چشم م يجا. يرو با تنفر از تنم در آوردم و انداختم گوشه ا لباسا

 . اميكردم از پسش برم يچقدر كودكانه فكر م. كنم تشيطور اذ نيم اتون يكه م نيداد ا يته دلم رو قلقلك م يزيچ
 گه؟يم يرها مادر بهاره چ ـ

 گه؟يم يدونم، چ ينم ـ

 ! يآشفته بود يدر اتاقت رو كه باز كرد گهيم ـ
 . كردم و دلسوزانه واسه اون همه ترس تو نگاهش آغوش باز كردم كميكوچ ياز اشك ناخواهر سيبه صورت خ نگاه

 آره بهاره؟ ؟يديجا فدات شم ترس نيا ايب ـ
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 . دميرو شن غتيج يصدا يآج ـ
 . نبود يچينه قربونت برم ه ـ
 .تيبهاره برو مادر سرغ باز ـ
 افتاد؟ يرها تو اتاقت، پشت اون در بسته اتفاق ـ

بهتره بگم . نداشتم ييزناشو يابطه ر هيهم از  يخواسته بهم حمله كنه، البته درك درست يبگم م دميآره، خجالت كش. بهش بگم دميكش خجالت
 . نييسرم رو انداختم پا. دونم ينم يچيه
 ....شيب! صفت وونيح ي كهيسر لب و چونه ات آورده؟ مرت ييچه بال نميباال سرت رو بب ريبگ ـ

كه رو  يمامان، مامان. اومد يمداد و هوارش  يصدا. تلفن رو برداشت و زنگ زد به آقا جون. نبود كيزشت و رك يمامان اهل حرف ها. نداد ادامه
 . كثافت بشه نيذارم زن ا يگفت نم يزد حاال با تحكم م يحرف آقا جون حرف نم

 . اومد سراغم دوباره
 هم كرد؟ تيرها راستش رو بگو كار ـ

 ه؟يتعجب و پرسشگر نگاهش كردم كه منظورش از كار چ با
 .... از باال تنه ات منظورم با نيرها ا ـ

 يم يغران و قدم رو طول و عرض سالن رو ط ريمامان شده بود ش. راحت بشه الشيسر تكون دادم تا خ. گرفت و نگاهم كردرو دندون  لبش
 .خواستم يكردم و ازش كمك م يتو دلم خدا خدا م. تو اتاقم و گوش به در چسبوندم دميشرمنده دو. آقا جون زودتر از هر روز اومد. كرد

. اههيدختر كبود و س نيكه نرفته؟ تموم تن و بدن ا ادتي. دهيامانت حاج مج نيا. دمهيدختر امانت خواهر شه نيدونم ا يمن نم يحاج عل نيبب ـ
 ....يحاج نيبب. زميخواستم به سرم بر يم ينكرده وگرنه چه خاك يشرويپ شتريخوب شده كه ب. افتاده به جونش يوحش

 . تاده سر زبوناحاج خانوم، اونا االن نامزدن و اسمشون اف نينه تو بب ـ
 .كرده اهيتن بچه ام رو س گميم ـ
حاال ! ؟ياستفاده كرد! ش؟يديو بگم خوب د رتميتونم چشم ببندم رو غ يو من نم دهيرو د شيزن شرع ؟يفهم يم. خانم دتشيبدتر، د گهيد ـ
 ! بكش و برو رد كارت يزحمت هي
 !؟يحاج ـ
 . پسره نيم به مادر ازنگ بزن اريبرو تلفن رو هم بردار ب. نه تمومش كن ـ

 .بوده نيتا بوده هم. زنانه متيباز هم تحكم مردانه در مقابل مال. برتر شهيجنس هم يزن و مرد و غلبه  نيبازم جنگ ب. حرف زور بازم
  ؟يالو، خانم مهدو ـ
 ... ـ
 رسمشه حاج خانم؟  نيا. سالم از ماست خانم ـ

 :كه گفت ديشن يدونم چ ينم
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 .دينيبب كيداز نز دييايبهتره ب ـ
 ... ـ
 !ديياينه، تنها ب ـ

 . جون صدام كرد آقا
 رها؟  ـ

 . نگاه پدرانه اش آب شدم ريمقابلش و ز ستادميو شرمنده ا ريبه ز سر
 ....ات، به نفع ندهيبه نفع تو، به نفع آ! ازدواج به نفع همه است نيرها بابا، ا ـ

 : صورتش منقبض شد و با درد گفت عضالت
 . فع بهزادبه نفع، به ن ـ

 . نازكش يشكل و لبا يمربع يرو آوردم باال، دوختم به چونه  نگاهم
 . برادرمه به خدا فقط داداشمه شهيآقا جون بهزاد هم ـ
 نيرها بعد از ا ؟يخوا يم ؟يمردم كن يمن رو شرمنده  يخوا يتو كه نم. كنه ياون تو رو به چشم دختر خاله اش نگاه م يول. يگيرو م نيتو ا ـ

دو تا رو واسه هم عقد كنن؟  نيچه گذشته كه مجبور شدن ا يحاج عل يو بگن معلوم نبوده تو خونه  ننيمردم بش يخوا يم يسال آبرو دار همه
 بابا؟ يخوا يم

 دميتش فهمكلما يمن از ال به ال يبه اسم منت، به صراحت نگفت ول يريبا ت. بودنم رو نشونه رفته بود ونيجون بد فرم احساس دخترانه و مد آقا
 . و سر تكون دادم هيكه منظورش چ

 . كنم يمن همون كار رو م ديشما بگ يهر چ! خوام ينه آقا جون نم ـ
 .بابا نيآفر ـ

 . نوازش پدرانه ام كرد هيو من رو مهمون  نييپا دشيشد و دست گذاشت رو سرم و كش بلند
 . لباس مرتب بپوش تا صدات كنم هيرو االنم ب. يپاك خورده ا ريالحق كه ش. يديالحق كه دختر حاج مج ـ

شدن زخم و كبود  دهيكه در اثر كش يلب. لبخند مهمون لب و دندون خردم كردم هي الشيآرامش خ يپر اشك مامان كردم و برا يبه چشما نگاه
 .بود

 : اومد تو و گفت يشونيهمون مادر جون با پر اي اضيف خانم
 . دمجا نصف عمر ش نيتا برسم ا ؟يشده حاج يچ ـ
 . شده يرو ببر تو اتاق رها و نشونش بده چ يحاج خانم، خانم مهدو ـ

 . ترس هام شد يكه به در خورد مانع از ادامه  يكه تقه ا. دميو خجالت كش دميترس. دميترس
 .دييبفرما ـ
 . دييخانم، بفرما مايتو س دييبفرما ـ
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 شده؟  يجون بگو چ يتو رو خدا مهر ـ

 :ه من و گفتبا سر اشاره كرد ب مامان
طور باهاش  نينكرده ا يچطور دلش اومده هنوز قلم سر كاغذ نرفته، عقد رسم. دختر من فقط هفده سالشه. خانم مايس ستيرسمش ن نيا ـ

 . بكنه
 ....كارش يمگه چ ـ

عقب و چشمش خورد به الله  موهام رو داد. به لبم ديو دست كش كياومد نزد. زد يپلك هم نم. افتاد به سر و صورتم و دهنش باز موند نگاهش
 . نگاهم كرد يبا ناباور. گوش و گردن و شونه ام

 رضاست؟ ديكار حم نيا ـ

 . كنم دشونييتا دميو خجالت كش نييرو دادم پا سرم
 چطور دلش اومد؟ . حتما كار پسر منه! ه؟يپس كار ك گهيآره د.... كار نايا دميمادر پرس زم،يرها عز ـ

 : داد رو كرد به مامانم يخودش رو م يالانگار خودش جواب سوا بعد
 نيهمچ دهينكرده و حاال كه د طنتيبوده ش يمسجد و خونه ا ياز بس كه بچه . پاك بودنش يپا ديببخشد تو رو خدا بذار. خانم يببخش مهر ـ

 . شده نتونسته مقاومت كنه بشينص يلعبت
قدر كم غذا و كم حرف  نيفهمم چرا ا يحاال م. دونم شوكه شده يم. دهيند يزياز درس و كتاباش چ ريدختر منم غ. ستنين يخوب ليدال نايا ـ

 .شده
 . جون صدا كرد آقا

 يدرست و حساب مينيبش انيرضا هم ب ديو حم يزنم حاج يمنم زنگ م ديكن يدرست م يشام هيتا شما  دييايب يحاج خانم؟ همراه خانم مهدو ـ
 .ميحرف بزن

 .ديفشارم افتاد و مامان د. ديبدنم لرزرضا كه اومد چهار ستون  ديحم اسم
 . پره يبچه ام رنگش م اديبا دست گلم چه كرده كه اسمشم كه م نيتو رو خدا بب ـ
مادر رها جان؟ . رهيداره از حال م دياريآب قند ب وانيل هيبراش . كار رو تكرار نكنه نيا گهيد دميقول م. ديشرمنده ام نكن. خانم يمهر دينگ ـ

 شد؟  يچ زميعز

 چ.مرد ترسناك بود نيچقدر اسم ا. شدن يصداها دور و دورتر م. ديچرخ يچشمام م يفرفره جلو هي نيتمام اتاق ع. رفت يم جيگ سرم
*** 

 ؟يرها مادر، بهتر ـ
 .دستش بود و مامان رو به روم يتختم نشسته و دستم تو يمادر جون لبه . و به زحمت بازشون كردم ديلرز پلكم

 . مادر جون بله خوبم، ممنون ـ
 ؟يبهتر ـ
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زل زدم به . آشكار گرفت و دست مادر جون رو فشار دادم يتمام تنم رو رعشه ا. گشادتر شدن يدو برابر هيچشمام از حد معمول . نشستم خيس
 . زن مهربان نيخوش رنگ ا يچشما

 د؟يكه خبرش كرد دينگ ـ
 .فدات شم يشد يچ. مادر نترس ؟يلرز يچرا م زميعز ـ
 ا؟ره يشد يچ ـ

 . و من دست مادر جون رو ول كردم و رفتم عقب تر و پاهام رو جمع كردم و دست گذاشتم رو گوشام كمينزد اومد
 . ترسم يمن ازش م. رونيبره ب ديجلو، تو رو خدا بگ ادين ديبگ ـ

 . ام رو دادم به مامان كه به هق هق افتاده بود دهيترس نگاه
 .رونيتو رو خدا برو ب. رونيبرو ب رونيبرو ب. نهبه من دست بز ديمامان جان بنفشه نذار ـ

 .بهش ديجون با تشر نگاهش كرد و توپ مادر
 ترسه؟ يكه از اسم تو هم م يكارش كرد يچ د؟يحم يدختر كرد نيكار با ا يچ ـ

 : ديو غر واريترس من برگشت و با شدت مشت كوبوند به د دنيبود و با د ستادهياومدن و موندم مردد ا نيرضا ب ديحم
 !ام نكن رها وونهيد! نكن هيگر يدوستش دار يجان هر ك! نكن هيگر! بسه رها ـ
 . بهزاد رو صدا كردم. بلند و نفس نفس زنون. دميكش غيدست گذاشتم رو گوشام و ج. واريبار محكم تر سرش رو كوبوند تو د نيا و

 هي يبو. دونستم تا اون جام، جام امنه يداد كه م يرو م يوجود تيامن يبو. داد يبهزاد رو م يكه بو ييجا هي. آغوش قرار گرفت هيسرم تو  كه
 يمونده از آب نفس نفس زنون عطر تنش رو م رونيب يماه هي نيدرست ع. وقت بود از عدالتش دور مونده بودم يليداد كه خ يرو م يآغوش

با  دميكه شن ييبابا. عالم دوستش داشتم يقد تمام باباها يد ولمن نبو يكه بابا ييبابا. داد يتن آقا جونم رو م يبو. دميكش ينفس م و دميبلع
 : نفر گفت كيبه  تيجد

 . باش باهات مردونه حرف دارم نييپا ـ
شدن كه ردش  يخواست، اگه تمام عالم جمع م يكه اگه هم نم ييبابا. آغوشش، به آغوش گرفتنش برام حسرت شده بود يكه دلتنگ ييبابا

 .رو دوست داشتم هيو نس يجارياست يبابا نيو چقدر ا. كه بابام بمونهخواستم  يكنن، باز من م
 .شگاهيآزما رمينشستم و دارم همراهشون م نشيتو ماش دميبه خودم كه اومدم و د يول. دونم يرد و بدل شد رو نم نشونيب يچ

سر دختر  ياديچه فر. كردن ينم دايرگم و پ. اتاق يريگتو اتاق نمونه  اديبه اونم اجازه دادن ب نيهم يبرا. بود شگاهيبزرگش مسئول آزما برادر
 . ديكش چارهيب
 ! يآش و الشش كرد. يكن يكار رو م نيا يايم يكن يغلط م يستيپاشو، پاشو بلد ن ـ

رو بست دور  يكيدستم رو گرفت و اون نوار الست يوقت. رهيخون بگ يكه برادرش خودش اومد تا ازم نمونه  نيتا ا ديكش اديقدر داد زد و فر اون
. شده يداد كه سخت تعصب يگردنش نشون م يرگ برجسته . بود يدنيرضا د ديحم ي افهيبازوم و مشتم رو گرفت تو دستش و فشار داد، ق

 : و با لبخند گفت ديبا دو انگشتش زد رو دستم و خند يوقت
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 پس كو رگات؟ ،يمون يم ينيزم بيس نيدختر تو كه ع ـ

 . نيزد زم يو نوك كفشش رو م ديجو يرو م لشيبيحرص س با
 !؟يريازش خون نگ شهيداداش، حاال نم واشي ـ
 .رمياون بگ ياز تو به جا يخوا يم ـ
 . نكن تشي، حاضرم فقط اذ...آره به وا ـ
 . كردم يم شيمن متعجب نگاه به اون همه مهربون و

 يناباور به باورهام فكر م ؛يبش تيتقو ديگرفتن و تو باگفت ازت خون  يرو بخورم، م كميش لكيماه مجبورم كرد كل م يد يتو سرما يوقت
 . كردم

 . و خوشم اومد از اون بو گارشيعطر س يكتش رو از تنش در آورد و انداختش رو شونه ام حل شدم تو بو يوقت
 ؟يرها خانم، با ما قهر ـ

 .همن قلبم رو گرم كنهتونست ب يدل مرده بودم ، مرداد نگاهش هم نم. دل زده هم نبودم. من قهر نبودم يول
*** 

 !كنه رييمن دوست ندارم تغ ه؟ياصال چه اصرار! بگو ابروهاش خوبن. خوام صورتش زنونه بشه ينم. كنن تشياذ يزن داداش نذار ـ
 ؟يزن يچقدر غر م د،يآقا حم يوا ـ
 .كه دلت رو ببره ميكارش كن يچ ميدون يم. شاتبسپرش اول به خدا بعد به من و زن دادا! يكارا دار نيكار به ا يمادر برو به كارات برس چ ـ

 . رو چرخوند رو صورتم طونشينگاه ش. ديكرد و خند نگاهم
 .اش هستم به موال وونهيحاج خانم؟ من االنم د شتريب نياز ا ـ

 .ستاديكه اومد رو به روم ا نييرو تو هم قالب كردم و سر انداختم پا انگشتام
حال تو و خجالت دخترونه ات  نيوگرنه ا! شكونه يدستم بخوره بهت جفتشون رو م يگه قبل از عقد محضربهروز باهام شرط كرده كه ا فيح ـ

 .نمونده يليخ ستيمهم ن يول. كنه كه بغلت كنم يم كيمن رو بدجور تحر
 د؟كار رو كر نيشد ا يكردم دل بكنم و دل ببندم كه مگه م يبا كلمات هالك كرد و من تالش م يخودش رو تو باز اون

 رها خانم؟ ـ

 .من دنينرس جهيكالمش و به نت يباز آهنگ آشنا و
 بله؟  ـ

 .كالمت يتشنه ! من تشنه ام رها ؟ياسمم رو صدا كن يخوا يهنوز نم ـ
 . بهم وقت بده ـ
 .هـــــا يوقت ندار يليخ يباشه ول ـ

 . خواست يعروس رو نم يرها نيدلم ا. نگاه كنم نهيو آخواست ت ياما دلم نم. دميهم رنگش رو هم پوش يرو كه تن كردم، كفشا مينبات لباس
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 خواهد يسكوت م ايدن كيدلم  «

 ناب  يحرف ها ايدن كي

  نيريش ياهوهايه ايدن كي
 دخترانه  يدلهره ها ايدن كي

  يول
 جا  نيا
 آدم ها  نيا انيم

 زود  چقدر

  ميها دلهره
  ميها ترس

 شدن  يقيحق

 همه آشنا  نيا انيم يراست به

 كند؟  مياري ستيس نك چيه

 » . ترسم يم من
*** 

 دل كند ده،يدل نبر ديبا يگاه «

 دل نسپرده، دل بست  د،يبا يگاه

 گاها چشم گشود و باور كرد  د،يبا يگاه

  ديچشم بست و ند ديبا يگاه
 رفتنت نشسته  يبه نظاره  يكنار ،يكس كه

 هم كه باشد  گريباور كرد، هزاران گاه د ديبا يگاه

  يگاه باز
  يكنار ،يا گوشه

 » . گاه دلخوش كننده است كيمنتظر  يكي
درشت تر  يمصنوع يو مژه ها شيچشمام با اون آرا. قشنگ شده بودن. وندشونينگاهم گم شد تو پ. و قوس دارم يهالل يافتاد به ابروها نگاهم

سورمه  يام رو با رگه ها روزهيف حيدلم تسب. خواست يمبه جاش دلم اتاقم رو . خواست يعروس رو نم يرها نيباز دلم ا يول. اومدن يبه نظر م
 .خواست ياصال چرا دروغ؟ دلم طاها رو م.... دلم. خواست يم شيا

 يو سرم رو گرفتم باال تا دوباره به خورد چشما. نييپا زهيقطره اش بر هيكشمت اگه  يتو چشمام و حركت جهش وار بنفشه كه م ديجوش اشك
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 .كرده ام برن شيآرا
از جنس دامن  يكمر باز بود و با تور يداشت كه هفت پشت تا گود يشكل يباز و هفت ي قهي. برام دوخته بودش يخاله طوب. بود يخوشگل لباس

 يول. ام نهيدامن و س يرو يكار شده  يمخصوصا اون رزها. خوشگل بود. دار نيدامن پف و چ هيو  يكوتاه و پف نيشده بود؛ با دو تا آست دهيپوش
 .شدن يبودن و قربان يحس قربان نيبود ا يحس بد. كرد يرو تو من زنده نم يلباس حس خاص يبايزاون همه 

 تو و با تو يگفتم ب «

  ستيجا هوا باران نيا
  دهيآسمان هم فهم انگار

 » . ستين شيب يدروغ آمدنت
 : بزرگم يجار يسالن به صدا در اومد و صدا زنگ

 .گناه داره به خدا. دوماد چارهيب. عروس خانم دوماد اومده دنبالت ببرتت ـ
چرا بنفشه خط  دن؟يفهم يقدر غم داره؟ چرا من رو نم نيعروس ا نيا يوقت. خنده بود يچه جا. و من با بغض نگاهشون كردم دنيهمه خند و

كرد كه انگار  يوانمود م يچرا جور د؟يخند يزد و م يدوماد حرف م يمدل باال و حساب بانك نيخوند؟ چرا فقط از ماش ينگاهم رو نم نيغمگ
 رو شكر كنم كه اومدن من رو گرفتن؟  دابرم خ ديبا

 دوماد پس شاباشمون كو؟ ـ

بغل كتش و  بيدست كرد تو ج گهيم يو چ يك نهيكه برگرده بب نيكرد و بدون ا يعروسش نگاه م يرگيبه خ رهيگفت و خ ينم يچياون ه يول
 هياومد مقابلم و . اش در حال له شدن بود رهينگاه خ ينيدلم از سنگ يرو باال نكردم ول سرم. در آورد و گذاشت كف دستش يمشت هزار هي

چونه ام و  ريرو گرفت ز ديسف يمايو مر ينبات يدسته گل رزا. ميو رز و مر گاريعطر س يو باز بو دميد يمشك يخورده  واكسجفت كفش نو و 
 .كردم يكتش م يباال بيج يتو يز نباتمن هنوز لجبازانه نگاه به ر يول. صورتم رو آورد باال

 .فدات شم ينگاهم كن يشيخوشگله؟ آخر مجبور م يباالخره كه چ ـ
 ؟ييزناشو يها كهيمرد؟ از ت كيكالم  يدونه از طعنه  يم يدختر هفده ساله، چ هيمگه  ه؟يمنظورش از اون باالخره چ دمينفهم من

 .دنشهيكه االن فصل چ يا دهيرس يهلو هي نيع. خواد بخورمت يدلم م .رها يخوشگل تر شد يخوشگل بود. عروسك يخوشگل شد ـ
دستاش  يدستام گرما ياز سرد. رد بشم يدار و پف دار از جو نيدستم رو گرفت تا كمكم كنه با اون لباس چ. ديآروم و نرم گونه ام رو بوس و
 . زد خي
 قدر سرده رهـــا؟ نيچرا دستات ا ـ

 .سكوت بود و سكوت باز
 .ينشد مونيناراحتم راحت بشه كه پش الِيباهام حرف بزن تا خ! نترسون من رو ؟يخانم، چرا ساكترها  ـ

 ديكه با ينگفتم كه چقدر بده موقع يول. بودم و هنوز سر حرفم هستم يمن ناراض. باشم مونينبودم كه االن پش يشد بگم اصال راض يم كاش
 .بازش كرد شهيو نم شهيقفل م يجور ناجور هيرو  يسكوت لعنت نيا يبشكن
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شد به لب و  رهيخم شد كه دسته گل رو بذاره رو پام، كه همون طور موند و خ. نميرو باز كرد و دسته گلم رو گرفت ازم و كمك كرد تا بش در
ا دست راستش، راستم و ب يدست چپش رو گذاشت رو شونه . يصندل يفرو رفتم تو پشت ك،ياومد نزد. هزار يضربان قلبم رفته بود رو. چونه ام

اما  يطوالن يبوسه  هيعطرش تندتر شد و بعد  يبو. دلم بدطور آروم شده بود. چشمام رو بستم. رو گرفت تو دستش و هاش كرد مدست چپ
 چشمام رو باز كردم و نگاهم گره خورد تو دو. و بدون ترس ديحس جد هي. حس تازه بود هي. مور مورم شد. گوش و گردنم ينرم از كنار الله 

. در رو آروم بست و اومد نشست سر جاش. و بدون اسم نيريش زيچ هياز . از دوست داشتن. بار پر بودن از محبت نيا هك زيچشم تب دار و ر
چشمام رو دوباره بستم كه حس كردم دستم رو گرفت و گذاشت رو دنده و همون طور كه دستش . و آروم تيآهنگ ال هيضبط رو روشن كرد، 

. زد بهشون يم يشيآت يكوچولو ول يبوسه  هيلبش و  كيبرد نزد يهم دستم و م يهر از چند گاه. كرد يم ينوك انگشتام باز رو دستم بود با
شل و  يبود و ه ستادهيسر شاهرگم ا يكيانگار . داد ياون تو داشت قلقلكش م يكيانگار  يول ؟يدونم چه جور ينم. شده بود يجور هيدلم 

 يو دوباره م نييانداختش پا ياز اون باال م يكنان ه طنتيبود و ش ستادهيتو قلبم ا يكيانگار . كرد يم دايپ انير جركرد و خون با فشا يسفتش م
 .نو بود. تازه بود. بود نيريبود ش يهر چ يول. يدونم انگار چ يانگار، نم! گرفتش

 رها خانم؟ ـ

 .دونم يبودم؟ نم دهيس رو كجا شنرها خانم ملتم نيبودمش؟ ا دهيصدا آشنا بود خدا كجا شن نيا چقدر
راستم رو  يدستم رو گرفت و پا. در رو برام باز كنه اديرو كه نگه داشت ازم خواست بمونم تا ب نيماش. خودمون بود يعقدم تو خونه  جشن

بودن كه دلتنگش  يكس يچشما هيبود كه چشماش به شدت شب يمرد يهند شميپشت درخت ابر. موندم يبعد يكه تو آوردن پا رونيآوردم ب
آره، چشم . بود كه ازم خواسته بود صبر كنم و من منتظرش نمونده بودم يمرد. انداخت يم يكس اديچشماش من رو  ياهيس هبود ك يمرد. بودم

 دمشيد يچشم ريز. و دست مردم رو محكم تر گرفتم نييسر انداختم پا. پر چرا بود. پر اشك بود. بار چشماش پر غم بود نيا يول! قشنگ بود
دلم . بود يكردن كه واقع يرو نگاه م يقتيو خوشگلش ناباورانه حق اهيس يچشما. دهنش ياش جلو گهيه دست ديدستش تو موهاشه و  هيكه 

 .خواست كه من طاها رو ياون همون قدر من رو م. سوخت
 شده خوشگله؟ چرا صورتت تو هم رفت؟ يزيچ ـ

 .داخل ميفقط زودتر بر ستين يزينه چ ـ
 .من كه له شده بودم ينه؟ ول ايدونم له شد  يجا گذاشتمش و رد شدم؛ نم. يو اون جا موند تو كشاكش زندگ رفتم

. رضا سنگ تموم گذاشته بود ديحم يبنفشه با پوال شييخدا. ييو طال يتمامش نبات. گميعقدم رو م يسفره . پهن كرده بودن يقشنگ ي سفره
 .بودم ميمن هنوز دلتنگ دلتنگ يول

 .نخواسته ام رو از دوماد خواستن يلفظ ريوز. فرستادنم دنبال گل و گالب. دنيكل كش. دنيابس قند
 .... شما را لميوك ايآ. مهربان يمحترمه، خانم رها مهربان فرزند حاج عل يمكرمه  ي زهيدوش ـ

 . ارميدور گفت كه من رفتم گل ب يليخ يجا هياز  يكي
 ....ديمج... جلد كالم ا كيبه مصداق .... لميوك.... رزندف.... رها. كنم يبار دوم عرض م يبرا ـ

 . ملتمسش فكر كردم يطاها و نگاها يها يباز لياواخر و وك نيا به
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 . من يريو گالب گ گهيد يكيباز  و
 د؟يده يبه بنده وكالت م يسكه تمام بهار آزاد 114.... بار سوم يبرا ـ

 .شد يتو بازوم حتما كبود م ديچيدرد بد پ هي. احمق بودم كه بهش فرصت جبران كردن ندادم چقدر
 آخ چته؟ ـ

 . يرو هم كه گرفت تيلفظ ريز گهيبله رو بگو د ـ
رو  يمرد. دميرو به روم و دو چشم منتظر رو د ي نهيمخمل قرمز كف دستم بود نگاه كردم تو آ يجعبه  هيگفت  يكردم به دستم راست م نگاه

مردونه . ابهت داشت. تا دلت بخواد جذبه داشت يجذاب نبود ول. اهيلخت و س ييارد كرده و مرتب و موهاآنك شير اه،يس يبا كت و شلوار دميد
 .مرد بود ياديهم ز دياش. بود
و لرزونم رو تو مشتش مشت  كيكه دست كوچ يدست. داغ بود ياديكه عالوه بر بزرگ بودنش ز يدست. قرآن سر خورد رو دستم رياز ز يدست

 .رو داد ييبله گو ننايكرد و بهم اطم
 يگشتم كه م يدنبال كس تيسر چرخوندم و تو جمع. باز نگاهش كردم كه با باز و بسته كردن چشماش ازم خواست بله رو بگم نهيتو آ از

 .باز من به دنبالش بودم يول ومدهيدونستم ن يم. ستيدونستم ن
 .زدم يطاها دست و پا م دنينداشتن و نرس يايهنوز تو تب دن من

 !يالل شد گهيگو دب ـ
 .رها خانم منتظرم ها ـ
 :كالم گفتم كي
 . بله ـ

 .ضيكوتاه و مختصر و پر از غ نيبه اجازه گرفتن بود؟ بله، هم يازيدخالت و اظهار نظر بهم ندادن چه ن ياجازه، اجازه  يب يوقت
 :بم و مردونه اش بلند شد كه محكم گفت يصدا

 .بله ـ
 .نشدن ها يكي. ها تموم شد دنينرس يقصه . شد رها و طاها تموم يقصه . شد تموم

تمامش مخلوط بود با  Tآروم آخ گفتم يگازش گرفت، وقت يعسل گذاشتم دهنش، وقت كميبا انگشت كوچ يعسل گذاشت دهنم، وقت يوقت
 .به اسم عذاب وجدان يحس

 . بخند زميعز ـ
 !نهيباال، بذار پسرم عروس خوشگلش رو بب ريخوشگلم سرت رو بگ ـ

 .كردم يقرآن بزرگ شرم م رياون از ز يپنهان يرفتم و خجالت زده به نوازش ها يتو خودم فرو م شتريب من
اگه اون اول  يبشم؛ حت گهيد يكيچشماش زن  يتونستم جلو ينم. بودم ومدنشونيبود و من چقدر ممنون ن ومدهين ييدا يكس از خونه  چيه

من با . تونستم ياگه اون اول دل كنده باشه، نم يكرده باشه، حت ياتاقم، رو تختم عشق باز من تو ياشك يچشما ياگه اون جلو يحت. رفته باشه
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 .چون من رها بودم و اون طاها. مونم و نتونستم يقول داده بودم كه منتظرش م شنگاهم به
رو  ييآشنا يخواستم چشما يم قين دقاتو تمام او. گاه مردم رو باور كنم يچشم و نوازش گاه و ب يداشتم مهربون يتمام اون لحظه ها سع تو

عروسك، عروسك . طاها فكر هم نكنم يخال يخواستم به جا يتو تمام اون ساعت ها م. فراموش كنم كه پر آب و دلتنگ نگاهم كرده بودن
خوردن  نيچشمام، چشدناش تو  رهيخ. كرد يم رابيمحبت رو جرعه جرعه س يمنِ تشنه  ييجورا هي. نشست يبه دلم م ييجورا هياون  يگفتنا

 .قشنگ بودن يو مكان يزمان يتو اون برهه  يمن، لب به خنده باز شدن اون، همگ يانداختنا ريچشماش، سر به ز يگوشه 
از  يانگشت هي. تب كرده اش، عرق كردم ياز حرارت دستا. رنگم رد كرد و گذاشت رو تور پشت كمرم يكوتاه و نبات فونيش ريو از ز دستش

دستش رو گذاشت دور . بهم چسبوند، زانو به زانو شتريخودش رو ب. داغ شده بودم. تا تو قوس كمرم ديكش يگردن م يكاينزد كمر از يباال
حلقه ام  يبرجسته  نينگ يبود، انگشت شصتش رو رو يدر حال هلهله و شاد تيرو گرفت و همون طور كه نگاهش به جمع مكمرم و دست چپ

از  يانبوه ونيم يكاغذ قيقا هيمثل . خودم غوطه ور بودم يتو فكرا. و چه طور انتخاب شده بود ياومدم ك ينم ادميكه اصال  يحلقه ا. ديكش يم
 . زد به گونه و گوشم برم گردوند به اون خونه و اون مراسم ينفس داغ و ملتهبش كه بوسه م كه. رفتم يم نييآب باال پا

 ؟يرقص يخوشگله با من م ـ
و  زير ينگاهم رو از دستاش برگردوندم تو اون چشما. كردن يصدا، صدامون م كيطرفم دراز كرده بود و همه دستش رو به . كردم نگاهش

 :با خودم زمزمه كردم. شيشونيلخت تو پ يپر و موها يچسبوندمش به ابروها
 دستت چقدر بزرگه؟  ـ

 . گرفت اهشيس يبزرگ و پر مو يرو تو دستا دميدست كوچولو و سرد و سف. ديفهم
دستا تو رو خوشبخت  نيمن با ا. كنم يم تيحما ميموجود زندگ نيزتريدستا از عز نيمن با ا! رها دنيانجام م يبزرگ يبزرگ، كارها يدستا ـ
 عروسك؟ يرقص يحاال با من م. دميكنم؛ بهت قول م يم

 . كشم يخجالت م ـ
 !ينباش دنشيمجبور به كش گهيكه د يكنم تا پاره اش كن يخودم كمكت م ايب ـ
 .ديباش يآدم شوخ اديبهتون نم ـ
 .چند نفر باشم ستيقرار ن يدرشته ول كلميدرسته ه. يبند ينفرم چرا جمع م هيا رها خانم، من فقط  ـ

 .دونه يرو كه نسبت بهش داشتم رو عوض كنه و بشه مردم؟ خدا م يبد تيمرد ذهن نيشد ا يم يعني. زدم لبخند
 .كنم شيم كه همراهگذاشتم تو دستش و دست به دست رفت دست

من دستام رو حلقه كردم دور گردنش و اون دستاش . همه دست زدن و من دست گذاشتم رو شونه هاش. رفتن كنار و من رفتم تو آغوشش همه
 .محصور كرد شيتيو حما تيرو گذاشت دور كمرم و من رو تو حصار امن

 قدر غم دارن؟ نيچرا چشمات ا زم؟يرها؟ عز ـ

 .زكميتو خودت عز زينر! زنرها با من حرف ب ـ
 رها، خانم من؟  ـ
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 . اش رو آورد باال و گذاشت پشت گردنم گهيدست د هيدستش رو محكم بهم فشار داد و  هي
 ....اي يزن يحرف م ـ

 ؟يچ اي ـ
 . رو داد داخل نشيينگاه كرد به لبام و لب پا طنتيش با

 : ترس بهش گفتم يزده و با چاشن جانيكم هم ه هيزده و  خجالت
 . جاست نيداداش بهروزم ا يتون ينم يول ـ

كه با  يمردونه ا ياز اون خنده ها. يذار يم شيتمام دندونات رو به نما نشونيكه موقع خند يياز اون خنده ها. مردونه و پر صدا. ديخند
 . يديسرت رو به عقب م كشونيشل

كوتاه زد رو لبم و سرش رو دور  يبوسه  هيو محكم  نييآورد پاخورد سرش رو  يتر تو آغوشش گرفتم و همون طور كه تكون تكون م تنگ
بنفشه معلوم بود  يول. دميآقا جون رو ند. بهروز رو نگاه كردم تيچشم گردوندم و عصبان. متعجب و گرد شده ام زل زد يكرد و به چشما

 .كه بدتر انو مام ومدهيخوشش ن
 ! يكرد يكار بد ـ
 . كنه رابميعمر س هيمن تشنه، حرارت تنت بسمه كه  يكنه؛ برا يعسل لبات گرمم م. رها مطمئن باش. مهيثان كار هر روز و هر نيا. يچرا؟ زنم ـ

 هيآهنگ تموم نشده من رو از خودش جدا كرد و خواست كه . دميفهم يصورت و حرارت ساطع شده از بدنش م يرو از سرخ نيا. كرده بود تب
زد پس كله اش و به من  يكيگفت و اونم با خنده  يزيدم گوشش چ كشيبرادر كوچ. دشيشضرب سر ك هيو  ارنيبراش ب يآب تگر وانيل

 . نگاه كرد
كه در رو بست، درست  نيو هم ميدست تو دست هم از پله ها باال رفت. اون جا ميشام تو اتاقم غذا رو برده بودن و ازمون خواستن كه بر موقع

 .واريچسبوند به ددست انداخت دورم و من رو . رو به روم ستاديا
 ؟يكن تمياذ يخوا يتو كه نم ـ
 ؟يكن يم تميتو چرا اذ ـ
 كارت كردم؟ يمن؟ چ ـ

 يكار كرد يرها با من چ. دنيو بهم خند دنيهمه حالم رو د يكرد يكار. شميم وونهيدارم د دنيهمه فهم يكرد يكار ؟يكن يام م وونهيد ـ
 دختر؟

 .جوجه بودم هي نياون من ع يدر برابر قد و باال. چقدر من كوچولو بودم. واريون داد به دش هيهر دو دستش رو گذاشت باال سرم و تك كف
 .خوامت خوشگله يدوست دارم رها، م ـ
ور،  نيهم ا يسانت هي. هلش دادم. اش نهيدو تا دستم رو گذاشتم رو س. رنگ اتاقم فشرده شدم يصورت واريبه د شتريبهم و من ب ديچسب شتريب

 . اون ور نشد
 . شميدارم خفه م ـ
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 . دميخودم بهت تنفس دهان به دهان م ـ
 .زده ام كيخم شد روم و لب گذاشت رو لب سرخ و مات ييجورا هي نييرو آورد پا سرش
 .رو برد عقب و من به رژ دور لبش نگاه كردم سرش

 .يكن يم تمياذ يدار ـ
بار بگو تا بدونم من رو  هي! دميبار بگو حم هي د،يبار بگو حم هيجان من  رها. يكه هنوز اسمش رو هم صدا نكرد يشوهر. چرا رها؟ من شوهرتم ـ
 !اگه دروغ باشه؟ يرها بگو حت ؟يخوا يم

 چيطور به ه نيو ا. بود دهيرو ند يدختر چيكه چشمش تا به اون روز ه ينسبتا مذهب يخونواده  هياز  يمرد جنوب هي. بود يمرد جنوب هي اون
 .بعدها كه محبتش رو به دل گرفتم. بعدها دركش كردم. رو داشت دهيبه آب رس يتشنه  هيم حك. نشده بود كينزد يدختر

 . كنه يام م وونهيتنت داره د يرها بو ـ
 .دميمن كودكانه از خودم بو كش و
 .ديخوا ينم يزيرها چ ـ

نگاه به  ييو با پررو رهيمجبور شد ازم فاصله بگ رضا ديحم. بودم موند دهيچسب وارياونم بدون در زدن و نگاهش رو من كه به د. رو باز كرد در
 . نگاه پر خشم بهروز كرد

 . ميديدر رو نشن يبه آقا بهروز، فكر كنم صدا ـ
 .ينه نزدم، كه بشنو ـ
 . وسط دميپر عيسر شهيداره جنگ م دميد
 ؟يداداش كارم داشت ـ
 .ديخوردن يزيا شما كه هنوز چ د؟يخوا ينم يزيچ نميخواستم بب يآره م! نه ـ
 .ميخور يم مير يم دياگه شما اجازه بد ـ
 . انداختم ادتونيبله، پس خوب شد اومدم تو و  ـ

 . دنيكش يهم م يبرا يخط و نشون چه
خواستم باهاش  ينم. لباسم ي قهيدوباره بچسبه بهم و دست بندازه تو  دميترس يم. خواست در رو ببنده يدلم نم. خواست داداش بره ينم دلم

دونستم، از  يازش نم چيزد؛ نه از لذت، نه اون كه ه يقلبم پر صدا و پر كوبش م. بد و ترسناكم برگشته بودن يدوباره تمام حس ها. شمتنها با
 .به خدا از ترس بود. بود ستر

*** 

 ييزهايد بگم من چروم نش. خراب شده ميعمر كودك كي يايشبه چطور رو هيبگم  يتيو گ اليبه ل دميكه رفتم كالس كنكور خجالت كش صبح
طاها رو  گهيروم نشد بگم من د. رو رفتم و برگشتم يروم نشد بگم من نصف راه زنانگ. كنه يكه از شما جدام م دميچش يينوازش ها دم،يد

 .فقط سكوت كردم. بگمروم نشد . ندارم
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 نيكه ام يياز همون وقتا. كه مراقبم بود ييهمون وقتا از. عاشق طاها بودم ياز همون سال ها از همون پنج سالگ دمياون موقع ها بود كه فهم تازه
 .بودم و باور نداشتم يپسر گندمگون اهواز نيگفت تا من محلش ندم عاشق ا يپسر خاله زهرا بدش رو م

 شهيم يكه از عشق ته يدرد جهان «
  شهيخشكه از ر يكه م يدرخت درد
 » . كه محكوم آزارن ييزن ها درد

*** 

 .گذشت، كه بهزاد بهم زنگ زد يم مبود از عقد يروز دو
 .بهزاد ايرها ب ـ
 .رو از مامان گرفتم يلرزون گوش ييدستا با
 الو؟  ـ

 .مبل نشستم نياول يسست شدن، همون جا رو پاهام
  ؟يالو رها؟ خواهر ـ

 .به خوابم كنه نيريرو برام بخونه و مثل ش يخواهر يخواهر ييدوست داشتم من سكوت كنم و اون الال. براش تنگ شده بود دلم
 !ها يريگ ينم ليما رو تحو يرها عروس شد ـ
 .گفتنات تنگ شده بود يداداش؟ چقدر دلم واسه صدات، واسه خواهر ـ
رها بال زن مال،  ميبهت بگ. يرها قرار بود زن مال بش. يعروس خانوم گهيتو االن د! بخند رها. دل بهزاد باز كه چشمات پر اشك شدن زيعز ـ
 .دميبهت بخند يما كم ينشدچرا  ادته؟ي

 . كنه يم يكه از تكونشون دلت غمش رو خونه تكون ييخورن، از اون خنده ها يكه شونه هات تكون م يياز اون خنده ها. از ته دل دم،يخند
 .داداش دلم درد گرفت ـ
 ! نبودم تا بهت اجازه بدم .نبودم بله ات رو بشنوم. نميو من نبودم تا تو رو بب يتو عروس شد! كنه يرها دل منم درد م ـ
داداش  يبهتر كه نبود. يگالبم گم بش يبو يتا تو ينبود. تا خار به دستم نره ينيتا با كمكم گل بچ ينبود. ينيبله رو بب نيتا جبر ا يآره نبود ـ

 !ينيپر غمت رو بب يتا رها
كن  يرها سع. اميب تيواسه عروس دميقول م يول. ليادامه تحص واسه سيانگل رميدارم م. اميذاره ب يآقا جون نم. دلتنگت شدم ،يرها، خواهر ـ

 .يتو بخواه كه موفق بش يمن نتونستم كمكت كنم ول. يخوشبخت بش
 . رميو خواستم كه بم دميكرد من شن قيمن حرف زد و من رو تشو ياون واسه . كردم هيو گر ختميمنم اشك ر. گفت و گفت و گفت اون

پر آبم خواستم كه اون  يو دستم رو به طرف مامان دراز كردم و با چشما نيزانو زدم زم. نييرو مبل سر خوردم پا ادامه بدم از شتريب نتونستم
 .رهيرو ازم بگ

*** 
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ترس از دوباره . شد، من نخواستم يكه نشه، نه م نيتو تمام اون هفت روز باهاش تنها نشدم، خلوت نكردم؛ نه ا. گذشت يهفته از عقدمون م كي
 ينوازش ها. كنه مييتنها نيبه ا يتونست راض يتاب و تشنه اش هم نم ينگاه ب. شد يبا اون م ينيمانع از خلوت گز عين اون وقاتكرار شد

 نيقرار ا يداد ب يتونست طولشون بده، همه و همه نشون م ينم شتريشدن ب دهيكه از ترس د ش،يا هيثان كي يها دنيتو آغوش كش ش،يواشكي
كرد و با  يكالفه نگاهم م د؟يكو كل يول. اومد دنبالم يرفتم تو اتاقم م يم يوقت. گذاشتم يپادر ريز ييتاقم رو واسه اگرهاا ديكل. قرار معلومه

خلوت،  يجا هي ميرفت يم رونيباهم كه ب. گهيد مينيما ا يگفتم پس چ يرها خانم؟ منم با نگاهم بهش م گهيد استيطور نيگفت ا ينگاهش م
من محبت . بودم يمن راض. شترينه ب يول د؛ييبو يو م ديبوس يم. ديكش يانداخت دورم و من رو تو آغوشش م يمپارك، دست  هي يگوشه 

و  يرگيبه اون همه خ. بودم يبه آغوش تب كرده اش راض. بودم يبو دارش راض يبه بوسه ها. بودم ياش راض همردون يبه محبت ها دهيند
آغوشش هم  يبه راحت دهيكش يمن سخت. بودم يبلندش هم راض شيشدن گونه ام از ر خيس خياصال به س. بودم ينگاهش هم راض يدگيدر

 ! شدم؟ تيهمه رضا نيا به يهفته راض كيچطور تو اون  يمن ناراض. بودم يراض
*** 

 ينگاهم م يم با نگرانمامان بدون كال. به رفتنم نبود يبهروز راض. نهار دعوتم كرد يمادر جون شب قبل زنگ زد و برا. جمعه اومد دنبالم صبح
. خواد كه من رو ببره و همه مجبور به سكوت شدن يرضا قاطع و برنده گفت كه من زنشم و اون م ديحم يآقا جون گفت نه هنوز زوده، ول. كرد

 .رفتم يوقت همراهش نم چيكاش ه يا. بردو 
 .رميزنگ بزن بگو من نم! به خدا شهيبپوشم؟ روم نم يمامان چ ـ

 . ت كمرمگذاشت پش دست
 .موهات رو برات ببافم مادر ايرها، ب ايب ـ

غمم  هياومدن برس،  نييبه موهام و با هر بار پا ديها برس كش يبچگ نيع. تخت يو اونم نشست لبه  نيو پشت بهش نشستم رو زم دميچرخ
! تا بودن يس يبار تو شش سالگ نيآخر و من حساب كردم! رو شمرد، شصت و پنج تا شدن رها سميگ يها دونه ها يبچگ نيع. نييپا ختير يم

 .گذشته بود هاچقدر از اون روز
 .رو بپوش تيسورمه ا نيات و شلوار ج دهيرها مادر اون بلوز سف ـ
 ش؟يديد دم،يبرات خر يتازه ا ريلباس ز زميرها عز ـ
 : آروم گفتم ايحجب و ح با
 .نه ـ

 .ينفت يآب پوريگ. خوشگل بودن و خوشم اومد ازش. و برگشت و بهم دادش رفت
 . خراب نشه رشونيو فر ز چيخواستم پ. موهات رو برات بافتم اون جا بازشون كن. هم به صورتت بكش يدست هيمادر  ـ

رو نشون اونا  رميمگه قرار بود من لباس ز يول. مرتب باشم ديبا رميباره كه م نيگفت اول يكردم خوشگلم كنه م ينم يمامان اون روز سع كاش
 بدم؟

 .عمو اومده يآج ـ
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در . خانم شده بودم يسورمه ا يبا اون مانتو. اومد يبه پوست و صورتم م. سر كردم نهيآ يبرداشتم و جلو يقرمزم رو از رو صندل يروسر
 !هفته دخترانه زن شده بودم كيعرض 

 . پله يپا ستاديا اومد
 خانم گل؟ يرها خانم؟ آماده ا ـ

 .يچه تفاهم ييجورا هي. شييمويل شرتيو ت يسورمه ا نياد به شلوار جنگاهم افت. رونيرو از اتاق آوردم ب سرم
 ه؟يخبر يزد پيت ـ

 .شيشونيگشتن تو پ يتونست مهار كنه و دوباره برم يسركش رو نم ياون موها يول. دو تا دستش رو كرد تو موهاش و دادشون باال. ديخند
 . موها هم كالفه ام كردن نياَه ا. ميمگه ما دل ندار ـ
 . بكنم يفكر هيباال براشون  ايب ـ

 . نگاهم كرد بدجنس
 ؟يباال تو غش كن اميباز ن ـ
 چطوره؟! دختر خوب غش نكنم هي نيع دميمنم قول م يباش يپسر خوب ياگه قول بد ـ

 .عروسك هيعال ـ
 . داد يبو رو م نيا شهيداداش بهروز هم هم. بودم تلخ و سرد گاريعاشق عطر س. زده بود يعطر چه

 . نهيجا رو به آ نيا نيبش ـ
 ؟يكن شميآرا يخوا يرها نكنه م ـ

بچه  هيكه من از  يزيصد و هشتاد درجه با اون چ. آورد يكه تو جواب دادن هم كم نم نياومد؛ مخصوصا ا يكل كل كردن باهاش خوشم م از
 .كرد يانتظار داشتم فرق م يجيو بس يمسجد

 . خوام خوشگلت كنم ينه م ـ
 .با رها خانمم آرزو دارم يمن كل. ها يخوشگلم كن نكن تو رو خدا بكشم، ـ

 . كنه يجا خال هينكردنش رو  طنتيخواست حسرت هفده سال ش يگذاشته بود و م انيدرونم سر به طغ كودك
 .دميو خند دمشونيلخت و نرمش رو گرفتم تو دستم و كش يموها

 . بچه پررو ـ
 اد؟يمن، رها خانمم؟ دلت م ـ

با دست راستش . بود يجور هيحالم . نييسرم رو انداختم پا. رو زانوش نشسته بودم يور هيكه  يجور. افتادم تو بغلشو من  ديرو كش دستم
 .دشيسه گوشش گرفت و از سرم كش يرو باز كرد و با دست چپ از پشت سر، انتها ميگره روسر

 .رهيگ يوقت موهات رو نبند دلم م چيرها ه ـ
 . ديجد يمزه  هي. حس تازه هي. داشتم يبيحال عج هي. حالم رو عوض كردخورد  يداغش كه به صورتم م نفس
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 مادر؟ يرها رفت ـ

 . ميهم تو حال خودمون باش هيدو ثان هيذارن  يخدا نم يا ـ
 .دميخند

 . جا اتاق خوابه نيآقاهه، ا ستيجا حال ن نيا ـ
 .رو گرفت و فشارش داد مينيو با انگشت شصت و اشاره اش ب ديخند

 ! رضا ديا حم ـ
 .بهم بگو، رها بهم بگو شهيخوامت هم يم. يگيچقدر ناز م! رضا ديحم يگيچقدر خوشگل م. يجان، باالخره صدام كرد يرضا، ا ديجان حم ـ

 .ذاشت يدنده م يدستش رو ريدستم رو ز شهيهم نيتو ماش. بست يكرد و م يجنتلمن در رو برام باز م هي نيع. ذاشت ياحترام م بهم
 م؟يتو شهر بزن يدور هيمامان  يخونه  ميكه بر نيبل از اق يموافق ـ
 . لتهيم يهر چ ـ
 .يتو بگ ينه هر چ ـ
 .بشه ميراه اجبار نيا يتا همپا اميخواستم باهاش راه ب يم. خواستم دل به دلش بدم يم. خواستم باورش كنم يم
 .يبخر كايش لكيكه واسم از اون م نيبه شرطه ا ـ
 !يتو جون بخواه خانم ـ

 :زد اديو فر رونيبرد ب نيسرش رو از ماش. كرد و همراه با اون خوند شتريضبط رو ب يصدا
 عاشقم من  «

 تو  ييمن تو يايدن

 من  عاشقم

 تو  ييمن تو ييايرو

  شهيتو شبم سحر نم يكه ب يا
 » . من عاشم

 .تو دمشيرو گرفتم و كش شرتشيت يو با دست چپ گوشه  دميخند
 .رضا زشته ديحم ـ

 :كه تو صورتش بود، گفت يو آورد داخل و با خنده و ذوق بزرگر سرش
 !دوباره صدام كن ديمرگ حم ـ

 .انداختم باال و سرم رو به چپ و راست تكون دادم شونه
 . زد به گونه اش يدست راست دو، سه بار با
 .دوباره صدام كن رها دتيجان حم ره،يتن بم نيا ـ
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 . خدا نكنه ـ
 . طرفم ديشت، چرخنگه دا يرو گوشه ا نيماش

 من بود؟ يخدا نكنه برا نيرها ا ـ

از  يهمه راحت نيا. تو آغوشش رفته و بهش گفته بودم خدا نكنه. بودم دهيكه سال ها باهمن باهاش خند يزن و شوهر هي نيخودم اومدم ع به
من اعتراف كردم  يكه سخت بود، ول نيردم، با اوفاست؟ به خودم اعتراف ك يقدر ب نيانسان ا يعنيقدر فراموشكارم؟  نيمن ا يعنيكجا اومد؟ 

 .فتمين ادشي اديكنم و  ميتونم خوش باشم و طاها رو تو دلم قا يمرد م نياكه با 
 بود؟  يگناه اون چ. كنم تشياذ ومدين دلم

 .اوهوم ـ
 :از جواب مثبت من گفت اديو پاش رو گذاشت رو گاز و با شوق و فر كيدنده  انداخت

 .خوشگله مين بربز وهـــــوي ـ
استقبال به استقبالم اومد و پدر  نيدوستش؛ مادر جون با بهتر يرضا رفته بود خونه  ديو مجرد حم كيحسام برادر كوچ. خونه شون ميديرس

رضا من رو تو حصار بازوهاش گرفت و  ديخون قرمز و كف كرده اش حالم بد شد كه حم دنيبا د. كرد يپام گوسفند قربون يجون هم جلو
 .هم برام آورد ظيآب قند غل وانيل هي. و قرمز رد بشم يجار عياون ما يمك كرد تا از روك
 ؟يكن يچقدر لوسم م ـ

 : و با لبخند گفت ديدماغم رو كش باز
 . گهيلوس كرد د ديلوس رو با يخوشگل خانما ـ

 . تو بازوش زدم
 .شهيحالم بد م نميب يمزه، من كجام لوسه؟ خوب خون كه م يا ب ـ

 . دميلب گز ريو سر به ز رونيب دميرضا كش ديمتوجه اش شدم خودم رو از تو آغوش حم يوقت. كرد يجون با لذت نگاهمون م رماد
رها ! تو بغل هم؟ ديبر ديقد سن ما شد يوقت ديخوا يم! ؟يپس ك ديكارا نكن نياگه االن از ا! مادر؟ يكش يچرا خجالت م! قربونت برم شوهرته ـ

 .اديخوشت م نميبب ايبرات گرفتم ب يزيچ هي ايمادر ب
مامان و آقا . قهيچه خوش سل. من رو برد تو اتاقشون. ميبهش گفت منتظر بمونه تا برگرد. كه مامانش نذاشت اديرضا اومد كه همراهمون ب ديحم

هر دو تاشون دو تا آباژور  يوسبز كنارش كه ر يتخت دو نفره بود با دو تا پا تخت هيجا  نيشستن، اون وقت ا يما كنار همم نم يجون جلو
 .رو داد دستم يخوش رنگ و براق ييكادو. اتاق بزرگ و پر نور هي. كرد يم ييدار خوشگل خود نما بهُشرا

 اد؟يخوشت م نيبازش كن بب ـ

 .ه بودكنند رهيخوشگل و خ ياديز. صورتم نگهش داشتم يگرفتمش باال و رو به رو. درش آوردم يياز تو اون زرورق طال اطياحت با
 .از دل بچه ام چارهيب! دونم يمن م يشيالبته ماه م. باهاش يشيم يچه جور نميبپوش تنت بب ـ

 .ديرس يتا سر زانوم م شيبلند. گرد و باز ي قهيكوتاه، با  يسرخاب راهنيپ هي. دمشيو پوش رونيب رفت
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 مادر؟ يديپوش ـ

 بله مادر جون  ـ

 . متينيبب رونيب ايب ـ
 ....ديدون يم يعني زه،يآخه چ. مادر جون شهينم ـ

بود و زل زده بود  ستادهيچوب خشك ا كهيت هي نيع ديحم يول. به به چه چه مادر بلند شد يصدا. اومدن تو ديباز شد و اول مادر و بعدشم حم در
 .ميبه من و لباس سرخاب

 نهيدست گذاشتم رو س. تخت و نگاه ازم بر نداشتحال خاص نشست رو  هيبا  ديحم. ديخجالت من رو هم د. ديرو د ديحم يجا خوردگ مامانش
 : و گفت دشونيبردارم كه مادر جون از دستم كش نيام و خم شدم تا لباسام رو از رو زم

 .تا بعد از اذون ظهر اديطور، بابا هم نم نيا ينه خوب ـ
  ؟يجان مادر، كجا رفت ديحم ـ

 .و سر تكون داد ديخند
 . شونش بده تا منم برم غذا رو آماده كنمپاشو مادر، پاشو برو خونه رو ن ـ
 . و دستش رو به طرفم دراز كرد ديكش يكالفه پوف. اش موهاش رو داد عقب گهيمرتبش و با دست د شيبه ر ديدست كش. بلند شد يجيگ با
 . نييپا ميايگشنه مون شد م م،يخورد يزيچ هيو  رونيب ميرفت ستين يمادر عجله ا ـ
 .دستت امانته مراقبش باش تونيقط رها تا روز عروسبرو مادر ف! طونيش يا ـ
 م؟يچشم، رو جفت تخم چشمام حاج خانم نگران نباش، رها بر يبه رو ـ

 . خمارش رو دوخت بهم يچشما
 .اميلباس عوض كنم م ـ
 .مشينيبب ميآوردم بر لميف هي. ومدهيكنه خوشت ن يفكر م. شهيچشه؟ مادر ناراحت م نينه مگه ا ـ

 نيبود كه اون عاشق ا نيا دميكه فهم يزيچ نياول. يو سورمه ا ييمويل ياز رنگ ها يمخلوط. اتاق اونم بزرگ و مرتب بود. باالرفتم  همراهش
 شيلپ. به مبال ميداد هيو تك يو يت يرو به رو مينشست ييدو تا. كتابخونه پر از كتاب هيبا  ،ييمويل يوارهايد ،يسورمه ا يتخت فلز هي. دو رنگه

 جدهيوقت داشتم تا ه گهيسال د كيهنوز  دنشونيد يكه برا ييلماياز اون ف. بودم دهينشن. بودم دهيوقت ند چيبود كه ه ييلماياون فاز . كرد
گفتم و سر  ينيصحنه اش ه نياول دنيكه با د ييلماياز اون ف. گذاشته بود شيدو انسان رو به نما يوانيح ضيكه غرا ييلماياز اون ف. سالم بشه
كه بد  ييلماياز اون ف. بهم بچسبه و دستش رو تن و بدن و دست و پام هرز بره شتريرضا ب ديكه باعث شد حم ييلماياز اون ف. نييپاانداختم 
فشارم داد به  شتريب. دميلب گز ميشگيدوباره طبق عادت هم. پشت كمرم حس كردم يلخت يدستش رو رو. رو برام به همراه داشت يتجربه ا
 .خودش

 .خانم يبرف ديسف ،يخودم ي دهيـان، فدات شم آفتاب مهتاب ندجـــــ يا ـ
 .و خش دار دهيصداش عوض شده بود، كش لحن
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 ؟يشد چرا عرق كرد يچ ـ
 . دميكش يخفه ا غيج. بلندم كرد نيتو بغلش و از زم دميحركت كش هيبا  و
 ! رضا ديحم ـ

 .نبود يدخترانه ام كم وزن فيظر يجثه  اش رو نهيس ينيسنگ يتقال كردم ول.... رو تخت و خودش هم انداختم
خاموشم رو  اديبا لبش فر يدست و پا زدم ول. گرگ گرسنه افتاده بود به جونم هي نيع. شد يخورد، چندشم م يو گردنم رو كه با ولع م گلو

گم  راهنير خوردن پمن تو ج يتو رو خدا يو صدا دشيدردسر سازم و كش يسرخاب راهنيپ ي قهيدست گذاشت دو طرف . خاموش تر كرد
 .باالش رو ازم جدا كرد و به بلور تنم نگاه كرد يتنه  مين. شد

 .يديقدر سف نيتو چرا ا يلعنت ـ
 .افتاد ميتر به جون دخترانگ ختهيتر و افسار گر وونهيو اون د! ديرو از تنم كش مينفت يآب يآن، كاور دخترانه  هيتو  و

. نكنم حل شد تو نفس نفس زدناش تمياذ يصدا. رضا ديشهوت حم يتماس من گم شد تو ناله هاال يصدا ،يو چهار متر ستياون اتاق ب يتو
 .اكبر... اذون و ا يبه دادم برسم هم نوا شد با صدا ايخدا يصدا

 ؟يبكن يخوا يكار م يچ! تو رو خدا ـ
 !ارينه، نه، اون رو در ن ـ
 . دميكش غيولم كن، ج د،ينكن حمرضا، جان مادر جون، جان رها، نه نه درد داره، آخ،  ديحم ـ

 .يزنانگ يايپا گذاشتم به دن. قرمز يلغزنده  عيما هيسوزش،  هيدرد،  هيباره غارت شدم و با  كي به
و بكارتم رو  ديخودم به بند كش يسويگ يزن بودنم رو با حلقه . كس تر شدم يب. زنده به گور شدم. آوار اعتماد له شدم ريز. تنها بودم چقدر

شرم  يكام گرفته هق هقم را به پا. زنانه تمام زن بودنم را شكستم. ديرا به رخم كش شيمردانه مردانگ. و خودخواهانه ازم گرفت نهرحمايب
 .ام گذاشت رانهدخت

 يشناس يتو مرا نم «
 هستم  يهمان دخترك من

 دست كودك احساسم را  كه

  انيم
  يزنانگ يها كوچه

 كردن  رها

  شيپراه پس داشتم نه راه  نه
 دخترانه ام  ياياز دن من

 تمام  يرحميب با

 شدم، پرت شدم  كنده
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 تنم  تمام

 » . كند يم درد
 .تشك يزده اش بود و نگاه اون به قرمز رونياز حدقه ب ينگاه من به چشما. بودم دهيترس چقدر
 بود چه كرده؟  دهيتازه فهم انگار

. دميدست كش. هيمردها چ ي هيبودم كه فرق طاها با بق دهيانگار تازه فهم. شتنداريوخ يرو با طاها صيحر يرضا ديفرق حم دميتازه فهم انگار
 ه؟يپام ضبحش كردن چ يفكر كردم االن فرق من با اون گوسفند كه جلو

 سيخ يبا دست چپم مالفه . تند نفساش آروم نگرفته بود تميوق كرده زل زده بود به سقف و هنوز ر يرو دست راستم؛ با چشما دميچرخ آروم
 :با خودم زمزمه كردم. رشيز دميباال و خز دميو سرخ رو كش

 !بهم تجاوز كرد! بهم تجاوز كرد ياون عوض ـ
 :تر و بلندتر گفتم ناباورانه

 .تجربه نيتجاوز كرد چقدر تلخه ا شيو قانون يبه زن شرع! شوهرم بهم تجاوز كرد ـ
چقدر عمر لذت ها . لذت با اون بودن ادي ش،يترانه خون اديقرارش،  يآغوش ب تيامن صبح، تو اتاقم، ادي. هفته افتادم كي نيا ادي. كردم بغض

 .مانده شيگذشته و كبرا شيروز خاص كه صغرا كيظهور . انگار منم منتظر ظهورم. نداه يچرا انتظار تمام. سنجاقك هيكوتاهن، قد عمر 
من چه ! از باهم بودن زن و مرده؟ ييجز نميدونستم ا يمن چه م. عف داشتمسردم بود و ض. ديلرز يتمام تنم م. ديكش ريكمرم ت. به جا شدم جا

 منداده بود؟ چرا بنفشه به اديرو بهم  يچرا مامان مادرانه زنانگ. دونستم يمن چه م. گذرن يم ايدو دن نيدر، ب نيدونستم تمام زن ها از ا يم
. ميديرس يم يچقدر نا آگاه به آگاه. ميما دخترا چقدر چشم و گوش بسته بود اون زمان،. چقدر من تنهام اينگفته بود؟ روشنم نكرده بود؟ خدا

 .ميداد يامتحان م يو چقدر نامرد ميگرفت يچقدر سخت درس م
 !آخ -
 ؟يعسلم، درد دار يشد يچ ـ

 .تو بغلش دميدوباره كش يرو پس زدم ول دستش
 !يمول اغواكننده ااز حد مع شيب ياديببخش رها، دست خودم نبود، تو ز ،يببخش خانم ـ

 .گفت يكه اون م ييفرستادم به اغوا لعنت
بار نه سر زده كه به سر زنون به  نيچشمام ا يمهمون ناخونده  نيپاهام رو تو شكم پر از دردم جمع كردم و اجازه دادم ا. دميدراز كش دوباره

 .اديب يمهمان
و بعض و  بيس ينفس بو كيام و  ختهيبلند و بهم ر يفرو كرد تو موها اش رو چسبوند بهم سرش رو نهيس يپشت بغلم كرد و انبوه موها از

 .ديام رو بلع هيگر
 . غذا دييايرها؟ مادر ب د،يحم ـ

 هيپلكاش رو باز كرد و  يفقط ال يليو تحم ياجبار يرضا هم خسته از اون هم آغوش ديحم. بلند شدن نداشتم يكه بعد از اون همه تقال نا من
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 .بستشونگفت و دوباره  يزيچ
دختر  هي! كنن يدختر بد نگاهم م هيكردم همه به چشم  يفكر م. دونن تو اون اتاق باال چه بر من گذشته ياحساس كردم همه م نييرفتم پا يوقت
 يزن هي. زن كوچولو هيزنه،  هي. ستين زهيدوش گهيد نينوشته ا ميشونيكردم رو پ يحس م. مراقبت كنه شيوجود يكه نتونسته از گوهره  يبد

لحظه به  هيتو  ،يوانيحس ح هيحس سركش،  هيدخترانه اش رو به خاطر  يايكه رو ينرخ گذاشتن و سپردنش به دست مرد شيزنانگ يوكه ر
 . برده بود غماي

و راحت اول ماه  يدلهره  يكنم؟ هر بار تو شوك و هر بار بهت و هر بار ترس و كل فياز اون روز، هر بار چه به من گذشت رو چطور تعر بعد
 كردم؟ ينم داشيگشتم پ يدنبالش م ياون رابطه پنهان كرده بودن؛ كه هر چ يرو چطور بگم؟ لذت رو كجا اليشدن خ

 يگاه. داد يلحظه ها رو بهم م نيها و قشنگ تر هيهد نيبهتر. كارش اون قدر مهربون و دل نازك بود كه حد نداشت نياز ا يرضا جدا ديحم
رو گندما و  ديخواب يتو دشت و اون م ميرفت يشكافت، م يرو م عتيرها دوستت دارمش دل طب يصدا يگاه. رفت يخنده ام تا آسمون م يصدا

گفت كه دوستم  يبرام م. عاشقم شده دهيبنفشه من رو د يكه تو عروس يگفت كه از اون وقت يگفت، م يآروم برام م. ديكش يم شمن رو به آغو
گفت  يبرام م. كوتاه رو عوض كنم ديو دامن سف ييو با زور ببره و مجبورم كنه تا اون لباس تنگ آلبالوخواسته من ر يگفت كه م يبرام م. داشته

از دور تو راه  شهيكه هم نياز ا. گفت ياز ترس هاش م. شيخواستن و دلدادگ يطوالن يدادم به قصه  ياش گوش م نهيس ياو من سر بر پهن
انداخت رو آرنج دستش و  يرو م شينيسنگ. گفت يبرام م. شد يم رهين لحظه ها رنگ نگاهش تاو يادآورينظر داشته و با  ريمدرسه من رو ز

 .رضا و من كم كم بهش عادت كردم ديشد حم يهم م يگاه. شد يم يهم بارون يگاه. شد يتنم م رسا هيشد رو صورتم و سا يخم م
*** 

 !كردم كه عاشقش باشم يم نيتمر شهياتاقم بودم و داشتم مثل هم تو
 

 :چهاردهم فصل
 .لحظه گفت كه ببخشمش نيتمام من رو رسوند خونه و تو آخر يرضا با شرمندگ ديروز بعد از اون اتفاق، حم اون
 .ميسورمه ا نيبه شلوار ج دمشونياون چه بهم گذشته بود، كف دستام عرق كرد و من با شدت كش يادآوريو با  نييانداختم پا سر

 !كه شرمنده است گفت
 .كردم سكوت

 . نداشته يانتظار نيكه خودشم از خودش همچ گفت
بودم  دهيكه من اون روز تو اون اتاق كش يدونم از زجر يكه نم ييآدما، به آدما يايبه دن رونيرو گرفتم طرف پنجره و نگاهم رو دادم ب سرم

 نه؟  ايخبر داشتن 

 .من نذاشتم يول رهيو خواست كه دستم رو بگ گفت
 .گناهش بگذرمو خواست كه از سر  گفت

 .شده بود اهيبرعكس بند بند وجودم كه از نفرت و تنفر س. شد ديرو تو هم قالب كردم و اون قدر فشارشون دادم تا بند بندشون سف انگشتام
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 . كنه يمن بگم همون كار رو م يكه هر چ گفت
 .من گفتم و

 .كه بره گمشه گفتم
 گم؟يم يكه چ گفت

 .يديهمون كه شن گفتم
 كجا برم؟ گفت

 . جهنم گفتم
 اد؟يدلت م گفت

 . دلمه يكه تنها خواسته  گفتم
 .رو كه من گفتم انجام نداد ياون كار يول. اون به حرفم گوش نكرد يول. اون نرفت يول

قلش  واشي واشيدر گرفتم و  ي رهينگاهم رو از دستگ. راستم رو بردم كه در رو باز كنم كه با دست راستش مچ دست چپم رو گرفت دستم
 ريكه تمام باورهام رو ز يشوهر. كه بهم تجاوز كرده بود يشوهرم، شوهر. باال تا خورد به صورت شوهرم دمشيبه مچم و بعد كش ديدم تا رسدا

دختر هفده  هينه  ديكه فقط تو اون لحظه من رو زن خودش د يشوهر. محبتم افتاده بود يبه جون نهال نوپا صانهيكه حر يشوهر. ودپا گذاشته ب
 .چشم و گوش بسته يساله 

 !ارمياسمت رو هم نم گهيد رونيب يرفت نيرها اگه بدون كالم از ماش ـ
از  اهش،يو له شده ام رو از دست بزرگش، از دست س كيام رو، دست كوچ دهينزدم و خواستم كه دستم رو، دست كبود و ضرب د يحرف باز

رو دورشون حلقه  رهيو ت دهياون محكم تر اون پنج انگشت كش يول. ارميدوستش نداشتم در ب گهيبود و من د دهيكه به تنم دست كش يدست
 .كرد

 .شيشكست. آخ دستم، دستم رو ول كن ـ
 !؟يديحرف بزن بگو من رو بخش. يكه جوابم رو نداد ينه تا وقت ـ

 .رونيو از تو دار انگشتاش بكشم بكنارم و باعث شد گلوگاه نبضم رو ول كنه و منم دست سر شده ام ر ي شهيزد به ش يكيدستامون  يتقال تو
 شرمنده اش؟ يبودن و خندون رو زد به چهره  يدونم از كجا اون ماسك عاد يو نم نييرو از سمت خودش داد پا شهيش

 .سالم مادر ـ
 چرا دم در؟ زم،يسالم عز ـ

 . بدم ليو سالم بهتون تحو حيرو صح تونياومدم امانت ـ
 يگوشه . نييپام رو كه گذاشتم پا. نگاهم كرد يبا عذر خواه. با پوزخند نگاهش كردم. رضا ديحم يبود يبآره تو هم چه امانت دار خو ؟يامانت

 . ميقرمزم رو گرفت و اومد جلو و بوسه زد به پر روسر يروسر
 ! كنم يمن رو ببخش رها، خواهش م ـ
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كه  يريخجالت بلكه از ت يبار نه از رو نيكه ا يه بود، با لبخورد نيكه كنارشون چ ييشكمم لونه كرده بود، با چشما ريكه ز يبد يليدرد خ با
 .از جام كنده شدم يو با سخت يصندل يبه دندون گرفته بودم دست گذاشتم به پشت ديكش يدلم م ريز
 . ارهيراست رفتم تو حموم و خواستم كه مامان حوله ام رو برام ب هي

اشك  ميپناه يب يبرا. هق هق كردم مييهمه تنها نيا يبرا. ضجه زدم مينوجون يايدن يبرا. رو باز كردم و نشستم كف حموم و زار زدم دوش
 .نبود يباشه، ول ستيبا يكه م ينداشتن اون كس يبرا. ختمير
 كردم هيصدا گر يشب را كه من ب چه«

 » .كردم هيگر نوايدل ب يبرا
 سرت رو بشورم؟ اميب زميرها، عز ـ

انگار . ستيو متجاوزش رفته بود ن انتكاريكه با شوهرش، با شوهر خ ييرها اون رها نيبود ا دهيانگار فهم. دبو دهيمامان عمق فاجعه رو فهم انگار
. بودفقط اون حال نزارم دلش رو كباب كرده  دميشا. دونه يكرد نم يوانمود م يول. بود دهيانگار فهم. بود مردش مراقب امانتش نبوده دهيفهم

 . گفتم يزيه من چن ديپرس يزيبود نه اون چ يهر چ
 زانو نهادم يسر رو بانهيغر «

 » . كردم هيرا گر شيدل خو تمام
 دور تن زن شده ام. زده ام انتيدور تن خ. ام دهيد يدور تن هم آغوش. دور تنه شكسته ام. دور تن پر درد و له شده ام چوندميام رو پ حوله

 كردن  هيشانه ات گر يچه سخت است ب «

 » . كردم هيكجا گر ينيتا بب ايب
. تخت ريز يبه جانماز لوله شده  دميو رس دميتنه ام رو كش ينياز سنگ دهيبر يپاها يخسته ام رو رو يپاها. تو اتاقم و در رو قفل كردم اومدم
ضطرب به رو باز كردم و م پشيز. مادرمه ادگاريگفتن  يكه م يديجون و لرزونم رو بردم طرف جلد قرآن سف يب يام رو، دستا دهيبر يدستا
 ياز روزها. پر از طاها بود يمن از روزها ييرو درآوردم كه تنها دارا ينورش، عكس يسوره  يها هيآ نيبرگه هاش، ب نيب. نگاه كردم فاطرا

 . عشق پاك دخترانه ام
 سوخت يدلت سنگ بود و به حالم نم «

 » . كردم هيچرا گر ينگفت يحت تو
 يشدم به لبخند رو رهيخ. شكل يقرمز پرز بلند قلب يو اون پادر ديسف يو شلوارا ييمويل يبه بلوزا شدم رهيخ. زدم به دختر و پسر تو عكس زل

شده بودم كه دستش رو حلقه كرده بود دور اون دختر و تو  يمات پسر. زده بود نيدورب يكه به عدس ييلب دختر تو عكس به لبخند دندون نما
اومد و سر  يبه دلت نم يترس چيه يتو حصارش بود يكه وقت يبه آغوش! باز نشده بود بار هم به هوس كيكه  يتو آغوش. ت آغوششيامن

 . روزها و باهم نبودن نيچسبونده بودن به هم و غافل از ا
 نگاهت  بيبه شوق بهار نج «

 » . كردم هيادعا گر يابر رو ب شدم
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به طاها از سفره  دنيرس تيرو كه پارسال به ن يمعطر يشمع صورت. لرزون بلند شدم يبا پاها. خرد شده ام يدست گذاشتم رو زانوها. شدم بلند
 كيسمت راستش رو بردم نزد يعكس دونفره مون رو، گوشه  نييپا يگوشه . حضرت ابوالفضل برداشته بودم رو آوردم و روشنش كردم ي

عكس هنوز لبخند زنان به  يتو يطاها. سوخت يخجالت از زن شدن داشت م يشعله ها نيتو عكس ب يحاال رها. دشيبلع رحمانهيشعله و اون ب
به طاها و تمام وجودم  ديرس. گرفت شيبه اون قلب قرمز و قلبم آت ديرس. سوقش دادن يبه پروانگ دهيدر لهيكه پ ديخند يم يسوختن پروانه ا

كه تخم حسرت  يبه ققنوس .شدم رهيمن تا آخرش به سوختن ققنوس وار عشقم خ يدست چپم ول يبه انگشت شصت و اشاره  ديرس. سوخت
 .رو برام گذاشت

*** 

 يسردم رو م يپام و دستا يزد جلو ياومد زانو م يم. يو ناباور يرگيكار من شده بود خ. رضا شده بود التماس و استغاثه ديبعد كار حم يروزها
 .بودن خيو هم طعم  شهيكه اون روزها هم جنس ش ييبه چشما. داد به چشمام يگرفت تو دستش و نگاهش رو م

كالم هم حرف  كيرضا  ديبود با حم يماه كي. بود نرفته بودم يماه كي. پاگشا همه مون رو دعوت كرد خونه شون يجون زنگ زد برا مادر
و مهر  يشونيبود دوباره پ يماه كي. ها رو اليزدم تمام خ يبود پس م يماه كي. رو باور نكرده بودم دميبود عنوان جد يماه كي. زدم ينم

 .بود كه تنهاتر از قبل شده بودم يماه كي. كرده بودن يتآش ميگ گلبزر
 .اميو با اون ها م نميش يآقا جون م نيرضا اومد دنبالمون و من گفتم كه تو ماش ديحم
 : كه ديغر

 . زشته شهينم ـ
 . بر آروم نگه داشتن صداش خواهش كرد كه همراهش بشم يحرص و سع با

 .ترسم يخوام باهاش تنها باشم و ازش م ينم گهيلجبازانه گفتم كه د منم
 يرنگ و ب يبزرگ صورت ب يها ياهيبزرگش رو گذاشت كنار صورتم و با اون س يدستا. چشم همه كشوندم تو اتاق يرو گرفت و جلو بازوم

 . ميجون و خاموش فندق يب يشد تو چشما رهيروحم رو قاب گرفت و خ
 چه كردم؟  زميمن با عز! هارها من با تو چه كردم؟ خدا من رو بكشه ر ـ

كه  يصورت واريد. از خون روش افتاده بود يكه حاال رد يصورت واريد. يصورت واريبه د ديرو رها كرد و برگشت و با شدت سرش رو كوب صورتم
حركت تر،  يه زد و من ببزرگ تر، دوبار يدوباره زد و رد. كردم ياز دست رفته ام فكر م يايگرفتم و به دن يماه تو سه كنجش پناه م كياون 
 : كه گفت دميدوباره زد و شن. شد اهيس ايدوباره زد و دن. زد و دلم بهم خورد رهدوبا

 .ببخشم رهـــا، جان بهزاد ببخش من رو ـ
 .زد و سقوط كردم دوباره
*** 

 .شد يم يط يستيرو كه با يپا به پاش رفتم راه. كنارش زنانه موندم. باهاش راه اومدم. دمشيبخش
حرفم رو  ديريجا ابهام داره خودتون بگ نيا. (گذشتم يكردم و م يم هيموندم و گر يمن م. رفت يكرد و م ياومد و تكرار م يم يرضا گاه ديحم
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 .)بشه ييپروا يخوام دوباره تكرار كنم و قلمم محكوم به ب مين
*** 

 .كم كم باورش كردم. م محبتش به دلم نشستكم ك. كردم تا عاشقش بشم نيكم كم تمر. گرفتم دوستش داشته باشم اديكم  كم
 .داد يخانمم گفتناش دلم رو قلقلك م رها

 .كرد يم نيريگفتناش طعم روزام رو ش عروسك
 .ديكش يم رونيحد و حصر بنفشه رو ب يب ييبايز ريخانم گفتناش اعتماد له شده ز خوشگل
رفتم كه خمار  يو كم كم م يرابطه غوره نشد، شد مست نيانگور ا. افتاد يداشت كم كم مثل شراب تو دلم، تو قلبم، تو لحظه هام جا م محبتش

 .مرد بشم نيا ليمست و پات. بشم اليخوش خ ي هيباد نيخمار ا. بشم يهمه مهربون نيخمار ا. همه توجه بشم نيا
 خواهد يسكوت م ايدن كيدلم  «

 حضور تو  ايدن كي

  يبغل مهربان كي
  و
  تيعالمه حس امن كي

  نه
  اصال
 تنها  يتنها دلم

 را  تو
 » . خواهد يم

*** 

 !كردم يم يعاشق نيتمر ريچند ماه اخ نيمثل هر روز ا داشتم
عكس دسته  يرو كه جا يكنار تخت رو به بالشم، كنار سرم، قاب عكس مرد يپا تخت يرضا تو اون قاب خاتم رو ديمقابل عكس حم ستادميا

زدم  يبلندم رو شونه م يكه موها يموقع. كردم ينگاهش م. رو اشغال كرده بود ميفته بودخانم جون گر يهام رو كه خونه  يكودك يجمع
 ينيرو ب. اهشيس زير يتو چشما. اش دهيپر و كش يتو ابروها. شيلخت و مشك ينگاهم رو دادم به اون، رو موها. چرخوندمش طرف خودم

بسته  ي قهيبه . پر، پنهون شده بود شيته ر هي ريكه ز يا دهيكش يچونه  .بزرگ و برجسته و صد البته داغش يمتناسب و مردونه و اون لب ها
 . پهن و ستبرش يو شونه ها دهيشبه گردن ك. دكمه اش نيشده تا آخر

كنه؟  هيتك تيتونه به مردونگ يزنت بگو؟ زنت م يكنم؟ بگو مرد من برا هيتونم بهت تك يم! تونم دوستت داشته باشم؟ يرضا؟ تو بگو م ديحم ـ
 .تينگفتم مرد تيواست باشه مرد من، گفتم مردونگح

روزها هر روز به  نيا. آوردمشون باال. دست راستم از اسارت شونه در آوردم يبرس رو با كناره  يدندونه ها نيب يكرده  ريگ يموها
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براقش و چقدر  يبودم به بدنه  دهيكش يرنگ يعالمه قلب كوچولو كيكه  زيكنار م ديپام رو گذاشتم رو پدال سطل سف. شد يتعدادشون اضاف م
و  نيبند تن پوشم رو باز كردم و انداختمش رو زم يبا آرامش گره . موها و پام رو بلند كردم ي هيموها رو انداختم كنار بق. بودهم خوشگل شده 

. رو داشتن يزنانگ نياز تنش اثبات ا ييكه جاها يبه زن. شدم به زن اون تو رهيو خ نهيمقابل آ دميچرخ. برهنه ام شوتش كردم رو تخت يبا پا
برگشتم، در كمد . شهيچند ماه پ يرها هيشب يليخ يليكه خ يبه زن. هنوز نگاهم به اون زن بود يول. عقب عقب رفتم طرف كمد... بازو، گردن و

 يدست راستم رو زدم به شونه  يشتاانگ. رضا بودن ديمادر جون و حم يو كادوها هيكه تماما هد ييرو باز كردم و چشمم خورد به انبوه لباسا
 .رفتم و برگشتم ميآخر كمد دو متر تالباس و  نياول

 . بپوشم؟ اوم يچ امروز
من  يتو اوج مست يگاه. يبه عمل بود تا زبون شتريهاش ب يمهربون. بود يمرد دست و دل باز ديحم. دونه زدمشون كنار و نگاهشون كردم دونه

تو  يگاه. كرد كه عاشقمه، كه دوستم داره يگرفت تو اون بغل بزرگش و دم گوشم زمزمه م يته و تشنه رو ممن خس. داد يرو به خودش فشار م
 .زد يدوستت دارم رها، آرامششون رو بهم م اديهمه جا آرومه با فر يوقت م،يابونيتو خ يكه همه خوابن و من و اون تنها كسا يوقت بش يخلوت

توش،  دنيكه به محض خز يتو آغوش. من باز شده بود يبه رو نيماش كيكوچ يكه تو اون فضا يغوشتو آ. رفتم تو آغوشش يو م دميخند يم
 .نهيبنفشه بب دميترس ينم گهيكه د يتو آغوش. داد يمن رو م يكه فقط بو يتو آغوش. داشتم يشد و من چقدر اون جا حس خوب يدرش بسته م

 يسرم محكم با كش صورت يموهام رو باال. كم آزاد هي نيياز كمر چسبون و از پا. اشتد يكوتاه و پف ينايآست. رو برداشتم يصورت يديم لباس
گاه  يگاه و ب يبه نوازش ها يحت. كه تو اون روزها بهش عادت كرده بودم يمرد. هام رو پا كردم و چشم به راه مردم نشستم يسر فرش. بستم

زنِ شوهر دار، با آراسته  هيدرست مثل . كنم و غروب به غروب منتظر اومدنشرو باور  مشيكه تونسته بودم حضور دا يبه مرد. خشن و تندش
چرخوند و به  يسرش رو م. زد يچشماش برق م دنميرفتم استقبالش با د يكردم و م يدر رو براش باز م يكه وقت يمرد. موندم يظاهر م نيتر

 : گفت يتو بغلش و م دميكش يو م ردك ياطراف نگاه م
 ؟يم رو كردخوشگله قصد جون ـ

 :گفت يو م دميخند يكه براش م يمرد
 .بخنده عروسك اميبخند رها، بخند خوشگله، بذار دن ـ

 ...كه يمرد
. بار نرفتم كمكش نيا. بنفشه، خواهرم باردار بود و استراحت مطلق يمامان رفته بود خونه . فكرهام برسم ينذاشت به ادامه  رونيزنگ ب يصدا

هم چون اون  ديشا. ها و نشدن ها بود دنيراحت از نرس الشيو خ ختهيهم چون زهرش رو ر ديشا. رنگ شده بودكم  ميحضور بنفشه تو زندگ
 ....اون روز. رهيو ازش خواست ازم فاصله بگ دهيرضا بهش توپ ديروز حم

*** 

عمو رسول و بابا . كرد يم زيت و خصدف دور و برم جس. كردم يتعارف م يدستم و داشتم چا ييچا ينيس م،يدور هم بود نييتو سالن پا يهمگ
كه تعارف كردم تنها  ييچا. بهار خواب بود. داد يبابا رو انجام م يبهروز داشت حساب كتابا. هم نشسته بودن، مامان و بنفشه هم كنار هم شيپ

 : رضا صدام كرد ديكه حم نميرفتم بش. بود نايكنار مامان ا يخال يجا
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 رها كجا؟ ـ

 . نميبش رميجا، م چيه ـ
 :گفت دلخور

 اون جا؟ ـ

 :ناز و چشم و ابرو گفتم با
 آره، پس كجا؟ ـ

 :رو جاش بلند شد و گفت از
 .جا نيا ـ
 : لبخند بهش گفتم با
 ؟يپس خودت چ ـ
 .حاال خوشگله ايتو ب ـ

 يتبسم محو به ما نگاه م هيا كه رو اون دفتر بزرگ خم شده سرش رو باال گرفته بود و ب يدر حال دم،يبهروز رو د. سر چرخوندم. دميكش خجالت
 امااما، . اومد يبه نظر م يروزها راض نيمامان ا. كرد و با لبخند براش سر تكون داد ديعمو رسول نگاه حم. بابا هنوز مشغول حرف زدن بود. كرد

 ! كرد و دست آخر هم تحملش نشد يبنفشه با خشم و نفرت نگاهمون م
  .جا كنار ما جا هست نيچرا اون جا؟ ا ـ

 .خواست حرمت ها برداشته بشن يدلم نم. زدم يم دنيمن خودم رو به نشن يبارها گفته بود ول. اومد يرضا از بنفشه خوشش نم ديحم
 جا چشه؟ نيمگه ا ـ

 : گفت يحاضر جواب با
 د؟ينيش ياون وقت خودتون كجا م. ديگوشه آقا حم ستيچش ن ـ

اون همه چشم دست  يمبل و جلو يخودش هم نشست رو دسته . شوند رو مبل تك نفرهرو برد و ن ستادهيرضا اومد كنار منِ مردد ا ديحم
 .يبه پشت ديعقب تا كمرم چسب دميانداخت دور شونه ام و كش

  د؟يدار يشما مشكل اناياح. نميش يجا م نياون وقت ا ـ
 : گفتم آروم

 .كنم يرضا جان خواهش م ديحم ـ
 !نهدخالت ك دمينه رها خواهش نكن، اجازه نم ـ

 .به عمو رسول مهربونم كرد و بلند شد رفت باال ينگاه ريبا تحق بنفشه
 . حساسه زايچ نيا يرضا، بنفشه رو ديحم ـ
 ؟يرو باور كن نيا يخوا يم يك! رها يتو زنم ست،يمهم ن ـ
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 يو كم رنگ تر م فياون ضع گرفتم و يقدرت م شتريو من ب تشيكوبند به طاق حما يرضا سرش رو م ديكرد، حم يبار كه بنفشه دخالت م هر
 . شد

*** 

 .آورد رونيدر من رو از فكر جدال اون دو تا ب يدر پ يپ يزنگا
 .كه برم استقبال مردم دميدر رو باز كردم و دو هيكه بپرسم ك نيا بدون

شدم كه  ياهيس يچشم اون چشماچشم تو . سرش رو باال گرفت. سرم رو باال گرفتم. رو هل داد به سمت داخل اطيهال رو كه باز كردم در ح در
دلم  يغم مهمون خونه . تو نگاهش نشست يدلتنگ. زهر خند رو لبش اومد.ديلبخند رو لبم ماس. رو داشتم شونينيبار ستاره چ هي يآرزو يروز
 .شد
 دونه؟ يرو دووم آوردم؟ چقدر دل خسته بود، خدا م دنشيهمه مدت، ند نيچطور ا! چقدر دلتنگش بودم! من يخدا

طرفم تا مرحمم  ديها دو يمثل بچگ. اشكام دونه دونه و پشت سر هم سر خوردن رو گونه ام. اومدن يپاهام باهام راه نم. نبودن مياراي اتكلم
 .زميو بر زهيو نذاره بر رهيدستش اومد باال تا بگ. بشه

 !دستت بهش خورد، نخورد ـ
 . دميد ينم اهيس يجز دو چشم كالفه  يچيمن ه يول. ديه به گوش رستعصب دورگ ديدونم شا يرضا بود كه از خشم، نم ديحم يصدا نيا

و با  ديلرز يمواج، دلم م اهيس ياياون در يتو موهاش كه هنوز با طره  دشيپسش گرفت و كش. و هوا سرگردون موند نيزم نيب ييجا دستش
 .شد يو رو م ريغم نگاهش ز

 وسفيتنگ شده بود  تيدلم برا «

  ميها ييزندان تنها انيم
 نشستم  ييخايزل

 وار به تو فكر كردم  مجنون

 زدم بر  شهيفرهاد ت چون

  ميايدن يتراشه ها سنگ
  تيبرا دلم

 » . وسفيشده بود  تنگ
. ترسوند يكه فك منقبض شده اش من رو م يمرد. تو چهارچوب در ستادهيا يدرهم طاها بردم عقب و دادم به مرد عصبان يرو از چهره  نگاهم

ترسناكش  رتشيكه غ يو خطاب به مردم، به مرد مينوجون يايرو اهيس يپس گرفتم و نشوندمش تو چشما شيعصبان يچشما نگاهم رو از
 . كرده بود

 !رضا جــــان ديسالم حم ـ
دادمش  كردم و باز ياون دو تا پاس كار نيو نمدارم رو ب سيخ يدوباره چشما. دميكه روز عقدش شن يبه خاطر اون جان. گفتم ظيرو غل جانش
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 .به طاها
 زم؟يعز ياومد ـ

 .تو روز عقدش به فرشته گفت و كمرم رو شكوند ن،يكه اون روز، دوم فرورد يزميبه خاطر همون عز. رو كمر شكن گفتم زمشيعز
 !فرود آوردمش كه، سقوط كنه يينگاهم رو به دارت نگاه خسته اش پرتاب كردم و درست جا ريت
  ؟يشناس يطاها رو كه م ـ

 .بود ستادهيرضا ا ديهنوز پشت به حم ريداشتم و اون سر به ز يبرنم ازش چشم
 ....و ليكل فام يكرده  زيعز. رضا ييتك پسر دا ـ

 .كردم نييسر تا پاش باال پا يرو ويوي هي نيرو ع نگاهم
 .و، و، و ـ

. بده كه اعضاش رو ببخشن تيرضا كنه تا يم يكرده و داره خودش رو راض يمرگ مغز زشيرو داشتم كه عز يحكم كس. سخت بود گفتنش
خواستم  يم. يجون كندنش تو هم هم پاش جون بد يانگار قراره تو لحظه لحظه ها. سخته زتيدل كندن از عز. سخته شيريگ ميسخته، تصم

خواست  يدلم م. نگاهمون، شك دارم يعشق باز ييعشق تو، روزها يِتو ناب گهيخسته ام؛ كه د گهيخواستم بهش بفهمونم كه د يم. تمومش كنم
 .سكوت كردم يمچ دزدانه نگاه كردن نگاهش رو به بنفشه گرفتم ول ياديز يبفهمه گاها

 .و، و برادر خوبم ـ
من دل كندم و . بشه گهيد يو اون رفت كه مال كس دنيكش زميرو از عز ياتيح يدستگاها. تموم شد. جمله سخت بود كي نيچقدر گفتن ا يوا

 . خورد ونديپ يگرياون به دو  دميمن بر. اون جون داد
اون هم بكشه؟ پس  ستيچرا نبا. بودم دهيمن زجر كش. محل ندادم. دميرگ به رگ شدن گردنش رو شن يصدا. رو با شدت آورد باال سرش

 .حاال حاالها داشتم براش
 : لب تكرار كرد ريز
 برادر؟  ـ

 .خوند يحساباش نمرقمه با  چيكه ه يبد رقم زده بودم؛ جور. يبا ناباور. يسوال اونم
 :آروم و زمزمه وار د،ينال
 !نه رها، برادر نه ـ

 : كه گفتم ديدخترانه ام، شن يايو رو يميو در حال عبور از عشق قد نيو تو همون ح ديكنارش گذشتم و رفتم طرف حم از
 !آره داداشم! آره طاها، آره برادرم ـ

دونستم فقط  يكه م ييبازو. بود يكه سفت و سنگ ييبازو. چپش يردم دور بازورفتم كنارش و دست راستم رو حلقه ك. رضا ديبه حم دميرس
 .دست منه يجا

 .ترك برداشته بود. طرفمون برگشت
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 .بفرما داخل آقا طاها ـ
لرزش دستش رو . دميانقباض فكش رو د. نيزم ختيكه خردش كرد و ر يضربه ا. منتظره بهش زدم ريغ يليكه خ يضربه ا ،يضربه بعد نيا و
 .دميدست داد و دست چپش رو مشت كرد رو هم د ديبا حم يقتو

 :كه گفت دميشن ارم،يب وهيو م يداخل و من رفتم كه براشون چا اومدن
 .منه يزندگ يرها همه  ـ
تونست به خاطر  يو تحت آموزش من چطور م ريذهن خسته و درگ يول. صدا چقدر آشناست نيفكر كردم ا تيچند ماه محرم نيباز مثل ا و
 اره؟يب

 .اومد يطاها به وضوح به چشم م يچشما يسواال عالمت
 .آشناست بيشما عج يصدا ـ

 .بودم دهيمدت من نپرس نيا يكه تو همه  ديرو پرس يسوال
 . ميكن يبار اول من و شما باهم صحبت م نيا يول ـ
 .دميكه من شن هيخاص و تك يشما جزء نواها و صداها يزنگ صدا يبله ول ـ
 اش رها؟داد ؟يراست ـ

 . طاها تبر بزنه يوجود ي كرهيبه پ ديخواست حم يچقدر دلم نم. داداش رهاش رو با تمسخر گفت چقدر
 !كه ديشد؟ نزد يخونه بشه چ نيكه قرار بود دم ا يپس اون چراغون ـ

 . مشد شيتو لباس و ر دهيبه اون مرد پوش رهيخ رهيقدم اومدم جلو و خ هي. دهن طاها باز موند. فعال شد ذهنم
 كارا؟ نيو ا يمهدو يرضا، پسر حاج ديحم. سر تكون دادم. تونه باشه ينم نياون مزاحم ا نه

 :اومد جلو و شمرده شمرده گفت. خم شد يكم. دستش رو همون جا پشت گردنش نگه داشت. تو موهاش ديدست كش. از رو مبل بلند شد طاها
 !يآره خودش! يدو سال خون به جگرش كرد كيشد و نزد يكه مزاحم رها م يتو، تو، آره، تو همون ـ
 .اوال رها نه و رها خانم ـ

 . خانم، آره خودشه رها
 تونم باهاتون حرف بزنم؟  يخانم م رها«

 بودن اومدن خونه تون؟  يك نايخانم ا رها

 ».ستميخانم من مزاحم ن رها
 . ام رو دادم به مردم دهيگذاشتم رو سرم و نگاه رنج دست

 .يستيدونستم كه ن يو من م يشوهرش يگفتبله همون كه تو  ـ
 يكه با هر بار تلفن زنگ خوردن رنگ از چهره ام م يبه كس. نگاه كردم كه ماه ها باعث عذابم شده بود يبه كس يبا ناباور. كشونينزد اومدم

. كلمات ازش خواستم كه بگه دروغه نيلب با نامفهوم تر ريسر تكون دادم و ز. كه مدت ها باعث آزارم شده بود يبه كس. دميترس يرفت و م
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 .بود نيمجازاتش بدجور سنگ دنيفهم يبهروز م اياگه آقا جون  اناون زم
 .بود بيرضا برام عج ديحم يبود رو اعصاب من و خونسرد يطاها، مته ا يدندونا شيسا

  شه؟يهم م تيمرد يچطور؟ حتما ادعا ؟يكن تشياذ يچطور تونست ـ
 .كرد يداشت موزش رو تكه تكه م يخرد كناعصاب  يرضا با خونسرد ديحم

 .جا برات موز باز كردم نيا ايرها ب ـ
 . و مشغول ريبشقاب، همون طور سر به ز يذاشتشون گوشه  يطور كه داشت م همون

 !از رها بپرس يخوا يم التيراحت شدن خ يبرا يول يستيگرچه مهم ن ؟يشك دار مينكنه تو مرد ـ
اون  يدر جواب اون عشق باز. ستنين يچيه نايا يدونستم در جواب اون همه نامرد يهر چند م. سختم بود. متونستم تحمل كن ينم گه،يد نه

 ياثبات مرد نيا مم،ياون روز تو اتاقم، رو تختم، تو حر يو بوسه ها يهم آغوش سم،يمتعجب و خ يقرار و چشم ها يقلب ب يروزشون جلو
 .انتيحس بد خ نيقرار، باز ا يو ب يلعنت دل نيچه كنم؟ باز ا يول. ستين چيرضا ه ديحم

 :گفت اديفر بايروش رو چرخوند طرفم و با خشم و نفرت و تقر طاها
 ه؟يك نيا يدون يرهـــــا، م ـ
 .نزن اديسرش فر ـ
 !يشد يدو سال سوهان اعصابش نم شيخواست ينه داداش، اگه م ش؟يخوا يم يبگ يخوا يم ،يمرد يليخ يبگ يخوا يم ـ
 . داره يربط به تو چه ـ

 ييمعنا چيه گهيچشم دوخته بودم به خشم طاها كه االن د د،يبزرگ حم يمشت ها نيطاها ب ي قهيشدم به  رهيبدون پلك خ. باال گرفت بحث
 .نداشت

 !ديبسه، تمومش كن ـ
 رهــــــا؟ ـ

 !دونستم يرو م زيتمومش كن طاها، من همه چ ـ
شالق شد به . شدم يتو رعد و برق چشماش زمستون دهيبارون نبار. دميعقا يتك درخت تنهاصاعقه شد به تن  د،يحم يتو چشما يروزيپ برق

 .رو برداره و بره فشيخم شد تا ك. دل خسته ام
 ؟ياومد يچ يبرا ،يبر يخوا ياگه م ـ

 يبا تن زونيفتاده و آوا يهمون طور پشت بهم با شونه ها. رونيطناب زده بودن ب نيپوست سبزش ع ريرگ دستاش از ز. بهم مونده بود پشت
 .كشه و چقدر درد داره يدونستم تمامش داره زجر م يكه م يبا وجود ،يزخم يخسته و روح

 .ببخش كه اومدم ـ
 .نييرو آورد پا صداش

 .پشت سرم نمونده يچيچون ه رميم. كه ادامه بدم رميم يول ـ
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 .رضا ديحم يعكس نگاه طوفانبر . من ينگاه ابر نيدرست ع. بودن يطرفم، چشماش سرخ و بارون ديچرخ
 .ام روزهيدون درشت ف حيدست من و تسب يكه اون روز دست انداخته بود رو عشق باز ينگاهم افتاد به دست. رو گرفت جلوم مشتش
 .كه عاشقشون بودم ياهيس يموها يشد تو اطلس يكه چنگ م يافتاد به دست چشمام
 .بهشون لبخند زدم. د زدنبهم لبخن يشكالت يعالمه توپ كوچولو كي. كرد بازش

 نهيس هيدل شكسته و  هي نيب ييكه از جا يياز اون خنده ها. دنيشوكران مرگ رو م يكه مزه  يياز اون زهر خندا. كه تلخ تلخن يياون لبخندا از
 . انيم رونيتنگ ب ي

جاش گرهش زدم به  زهيشك اومد كه برا. تو چشماش ديدلم لرز. تو نگاهم دينگاهش لغز. و عقب گرد كردم دميكردم، دست پس كش تعلل
 .دو ابروم نيب ونديپ

كه بهم  نيو بدون ا ديلحظه مكث كرد، بعد به سرعت چرخ هي. رفت ديبه حم رهيو عقب عقب خ زيشد و توپ كوچولوها رو گذاشت رو م خم
 .پشت سرش جا گذاشت يكينگاه كنه پله ها رو دو تا 

 .ميمن و مردم تنها شد حاال
 رها؟ ـ

 بارم؟  ينبود؟ پس من چرا دارم م يطوفان ديچرا؟ مگه حم. دنيچشمام بار يممكن، رعد شد تو نگاهم، آسمون ابر يلحظه  نيكوتاه ترتو  و

دست لرزونم . صورت سر شده ام رو چرخوندم طرف صورت از خشم كبودش. ها روشن شدن تيخاموش و واقع التيتخ. سوخت يم صورتم
 .انگشتام و لرزم گرفت ياشكم خورد به سرد يداغ. رو گونه ام رد دست راستش يرو گذاشتم جا

. هيجوجه فكل هيفاسق  يزنم، عروس حاج مهدو! چقدر خر بودم! خر بودم چقدر. دوست داشتن ساده است هي انيفكر كردم جر! من خر رو بگو ـ
 !خدا يا! شرف يزن من، زن من ب

 .ديعربده كش. نعره زد. زد اديفر
 . حقارت بود هيشب تميمن تو اون لحظه تمام ه؟يه شكلحقارت چ ديدون يم
 ....رضا من ديحم ـ

 ! خفه شو ـ
 .گهيد يليس هي و

 .تو سرم ديچيپ يكثافت مرد يكار كرد يچ يآشنا يو صدا. بند شد ميچشمم ن. گز گز افتاد به جون صورتم. شد سيخ لبم
رو خواستم بلند كنم،  نميسر سنگ. دميلرز. سردم شد. من رها شدم. طاها يدرست رنگ چشما. ديدرست رنگ پوست تن حم. شد اهيس اميدن باز
 .رضا و تن من ديحم يمشت ها يو اون ضربه شد آغاز تمام بوسه ها. نشد يول
 آهسته تر «

 كر شد  ايدن گوش

  نديبدجور، پر صدا تيها نوازش
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 ام  دهيزنند بر اندام تك يم بوسه

 دردناك است  چه

 مشت تو  يآغوش هم

  و
 » . من تن

*** 

 يزن كه باش «
 تو ممنوعه است يبرا ايدن يحس ها و عشق ها تمام

 ها با توانستنت هم  يخواستن تمام

 شوند ينم سريم

 يكه باش زن
 به تحمل  يشو يم محكوم

 دهند بدون آن كه جرمت معلوم باشد  يم حكم

  يكه باش زن
 يشو يم رها

 دهاياز نشدها و با ييايدن انيم

  يكه باش زن
 از بهشت يشو يم رانده

 » . آدمت يهم فقط به خاطر وسوسه  آن
ها سر  يآخر نياز ا رياون زمان به غ يول. هم بهزاد يطور؛گاه نيحاج آقا ما رو زده بود؛ بهروز هم هم. نه بشنوم. بدونم يزيخواستم چ يم نه

رو  نميسر سنگ. خوردن نه، نه حقم نبود يليداره س يه جرمو چ هيدونستم چ يكه نم يكار يبرا يول. طاها همه شون حقمون و حقم بود انيجر
پشت دست راستم رو گذاشتم رو لب آماس كرده و . هنوز خشم نگاهش و آتش غضبش فروكش نكرده بود. نشسته بود رو به روم. كردم دبلن

اون لحظه اون قدر . بلند شدم انيگو يعل ايو  نيدست گذاشتم رو زم. شونه و گردن زدم كنار يبا دست چپ موهام رو از رو. شكافته شده ام
رنگ رو برداشتم و  ييطال يو عسل دميچرخ. فرستاده شدم نياون طور از جا كنده و به زم ديآروم بودم كه انگار نه انگار تو گردباد خشم حم

 يرگيخ. بلندم رو شونه كردم يادست راستم موه يبرش داشتم و با انگشتا. افتاده بود ريكوسن مبل گ نيب ميكش صورت. مبال نيگذاشتم ب
سالن مرتب  يختگيبه هم ر. اون سال رو گذاشتم ديع يترانه ها نيرو روشن كردم و گلچ ويديو. ندادم شمحل يكردم ول ينگاهش رو حس م

 . شدم مونيوق، پشسه ب. دو بوق، افتادم به شك. ديبوق، دستم لرز هي. رو گرفتم يبابا حاج يحجره  يتلفن رو برداشتم و شماره . شده بود
 .الو، بله ـ
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به مردم،  رهيعزمم رو جزم كردم و خ. آب دهنم رو قورت دادم. چشمام رو باز و بسته كردم. تو گوشم ديچيو آرامش بخشش پ يملكوت يصدا
 .به مرد نامردم

 .سالم حاج بابا، منم رها ـ
 : طرفم و من با سرعت گفتم اديشد كه ب زيخ ميرضا ن ديحم

 ....ـــياالن من رو م. ديخودتون رو برسون عيآقا جونم و سر ديزنبابا زنگ ب ـ

 .ديرو از دستم كش يگوش
 .يبه حاج يزنگ زد يواسه چ ؟يكرد يچه غلط ـ

 اون همه شجاعت؟ ؟يهمه جرات از كجا اومد؟ اون همه نترس اون

 يبزرگ كرده و دلخوش به مرد يكه چه شاه پسر نهيو بب اديزنگ زدم تا ب. نهياش رو بب وونهيو د يپسر وحش اديدوست داشتم زنگ زدم تا ب ـ
 . پسرش نباشه كه از صد تا زن هم كمتره

 .مجبورم نكن دوباره بزنمت ـ
 .داداشم باز بشه يفعال خون كنار لبت رو پاك كن كه جا واسه كتكا ؟يمن رو بزن ـ

. كه مامان عاشقشون بود ينيچ يكوچولو يانداختم به مجسمه هاچنگ . ديبلندم رو از پشت كش يموها. و در رفتم دميكش غيج. رفت باال دستش
 ظيبه خون نشسته اش، با حرص و غ يبا چشما. دست گذاشت رو سرش و دستش سرخ شد! آخ. بلندش كردم و با تمام قدرت زدمش تو سرش

. نگاهم كرد يروزيو با پ چوندشيدور دست چپش پ دشيضرب كش هيقالبش رو گرفت و . دست برد طرف كمربند شلوارش و بازش كرد
 ....دست برد باال و اومد كه بزنه. دميترس

 يچ ؟يديمن زنت شده چطور نفهم نيبود كه بهت داشتم؟ رها با تضم يجواب اون همه اعتماد نيا ؟يخواهر من رو بزن يخوا يشرف م يب ـ
  ؟ينكه دست رو زنت بلند ك نيا! نه؟يهمش هم تيمرد ش؟يبزن يتون يم يباعث شد فكر كن

 .كه برادرانه به دفاعم برخاسته بود يطرف برادر. ميطرف منج. طرف داداشم دمياومدم و دو رونيسنگرم ب از
  ادته؟يدلت با رهاست،  يگفت ياومد ـ

 :ديزد بگو حم اديفر
گفتم تو  ادتهيون هنوز بچه اس؟ گفتم ا ادتهي ادته؟ي ،يشد يرستانيدختر دب نيا يكه بنفشه زن رسول شده تو دلباخته  ياز موقع يگفت ادته؟ي ـ

  ادته؟ي ه؟يگفتم رها دختر حساس و آروم ادتهي ادته؟ي ؟يبزرگتر يليازش خ
 ....كه يبهم نگفته بود يول ادمه،يآره  ـ

 ! كارت كرده؟ يخواهر مهربون و آروم من چ نميبگو بب! بگو نترس ؟يكه چ ـ
 .كنه يلوت مخ شييبا پسر دا ينگفته بود. شهييپسر دا يكه معشوقه  ـ

برادرِ  يرفت ول يباشگاه هم م. از بهروز بلندتر و چهارشونه تر بود ديحم. اش رو گرفت قهيو  دياومد طرف حم. داغ كرد. آمپر چسبوند بهروز
ضربه داداشم با  يبهروز تا از خودش جداش كنه ول يدستا ريدست انداخت ز ديحم. تكواندو رو داشت يخواهر شناسم، دان پنج كمربند مشك
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 . شكمش زد مجبورش كرد زانو بزنه هكه ب يا
 .بهم بخوره مونيخوام دوست ينم. بهروز احترام خودت رو نگه دار ـ
 .يرو خوند يدوست نيا يفاتحه  يهه، اون موقع كه دست رو رها بلند كرد مون؟يدوست ـ

شد  دهيآقا جون كش ينگاه پدرانه . و آقا جون اومدن داخلدر رو باز كردم و حاج بابا . و عجول آقا جون كشوندم طرف اف اف ييدو تا يزنگا
كه انگشتر  يشاه مقصود بود، دست حيبه اون تسب نيمز شهيكه هم ياومد طرفم و دستش رو، دست. مهربونش پر شد از غم يچشما. رو گونه و لبم

 .ديامانت حاج مج يرو گونه  ديبخش انگشت كوچكش بود رو آورد باال و كش نتيز نجفشدرِ 
 نييدستش اومد پا. رنگش جمع شده بود يفندق يجا تو چشما كي ايدن يها يپناه يكه تمام ب يدختر يبه لب شكافته  ديو رس نييپا آوردش

زورق شكسته  نيساحل ا. شهينگرانش بهم گفت كه پناهم م يبا سكوت لب ها و حرف چشما. اون دختر و فشارش داد يتر و نشست رو شونه 
 .شهيو طوفان زده م

 . روشنش يكت قهوه ا بيرو تو دست راستش مچاله كرد و گذاشت كف دست چپ و بعد گذاشتش تو ج حشيتسب
 !بهروز برو كنار ـ

 .رضا و نگاهش كرد ديدو پا نشست مقابل حم يرو
 كار رو كرده؟ نيا يشده پسرم؟ ك يلبت چ ـ

 .ادار به سكوتش كردبهروز اومد اعتراض كنه كه آقا جون دستش رو آورد باال و و. شد ريش
 .رها ييباشه جاج آقا؟ طاها، پسر دا ديخواست يم يك ـ
 كار رو كرد؟ نيبا تو ا ياون وقت اون واسه چ ـ

 : من كنون من،
 . ميشد قهيبا رها بحثمون شد اومد دخالت كرد و بعد دست به  ـ

 .رو داد باال و بز شد سرش
 ....حاج آقا ازتون گله دارم، رها دينيبب ـ

 ! ــــــسيه ـ
دوباره . داد يگفت و سر تكون م يم... لب الاله اال ا ريكرد و ز يرو چرخوندم طرف حاج بابا كه خجالت زده به دسته گل پسرش نگاه م سرم

 .نگاهم افتاد به آرامش آقا جون و خشم بهروز
 بابا؟ دهيد بيات هم آس گهيد يجا ـ

 .لبم ينه نتونست، فقط گوشه  ـ
 !نميو متعجبش بب زير يرو تونستم تو چشما يرنگ يعالمه ستاره  كيكه من  ديتو صورت حمجون چنان زد  آقا

 .نزده بكشتت ،يزن يمهربان رو م يدختر من رو، دختر حاج عل يدار دهيد يزنگ بزنم گله كنم كه چرا وقت ديبا. بشه هيتنب ديپسره با نيا ـ
بار رو  نيدست آقا جون دوباره رفت باال و ا. اسم نيا نهيچقدر دلنش. پدرم. م گرم شدپدر تيدلم به حما. خورد يبابا از جاش تكون هم نم حاج
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 .چپش فرود اومد يگونه 
 !كجا زد؟ گهيرها بابا د ،يليجا كه شد دو تا س نيخوب تا ا ـ
 .دو تا نيآقا جون هم ـ

 ! گهيد يكيآقا جون رفت باال و  دست
 نيدست سنگ. مردتر از خودت هم هست يكه بدون نيبه خاطر ا نيو ا يدخترم زد يت عروسكبودن كه به صور يلياون دو تا تقاص دو تا س ـ

 .نه به زور و كتك يبه عمل و جوانمرد ياما، اما تو قاموس ما مرد. تر هم هست
 . شرمنده و مهربونم يكرد طرف حاج بابا رو

 .تا تو دادگاه نمشيخوام بب يو نم يبر يو م يريگ يدست پسرت رو م يحاج ـ
. آقا جونم قد علم كرد يجلو. شد يرضا برزخ ديحم يبه پسرش و بعد به من كرد و سر تكون داد ول يبابا سر بلند كرد و با تاسف نگاه يحاج

 . براق شد
 ؟يحاج ديكار رو كن نيا ديتون ينم ـ

 .و پناهش، پناه گرفتم نانيمه اعتبار و اطمه نيجلوش و من پشت ا ستاديا شيزور خونه ا كليجون بلند شد و با اون قد بلندش با اون ه آقا
 كدوم كار رو؟ ـ

 !رها زنمه، دوستش دارم ـ
 . رو گرفت و آوردش كنارم ديجون مچ دست حم آقا

 است؟يدن يمدل دوست داشتن قانون كجا نيا نهيباال تا بب اريرها بابا، صورتت رو ب ـ

 .حل شده بودم. بودنشون يدلم ضعف كرده بود و تو مهربون. رميباال بگسر  يحت ت،يهمه حما نيتونستم در مقابل ا يتونستم، نم ينم
 .دهيسف شتونيشما كه ر ؟يشما چرا حاج. زن و شوهر دعوا كنن، ابلهان باور كنن ـ

 .ديشد و طاقت از دست داده هجوم آورد طرف حم يعصب بهروز
 . بشه يحرمت شكن نياز ا شتريخوام ب ينم رونيب دشيببر يحاج. گمشو تا نزدم و لهت نكردم. يعوض رونيگمشو ب ـ

 :ديبهش توپ يتند و عصب يبهروز رو بده حاج بابا با لحن ياومد كه جواب حمله  ديحم
 .يخونواده برد نيا شيمن رو پ يتو آبرو. ميكن يبگه همون م يحاج عل يهر چ رونيبرو ب. بسه د،يبسه حم ـ
 ؟يحاج يول ـ
 .پسر رونيبرو ب ؟يچقدر الپوشون ؟يچقدر گند كار. ديحم يخسته ام كرد. يحاج يب يحاج ـ

 . كردم اهشيو س زير ينگاه تو چشما ميرو كرد به من، مستق ديحم
. دور دسته منه گهياون وقت د يول. و ببرم رميدستت رو بگ اميافته ب يبه دست و پام م ،يزنم يآقا جونت بفهمه كه تو چه مدل يرها خانم، وقت ـ

 .ميپس، بچرخ تا بچرخ
 يجا نشسته  نيدختره ا ،يعمر تو باز كي. گرفتم و دوباره از نو جهيسرگ. دميچرخ ديحم يايدن يچرخ چرخ عباس يعمر تو باز كيمن  و
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 .به دور خودم نگاه كردم ام،يدن يآدم ها دنيهام به چرخ ييسكوت و تنها
رضا، دوستش،  ديحم ديفهم يكرد؟ اگه بهروز م يكار م يچ ستم،يدختر ن گهيكه من د ديفهم يگفت اگه آقا جون م يراست م. دميلحظه ترس هي

حاال كه به . جاش رو نكرده بودم نيمن فكر ا يخدا يوا. مرد يم رتيبوده باشه حتما از غ شياگه زن شرع يدومادشون، با خواهرش بوده، حت
 . چقدر اشتباه كردم كه كوتاه اومدم نميب يكنم، م يفكر م هااون زمان 

 .غم و عذاب وجدان ،يپر از درد، شاد يموندم و دلرفتن و من  اونا
اون آرامش قبل از طوفان رو بر هم  يمامان همه  غيفغان و ج يخونه تو سكوت فرو رفته بود كه صدا. نهيكه برگشت نموندم تا من رو بب مامان

 .زد
 .بر سرم شده يچه خاك نميبب ايرها؟ رها ب ـ

 .زد يو با داد با تلفن حرف م يو عمو رسول عصبان ديمال يمامان رو م يه هابنفشه شون. نييسر انداختم پا. باال رفتم
 هيآروم و توداره، بهت كه گفتم رها مظلومه  ست،يگفتم رها مثل بنفشه ن ،يايباهاش راه ب ديبا شييخوا يگفتم اگه م د،يمن بهت گفتم حم نيبب ـ

 .ينكن يوقت مظلوم كش
 : زد اديكه فر ديشن يدونم چ ينم
 .رمياگه طالقش رو ازت نگ ستمين اضيرسول ف! ند دهنت رو، ببندبب ـ

 .نگاهم كرد يساكت شد؛ با ناباور هوي كه
 !دونم و تو يمن م ياگه دروغ گفته باش. يگينه، دروغ م ـ

 .مقابلم ستادياومد و ا بنفشه
. عقب دميدستش رو آورد باال كه سرم رو كش. ه اششفاف افتاد رو گون يقطره  هي. اشك بود هيشب. زد يروشنش موج م يزالل تو چشما زيچ هي

 .لحظات كنارم باشه نيخوام تو ا يكه نم ديفهم د،يخودش فهم
 صورتت رو؟ نميبب يرها مادر ـ

 .كردم نگاهش
 .نمشيبب گهيخوام د يمامان من نم ـ
 .ميديفهم خوب شد االن ،يبود شيفقط زن شناسنامه ا. فتادهيكه ن ياتفاق. ذارم يذارم مادر، نم ينم ـ

 يهزار شانه  يو درشت قال زير يمن تاب تحمل نگاهش رو نداشتم و چشم گرفتم و نگاهم رو دادم به گال يول. نگاهم كرد يرسول سوال عمو
 .بافت كاشان

 يمجبور به تحمل يزن كه باش «
  يمجبور به سكوت يكه باش زن
 هر آن چه سهم توست  يببخش ديبا يكه باش زن

  يمردانه بجنگ ديبا يكه باش زن
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  يزنانه مقاومت كن يها لهيدر مقابل ح ديبا يكه باش زن
 » . يزن كيكرد  شيشود كار ينم گريد يكه باش زن
تاب و بنفشه نگران، بهروز  يمامان ب. ندينش يكمرم به عرق م ي رهيبه عمو گفته باشه ت ديكه حم نيفكر ا. كرد يام تاالپ تولوپ م نهيتو س دلم

 يآقا جون با تلفن حرف م. گرفتم ينم يو قرمز قال يصورت يمن شرمنده و شرمزده نگاه از گال يول. ديچيپ يورده به خودش مخ ريپلنگ ت نيع
! ؟يزنم چ كياگه بفهمن من  Tمن يدر مقابل دخترانگ تيهمه حما نيا. خورد يحرفاش نامرد و غلط كرده به گوشم م ياز ال به ال يو گاه زد

 ! مونن؟ يم ميبازم حام
 . كارت دارم ايلحظه ب هيرها عمو  ـ

 بگم؟ يمن به عمو رسول چ Tيوا

 . مقابلش ستادميو افكنده ا نييپا يمنتظرم بود و من با سر اطيح تو
 جام تا كمكت كنم، خوب؟  نيرها من ا نيبب ـ

 .تكون دادم سر
 .باز بشه زهايطور چ نيو ا يپات به پزشك قانون ديحم يخوام به خاطر ادعا ينم ،يخوام راستش رو بهم بگ يم ـ

 .زد يخواستم بشنوم دست و پا م ينم يول هيدونستم چ يكه م يزيكالف سردرگم، عمو رسول كالفه از گفتن چ نيكرد، تو ا مكث
 ....رها نيبب ـ

 . ديكم پشتش رو جو ليبيس ي گوشه
 گه؟يرضا راست م ديحم ،يخوام بهم بگ يم ـ

 .كردم ياون نگاه م يانگشت يها ييجواب به دمپا يو ب ساكت
راه  هيو  ميگرد يباهم م. اديب شيپ ينذارم برات مشكل ياگه بهم بگ دميقول م ؟يهست يدونم نگران چ يم! كن نانيرها عمو با توام؟ بهم اطم ـ

 ؟يگيهوم چطوره؟ حاال بهم م! ميكن يم دايحل پ
 گفته عمو؟ يمگه اون چ ـ

 گه؟يآره رها راست م! اهمه جوره ره ينه شناسنامه ا! يتو زنش گهيم ـ

 !زيداشتم واسه از دست دادن؟ همه چ يچ. چيكردن؟ ه ميقا يداشتم برا يچ. چيه ؟يپنهون كار يداشتم برا يچ
 . حرفش تكون دادم دييرو به عالمت تا سرم

 چطور تونست؟ ! من يخدا يوا ـ

 .همراهش رو درآورد و زنگ زد يگوش
 نيواسه هم اره،يتونه دو روز هم دووم ب يباهات باشه نم يهر ك يدونست يم! ؟يرو باهاش كردكار  نيكه ا يهست يچه آشغال يدونست يم ـ

 يم. رها بوده يحساسه و شرطش قبل از عقد دست نخوردگ ليمسا نيرو ا يحاج عل يدونست يم ؟يدونست يم ديآره حم. كنم يمحكم كار يگفت
 ؟يبازم كار خودت رو كردو  يدونست يدستت باشه؟ م يبرگ برنده ا يو خواست يدونست
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تونستم حدس بزنم چقدر  يم. نميدرشت رو بب ياون لبا ينشسته رو گوشه  شخنديتوننستم ن يم. كرد يبند مواخذه اش م هيرسول  عمو
 .خوشحاله

 . يفتيكنم تا به دست و پاش ب يم يخودم كار. رميگ يمن طالقش رو ازت م ديحم نيبب ـ
 .زده بتيبه من مص. مونيبه من پش. دهياد به من ترسنگاهش رو د. رو كه قطع كرد يگوش

به پات تو هم  فتهيب اديكنم ب يم يمن كار. ميبكن يكار هي ايب. حساسه ليمسا نيكه بابات چقدر رو ا يدون يم يطور گفتم ول نيرها من به اون ا ـ
 ازمبعد اگه ب. ديبر ديريرو بگ يزودتر عروس ومدهيدر ن تا گندش. افتاده يول فته،يب ستيبا يكه نم هياتفاق. كه شده هيقبولش كن خوب؟ كار

 خوب رها؟ ه،يعصب ياديفقط ز ستين يبد يبچه . ازش جدا شد شهيكرد راحت تر م تتياذ

 . قدم رفتم عقب هي. دميترس
 ! نه ـ
 . گهيقدم د هي
 ! نه ـ
 . گهيقدم سست و لرزون د هي
 . ترسم يمن ازش م! نه تو رو خدا ـ
 . و همون جا نشستم واريوردم به دو خ گهيقدم د هي
 .به خدا نشد. خودم رو كردم نشد يسع يمن همه . نتونستم يتونم، ول يفكر كردم م. دوستش ندارم! تو رو خدا عمو ـ

 .مقابلم رو دو تا پا نشست اومد
 .بشه يزيها باعث آبرو رخوام بعد ينم! هم افتاده باشه يتازه ممكنه كه اتفاق! شهيبابات كمرش خم م! رها جان تنها راهه ـ

 يكاف يكه جدا شده باشه به اندازه  يدختر عقد هياون زمان تو اون جو  يول. نبود يكار درست ديشا نميب يكنم م يكه به اون وقت ها نگاه م االن
 .دهيدربكارتش رو شهوت مردش از هم  دنيفهم يكه م يروز يبه حال يوا. كه دختر هم نباشه يبه حال يوا. بود يبد و دهن

. اومد يمامان كوتاه نم. اومد خواهش يم. اومد التماس يم. ياومد واسطه گر يگفت كه هر روز مادر جون م ديبه حم يچ. كار كرد يدونم چ ينم
داشت محبت خواهرانه اش رو نشونم  يكرد و سع يبنفشه رو ترش م. نبوده يرسم امانت دار نيگفت كه ا يخانم م مايآقا جون با تشر به س

خواستم آتش خفته  ينم يبود؛ ول يواسه فرار از حرف مردم راه حل خوب. ششيخواست كه جدا بشم و برم پ يزد و م يمدام زنگ م ادبهز. دهب
دونم چرا  يبه خونه برسونه، نم عيبهروز گفت كه طاها زنگ زده و خواسته ازش خودش رو سر يوقت. بهزاد رو دوباره شعله ور كنم نيتلق ريز

دل  نيدلم، ا دنش،يدر فراموش كردنش نكرده بودم؟ پس چرا باز با دوباره د يمگه من اون همه سع. شد يم يشكالتباز هم دلم داشت 
 ....كه اون روز نيتا ا. كرد ياون رو م يطاقت يهمه طاقت چه ب نيگذاشته بود؟ دلم تو ا انيو شكسته ام سر به طغ كيكوچ

*** 

 !ييايباشه كوتاه ن ادتي. خودت بهشون بگو يكه دار يفدات شم، هر حرف و شرط. جا نيا انيدارن م يمهدو يرها مامان خونواده  ـ
 يتونستم آبرو يكرد؟ م يم يحاال ده متر هم جلوتر چه فرق. گفت، آب من رو برده بود يراست م يتيگ. خودم رو گرفته بودم ميتصم من
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 .حفظش كنم يخونواده ام رو به باد ندم و دو دست
هستم  ييهنوز همون رها. باميز يول ستيدرسته چشمام سبز ن ،يخواستم بفهمه من، رها مهربان، دختر حاج عل. دميلباسم رو پوش نيتر قشنگ

 .چهيه چِيتن من ه بيس يكه در مقابل وسوسه  ارميب ادشيخواستم . شد يم خوديكه با بودن با من از خود ب
. رو هم پام كردم ييطال يانگشت يصندال. دورم ختميبلند و موج دارم رو ر يموها. م كردمتن يسرمه ا يديدامن م هيبا  ييمويبلوز چسبون ل هي
 يكار ديگفت با. تن و بدنم برش گردونم يبا وسوسه  ديگفت با. روانشناس بود يتيخواهر گ. عطر، كارم تموم شد يخوشگل و كل شيآرا هي

 نيا يبذارم؛ ول دگانشيدوست نداشتم خودم رو به حراج د. ششياد من برگردم پشدن بخو كيكنم تا با تحر يكار ديگفت با. رهينگ بلكنم كه 
 . خواست يرو م نيكه اونم هم نيخونواده ام مجبور به التماسش بشم؛ ولو ا يآبرو يخواستم واسه  ينم. تنها راه ممكن بود

 .هستم شهيهم. من هستم بابا. شيخوا يبگو نم. ييايرها بابا، كوتاه ن ـ
طور  نيدختره ا هيكنه خواهرش  يبهروز فقط چون فكر م يها تيحما نيدونستم ا يم. زنم كيكه ندونه من  يِبودن بابا فقط تا وقت دونستم يم

. خونه مون انيآقا جون فقط به احترام حاج بابا اجازه داده بود ب. زنگ در كه بلند شد مامان چادر به سر رفت استقبالشون يصدا. گسترده هيسا
پر از  از،يپر از ن ره،يخ د،يو حم ديحاج بابا سرم رو بوس. تو بغلش ديزد اومد تو و من رو كش يكه تو صورتش موج م يبا ناراحت خانم مايس

 . لختم نگاه كرد يسرش رو داد عقب و به مچ پاها. مقابلم ستادياومد ا. رفت يهم پر از شهوت سراپام رو با نگاهش رژه م ديخواستن، شا
 دنه؟يچه وضع لباس پوش نيا. نامحرمتهفكر كنم رسول  ـ

 .و بدون پلك ميمستق زش،يو ر اهيس ينگاهم رو دادم تو چشما ميمستق
 . يجناب مهدو ييخونه تو نيتنها نامحرم ا ـ

 .تن اون و جسم من شد ليكه بهروز حا رونينفسش رو به شدت داد ب. تر شد رهياش ت رهيرنگ نگاه ت. شد يعصب
 . جا نيا نيبش ايرها ب ـ

 .بهم بده يديخواست سر مشق جد يهام رو پاره كرد و امروز م نيتمام تمر روزيكه د ينشستم مقابل مرد. نشستم
رو تا آرنج تا زده  ناشيآست. ديرو باهم به انتخاب من خر نايا. تنش كرده بود ينخود يمردونه  راهتيپ هيبا  يشلوار كتون مشك هيرضا  ديحم

 .دونستم ينم يچيه گهيدونم، د ينم مونه؟يخواست نشون بده پش يم يعني. اديخوشم م يجور نيادونست من  يچون م. بود باال
خودت  يبه بزرگ. شما ببخش يكردم، كم گذاشتم؛ ول يكوتاه تشيترب يدونم كجا يبه خدا نم ؟يبهش بد گهيفرصت د هي شهياگه م يحاج عل ـ

 .ببخش
 !طالق. كالم ختم كالم كي ،ينه حاج ـ

 .و با شدت داد طرف آقا جونسرش ر ديحم
راه  ديدار! اون كار رو كنه يستيبا يكه نم ديكه تو گوشش بخون نيا يشده، به جا جاديا نمونيهم ب ياصطكاك هيحاال . زنمه ؟يحاج يچ يعني ـ

 د؟يذار يپاش م يجلو
 : ديغر بهروز

رو  تيزنت رو، زن شرع يچطور تونست ؟يروش بلند كندست  يبوده؟ چطور به خود اجازه داد كيبرخورد كوچ هي! يمصبت رو شكر ه يا ـ
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 ؟يبزن
 . خلوت كرده روزشيد يبا عاشق دلخسته  ش،ييبا پسر دا نميب ياومدم م. يكرد يكار رو م نيهم ياگه تو هم بود ـ

 . جلوش ستاديمنتظره ا ريو غ تگريپرخاشگر و خواهرانه، حما. بلند شد بنفشه
ممكنه  يچطور فكر كرد. پدر مادر بزرگ شده يطاها زن داره و رها هم سر سفره  م؟يهست يما ك يفكر كردبا طاها؟ تو  ؟يخلوت كرده؟ با ك ـ

. من خاك هي ريتو قبر باشه ز يستيبا. جا نبود نيذاشت االن ا يداشته باشن؟ رها تا حاال پاش رو هم كج نذاشته كه اگه م ياونا باهم سر و سر
 .نزن مومن خدا همتت

 . خودش رو جمع كنه ديبود كه باعث شد حم شيپر از طعنه و نآخر بنفشه  حرف
 يرو يحاج. اخالقشم به عموش رفته نيا! نداره يبه خدا دل يتند هست، ول يكم. اون هالك رهاست. شناسم يخودم رو م يحاج آقا من بچه  ـ

 .ديننداز نيمن مادر رو زم
 : ديقدر گفتن و التماس كردن تا آقا جون ازم پرس اون

 ؟يديبهش م گهيفرصت د هي ؟يكار كن يچ يخوا يها بابا، مر ـ
 .رسول با باز و بستن چشماش بهم گفت كه بگم آره و منم گفتم آره عمو
 .دميخودم خر يعذاب رو برا ايدن كيگفتم آره و . عمر تو غلط كردم، غلط كردم دست و پا زدم كيگفتم و  منم

رو اعصابشون فشار  يليخ يتحمل دور. ادينم شيهم پ يمشكل گهيطور د نيا شونينه زندگزودتر برن سر خو گميمن م ،يحاج يبا اجازه  ـ
 !؟يحاج ستيبهتر ن اره،يم

 : بهروز گفت ينزد ول يبه احترام عمو رسول حرف بابا
 . ذارم يمن نم ـ
 .ميم بهش بداجازه بده فرصت آخر رو ه. خوام باهاش اتمام حجت كنم يم. بهش بدم گهيفرصت د هيخوام  يداداش م ـ

باور  هيو  ازين هيمرد و  هيمن موندم و .... گهيعروس دوباره و د يرها هيو  خيتار هيو  ميتقو هيمجلس رو ترك كرد و من موندم و  يعصبان بهروز
 .موندم يوقت نم چيكاش ه يمن موندم، ول. سكوت ايدن كيمن موندم و غم و . نيعالمه تمر كيو 
 . مينيتو ب ديچيپ گاريعطر سخودم غرق بودم كه  يفكرا تو

 م؟يبزن يگشت هيباهم  رونيب ميرها بر ـ
 ! نه ـ
 چرا؟ ـ

 .يستين نانيتو قابل اطم ـ
 . نكنم تتياذ دميبهت قول م ايتو ب ـ

 . كردم فيرو دادم باال و از آقا جون با نگاه كسب تكل سرم
 .الزمه رو بهش بگو يدون يم يبرو بابا، برو هر چ ـ
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 .اومدم در رو ببندم كه با پاش مانع شد و اومد تو تو اتاقم و رفتم
 .در رو نبند ـ

 . رو محكم زد رو چشم راستش دستش
 .به چشم خانم خوشگلم يا ـ

 . زدم يپوزخند
 ....كه! كه معشوقه بودم! كه فاسق بودم شيدو روز پ ،يكيتا . جدا االن شدم خانم خوشگلت ـ

 . جلو و دست گذاشت رو دهنم اومد
 ! نگو ييچيه! بودم يعصبان! مونميپش. نگو يچيه س،ـــــيه ـ

 .اش و هلش دادم عقب نهيكه ببوستم، با كف دست زدم تخت س نييرو آورد پا سرش
 .خوام دستت بهم بخوره ينم گهيبرو عقب، د ـ
 . خمار و تب دارش نگاهم كرد يچشما با
 . نكن تيرها اذ ـ
 !رونيرو بب. تا لباس عوض كنم رونيبرو ب! كه گفتم نيهم ـ
 .ندارم تيكار چيجا و ه نيا نميش يم ـ

دست گذاشت دور  ميكه از خونه فاصله گرفت يكم نش،ينشستم تو ماش يوقت. لباسام رو برداشتم و رفتم باال و آماده شدم. دميكش يم خجالت
محكم . هاش خوب بودن يخوب ديحم. بشم تونستم منكر اون همه عادت ينم. خودم بشم ازيتونم منكر ن ينم. تو بغلش ديشونه ام و من رو كش

 . طرفش دميطرفم، چرخ ديچرخ. رو نگه داشت نيخودش و كنار رودخونه ماش هفشارم داد ب
 .رها دلتنگت شده بودم ـ
 . نگفتم چيه
 تو هم دلت برام تنگ شده بود؟ ؟يتو چ ـ

 .فتادما يم ادتي يحساب دميد يهام رو كه م يخودم و كبود نهيرفتم تو آ ينه، تا م ـ
 يكه زنگ زدم تو فكر كرد ادتهياون بار . به خدا جنون گرفتم! طور كردم نيدستم بشكنه كه با رهام ا! رهيبم دتينگو حم! برات رمينگو بم ـ

 طاهام؟

 . هوم ـ
 يو م يستاديا ييتنهاو  اطيتو با اون لباس تو ح دمياومدم د يوقت يقبل از ازدواجش خواستگار داشته ول يخوب كوتاه اومدم گفتم هر دختر ـ

 .بگو رها ،يمن يبهم بگو كه فقط برا. ترسم از دستت بدم يم. ستيبه خدا دست خودم ن. شدم وونهيخواد لمست كنه د
 .لب پر از عطشش داغ شدم يو با داغ دميكردم با چشماش بار شيگذاشت رو لبم و منم همراه لب
 .يندار دنشيبه بخش يلي تماكه اصال يرو ببخش يچقدر سخته كس يكردم ببخشمش ول يسع
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*** 

. مجبور شدم به خاطر آقا جون. مرد سنگ دل بدم نيمجبور شدم دل به دل ا. راه همراهش بشم نيمجبور شدم تو ا. شدم باهاش بمونم مجبور
تو  ديام ي دهييهال تازه رومجبور شدم به خاطر بهزاد و خشك كردن اون ن.... بهاره و ي ندهيمجبور شدم به خاطر آ. مجبور شدم به خاطر مامان

 . ميمحكوم به اجبار شهيشدم و چقدر سخته كه ما زن ها هم مجبور. دلش
به خدا سخته از اجبار  يخواست؛ ول يم زهايچ يليمنم مثل هزاران دختر و هم سن و ساالم دلم خ. مقابلم نگاه كردم يعروس يانبوه كارت ها به

 .يترس ياز بودن باهاش م ايدن يكه قد تمام ترس ها يقدم بردار يكنار مرد
 دنشيشد و چقدر با د يباز م يديكش يرز قرمز بود كه نخ وسطش رو كه م هي هيشب شونيكياون همه كارت،  نياز ب. يخوشگل يكارت ها چه

 .ذوق كردم
 .چقدر خوشگله يوا. خوام يرو م نيمن ا ديحم ـ

 .داد يخند سر تكون مكرد و با لب ينگاه اون همه ذوق و شوق دخترانه ام م ديحم
 .ميريگ يرو م نيهم! چشم خوشگله ـ

تونه از هر  ينشون داده بود م. و پشتم باشه يتونه همه جوره حام ياز داغ بودنش، م ينشون داده بود جدا. هيداده بود مرد دست و دلباز نشون
 .واسه زنش مردتر باشه يمرد

 .كارت رز قرمزه نيتا از ا ستيآقا دو ـ
 . هم دارن ييبايز يها قهيسل بايز يخانم ها! خانم يا قهيلبه به چه س ـ

 .من بهش گفتم ممنون آقا يبهش برخورده بود مخصوصا وقت يبدجور ديحم يول. تو اون سن و سال خوشم اومد فشيتعر از
 . اميتا ب نيبرو بش ريرو بگ نيماش ديرها كل ـ
 . بذار بمونم كمكت كنم ـ

 :ديغر ضيبا داد و غ بايتقر
 . نيتو ماش نيفتم برو بشگ ـ
 . بشم نيلب بهش صفت بد اخالق رو دادم و رفتم كه سوار ماش ريز
 !ديريفال بگ هيخانم، خانم،  ـ

 . بشم شينشستم تا هم قد صندل. لچريو يحدودا ده ساله رو يپسر بچه  هي. براش سوخت دلم
 فاالت چند؟ ـ

 . پنجاه تومن خانم ـ
 .يمدرسه ات باش ليتو خونه مشغول آماده كردن وسا يستيتو االن باتو دلم گفتم . به سرش دميكش دست

 .رونيبرام بكشه ب يكيمرغ عشق خوشگلت  نيبگو ا. كنم يم تيخوب ن ـ
 .چشم خانم ـ
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 يلو. ريو نفس گ رهيخ ينگاه. كنه يداره سر تا پام رو برانداز م يتو اون حال احساس كردم چشم يول. كردم تيرو بستم و تو دلم ن چشمام
 يداشتن پر پر م يتيجمع يپا ريكه ز يعالمه رز سرخ توپ كي. چشم باز كردم. تو گوشم ديچيپ يشرف يناموس و ب يب يدنبالش نگشتم كه صدا

پول رو بهش دادم و فالم رو گرفتم و فرار كردم تو . دميترس. ديكش يداد و عربده م يمردم كه فحش م يصدا و راس اون ها صدا يشدن و كل
 .دونم ينم.... رو كه بلد بودم از ذكر گرفته تا شعر تا دعا تا يهر چ. دست گذاشتم رو گوشام و خودم رو تكون دادم و زمزمه كردم. نيماش
دستش رو كه آورد . برگشت طرفم. سرخ ييزخم و چشما يسر و صورت. دكمه داشت كيكه لباس تنش فقط  دميرو د يباز شد و مرد نيماش در

 .دستمال از جلوم برداشت هيزد و  يوزخندپ. به در دميجلو چسب
 يمردها هم م ي هياز بق يريگ يقدر كه از من رو م نيكاش ا! يديترس يهم م گهيد يمردا ياز نگاها يترس يقدر كه از من م نيكاش ا ـ

 .يلعنت يفهم يم. شميم وونهيد. كنن يدارن نگاهت م نميتونم بب ينم. رها من كله ام خرابه! يگرفت
آروم آروم . تر نييدست راستم و چونه اش رو گرفتم و سرش رو آوردم پا يدور انگشت اشاره  چوندمشيو ازش گرفتم و پر دستمال

 . لبش سيبه زخم باز و خ دمشيكش
 .دميخر ينكردم، داشتم فال م يمن كار. ستمين گرانيد يمن مسول نگاها ديحم نيب ـ
من  يوقت. يايبه چشم م ياديو ز يرها تو خوشگل. حواست رو بده خانمم شتريب. يكرد انتخاب دنيرو واسه نشستن و فال خر ييبد جا يول ـ

 .چطورن هيبق نيبب ،يدونم مال خود خودم يو م يدر دسترسم شهيتونم ازت بگذرم كه هم يمردتم نم
 . يدنيشن يليتازه و خ يليخ. حرف ها به گوشم تازه و نو بودن نيا. كنه فيداشتم ازم تعر دوست

 : بهش گفت يبا ناراحت يبابا حاج يول ديترس ديحم يليصورت زخم و ز دنيچقدر مادر جون از د. ميسيخونه شون تا باهم كارتا رو بنو ميرفت
 .ديحم يشد ريباز كه درگ ـ
 .ارميهر كس نگاه ناموسم كنه چشماش رو در م. يدفعه حقش بود حاج نيا ـ

 .كرد يصحنه ها نگاه م نيبا لذت به ا ديحم. سرم پول چرخونددور  يجون برامون اسپند دود كرد و بابا حاج مادر
 . هم تموم شده نشييتز ؟ينيباال خونه مون رو بب ميبر يايرها م ـ
 حاج آقا؟ گميدرست نم. نتشيوقت داره كه بب يبعد كل! ادينم يينه مادر، رها جا ـ

 .ارهيوقت بس ميآره بابا، فعال كه دور هم نشست ـ
ذاشت تو كاسه اش و اونم  يمادر جون بد طور م. خنده ام گرفته بود. لب غرغر كرد و رفت كه لباس عوض كنه ريو ز ديكش يكالفه پوف ديحم

 .مجبور بود سكوت كنه
 . داشت يرو فرم كليه. بود دهيپوش يورزش ديشلوار سف هيبا  يمشك يركاب هي. نييهم اومد پا ديرو كه در آوردم حم مانتوم

 ؟يوض كنلباس ع يخوا يتو نم ـ
 . راهنميكردم به پ اشاره

 .عوض كردم ـ
 !رو بپوش شونيكيبرو  يدامن و بلوز راحت دار يباال كل ؟يجور نيا ـ
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 . گهيراحت د گهيخواد، خوب م ينه مادر نم ـ
و  نيياتاق پا ريت تو مستمام مد. داد من باهاش تنها باشم يكنه و اجازه نم تميبخواد اذ ديوقت حم هي ديترس يبود و م دهيترس يجون حساب مادر

 .رفت هوا يدادش م يرضا كالفه و عصب ديكرد و حم يبدون در زدن در رو باز م. آشپزخونه در رفت و آمد بود
 !يزيچ ،ياهم هيحاج خانم  ـ
 . ديسينو يچهار تا كارت م ديخوبه كه دار. ديكن يكار م يچ دياوا مادر، مگه دار ـ

 : كه رفت روش رو كرد طرف من مادر
 . نگران اومدن مادر باشم ديهمش با. من بخوام تو رو ببوسم ديبابا شا. گهيد يكن يكار م يچ نيبب ـ

 : گفتم يم ظيغل يلوس هيدادم بهش و با  ينگاهم رو م طونيش
 رضا؟ ديحم ـ

 .تابم نكن يب. نكن رها، نكن د،يجان حم ـ
 يكارش با باز شدن هم زمان در و چشما نيو ا نيخوابوندم رو زمدست گذاشت دور كمرم و  اورديطاقت ن شتريتو موهاش و ب ديكش دست

 . متعجب مادر جون همراه بود
 : زد اديفر يعصبان ديحم

 حاج خانــــــــــم؟ ـ

 نه؟ ايبهت گفتم ! بخوره؟ هان ديدستت بهش نبا تونيمگه نگفتم تا روز عروس ؟يتو هنوز آدم نشد! كوفت و حاج خانم ـ

 . رونيتو رو به جدت برو ب ـ
 .شونيسيكه بنو اريچند تا از اون كارتا رو هم ب هيخودم  شيپ ميبر ايپاشو مادر ب! پاشو رها ـ

 .صورتش نخندم يتونستم به درهم ينم. تونستم خنده ام رو جمع كنم ينم
 .رسه يمنم م ينوبت خنده . بخند رها خانم، بخند ـ
 . فعال كه نوبته منه! نكن پسرم هيگر ـ

دونستم  يكه نم يزيچ يحاج بابا دستاش رو برده بود رو به آسمون و برا! رونيو كمك مادر جون فرار كردم ب غيكه با ج رتميبرداشت بگ زيخ
 . كرد يخدا رو شكر م هيچ

ود ب گهيسه ماه د يعروس. مادر جون يرضا و اعتراض علن ديحم يپنهون يها طنتيناخونك زدن و ش يهمراه با كل. نوشتن كارتا تموم شد كار
 .آماده بشم يدانشگاه شيپ يحاال نوبت من بود تا برا

*** 

 خوام واسه مدرسه؟  يو كفش نو م فيك هيهم  رميهم مانتو بگ ميباهم بر ييايمامان م ـ

 . با بنفشه برو يمامان ـ
 گه؟يد اينه، جان من ب ـ
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 . به جان خودت كار دارم ـ
 .ميباهم بر اديب يتيزنم گ يپس زنگ م ـ

كه البته خودم  ستميخونه ن نيا يكه من دختر واقع نيبه جز ا. زدم يحرفام رو بهش م ياون قدر قابل اعتماد بود كه همه . بود يتيعاشق گ مامان
 يمامان تو لفافه عروسم خطابش م يو وقت ستين ليم ينسبت به بهزاد ب يتيكردم گ ياحساس م. خواستم باورش كنم يهم باورش نداشتم و نم

 .داد يه هاش لوش مكرد سرخ شدن گون
 .برو مادر به سالمت ـ

چقدر . كنم ديخودم خر يخانم برم برا هيتونستم مثل  يكه م نيداشتم؛ ا ياحساس خوب. ساعته خودش رو رسوند مين يتيكه زدم به گ زنگ
 . خوب رو داشت يجنبه  نينداشت ا يتاهل هر چ. لذت بخش بود

 بايتقر. دفتر و چقدر بهمون خوش گذشت يو كل دميهم خر يراه راه آب ديسف يكوله  هيه با همرا يكفش اسپرت آب هي. بود يسورمه ا فرممون
 . رضا دم در بود ديحم نيماش. ميشده بود كه برگشت كيهوا تار

 . من برم رها آقاتونم كه اومده ـ
 . تو ايگمشو ب ـ
 . كارتون داشته باشه دينه برم شا ـ
 !ركن دخت ايح يتيبه خدا، گ يا وونهيد ـ
 .اطيكه پرت شدم تو ح ياز اون ور در رو با ضرب باز كرد جور يكيانداختم  ديكه كل نيرفت و هم يتيگ
 ؟يبود يموقع شب كدوم گور نيتا ا ـ

 .آتش نگاهش يخشم و زبانه ها يايبه اون در. ولو شده دورم نگاهش كردم لميو وسا نيطور پهن زم همون
 . واسه مدرسه ام ديرفته بودم خر ـ
 .يبهم گفته باش يزيقبلش چ ادينم ادمي ـ
 . خوب چون نگفته بودم ـ

 .بازوم و بلندم كرد ريانداخت ز دست
 ؟ياون وقت چرا نگفت ـ
 .كردم الزم باشه بهت بگم يفكر نم ـ
ز بعدازظهر صد دفعه ا. رها خسته شدم ؟يكه در مقابل من متعهد يبفهم يخوا يم يك! من شوهرتم نه برگ چغندر. بود ازين. بود رها ازين يول ـ

 ؟ينيب يتونم بفهمم چرا من رو نم يبفهم رها، نم. اديگفتن االن م يه. ومدهيگفتن ن يه. ستيگفتن ن يشماره خونه تون رو گرفتم ه
 .يمحل نكرد ،ينداد تيبهت گفتم اهم يقبال دو، سه بار ديحم ـ
 . بوده تياهم يكه ب نيواسه ا ـ
 : لحن خودش گفتم با
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 ؟چرا اون وقت ـ
 ! يذارم بر يكه من نم نيا يبرا! يادامه بد ستيكه قرار ن نيا يبرا ـ

 . دمينشد، خند باورم
 .خسته ام ديجمع كن حم. من بود ليتحص يشرطمون ادامه ! برو مسخره ـ
 ؟يفهم شد ريش. يبر يتون يخوندن نمازت نم يمن اگه بهت اجازه ندم تو تا مسجد هم برا! يرها، بهتره خوب گوشات رو باز كن نيبب ـ

و من  رهيبود تا طالقم رو بگ يبهروز منتظر بهانه ا. بگم نايتونستم به بابا ا ينم. زدم، نشد كه بشه اديفر يداد زدم، هر چ يكردم، هر چ يكار هر
 .بود ريمرد گ نيهنوز باهاش كار داشتم و كارم به ا

و  نهيو موندم مقابل آ دميمانتوم رو پوش يه. كوله ام رو باز و بسته كردم پيز يروز مهر رو با اشك به شب رسوندم و ه نيبرم و من اول نذاشت
تونستم  يگفت كله اش خراب بود و من نم يراست م. دميترس ينتونستم برم چون م يول. اسپرتم رو باز و بسته كردم يبند كفشا يگره  يه
 .كنم سكير
 يزن كه باش «

 راه به راه  ،يدار دوست

  اديب يكي
 به خودش فشارت بده  ينه، هبغلت ك يه

 بهت بگه خوشگله  يه

 سر بكنه تو موهات و سر به سر دل و عقلت بذاره  يه

  يكه باش زن
 خواد  يرو م ايقشنگ دن يها يتمام خواستن دلت

  يكه باش زن
  ييدو يلحظه هاش م يو همپا يديم يكيبه دل  دل
  يكه باش زن

 خواد  يمرد م كيدلت  چقدر

 » . وره مردت باشهمرد كه همه ج كي
*** 

 .من يبه زمستون و روز عروس دياومد و تموم شد و رس زييپا
*** 

عروس خوشبخت  هيپر از زرق و برق كه به نظر تن  ديلباس سف هي. تنم كردم نيپر از سنگ و نگ ديرو گرفتم باال و نگاه به اون لباس سف سرم
 . انداخت يطاها م اديبود و من رو باز  ديكه سف يهمون. كرد يم رهيكار شده روش چشم رو خ يهمون كه برق سنگ ها. بود
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 !اديبهت م يلينپوش خ ديرها سف ـ
به حرفم گوش  يبپوشم، كس ييخوام طال يخوام متفاوت باشم، م يكردم و به دروغ گفتم م ينپوشم، هر كار ديكردم كه سف يكه هر كار همون
 يعروس هي. دونست يم زهايچ يليخ گهيكه االن د يعروس هي. عروس هفده ساله هي. عروس يكه االت تنم بود و من شده بودم رها يهمون. نكرد

 ! كه شوهرش بهش تجاوز كرده بود يعروس هي! بود دهيد زيكه همه چ يعروس هي. از اون شب نداشت يدلهره ا گهيد يعروساكه بر عكس 
 هي. تنش بود يقيباز قا ي قهي هيو  يكوتاه كت ينايبا آست ديس پف سفلبا هيكه  يبه عروس. شدم به عروس اون تو رهيو خ نهيآ يجلو رفتم

زمرد  سيسرو هيكه  يهمون. فر انداخته بودن دور صورت گردش يرو براش جمع كرده بودن و چند طره  شييبلند و خرما يكه موها يعروس
 كيبا  ليدل يتنها ظاهرش عروس بود و اون روز ب كه يهمون عروس. هم پاش ييطال يپاشنه فلز ديكفش جلو باز سف هي وسبز گردنش بود 

 يكه براش هلهله م يهمون عروس. ديرس يتا مچ پاش م دشيبلند تور سف فونيكه ش يهمون عروس. پوچ دلش گرفته بود ديشا ليعالمه دال
 . و منتظر دومادش بودن دنيكش
 :از رفتن تلفن كرد و گفتفقط قبل . شگاهيحسام برادرش رسوندمون آرا. دميرضا رو از صبح ند ديحم

 . دوستت دارم عروسكم! خوامت يرها همه جوره م ـ
. طاها رو داشتم دنيدوباره د يمن دلشوره . خواستم باور كنم ينم يدونستم ول يبهتره بگم م. دونم چرا اون روز از صبح دلشوره داشتم ينم

 .دونه يخدا م چقدر،. اديچقدر دعا كردم كه نشه ب. اديچقدر صلوات نذر كردم كه ن
 .پر از شكوفه و روبانم رو مرتب كرد فونيش. اومد پشت سرم بنفشه

 . يخوشگل شد يليرها خ ـ
 .بنفشه يتو هم خوشگل شد ـ
 زن مال؟ شهيمنم تو رو رها بال م يكرد يصدا م يمن رو بن ميبچه بود ادته،يرها  ـ

 ! ادمهيهام  يتمام بچگ ادمه،يآره  ـ
 .فتادين ياتفاق چيمن ه يبود تو يهر چ. دونم ياشك نشست توشون نم دميشا. چشماش براق شدن. ز غم شدپر ا ميناخواهر يچشما تو

لبخند زدم، دهن . بود يپر دلتنگ. چشماش پر حرف بود ي نهيكه تو آ ياون دختر يفندق يسبزش گرفتم و دادم به چشما يرو از چشما نگاهم
كه خانم جون برام  جهيو خد ويد يخواست مثل قصه  يبرام اسپند دود كرد و من چقدر دلم م بنفشه. لبخندم رو به سخره گرفت. كرد بهم يكج

 !بشم برم هـــوا دگفت، دو يم
 !دختر يشد يچه جگر ـ

 .بزرگم يمهناز، جار يميدوست صم. لداي شگاهيخانم بود، صاحب آرا مژگان
اكتفا كردم و  يوقت نگفتم فقط به لبخند چيكه ه ييها يمثل تمام گفتن يلو! كه رو منقل زمونه بود بد طور جزغاله شده يخواستم بگم جگر يم

و رهاش  دهيكش يرحميب خيجگر رو به س نيوقته ا يليمردش خ د،يخبر نداشتن كه حم. نهفته تو كالمش پوزخند زدم طنتيش نيتو دلم به ا
 .كه هنوز براش نا آشناست يتازه ا يايدن ونيكرده م

 .مدهعروس خانم دوماد او ـ
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با دست . و نرم بود رو زدم سرم ديسف يرو كه دور كالهش پر خزها يديدر بند كردم و با كمك بنفشه شنل سف يآخرم رو هم به اون رها نگاه
 رونيگذاشتم ب شگاهيپام رو كه از در آرا. رو نميسرخ و آتش يدامن بلندم رو گرفتم باال و با دست راستم هم دسته گل رزها يچپم گوشه 

رنگ متنفر  نيكه از ا نيكه با ا يطوس راهنيپ هيو  يكت مشك هيمرد قد بلند چهارشونه با  هي. مردم نبود هيكه اصال شب يبه مرد دافتا چشمم
كتش و  بيبا اون دستمال سه گوش تو ج شيطوس يو خال ها يكه كروات مشك يمرد هي. اديبهش م يليخودم اعتراف كردم كه خ شيبودم، پ

 شيآره، اون مرد ر. نداشت شيلختش رو داده بود باال و ر يكه موها يمرد هي. درشت، خوشگلش كرده بود يا رهنق يااون دكمه سردست
 يمرد ب نيا نميدادم باال تا بهتر بب شتريسرش رو كج كرد، سرم رو ب. اون، اونم مات من ي رهيمن خ. شده بود ييباينداشت و چقدر دوماد ز

 . نو و تا نخورده در آورد و گردوند دور سرم يو پنج تا دو تومن بشيتو ج دست كراومد طرفم، د. و مرتب رو شير
 عروس خوشگل من حالش چطوره؟ ـ

 !من حالش چطوره؟ شير يمرد ب ـ
 . نميو كمك كرد تا بش نياش، دست انداخت دور بازوم و من رو برد طرف ماش رهيبه صورت صاف و ت ديكش دست

 . خوامت عروسك يم! طاقت يتموم بشن؟ رها، خوشحالم و بچند ساعت هم  نيا شهيم يعني ـ
 طاقت؟ يچرا ب ـ

 .ميچقدر به پا داشت! در اومد دختر رميچند ماه آخر پ نيا. يمال خودم گهيچون از امشب د ـ
 .يديرس يخواست يكه م يزيتو كه قبال به چ ـ

 :گفت ضيرو بست و اومد نشست سر جاش و روش رو كرد طرفم و با غ نيماش در
تموم  ديترس يم يظرف عسل هيتو  يانگار. مراقبت بود يخونه مون هم كه مادر چهار چشم. نمتيبب يذاشت درست و حساب يمگه بابات م ـ

 !مياز دست مامانم و بابات كفر. يبش
 . باشه هيتو سا شهياگه مثل هم ياحساس كردم بدون اون چقدر تنهام حت. دفعه كيبابا تنگ شد؛ اونم  يباره دلم برا كيبه  چقدر
 يصدا. دادم يواسشون دست تكون م يگاه. زد يبردار لبخند م لميبه ف يگفت و گاه يم. گفت يطول راه دستم تو دستش بود و برام م تمام

 لميف يغم دار بودم، اون قدر كه چند بار. خوشحال بود، به تمام معنا خوشحال بود. زد يدستش بشكن م يكيضبطش رو بلند كرده بود و با اون 
از  يستيمردا دم در بودن و من با. رو اون جا گرفت يكرد و عروس هيعدالت رو كرا يآقا يبابا خونه ! تونستم ينم يخواست بخندم ول مبردار از

رو  دست چپِ كوچولو و سردم. در رو برام باز كرد و دست راستش رو گرفت طرفم. رو مقابل در نگه داشت نيماش. مقابلشون رد بشم و برم تو
فشار به دستش  هي. نييچپم رو گذاشتم پا يدستم هم گل رو گرفتم هم دامنم رو و پا يكيبا اون . داغ و بزرگ و مردونه اش ستگذاشتم تو د

 .جلوم و دست گذاشت رو هر دو شونه ام ستاديبابا اومد ا. كمر صاف كردم و شنلم رو دادم باالتر. رو گذاشتم كنار اون پام يبعد يآوردم و پا
 يبوسه ا هي ،يعذرخواه يبوسه  هي ،يموندن اديو به  نيريش يبوسه  هيپدرانه و نـــــــاب،  يبوسه  هيو  ميشونيلرزونش دو گذاشت رو پ يلبا

دستم رو از . از جنس عذاب وجدان يناخالص هي. داشت يناخالص هيناب بودنش  يكه با همه  يبوسه ا هي. داد يم يطلب تيحالل يكه طعم و بو
 . آقا جون ي دهيو چروك ريپ يرون و گذاشتمش تو دستايب دميكش ديت حمدس

 آقا جون؟ ـ
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 .نگاهش كردم. كرد نگاهم
 !داخل ديخوام شما من رو ببر يم ـ

. كرد يرفتنم رو سست م يكه پا يياز اون لبخندا. داد يم يدلتنگ يلبخند كم رنگ كه از همون لحظه بو هينه از ته دل؛  ق،ينه بلند، نه عم. ديخند
 .شد شيكه دلم ر يياز اون لبخندا

كه هر دو تا  يزل زدم به اون پسر كت و شلوار. و زل زدم ستادنيپاهام ا. باره شونه هام شل شدن كيكنارم شونه به شونه ام شد كه  اومد
 .كرد ينگاهم م يو پر از دلتنگ نيريلبخند ش هيبه باال با  نييو از پا نييبود و سرش رو انداخته بود پا شيشلوار سورمه ا بيدستش تو ج

 . دمينال
 بهزاد؟ ـ

 ! داداش گلم، چقدر دلتنگت بودم ـ
تونستن تكون  يمن م ي دهيچسب نيبه زم يمگه پاها يول. فشار به دستم داد و دستش رو گذاشت پشت كمرم و هلم داد جلو هيجون  آقا

 بخورن؟

نفس  يهر چ. ديكش قينفس عم هي. پر از كرمم يشونيدش رو چسبوند به پبلن يشونيدست گذاشت دو طرف صورتم و پ. اومد طرفم خودش
 .ثمر يكردم و اونم ب يجدا افتاده از آب، فقط تقال م يماه هي نيع! ومدينفس زدم، نفسم باال ن

 .يخواهر ييعجب مال پهيآقا خوشت نيا ؟يرها باالخره زن مال شد ـ
نگاه اون همه  ريبراش مهم نبود كه ز. كنم يم يه مرد دارم تو آغوش برادرم رفع دلتنگبرام مهم نبود تو اون هم. گذاشتم دور كمرش دست

 .گذشته نمونيب يبرامون مهم نبود كه چ. كنه يچشم داره با خواهرش درد دل م
 م؟يهوم؟ بر ،ينيكه داداش گلت رو بب يدار اديبعدم وقت ز. سرده رونيتو؟ ب ميعروسك بر ـ
 .مينيقطره بارون افتاد رو ب هي

دستش رو گرفت جلوم رو خواست كه  گه،يد يقطره  هيسبزش و  يو دلتنگ يپر از دلخور يفاصله گرفتم و نگاهم رو دادم به اون چشما ازش
 . كنه ميهمراه

 .آسمون يو پشت سرش هجوم اشكا گهيد يقطره  هي
 . خواستم فكر كنه كه فراموشش كردم ينم. رضا اجازه گرفتم دينگاه از حم با

جا به بعدش با شما  نيو گفت از ا ديدم در دستم رو گذاشت تو دست حم. با برادرم هم قدم شدم. چشمك جواب داد هيلبخند و  هيرو با  منگاه
 . مراقبش باش

 :هر دو تا دستش رو گذاشت رو چشماش و گفت ديحم
 .به چشم، رو جفت تخم چشمام جاشه يا ـ

 . لبخندش محزون تر شد بهزاد
  .چشمات سالمت ـ
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 .مردا ي هيبق شيرفت پ و
 دن؟يم يجا به بعد رو به من افتخار همراه نيخانم خوشگله از ا ـ

  د؟يا حم ـ
 !يقربون اعتراض كردنات بشه اله ديحم ـ

 يزيچ هيلبش  رياومد و اسپند دود كرد و ز ييطال كيخانم جون با منقل كوچ. و هلهله كردن دنيها و مامان و دختر خاله ها برامون كل كش خاله
 .طاها افتادم كه پس حتما اومده بود اديو من باز  ديرو سرم نقل پاش ديمهش. خوند و فوت كرد طرفمون

 :شنلم رو كه باز كرد با اخم گفت يگره  ديحم
صبر  يروز عروستا  ديهمه تون گفت يگفتم نشونم بده، ه يبود؟ ه نيا زتيسوپرا! قدر لخته؟ نيدستات چرا ا! قدر بازه؟ نياش ا قهيچرا  نيا ـ

 ؟يقدر خوشگل نيتو چرا ا يلعنت ؟يرو بپوش نيا يخواست يم. كن
 .شدم اليخ يب. كرد يحرف ها رو هم برام خوش طعم م نيبهزاد تلخ تر دنيدوباره د ينيريش. ناراحت هم نشدم. نشدم يعصب

 ياهويمخصوصم و چشم دوختم به ه يتم رو صندلنشس. دنيكش غيوسط و شروع كردن قر دادن و ج ختنير ليفام يكه رفت، تمام دخترا ديحم
 . دخترا و نم اشك مامان و سكوت بنفشه

دلم  يدفعه هوا كيرفت، كه  يو دل من واسش ضعف م ديچرخ ياون وسط واسه خودش م شينيچ نيچ يصورت يبا اون لباس عروسك صدف
رو گرفتم و  ينيبرگشتم و جستجو گر رد اون سنگ. كنم دايشنا رو پآ ينيسنگ نيبرگشتم تا ا. نفسم به شماره افتاد. قلبم فشرده شد. شد نيسنگ
 ....به دميرس

 يوا ،يچه ديدار يديدمت، وا «
 بود  يچه ديدار دال آزار اين

 از ياد آن عهد  يگمان برده ا يب

 » . بود يمرا با تو سر و كار كه
وقت بود، نبودش يليكه خ يبه اون ديرس. به اون دينگاهم رس رد! 

 روزها نيا «

 گرفته ام  ادي

 اورميرا تاب ب نبودنت

 دانم  ينم

 را  تيو من درد دور يروزها تو نبود نيا
 تو  اليخ با

 كردم  يم تحمل

 متنفرم رهايتمام فالگ از
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 كند  نيتواند تضم يم كدامشان

 نديفال قهوه ات بب تو
 قدر كه من امروز دوستت دارم  نيا كه

 ». ه باشدبشود و دوستت داشت دايپ يكي فردا
همون . رسوندم يبه عشقش صبح به شب، شب به صبح م ميو نوجوان يبود كه تمام كودك يهمون كس. هام بود يهمون سوپرمن بچگ. دمشيد

 همون. گشت يبهونه م يرفت و انگار پ تيبرو دنبال زندگ هيهمون كه با ! بود ميكه تمام زندگ يهمون. شكالتام متعلق به اون بود يايكه تمام دن
همون كه . ستادنهيلرزونش در حال ا يطور به خاطر اون شونه  نيا. جمع شده بود نهيطور به خاطرش تو س نيمتعهد و متاهل من ا دلكه  يلعنت

 .ستين گهيهمون كه د. هاش بودم يدلتنگ دلتنگ
سوار بر  يمن از همون فاصله ناخداها .دميد يبود و من از همون فاصله لرزش شونه هاش رو م ستادهيپشت پنجره ا. دميطاها رو د دمش،يد

بر مزار  بانيكه سر به گر يشدم؟ همون وونهيو من شك كرده بودم نكنه د دنشيد ياون شب، انگار نم يكه همه  يهمون. دميد ياشكش رو م
 .بود دهستايبود كه طاها ا ييشد و تنها نقطه روشن همون جا كيهمه جا تار. ستاديانگار زمان ا. كرد يم هيعشق گر نيا

هزار . دنيدستگاه پرس گذاشتن و دارن فشارش م هي رياحساس كردم قلبم ز. نه گفتناش رو بشنوم يتونستم صدا يداد و م يرو تكون م سرش
 .ديرو از هم پاش ستميهست و ن! كرد ياصال نابودم م! كرد يذوبم م! كرد يغم نگاهش داشت آبم م. شد ريتا حس تلخ به قلبم سراز

زد و هق هق  يكه نه، ضجه م هيگر. كرد يم هياش و مردونه گر قهيپنجره و سرش رو فرو كرده بود تو  يرونيب ياشته بود لبه رو گذ دستاش
 .شد مييتنها يخون شب ها هيعمر مرث هي يصداش برا

تونستم اون همه غم  ينم. ارميم بدوو شتريتونستم ب ينم. و پا بذارم به فرار زيهمه چ ريخواست بزنم ز يتونستم بكنم؟ چقدر دلم م يكار م يچ
سرد اون طور شونه  يتو اون هوا ،يپشت اطيو طاها تو اون ح نميجا عروسانه بش نيتونستم من ا ينم. چشماش رو تحمل كنم اهيس يتو مخمل

و بگم  نميبش ششيبار پ نيرفتم كه آخر. غم لحظه هاش بشم يرفتم كه همپا! تونستم ياز سرما، نم شيمربع يغم بلرزن و چونه  زهاش ا
 !داغون داغونم به خدا، رفتم! طاها يداغونم كرد

 .رو ترك كردم اهويبلند شدم و اون جمع پر ه آروم
 ؟يريرها كجا م ـ
 :لب باز كرد ديالله داد و مهش يسارا نگران جواب نگاهم رو به جا. و افتاده به الله نگاه كردم نيسنگ يينمدار و پلك ها ييچشما با
 ! ستيچته تو؟ اصال حالت خوش ن زميزرها جان ع ـ
 : خاموش يادهايكه پر بود از خش، پر بود از بغض، پر بود از فر ييصدا با
 ! سرده رونيطاها، ب شيخوام برم پ يم ـ
 طور نكن فدات شم  نينكن با خودت، ا زميرها عز ـ

 ! بفهمه من اون جام ينذار كس ديمهش ـ
 . يكم بعد تمام دوستام اومدن اون تو و شروع كردن شلوغ باز هيو من رو هل دادن تو اتاق و  و سارا سوت زد ديمرتبه الله كل كش كي
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 ! فدات شم ايبرو و ب ميانداز يعكس م ميو دار مييجا نيبا تو ا ميكن يرها بدو تا ما وانمود م ـ
 يشد رو هل دادم و چشم تو چشم مرد يباز م كيكوچ اطيرو كه به اون ح يو در اليدسته گلم رو دادم به ل. نگاهشون كردم يقدر دان ايدن هي با

شد و خورد تو  يليس يسوز سرد. دوم رو لمس كرد يچپم پله  ياول، پا يراستم رو گذاشتم رو پله  يپا. از اشك بود ييايشدم كه چشماش در
پنجم،  يراست و پله  يپا. پله و نگاهم كرد نيمرو شش ستاديچپ و پله چهارم، اومد ا يپا. سوم، لرز افتاد تو جونم يراست و پله  يپا. صورتم

چونه ام تكون خورد و . كه قبلش طاها پا گذاشته بود ييششم درست جا يچپ و پله  يپا. نييدونه پله رو رفت پا هيپاشو گذاشت عقب و اون 
 .نيانو زد زمرو به روم و ز قاياومد دق. و زرد و سرما زده سيعالمه برگ خ كيآخر كنار  ينشستم رو همون پله 

 !شهيم فيفكر كردم االن شلوارش كث من
و  فياول رو ساعد و دستبند ظر. سر گرفت باال. روش ديشسصتش رو كش. رو گرفت تو دستاش و شرم نگاهش رو دوخت رو حلقه ام دستام

از سرما،  ايلوم نبود لرزشش از بعضه گرد و چاك دارم كه مع يبراق، رو چونه  متيگرون ق زير نهيدار زمردم، بعد آرنج، گردن و اون س نينگ
 .اومد باال و باال و باال تا كوكش زد به چشمام. لبخندش محزون شد. و براقم يصورت يرو لبا دينگاهش سر

 بود؟  ياش چ دهياما فا. شد و خورد به صورتم يليس اه،يس يندامت اون دو گو. زد يم اديكرد و فر يداد م يسكوتش ب. شد سكوت

عمر  هي! ميكرد يم دشونيكردن ما هم تهد دمونيتهد يكاش وقت! گرفتم ينم يكاش حرفشون رو جد! گرفتم ينم يرفت رو جدرها كاش ح ـ
تو  ره،يگ ينم يكس من رو جد چيفكر كردم ه. خودم به خاطر تو رفتم تو سنگر يول! يو جواب موشك رو با موشك بد يباش يبهت گفتم قو

 ؟يگرفت يچرا جد
 رهــــــا؟ ـ

 . دونم يزل زد، نم فونميبه ش دميشا. رو داد پشت سرم هشنگا
 . داغون ،يداغونم خانوم ـ

 . رونميو خته،يآوار فرو ر هي نيكردم من ع فكر
 .رها رميم يدارم م ـ
 .وقت مرده ام يليمن باز فكر كردم، من خ و
 . تكون خورد شتريچونه ام ب. ديشونه هاش باز هم لرز و
 .كنم يسكته م رتيغرها تا صبح بشه من از  ـ
 .ستميمن خوشحال بودم كه اون شب منتظر فاجعه ن و

 ديرژ گونه خورده ام و افتاد رو دامن سف يرو گونه  ديو اشكم چك دياشكش چك. بشه زششيتا مانع ر رونيب ديدلم دو. رو گونه اش ديدو اشك
باز لباس  ي قهيرفت رو  يلباسش و دست من كه م يآب ي قهي رفتن تو ياون كه فرو م يمن و اشك بعد ياشك بعد. كرد سشيو پف لباسم و خ
 .گرفت اون قلب پر تالطم رو يخودم و چنگ م

 !بهم بگو من بدون تو چه كنم؟! رها بهم بگو؟ ـ
 چه كردم؟ يبه راست. چه كردم؟ متعجب شدم مييتنها يسار تمام لحظه ها هيكردم من تا حاال بدون اون، بدون طاها، بدون سا فكر
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 . و شكست ديلرز شلبا
 !من يرها ـ

دونم چرا اون لحظه  يدونم چرا اون لحظه عذاب وجدان نداشتم؟ نم ينم. لباسم كه اون لحظه حكم كفن رو برام داشت يديگذاشت رو سپ سر
ش، عشق رو باور مخملش تو بغل عشق يسجاده  يكه رو ييدونم چرا اون لحظه شدم رها يكردم؟ نم ياز نداشتن طاها فكر نم ريبه غ يچيبه ه

 .كرده بود
 . نداره دهيهم فا يليكه دونستنشون خ ييدونم ها يشده بودن، از جنس همون نم چراهام

نوك . اش ختهيبهم ر يكرد رو آوردم باال و گذاشتمش رو موها يم ينيرو تك تك بنداش سنگ يبندگ يچپم رو، همون كه اون حلقه  دست
 ! موج دار و پارو زن بر هر موجش گذر كردم يها ياهيانگشتام رو فرو كردم تو اون س

 !نشد كه بشه. طور نكن نيطاها؟ نكن، با خودت ا ـ
 .رو بهت نگفتم زهايچ يليمن خ. رها من رو ببخش ـ
 طاها؟ يستيمگه تو خوشبخت ن. ميو خوشبخت باش ميكن يشاد زندگ نميك يكه هر كدوممون سع نهيمهم ا. ستيمهم ن گهيطاها، االن د ـ

كشم  يكردم اون قدر دست م يفكر م شهيكه هم ييبه شكن موهاش، همون موها دميمشتاش، دستم رو محكم تر كش نيباسم چنگ شد بل دامن
 .رو چسبوندم به سرش ميشونيخم شدم پ. پوزخند تلخ نشست رو لبم هي. آخر شهيتوشون تا كچل م

 طـــــــاها؟  ـ

 .و مكث دار دهيخودش كش مثل
 !يديآزارم م يدار! طاها، جان رها بسه ـ
 !شونه به اون شونه شد نيا. نشد، فقط جا به جا شد دهيدوشش تك يو غم رو ديشونه اش لرز شتريب
 . كنم يخواهش م ،يكن خوشبخت باش يطاها سع ـ
 بدون تو يايدن يخوشبخت «

 ستيعذاب وجدان نيع

 لذت انيم

 ستين نياز پس ا يزيچ

 درد و درد و درد جز

 همه جوره  يلعنت كه

 » . درد است همان
نا  يزيچ هيوسط  نيا. رو نداشت سيدلم طاقت نگاه كردن به اون صورت خ. جدا كرد و رو هر دو پاش نشست و شد هم قدم نيرو از زم زانوش

رد تو تمام رخنه ك يمطبوع يچشمام رو بستم كه گرما. لرز كردم. ميشونيبلندش رو چسبوند به پ يشونيپ. داد يم انتيخ يطاها بو. هماهنگ بود
كاپشن گرم و پر از بوش  يبردم و لبه ها يبسته دستام رو به صورت ضربدر يبا همون چشما. تمام تنم رو فرا گرفت ،يتن يخوش، بو يبو. تنم
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! رهرفت زن دا ادشي! رفت شوهر دارم ادمي! مهيرفت عروس ادشي! رفت عروسم ادمي. رفته فرو رفتم ادياز  تيو تو اون امن دميكش شتريرو ب
 ! بمونه ادموني ميهم نخواست ديرفت و شا ادموني! كنه يچشم سبز داره نگاهمون م تارفت دو  ادموني
 .گردن يهمه دارن دنبالت م ايرها بدو ب ـ

ام بود، عقب  رهياش بودم، همون طور كه خ رهيهمون طور كه خ. ختير نهيدلم تو س. ديسرد بلند شدم كه آسمون بد طور غر يرو پله ها از
اومدم داخل . جا گذاشتم سيعالمه برگ خ كي شيبارون و پ ريآخر رو با جون كندن ازش نگاه كندم و اون رو ز يپله . عقب پله ها رو باال رفتم

مجبورم كردن برم ! اون بوها جدا كنم يطاها رو از تو همه  يكردم بو يچشمام رو بستم و سع. مينيتو ب ديچيمختلف پ يعطرها يبو المهع كيو 
هوا كوكش رو در آورده بودن و بهش گفته بودن بسه،  يب هو،يبود و  دهيرقص شييپسر دا يكه هفده سال با صدا ياونم با دل دميرقص. رقصمب

رو داده بود دست  دهايو نبا دهايكه پسرها بزرگ شده بودن سكان با ياز اون روز يبود ول يآقا جون آدم متعصب. يآهنگ برقص نيا هب ديحاال با
 تيليداشت مغزش رو ت يتيالبته بهتره بگم گ. زد يحرف م يتيبود و با گ ستادهيا يبهزاد گوشه ا. ديرس يا و خودش به نماز و روزه اش مپسره

نگار . دنيرقص يداشتن م هيبهروز همراه با آرش و نگار و بق. اومدن يچقدر به هم م. ديارز يبرام م ايدن كيلب برادرم  يرو ندلبخ. كرد يم
 .گداخته از حسرت، نادم از غفلت. همه مشغول و من مشتعل از عشق. آرش بود، دوست بهروز و خواستگار سابق بنفشهخواهر 

. خوشحال بود ديحم. داد يتمام شاباش م يرو سرمون و پدرش با سخاوتمند ديپاش يمادرش نقل م. دست گل بزرگ اومد هيرضا با  ديحم
 .و من از اشك يزد اون از شاد يهر دومون برق م يچشما

كنار  وارينگاه گردوندم، كنج د. رو كه انداخت تو صورتم، شنل رو كه زد سرم، دستم رو كه گرفت تو دستش، دست دست حضور طاها شدم تور
 كي. نگاهم قفل شد تو نگاه قفل شده اش. بود شونيو پر سيطاها خ. كرد يكردم، كنار فرشته كه خصمانه نگاه من و بنفشه م داشيزنش پ

سر . ديخند يم. بود يآفتاب يدلش آفتاب ،يبارون يرضا تو اون هوا ديحم. چيه گهياومد باال و د يخداحافظ يدستش به نشونه  كه ديلحظه دلم د
 .رو پام ديكش يدستش رو م. شدم يگفت كه داغ م يم ييها تيگل يلپا يجان، فدا يا. شد يزد كه شرمم م يم ييحرف ها. ذاشت يبه سرم م

 خوام دست بذارم روشون؟  يم! لباسن نيچندمه ا يپاهات صفحه  يبگ شهيم ؟يديپوش هيچ نيرها ا ـ

 !زشته دينكن حم ـ
 .ارمينذاشتن ها رو سرت در م نيا يهمه  يتالف. امشب رميدستت رو بگ ينذاشتن حت. زشته كه زشته ـ
 . ادياسپند بود و ترقه و داد و كل و فر يبود، بو يبعد از اون هر چ گهيد. كرد يام م دهيترس يچشمك نثار چشما هيو  ديخند يم

با  ديگفت كه حم يزيچ هي ديتو گوش حم يبابا حاج. و عسل ليآج يشده داد دست مادر جون با كل يدوز ديساتن سبز مروار فيك هي مامان
 . بنفشه اومد كنارم. نييمرد بودنش سر انداخت پا يهمه 

 . دارميمن امشب ب. يط زنگ بزنفق هيكاف ،يبود تياذ ،يداشت يرها كار ـ
فكر كردن؟  يبا خودشون چ. كرده يبه اجبار و زور با من همخوابگ ديدونستن حم ياونا كه نم. نداد ادميكس  چيه. نگفت يچيكس ه چيه يول

 !من يخدا
لباش رو گذاشت رو . دياش لرز كه بابا هم شونه دميد. بلند بلند زار زدم و رفتم تو بغلش. جون كه دست به دستمون داد، بغضم شكست آقا
رو  ديدخترش، دختر حاج مج ياشكا دنيدل مهربونش طاقت د. رفت ينخواستم بره، ول. محكم تر بغلش كردم. دميگونه ام و بوس ينرم
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بهزاد و  يول .ديلبخند سرم رو بوس هيعمو رسول با . ديبنفشه خواهرانه در آغوشم كش. تونست از روز هق هق حرف بزنه يمامان كه نم. نداشت
ساله ام  ازدهيخواهر . شد آروم كرد يبهار رو نم. رو بگذرونه يبودن قراره خواهر هفده سالشون چه شب دهيانگار تازه فهم. تو ومدنيبهروز ن

 .  شده بود نيدلش غمگ
 مال تو خوب؟ زاشيچ ياتاقم با همه  زم،ينكن عز هيبهارم گر ـ

 . شهيرها دلم برات تنگ م ـ
 باشه؟ ايتو ب ام،يهر روز م. جام نيمن هم. دلت بشم يفدا دلم، زيعز ـ

 .جمع شده اش يرو موها دميكش دست
 .از اشك و آه تنهام گذاشتن و رفتن يايدن با

كردم دستم رو حلقه . زانوهام و بغلم كرد ريباال تو پاگرد اول دست انداخت ز مياز پله ها كه رفت. حاج بابا بود يخونه  يباال يما طبقه  ي خونه
 .سوم موند و نگاهم كرد يرو پله . دور گردنش تا فشار وزنم روش كمتر بشه

 !؟يديفهم! تن و بدن همش مال منه نيا! فقط واسه من! وقت رها چيطور لباس نپوش، ه نيا گهيد ـ
 . تكون دادم سر

 .امروز از اولش دلت و چشمات پر غمن! نه، حرف بزن ـ
 .خوبم به خدا، فقط خسته ام ـ
 !ديو بلع دييفشارم داد به خودش و عطر تنم رو با صدا بو رشتيب
 ! رونيكشم ب يرو از تنت م يخستگ. خودم تا خود صبح در بست نوكرتم ـ

 . نييدر رو داد پا ي رهيپله رو تو بغلش رفتم باال با آرنجش دستگ پونزده
 . امياش رو م هيخودم بق نيبذارم زم ـ
 !بنده در خدمتتمنه نه نه، عمرا، تا تو خود تخت  ـ
 . من رو نترسون ديحم ـ
 كه ترس نداره، داره؟ گهيترست بشم د يفدا ـ

 . راستش در رو بست يپا يپاشنه  با
 .در رو قفل كن شميرها خم م ـ

بنفشه . ه شونبودم خون ومدهين ييباال و منم تنها اميذاشت باهاش ب يمادر جون نم! هيدونستم چه شكل يكه نم يآروم من رو برد طرف اتاق آروم
 .دونستم آقا جون سنگ تموم گذاشته يم. بودن دهيخونه ام رو چ گميد يها يو جار

به  يچ نميبب قيتونستم دق ينم. چشمم رو نوازش كرد يا رهيت يچپش هلش داد داخل و هجوم نور آب يپا يبا پنجه . باز جلمون بود مهيدر ن هي
. نيتخت گذاشتم رو زم كينزد. شهيرو به كوچه باز م دميكه بعد فهم يبزرگ يقد يبا پنجره اتاق بزرگ  هي. بود خوشگل بود يهر چ يول ه؟يچ

چونه ام، سرم رو داد  ريسمت چپم، دست گذاشت ز ديچرخ دورم زد و رس هياز سمت راستم . كردم يدامنم باز يو با گال نييگرفتم پا روسرم 
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رو از رو موهام  فونميش. دور زد دورم و رفت پشت سرم مين هيرداشت و از سمت چپم دستش رو ب. دميلباش رو گذاشت رو لبم و نرم بوس. باال
. كرد يحلقه شده اش شكمم رو نوازش م يبا دستا. راستم ياز پشت بغلم كرد و چونه اش رو گذاشت رو شونه . نيرو زم اختشدر آورد اند

لباسم چسبوند به كتفام  ريكف هر دو تا دستش رو از ز. نييم رو داد پالباس پيآروم آروم ز. مور مور شدم. محكمش داغ شد يگردنم از بوسه 
 .نييپا ادو از سر شونه لباس و د

از . تر يتر و طوالن قيبار عم نيا ديدوباره لبم رو بوس يوقت. ازينرم، آروم، داغ، مهربون، كار بلد و پر از ن. بود يا گهيمرد د هيرضا  ديشب حم اون
 . داد يم مارستانيب يبو. شدتند دهنش حالم بد  يبو

 . بود دهيكه دمر خواب ديلخت حم يتنه  ميرو ن دميام رو دادم به تاج تخت و پتو رو كش هيشدم و تك بلند
گوش سپردم به شب زنده . شد يرضا م ديخسته و ملتهب حم ينفس ها يصدا دنياومد مانع شن ياش كه از تو كوچه م دهيسوت كش يصدا
 . جام نيچه بد شد من ا. خوب بود اون اون جاستچه . طاها رتيغ يدار
طاها رو فراموش . از قلبم پنهونش كردم يمن طاها رو گوشه ا. تاهل من از همون شب شروع شد و داستان من و طاها از همون شب تموم يايدن

 .ر خواه مردم بشمبه خاطر سپردم تا كنار تمام خاطراتم بمونه و من خاطر جمع از بودن اون خاطره، خاط يكه نه، ول
 

 :پانزدهم فصل
 دينگاه به صورت حم ادمهي. دنيبار يو دلم باهم م اميآسمون دن. نبود يدونم شب آروم يفقط م. دونم يخوابم برد رو نم يشب چطور و ك اون

. وم تو خوابش نگاه كردمآر يزدم كنار و به چهره  شيشونيرو از رو پ اهشيلخت و س يدست راستم موها يرضا كردم و با نوك انگشت اشاره 
 : گفت يداريكه تو خواب و ب دميرو لباش و شن دميرو كش صتمشس ادمهي
 ! خوشگله يدينكن كار دست خودت م طنتيرها ش ـ
 .شدن نيتن و آغوشش چشمام سنگ بيغر يتو اون بو ادمهي. و من رو گرفت تو بغلش ديدستم و كش و
 .عيوباره سرپلك چشمام رو باز كردم و د ياحساس قلقلك با
 ! خانم، پاشو گل ها منتظر طلوع تو هستن خوشگله ديپاشو خورش ـ

 . زدم لبخند
 آقاهه؟ يحرف ها هم بلد نينه بابا، تو از ا ـ

 .خانمه ينه فقط تو بلد ـ
 .كرد ينگاهم م يكم يليخ يسرم بود و خودش رو صورتم خم شده بود و با فاصله  ريچپش ز دست

 .آقاههبخوابم  گهيد كميبذار  ـ
 .منتظرمونن نييوقته پا يليذارم خانمه، پاشو رها خ ينم ـ
 .بودم داريبه خدا تا صبح ب قه؟يجان رها فقط پنج دق ـ

آروم  يصدا. هيك نميپتو رو تا رو شونه هام باال آوردم و منتظر موندم تا بب. نييازم فاصله گرفت و از تخت رفت پا ديبه در خورد كه حم يا تقه
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 . دميشن يپشت در ممادرش رو از 
 .اديكارا خوشم نم نيمن از ا ـ
 . پدرش يخونه  مشونيبفرست ديبا. مادر رسمه ـ
 .ديگفتم حرفشم نزن ـ
 : زد اديشد و فر يكفر هوي
 .ديگفته حرفشم نزن ديبرو مادر من، برو بگو حم... استغفرا.... يگياون وقت م نهيخون دماغ شدن رها رو بب يذارم كس ينه، من نم گميم ـ

سرم رو . يليدار مستط هيپا يسوخته با دو تا پا تخت يتختخواب قهوه ا هيبا  رهيت ياتاق بزرگ به رنگ سرخاب هي. چرخوندم تو اتاق خوابم چشم
 .شيعالمه عطر و لوازم آرا كيشده و  يتوالت بزرگ خوشگل كنده كار زيباال و چشمم افتاد به م دميدادم طرف راست و هم زمان خودم رو كش

اتاق رو  شتريكه ب ينرم يو سورمه ا يو پام رو گذاشتم رو فرش آب نييدورم و از تخت اومدم پا چوندميگل دار تخت رو پ يسورمه ا ي فهملح
اتاق  نيزم. وسفيحسن  يو چند تا گلدون كوچولو فنيگلدون د هي. ديسف ريو حر يساتن آب يبزرگ با پرده  يپنجره  هي. پوشونده بود

 شتريملحفه رو ب دمشون؟يند شبيكردن و اعتراض داشتن كه چرا د يبود كه پژمرده بهم سالم م يپرپر ديو سف يرز صورت يها از گل دهيپوش
همه لباس و  نيدرش رو كه باز كردم باورم نشد ا. سمت راست رو پوشونده بود واريكه كل د يو رفتم طرف كمد سرتاسر چوندميدور خودم پ

. شميآرا زيدرش رو بستم و رفتم طرف م. و پا پوش ييعالمه دمپا كيرو كه باز كردم چشمم افتاد به  ينييپا يكشو. كفش و مانتو مال من باشه
از  زيسوم لبر يكشو. دادن يهم م يخوب يرنگ و وارنگ كه چه بو يرهايدوم انواع لباس ز يكشو. و مو كن سياول سشوار و اتو و بابل يكشو

رو تو چهارچوب در  ديزدم كه حم يچرخ. دنشونيشد چه برسه به پوش يهم شرمم م دنشونيكه از د يو ساتن ريخواب تور و حر يلباس ها
 يوز و شاخ شاخ ياومد طرفم و دست چپش رو گذاشت دور كمرم و با دست راستش موها. كرد يهام نگاه م يوافر به كنجكاو يكه با حظ دميد

 .رو نوازش كرد ميو تافت
 ! يرها چقدر ترسناك شد ـ
 من؟ چرا؟ ـ

شده بودن و رژم پهن  اهيس ملميچشمام از ر ريز. خودم وحشت كردم دنيكه خودم هم از د نهيگذاشت رو شونه هام و چرخوندم طرف آ دست
 .شده دور لب و چونه ام

 شدم؟ يجور نيچرا من ا يوا ـ

چشمام . رونياخت و بغلم كرد و بردم بدست اند. دميچقدر خجالت كش. تخت يو پرتش كرد رو دشيدورم و كش يگذاشت رو ملحفه  دست
 .ديد يرو بسته بودم و انگار با بستن چشمام اونم من رو نم

 !سوختم يوا ـ
 .زيم يرو نميچ يمنم صبحانه رو م يكن يم ياستراحت هيو  ينيش يجا م نيتا تو ا ـ

 هيسرم رو تك. عالمه خوشبو كننده بود كيز سرخ و ر يوان پر از گل ها يتو. تنها گذاشت ديو سف ييمويرو بست و من رو تو اون حموم ل در
 .دادم و چشمام رو بستم
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 ايزشته، نكن، ب واش،ينبود بگه  يكس گهيد. داشت يچه لذت. كردن دست و پاهام يكردن و كف مال يبچه ها شروع كردم آب باز نيع بعد
 . رضا ديمن و حم يمن؟ خونه  يخونه . من بود يجا خونه  نيا رون،يب
 بشورمت؟ اميبرها  ـ

 . امياالن م! نه ـ
 !ستين يعجله ا! راحت باش ـ

نسبتا پهن و بزرگ كه چهار تا در توش  يراهرو هيحموم تو . رونيرفتم ب زيبراق تم ينيو ب يگل يو با لپا دميرو پوش دميتن پوش سف زيو تم تر
 هي شونميكيرنگ بود و  يشون اتاق مهمان كه نارنج گهيد يكيو  يگفتم اتاق آب ياتاق خودمون بود كه من بهش م شيكي. شد، بود يباز م
 هي. شده بود نييتز يكرم قهوه ا ونيشد كه با دكوراس يبزرگ ال مانند ختم م يليخ يليسالن خ هيراهرو به . و حمام يبادمجون بنفش سيسرو

 . موم گذاشته بودالحق آقا جون سنگ ت. و قرمز ديسف يها نتيسمت چپ با كاب يخوشگل اپن گوشه  يآشپزخونه 
 :كه گفت نمياومد بش. و خانه و كره ريرو پر كرده بود از انواع مرباها و عسل و پن زيم ديحم

 . پام يجا رو نيا نيبش اياون جا نه رها، ب ـ
! بشم يرها مهدورفتم كه . كنم يخورده بود رو اك شبيدو نفره مون رو كه از د يرفتم كه استارت زندگ. مردم يرو پا نميرفتم كه بش رفتم،

 .كرد يگرفتن و اون بدون اعتراض سكوت م يم ينوع هيرو ازش به  تشيكه هر بار هو يمهدو يرها
ساحل  نيمن طوفان زده ا يبود برا يهر چ يول! دونم يكرد خوب باشه رو نم يم يسع ايبود  يمرد خوب. رضا شروع شد ديمن با حم يزندگ

من  يبود برا يهر چ. بود يلياون به ل دنيسامان حكم رس نيسامان ا يمن مجنون صحرا گرد ب يراب. بود متياگه سراب باشه غن يآرامش حت
 :كردم و خوندم تيو فاتحه خوندم و ن هيحافظ ميرفت. ليبازار وك ميرفت. و چقدر بهمون خوش گذشت رازيش ميرفت سلماه ع. خوب بود

 دل كه غم عشق دگربار چه كرد  يا يديد «

 وفادار چه كرد  اريبا بشد دلبر و  چون

  ختيانگ ياز آن نرگس جادو كه چه باز آه
 چه كرد  ارياز آن مست كه با مردم هش وه

  اري يمهر يز ب افتيمن رنگ شفق  اشك
 » . كار چه كرد نيكه در ا نيشفقت ب يب طالع
 . كجاست نميسر چرخوندم كه بب. رضا نبود ديحم يرو بلند كردم ول سرم

 . دميخر يت بستنخانم خوشگله برا ـ
 سرد؟ يهوا نيتو ا ـ

 ! دهيقدر مزه م نيبخور ا ـ
 يو دماغامون بستن ميزد سيل. ميزد سيكه روشون پر از كاكائو رو ل يفيق يها ياون بستن. دور مقبره يمكتايرو ن مينشست ميو رفت ميبلند شد ـ
رو فشار دادم به  ميو زدش به دماغم و من بستن يو بستنانگشتش رو كرد ت. ميديرو لباسمون و غش غش خند ديو چك ميزد سيل. شد يا
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 . دميدو يو م دميكش يم غيج. صورتش و در رفتم
 . كنم يولت نم يرها جان خودت تا سرت رو نكنم تو بستن ـ

 : نفس زنون گفتم نفس
 . بخون يبعد كر ريتو اول من رو بگ ـ

 .پارك ارم چقدر خوشگل بود. خوش گذشت چقدر
 .داشت يچه مزه ا يسرد و برف ين همبرگر داغ تو اون هوااو ريبه خ ادشي

 .خودش برگرده يرو روال عاد يتا زندگ ميبرگشت. ميكن يتا زندگ ميبرگشت. ميو برگشت ميديخر يسوغات يكل
اون لباس  دنيد از گهيد. رفتم ياومد خونه و من چقدر خانمانه به استقبالش م يم ديخر يشب به شب با كل ديشدم و حم ديحم يزن خونه  من
 . افتادم يطاها هم نم اديبه  گهيد. اومد يبه نظرم زشت نم ديحم گهيد. دميكش يخجالت نم يخواب لخت يها
 رونميب ييتونستم از تو روشو ينم گهياون قدر حالم به هم خورده بود كه د. شدم داريروز صبح با سر درد و حالت تهوع از خواب ب هيكه  نيا تا
 . اميب
 تو؟  ييارها كج ـ

 . كردم كه بهش بگم نكن در رو هل نده من پشتشم نتونستم يكرد نتونست و هر كار يدر رو باز كنه كه هر كار اومد
 ! مشت افتاد به جون در با
 ! رها جان حرف بزن ؟ييرها؟ عروسكم اون تو ـ
 . زانو زد كنارم. ز كنهكنار كه بتونه در رو با دميخودم رو كش يبا سخت. ديشن بيانگشت زدم به در كه عج با
  ست؟يخوشگله؟ چرا رنگ به روت ن يشد يچ ـ

 .و با مادر جون اومد رونيرفت ب بدو
 د؟يخورد يچ رونيب ديرفت شبيتو؟ باز د يشد يرها مادر چ زم؟يرها عز ـ
 .اون خورده كه منم خوردم يمادر؟ هر چ يگيم يچ ـ

 . شگاهيآزمادكتر و  ميكرد و كمك كرد تا لباس عوض كنم، رفت بغلم
و حسام برادرش ما  نهيتونست پشت فرمون بش ياون قدر نگران بود كه نم. زد يمرغ سر كنده بال بال م نيرضا ع ديحم. اصال خوب نبود حالم

حامله  نكنه ايخدا. كرد يلب مادر جون و نگاه پر معناش حالم رو بدتر م يبود و اون لبخند رو دهيامونم رو بر چهيدل پ. شگاهيرو برد آزما
 . كنم يخواهش م! بار صدام رو بشنو نيباشم؟ نه خدا جونم ا

 .حسام بزن كنار يوا ـ
گشت  ينگران برم ديگفت رنگ به روم نمونده و حم يمادر جون م. احساس كردم روده هام اومدن تو حلقم و دوباره قورتشون دادم. زدم عق

 . رها از دستم رفت! لگن رو نيبگازون ا. كرد كه زودتر يتوپ و تشر مو  دييجو يكرد و لب م يرنگم نگاه م يب يعقب و به چهره 
 . خاطر برادرش اومد و همون جا شخصا ازم خون گرفت نيبشم به هم ادهيپ نياز ماش نتونستم
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 شه؟يجوابش آماده م يمادر ك ـ

 . زنم بهتون يخونه زنگ م ديبر. حاج خانم گهيساعت د كي
 . دكتر مشيبر ينه م ـ
 . شهير چرا دكتر؟ عروست داره مادر ماوا ماد ـ

 يباال يكه اون بفهمه طبقه  نيا دميخجالت كش. جور بگه نيحسام ا يدوست نداشتم جلو. كرد يبه مادرش نگاه م رهيباز خ يرضا با دهن ديحم
 ستين يزيچ ييزناشو يابطه دونن باالخره ر يدونستم همه م يكه م نيبا ا! كار كردن و تجسمش برام سخت بود يخونه شون برادر و زنش چ

لنگه به لنگه  يها ييرضا با اون دمپا ديكه حم نييسند سر انداختم پا نيرابطه بود و من شرمنده از ا نيسند ا يباردار يول. شد رشكه بشه منك
  .بخندم دنشياون قدر استرس داشتم كه نتونستم به اون حالت و لباس پوش. جلوم ستاديبود ا دهيكه از هول پوش يا
 .من؟ آخ رها نوكرتم به موال خوشگله يمادر بچه  ؟يشيمامان م يعروسك؟ تو دار ـ

كه همه به  نيا. قشنگه يليهم خ يمادر بش يكه تو بچگ نيا. قشنگه يليبهش خ يتو رو بخواد و بخواد كه وصل بش يكيكه  نيا. غنج رفت دلم
 !سناكهتر يليخ شيقشنگ يبار با همه  نيآدم بزرگ نگات كنن ا هيچشم 

 ستادهيا وهيآب م كيپالست هيمادر جون افتاده بود و حسام نگران با  يرو شونه  نيسرم سنگ. دادم يمطب دكتر به تمام بوها واكنش نشون م تو
كه  ديشك يمن در رفت و آمد بود و كالفه پوف م يو صندل يمنش زيم ريلنگه به لنگش مدام تو مس يها يرضا با اون دمپا ديبود رو به روم و حم

 . زنگ خورد شيگوش
 شد؟ يبله؟ چ ـ

 ... ـ
 ! باشه سالم ـ
 ... ـ
 ؟يگيرضا، جان داداش راست م ديبگو جون حم ـ
 ... ـ
 . خدا شكرت يا ـ

 :گفت ديبهش گفت كه حم يچ برادرش
 .ذارمش رو جفت تخم چشمام ينه جون خودت، حواسم هست م ـ

 :جون دستم رو گرفت و گفت مادر
 :گفت يهمش م! داد كه شب اول حامله شده يبچه ها پز عروسش رو م يزن عمو يخوردم وقت ياون قدر حرص م. رمباركت باشه ماد ـ
 ! پنج ماه گذشته ببرش دكتر شه؟يخانم چرا رها حامله نم مايس ـ

 : سر و گردنش رو چرخوند و با لبخند گفت يپز هيبا  بعد
 . دختر كه نبوده ريها پ يره مثل عروس بعضندا يسن و سال. بهش گفتم آخه عروس من هنوز بچه اس ـ
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بازوم و من حال  ريرضا اومد كنارم، دست گذاشت ز ديحم. ها اصال نبود يما جار نيكه ب يزيچ. لبخند زدم يبه حسادت و كل كل دو جار من
 .تو بغلش ديجون رو كش يندار و ب

 .نوكرتم عروسك ايبده كه خودم تا آخر دن هيتك بچه ات يبه بابا ايب. كن هيبه مردت تك ايب. جا فدات شم نيا ايب ـ
بچه ام  يكه قرار بود بابا يمرد يرو شونه . مردم يسرم رو گذاشتم رو شونه . عقب مينشست ديجلو، من و حم يجون نشست رو صندل مادر
دست چپم و چونه اش رو  يانگشتا دست راستش رو قفل كرد تو يدستش رو گذاشت دور شونه ام و انگشتا! نهيكلمه چقدر سنگ نيبچه، ا. باشه

 : دم گوشم زمزمه كرد. زد به موهام يبوسه م يگذاشت رو سرم و هر از چند گاه
 !و زن خود خود خودم يشيتو مادر بچه ام م! ستمين يچينگران ه گهيرها خوشحالم، د ـ
 . ميخواست يما كه بچه نم ديحم ـ
همه مدت هنوز روت به  نيقربونت برم كه بعد از ا يا! عاقبتش شهيم نميا ياير برام قر ماون طو يوقت! خواست يرها، خدا كه م ميما نخواست ـ

  ؟يهمه جوره زنم باش يخوا يم يك ؟يباهام راحت باش يخوا يم يرها؟ ك يمن باز نشده پس ك
دست . گهيباشم كه اون م ينيم اتون ياون گفت و من فكر كردم كه م. تو خودم فرو رفتم شتريگوشم حرف زد و من ب ريز ديخود خونه حم تا

ام رو گذاشتم رو  گهيدست د. دست گذاشت رو دستم و بهم لبخند زد. رو شكم صاف و سفتم و به اون موجود كوچولو سالم كردم دميكش
مردونه  ياو هر دو تا دستم رو گرفت تو دست بزرگش و بهم با نگاهش، با دست نييدستش رو از رو شونه ام آورد پا. دستش و فشارش دادم

 شهيرو به هر دومون داد كه هم نانياطم نيا ز،ير ياون چشما يبزرگ و برجسته اش، با بستن پلكا يبا اون لبا ش،يمربع ياش، با چونه 
 .ميبترس ديو ما نبا شمونهيپ

! گفت مگه من گدام يم! مدويرضا خوشش ن ديكرده بودن از عسل گرفته تــــا تخم مرغ، حم ديعالمه خر كي. شميو آقا جون اومدن پ مامان
. دكترم اون نه ماه رو با آرامش بگذرونم يخواستم طبق گفته  يم. خرم؟ نخواستم دهن به دهنش بشم ينم يزيفكر كردن من برات چ يعني

كه  يوا. صورتش مشخص بود يتو تك تك اجزا يتينا رضا نيرو منع كرده بود و ا يكه دكتر هر نوع همبستر نيبه خاطر ا يرضا ناراض ديحم
جا خودم حواسم بهت  نيگفت هم يم. مادر كرد نذاشت برم خونه شون يهر كار. اومد بهش بگم يدلم نم يول! اومد يچقدر از بوش بدم م

 ادميهنوز . خواست يرو نم شيدلم خواهر. زدم بهشون يمن دهن نم يول. كرد يدرست م ارونهيبرام و هبنفشه خوشحال بود و خواهران. هست
 . طاها تو ذهنم مقابل هم قرار داشتن يد و هنوز عالمت تعجب بنفشه كنار عالمت سوال حرفانرفته بو

 . استخون درد جه،يتمامش تهوع، سر گ. اون نه ماه بود يلحظه ها نيگندتر ميماه اول باردار سه
دونم  يگفت م يم. زد يش حرف مو با دختر ميذاشت رو شكم كوچولو و نخود يكرد و دست م ياز پشت بغلم م ديتو رختخواب، حم شبا

. زد يحرف م. گفت يبراش قصه م. كرد ينوازشش م. منه يگفتم زندگ يگفت عسل باباشه و من م يم. كردم واقعا باشه يدختره و من دعا م
 .شدم يپناه، پناهنده م يو ب كيرفتم و تو اون آغوش بزرگ منِ كوچ يبچه مون به خواب م يخوند و من به جا يم ييالال

من  يهر روز برا يبابا حاج. كرد يهام مدارا م يبا من و كم تحمل شهيرضا مهربون تر از هم ديحم. ديكش يمادر برام زحمت م هي نيجون، ع ادرم
 . ذاشت كنار يدعا خون صدقه م مونيسالمت يخوند و برا يم كاديو ان . كرد يخوند و فوت م يم يالكرس تيو بچه ام آ

 . رها خانم؟ خوشگله تلفن ـ
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 . برش داشتم يحال يب با
 الو؟ ـ

 ؟يخواهر سالم
 ؟ييبهزاد تو يوا ـ
 ؟يرها خوب گه،يمن بزرگ شده د يخواهر! بله مامان كوچولو ـ
 ؟ييكجا كه،يصدات نزد! ميآره خوبم، عال ـ
 ....نكشـ غياگه بگم قول بده ج ـ

 :كنون گفتم غيج غيادامه بده، ج نذاشتم
 . رضا، داداشم اومده ديحم ؟يتو اومد ؟ياومد ؟يرانيا ـ
 رها؟ ! به جونم يانداز يرو م يابونيغول ب نيرها االن ا! آروم باش يرها خواهر ـ

 . رو رها كردم و رفتم آماده بشم يگوش. دادم يمن گوش نم يول
 د؟يحم! بهزاد شيآقا جون پ يبدو، بدو من رو ببر خونه  ديحم ـ

 .شونه هام رو گرفت يكي كه
 !دختر خوب نيآفر! بكش قينفس عم هيحاال ! برمت، چشم يعروسك؟ باشه م چته! رها آروم تر ـ

خم . بهزاد خم شد و به كوچولو سالم كرد. بود يكودك يچقدر پر از بو. چقدر سكر آور بود. بود نيريچقدر ش. داشت آغوش برادرم يلذت چه
 : شد و گفت

 ! بگو بهزاد! بهزادم ييمن دا! جون ييسالم دا ـ
 : گفتم يو م دميخند يغش غش م من

 داداش حالت خوبه؟ ـ

خواستم  يبود كه نم ييزهايپر از چ. پر از سكوت بود. پر از حرف بود م،يونديو پ يكمون يابروها يباال م،يشونيبهزاد كه خونه كرد رو پ ي بوسه
 .ذاشتم باز همون ها بودن يكه م يهر چ يول. بذارم رتياسمشون رو حسرت و غ

با مامان رفتم ! دو سال از درسش مونده بود و من هنوز نرفته دلتنگش بودم. سيونه و بعد با دوستش برگردن انگلبود سه ماه بم قرار
 يقربون. شد يمادر جون چراغون يخونه . رضا رو به عرش برد ديكه حم ييدختر كوچولو. دختر كوچولو رو دادن هي ديو بهم نو يسونوگراف

دل سه تا عمو و مادر و پدر بزرگش و پدرش  ومدهيكه هنوز ن ييدختر كوچولو. بود يمهدو ييحيحاج  يه دختر خونواد ينوه  نياول نيا. دادن
. شاد دخترونه كرده بود يمن رو پر از عكس ها يو مادر جون تمام طبقه  ديعروسك خر يبراش كل ديكه حم ييدختر كوچولو. رو برده بود

 دنيدخترونه چ يها ياز اسباب باز يزدن و كوه يو صورت يآب يواريرو كاغذ د ينجبزرگش اتاق نار پدركه به دستور  ييدختر كوچولو
بخره و بابا  لهيداشته باشه كه براش وس يدوست داشته دختر شهيكنن چون هم يقبول نم يسمونيداد كه س غاميبه آقا جون پ يبابا حاج. داخلش

لگد  يوقت! كردم بچه ام تو حلقمه ياحساس م. نيهشت ماهه بودم و سنگ !يسمونيس يبه جا ردهاش رو به اسمم ك نياز زم يكيهم دو دونگ 
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 : رضا معترض به دخترش ديرفت آسمون و حم يزد آخ آخم م يم
 . نكن تيمامان رو اذ. ييعسل بابا؟ نكن بابا ـ

به . بودم هفده سال ازم بزرگتره دهيها فهم يكه تازگ يبه اون مرد. كردم يدو متر و چهارشونه نگاه م كيخندون به اون مرد قد بلند نزد من
 .داد يزنش رو ماساژ م يورم كرده  يخوند و دست و پاها يخاص زنگ دارش شعر م يزد و با اون صدا يكه كودكانه حرف م يمرد

جنگ . اعظم بودخاله .بود ديحاج مج. گفت كه من بودم يم ييبهزاد از روزها. آقا جون شدم و با بهزاد هم اتاق يمهمون خونه  يهفت ماهگ از
گفت و . كس برام نگفته بود چيگفت كه ه يياز روزها. مونده بودن ادشيبه  يكه بچه بوده ول نيگفت كه با ا يياز روزها. يخونه خراب يبود و كل

 .تا خوابم برد گفت
 . شت شده بودمواقعا ز. برجسته ام نگاه كردم يبه دماغ بزرگ و لبا ييروشو ي نهيتو آ. از جام بلند شدم يبا سخت صبح

متورمم تو اون ها جا  يكه فقط پاها دميبهزاد رو پوش يها ييدمپا. بلندم رو جمع كردم پشتم يو موها دميگشادم رو پوش يبلند صورت راهنيپ
كه  يچشم تو دو. كه پر از تعجب بود يتو دو چشم. آشنا افتاد و دست و پا زد و غرق شد اهيدر رو باز كردم و چشمام تو دو چشم س. شدن يم
 يكه تو صورت مرد ييتو چشما! هيدونستم چ يرو كه نم يزيكرد باور كنه چ يم يزد و سع يمن و شكم برجسته ام، تند تند پلك م به رهيخ

 ....بودن كه

 كه  ياحساسم را از روز ديق «

 شدم  زن

  زدم
 گرفتم  اديكه مادر شدم  يروز

 زن  كيمادرم نه  كي تنها

  رميكه بم يروز و
 فهمند  يم همه

 زن بود  كيمادر اول  نيا

  كيتر  قبل
  دختر

 لگد مال كرد  يمرد كه

 » . دخترانه اش را يايدن تمام
حلقه  يپاندول يصندل يها يدستاش رو دور دسته . كرد يبه شكم بر آمده ام نگاه م رهياون از جاش جم نخورد و خ يقدم برداشتم عقب ول هي

 دمشيكش شتريدست گذاشتم دو طرف لباس بلندم و ب. ييروشو يرفتم عقب و خوردم به در بسته  گهيدم دق هي. داد يكرده بود و فشارشون م
 !اومدم رونيكه دختر كوچولوم زد از اون غرقاب نگاه ب يآشناش نفسم بند اومد كه با لگد يچشما رينفس گ ياهيتو س. نييپا

 .نكرده رفتم كه برم تو اتاق سالم
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 !سالم خانم مهربان ـ
شكسته  ياون روز و دعوا و پا ادي. بدش به من ش،يخوا ينم! هيچه جگر نيگفت درد گرفته بب يكه اگه بود م يخال يتيگ يجا! من يخدا يوا

 ! زيو سورپرا يريمن پر شده بود از غافل گ يكرد؟ تمام زندگ يجا چه م نيآقا چشم قشنگ ا! افتادم ش،يبرات خواستگار امياش و م
 .ديسالم آقا، خوش آمد ـ

 . مردد بود كه كمكش كردم يعالمه كنجكاو كي ونيسوال و جواب، م ونيگفتن و نگفتن، م ونيمن كرد م من
 د؟يدوست بهزاد هست ـ
 . سيرفتم انگل ليتحص يادامه  يساله منم برا كياون  قيو به تشو ميوقته كه باهم دوست يليبله، بله، من و بهزاد خ ـ

 .رو آورد باال و نگاهم كرد سرش
 اد؟ينم ادتونيمن رو  ـ

 . سر تكون دادم يبه عالمت نف. اومد ينم ادمي يشد صداش تو ذهنم بمونه ول يداشتش باعث م نيكه حرف س يمثل سالم و هر چ يكلمات تلفظ
 ونه؟ادتيشد،  فيكه عروسكتون كث يكرد، همون روز ريروش گ يهمون موقع كه پاتون تو نرده ها ؟يتو جو ديبار افتاد هي ادتونهي ـ

. دمشيوقت ند چيه گهيكه د يدوست. بهزاد يمياومد كمكم كه همون باعث شد بشه دوست صم اهيو چشم س يپسر تپل هي. اومد يم ادمي آره
 .دميشن يرو بدم بهزاد صداش رو م يخواست كه گوش يزد و م يزنگ م يكه فقط از پشت تلفن وقت يدوست

 .استراحت كنم رميمن خسته ام م ديبخش يم! اومد ادميبله  ـ
 . حالتون نيبا ا ديببخش د،ييبفرما ـ
 . اشاره كرد به شكمم و
 .سراپا نگه تون داشتم ـ

و رو  يكه پشت به ورود نميتونستم سالن رو بب يدر م يرو به رو ي نهياز تو آ. شكم بزرگ و افتاده ام و رفتم تو اتاق سابقم ريگذاشتم ز دست
شهر سرما افتاده و بهزاد سر به  يملكه  هيشب دشيكه تو شنل سف يو من اون جا عروسم، عروس ميتانداخ يكه خونوادگ يبه عكس دسته جمع

عروسك سبز  هي دميد. در آورد يزيچ هيو  بشيكه دست كرد تو ج دميد. جا قطبه نيكنه ا يندونه فكر م يگفت هر ك يذاشت و م يسرم م
تا نگهم  دشيكه آقا چشم قشنگ كش يكه بعد از اون روز يهمون. بود زونيه ام آواز كول شهيرنگه و من مطمئن بودم اون الكپشت منه كه هم

 يو بفهمم كه اون الك نميتونستم بب يم يبود ول اديكه فاصله ام ز نيبا ا. مطمئن بودم و باور نداشتم. نكردم داشيپ گهيداره و باهام حرف بزنه د
 .منه كه عاشقش بودم

 . حال و احوالم باشه يايبود تا راحت تر بتونه جو دهيخر ليبرام موبا ديها حم يتازگ
 .ييسالم بابا ـ
 عروسك؟ يخودم، چطور يسالم مامان خوشگله  ـ

 ؟ييكجا. خوبم، ممنون ـ
 ! در رو باز كن دم درم ـ
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 .خواستم يخواستم اون جا باشه، نم ينم. داد يبد م يدلم بد طور گواه دم،يدونم چرا ترس ينم
 .چيه گهيو سالم گفتن چشم قشنگ و د يكن يم يجا چه غلط نيو سكوت و تو ارها خانم خوشگله  يصدا

 ! ؟يشيرد نم نايرها ا يخونه  يلومتريك ستيمگه نگفته بودم از ب ؟ييجا نيا يواسه چ ـ
 ....بهزاد كه شيمن اومدم پ يمهدو يآقا ـ

 .يتو غلط كرد ـ
 . ستيترسه و براشون خوب ن يسر و صدا م نيا االن رها خانم از! كنم آقا يخواهش م! ام رو قهي ديول كن ـ
  ؟ياسم زن من رو آورد يواسه چ ؟يكار دار يمن چ يتو به رها. يببند فكت رو عوض ـ

 . ديكش ريدلم ت ريز ديچيرضا و چشم قشنگ تو سرم پ ديبهزاد و حم يصدا
 . اومد باال بهزاد

 است؟ وونهيكه پاك د نيزده به سرش، ا ريرو بگ يابونيغول ب نيا يجلو ايرها ب ـ

 .نييپله ها رو رفتم پا يكي يكيگرفتم به نرده و  دست
 .اول ي پله

 !يديراه م متونيرو به حر ييسر و پا يتوئه بهزاد كه هر ب ريتقص ؟يجا واسه چ نيا يشرف اومد يب يتو ـ
 .دوم ي پله

 !رممحت يخونواده است آقا نيخونه و ا نيفقط به حرمت ا دمياگه جوابتون رو نم ـ
 !چند تا نقطه داره؟ يدون يهان؟ تو اصال م! ه؟يچ يدون يتو حرمت م ـ

 . سوم ي پله
 !ياحترامش رو نگه دار ديرضا تمومش كن لطفا، كاوه مهمونه منه با ديحم ـ

 . چهارم ي پله
 !حرفا رو نيجمع كن ا ـ

 .يبعد ي پله
رضا بود  دياون رو دست حم يرضا، دستا ديحم كليقد و ه زونيهم آوبهزاد . اش قهيچشم قشنگ و دست به  يپشت به من و رو به رو دمشيد

 .نگاه پر از حرصش رو داد به من يكه باز اون مخمل ارهيرو از چنگ اون در ب شينفت يلباس آب ي قهيداشت  يو سع
نرفته؟ اگه رفته بگو تا بگم باز كه  ادتي! يدادم دست از سر خودش و خونه شون بردار غومياون بار كه دادم بزننت كمت بود آره؟ بهت پ ـ

 . تونم بكشمت ياالن زنمه و م ياون دفعه رها زنم نبود ول. بار جفت پاهات رو بشكونن نيبزننت و ا
 ؟يلت و پار كرد يرضا كار تو بود؟ تو اون روز كاوه رو زد ديحم ـ

 .مطلق ياهيكاوه و رها مراقب باش بهزاد و س نيحس ايفقط  .دميآخر رو ند يكرد و پله  رهينگاهم رو ت يجلو ياينگران اون، دن يچشما ياهيس
اون  نيخورد و من گرفتار ب يورق م تشيصفحه از شخص هيكتاب ترسناك و مرموز  هيبودم كه هر روز مثل  يكه باز كردم تو بغل مرد چشم
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كه باز به دلم هراس  يتو آغوش مرد. ينگراناز  ايكرد از خشمه  يسرخش معلوم نم يكه چشما يتو آغوش مرد. صفحه ها منتظر انتهاش بودم
 .ترسوندم يانداخت و م يم

 عروسك؟ يـ بهتر

بود و نخواست آزارم  هيكه تو سا يخواستم به اون كس يم. ناگفته بودن يكنم كه چشماش آشنا و پر از حرف ها دايرو پ يچرخوندم تا كس سر
زد، چرا ؟ چون  رحمانهيخوام كه اون روز مرد امروزم تو رو ب يخوام، عذر م يعذر م بود با نگاهم بگم كه دهيبده و به نظرش آفتاب رو بهم بخش

 .با زور تصاحبش كرده بود شهيخواستش و مثل هم يبود كه دل اون م يكس شيپ تدل
 .كرد يساكش رو جمع م يكه رفته بود و بهزاد ناراحت و عصب يكه نبودش، كس يكس

شده  دنيكبوتر احساس و خواستن من موفق به رس يك يول. موندنش پر زد يبهزاد رفت و دلم برا. نهيبب نموند تا دختر كوچولوم رو. رفت بهزاد
 .دميو من باز نفهم يواشكيخبر و  يب. يتيخبر نشست رو انگشت دست چپ گ يكه حاال بار دومش باشه؟ بهزاد رفت و انگشتر و نشونش ب

 يبه ب. خورد يكه از تنش به مشام زنانه ام م يحيتند و مل يرضا، با بوها ديكم رنگ حم از حضور يبا سخت. گذروندم يماه رو با سخت كي اون
پچ پچا و . حس كردم نيدونستم چ يكه نم ييزهايچ هي. بودن دهيجنب ميحس يزن بودم و شاخك ها كيمن . هاش واسه رفتن و نموندن يقرار

 يتپش ها يدلخوش به صدا. شد يهام م يو كنجكاو دنيپهنش مانع از پرسپت و  يدو ابرو نيكرد و اخم ب يام م وونهيد زشير يخنده ها
ذاشتم رو شكم سفت و بزرگم  يدست م. كردم يگذروندم و هر بار كه احساس خطر م يرو م اميا نيقلبم وصل بود تمام ا يكه به تپش ها يقلب

گفتم و دخترم هم نوا با ساز  يم. عادت من رو به ذلت برسونه نيترسم ا يگفتم م يم. گفتم كه نگرانم يزدم و م يمو با دخترم، با عسلم حرف 
كه خودش هنوز  يمادر كي. مادرم كيمن . تنها نبودم گهيمن د. كرد يم يمعترض لگد پرون يخورد و گاه يغم دل مادرش آروم آروم تكون م

 . ستيكه ن يربه مادرش داره، ماد ازيكودكانه ن
 .شدم دارياز خواب ب يدرد بد با
 !مامان. كمرم يخ، مامان؟ واآ ـ
 يهزار رنگ ب يايدن نيكه من رسما مادر بشم و دختر كوچولوم پا به ا نيوقت ا. وقتش بود د،يكش ريدلم ت ريز. تو كمرم ديچيدرد كشنده پ هي

 دميدرد كش! شد يون هم باز نمكه نه با دست، كه با دند يگره ا. و گرهمون بده به هم اديب ديمن و حم ونديپ نيوقتش شده بود تا ا! رنگ بذاره
راستم رو هم گذاشتم  يپا. رو برداشتم قيعق حيو با دست راستم تسب نييچپم رو از تخت گذاشتم پا يو پا دميدرد كش. و مالفه رو چنگ زدم

تماس از تماس  نياولرو كه تو  يمرد يمردم رو، شماره  يو و شماره  دميدرد كش. چنگ زدم يرو از رو پا تخت ميو با دست چپم گوش نييپا
 . كرده بودم رو، گرفتم وياسمش رو س ياراضطر يها

 !اول و انتظار بوق
 !دوم و انتظار بوق
 !يسوم و انتظار و دلواپس بوق
 .من يرو ختنيباره فرو ر كيبه  ،يوقت شب زن نيا هيو ك ،يالو گفتن مرد يچهارم و صدا بوق

و  يمرد يشده  يزيرها چ ينجوا. كور شدن من و الل شدن اون. اون مرد يو الل بشو يبود زن يك. ناباور من و سكوت و هراس اون سكوت
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 .قطع من يزدن دكمه 
 :اومد ادميشعر فروغ به  نيها ا تيدرشتش تو چشم واقع يها كهيدونم چرا تو اون همه درد و بدتر از همه شكستن روح و رفتن ت ينم
 يكه به من داد يدل نيا ستيدل ن.... «

 كن  شيآه، رها ده،يتپخون  در

 و هوس دارش  ياز هو يخال اي

 » .... كن شيمهر و وفا بنديپا اي
 . بلند شدم انيگو يعل ايدست گذاشتم رو زانوهام و . قطش كردم. قرمز رنگم زنگ خورد يكوچولو ياينوك يگوش

يا . تنم و دوباره زنگ و دوباره يتو تمام سلول ها ديچيپدوباره درد . خوندم و قدم زدم بيجيلب امن  ريزنگ رو دوباره قطع و دوباره ز دوباره
 َله مادنْ ال عم مادگاهى ندارد گاه آن كه تكيه  اى تكيه (ع (. 

 . حكمتت رو دميبعدها فهم يول يكرد يكردم و فكر كردم شونه خال هيكه تك ييكنم مثل تمام اون روزها يم هيبازم بهت تك دارم
 .)كه فرياد رسى ندارد  فرياد رس آن يا(و، و ياغياثَ منْ ال غياثَ َله  گهيد ريدرد نفسگ هي دوباره

از من بنده  يو رو برگردون يبكشم و تو بشنو اديفر ديهنوز من با اي يرس يم ؟يرس يام م دهيدل محنت كش نيا اديبه فر ؟يرس يم ادميفر به
 !نذار مثل من بشه، نذار. به خاطر دخترمه ادميبار فر نيا! ؟يريتو گوشهات رو بگ الميداد بزنم و تو خ ديات؟ من با

 .) اى پشتيبان ضعفا(يا عونَ الضُّعفاَّء  و
 .آبم سهيدرد و پاره شدن ك عيحجم وس كي! ريدستم رو بگ. يكن ميبانيخوام پشت ياالن م. دارم اجياالن بهت احت من
 !اومد يكه انگار از قعر چاه م ييبا صدا. زدم داد

 .ان، آقا جونمام ـ
و من تو آغوش برادرم . بغلم كرد د،يچراغ رو روشن كرد و من رو كه تو اون حال د. اومد داخل يا رهيو شلوارك ت يباز شد و بهروز با ركاب در

مامان  از عرقم و سيخ يبوسه زد به موها! شيلخت و عضالن يرو بازوها ختيدرد دلم كه ساكت شد و اشكم ر! فرو رفتم و دردام ساكت شدن
 . تو خونه شده بود يچه ولوله ا. نيو انداختش روم و بردم تو ماش ديمالفه رو از رو تخت كش. رو صدا كرد

 .اديرضا ب ديبهروز مادر زنگ بزن حم ـ
 : تمام توانم گفتم با
 ! نه ـ

و سرخم رو كه  يفندق يشماچ يينامر يكرد و خواست بخونه نوشته ها زيچشماش رو ر. پر از اشكم كرد يبرگشت نگاه چشما بهروز
 . نگاه برادرم بستم يدفتر نگاهم رو از رو شاگرد ساع. بستمشون

 ره؟يذاره و م يزن پا به ماهش رو م دهيم يچه معن. زنش شيموند پ يخواست م يم. ميزن يزنگ نم ست،ين يازين ـ

. باز لبخند زدم يكنه، ول يگر تيطور حما نيتونست قبل تر ا يم كه نيبود، با ا ريكه د نيبرادرم كه با ا تياز حما. اون همه درد لبخند زدم تو
از  يناش غيو به ترمز و ج. اومدن بنفشه لبخند زدم مهيبه سراس. مامان لبخند زدم يمادر گفتنا زيبه عز. آقا جون لبخند زدم ؟يبه رها بابا خوب
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 . اخم كردم ابونيآسفالت خ يرو ينيماش ريشدن تا دهيكش
 ؟ مامان، دردش گرفته؟عروسك يشد يچ ـ

زانوهام تا بغلم كنه كه  ريدست گذاشت ز. اديب ادميو  نميو نخواستم كه بب دمياش رو د ختهيبهم ر يو موها غهيپلكام اون صورت هفت ت يال از
 . بهروز رو چنگ زدم يبود شونه  دهيچيانگشتاش پ يمامان ال قيعق حيكه تسب يبا دست راستم، همون

اومد  نگيعقب رفت و از پارك ديتوجه به حم يعقب و در سمت من رو بست و خودش هم نشست و ب ديرو كش ديو حم شد ادهيپ نيماش از
تا درد ! نكنه تيدهنم تا ناله هام برادرم رو اذ يلبم رو گاز گرفتم و مشتم رو گذاشتم جلو. داد يم تشيتند بهروز نشون از عصبان ينفسا. رونيب

 .زهيفاطمه گفتنام به گوش برادرم نخوره و اون معذب از مرد بودنش به هم نر ايتا ! رم نشهبراد دنيدرد كش عثبا دنميكش
نمدار  يراهرو برگشتم و به چشما چيو قبل از پ. و بردنم لچرينشوندنم رو و. رفت و با دو تا پرستار برگشت. نگه داشت مانيبخش زا يجلو

 يكردن و لب هاش به زمزمه  يشدم كه چشماش التماسم م رهيخ يبه برادر. ادد يعذاب وجدان م ينگاه كردم كه تمام تنش بو يبرادر
رو  نانياطم نيمطمئن، ا يكردم و با لبخند ينگاه برادر. ديلرز يمرداد ماه تمام تنش م يكردم كه تو گرما ينگاه به برادر. دنيجنب يم ييآشنا

 ينگاه برادر. رفتم كه مادرانه دخترم رو در آغوش بكشم منيسش انف يبهشت ميفوت كرد طرفم و تو نس. بهش دادم كه خوبم و خوشبخت
. تا بلند شم نهيش يم. اميمونه تا ب يم. دونستم هست كه من هم باشم يكرده بود و من م يرو تو اون سالن خنث ارض ديكردم كه تمام حضور حم

رفتم با . نگاه برادرم كردم و رفتم. نهيب يهام رو م يمن خوش ديدو اون تو حس ج شميمن مادر م. كنه تا ببخشم يم هيگر. نكنم هيخنده تا گر يم
 :تو وجودم تا با نگاه كردن به دخترم بگم نهيبش يدردها لذت نيا يآور اديدرد كه بعدها از به  يكل
رانده شد به  يبيس يسرخ يپدرم آدم، به وسوسه  يكه روز يبهشت! و بهشت رو تصاحب كردم دميمن درد كش! تا مادر بشم دميمن درد كش ـ

 .هبوط و مرا گرفتار كرد
 . خودم و تمام الغوث گفتن هام يپر از درد، من بودم و خدا ياون لحظه ها تو

 . دميامنش خواسته بودم آن چه را كه نرس ي هيسا ريكه در ز يكه گفته بودم و كتاب مقدس ييها... ا اي كيمن و  يبودم و خدا من
كه خود كودكانه آغوش  يبود، به گوش مادر جوان ناتيآهنگ كا نيكه خوش آهنگ تر ينوزاد ي هيو گر عيسدرد و كياتاق و  كيبودم و  من

 .كرد يمادر را جستجو م
لرزونش نشون از  يكه چونه  يپناه يموجود كوچولو و ب هي! آوردن باال مياشك يچشما يرنگ، كله پا جلو يموجود كوچولو و پر مو صورت هي

موجود ! كنم يلحظات هم تنهاش نذارم و به خاطر اون زندگ نيكه همون جا قسم خوردم تو سخت تر ييكوچولوموجود ! داد يترسش م
 يو دست بكشم به اون موها و دستا رمشيكرد كه تو آغوش بگ يم كيمن تحر يحس رو تو نيا دشيكه سر پر مو و بهم چسب ييكوچولو

 ينيا يداره بدون يمن، چه لذت يبچه . من و اون مرد خائن يبچه . رضا بود ديحم من و يكه بچه  ييموجود كوچولو. مشت شده اش رو ببوسم
 !رتشيتونه ازت بگ يكس نم چيه. تونه طلبش كنه يكس نم چيه. بشه شتونه منكر يكس نم چيكه جلوته مال توئه و ه

 چشمام رو بستم  باز«

 اون چه رو كه هست  نمينخواستم بب باز

 چه رو كه بود  اون
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 مونه  يرو كه مچه  اون

 بستم و كور شدم  من

 بست و الل شد  اون

 همه كر و كور  نيا انيمن م و

 » . كردم يبه نوزادم، دلدادگ دلخوش
 چيكه جلوته مال توئه و ه ينيا يداره بدون يچه لذت. من يبچه . من و اون مرد خائن يبچه . رضا بود ديمن و حم يكه بچه  ييكوچولو موجود
 !رتشيتونه ازت بگ يكس نم چيه! تونه طلبش كنه يكس نم چيه! ش بشهتونه منكر يكس نم

 نيزتريدونستم عز يم يول! دونستم چقدر دوسش دارم ينم. مادر شدن توام باهم بودن بيبا حضور پر از شوق و حس غر مانياز زا يناش درد
 گهيرو دارم كه د يكي. رو دارم كه به خاطرش بجنگم يكي. كنم يرو دارم كه براش زندگ يكيبه بعد  نيدونستم از ا يم. مهيموجود و كس زندگ

 نميخواستم زنونه به جنگ مردان سرزم يو من م. مادر جنگجو هيبهتره بگم  ايخواست؛  يم يمادر قو هيدخترم . حال حاضر نباشم يرها نيا
كه  ينيمردان سرزم. زنانه ام رو ازم گرفته بودن تيكه تمام هو ينيسرزم يمردا. از خروارش رو اطرافم داشتم يكه مشت ينيمردان سرزم. برم

 .دونستم ينماز قدرتشون  چيه
عطر گل  يكرم رنگ و پر بود از بو يوارهايبا د يخصوص ياتاق دو تخته  هيبردنم تو . بود دهيرضا اون جا هم پولش رو به رخ كش ديحم ظاهرا

 يم يچون منتظر گل رز خوشگل خودم چشم به در انتظار كشون، لحظه شمار. دميكدومشون رو ند چيبودن من ه زونيآو واريكه از در و د ييها
 .  كردم

سبز كم  يروم رو برگردوندم طرف پنجره و اون پرده . اومد تو ميرز سرخ و مر ياز گل ها يبا دست گل بزرگ زيرضا مرتب و تر و تم ديحم
كماكان لجوجانه  يول. تونستم بفهمم يم گارشيتند عطر س يرو از بو نيا. خراب و كج و معوجش، اومد كنارم يبه دراپه ها. رنگ چشم دوختم

سرم رو . همون دستش بازوم رو فشار داد يسرم و با انگشتا يدست راستش رو گذاشت باال. كنارم به صورت كج نشست. كردم ينگاهش نم
اون قدر زن شده بودم كه فرق  گهيد. نداشت ينگحناش برام ر گهيد. كنار گوشم ي دهيچسب يبغلش و لبش رو چسبوند به موها ريز ديكش

 .همه ادراك رو نياون قدر بزرگ شده بودم كه بتونم درك كنم ا گهيد. بفهمم يانگمرد ازيمحبت مردانه رو با محبت ن
 .فاصله گرفتشد و ازم  خيس يافتاده بود روم كه با اهم كس بايتقر. چپش رو از رو شكمم رد كرد و دست راستم رو گرفت تو دستش دست

 ياومد م يم يافتاد و هر ك ينم ديحم يخنده از رو لبا. عروس و نوه شون دنياومده بودن د ينيريش يبابا و مادر جون بودن با جعبه  حاج
و من  كه نفس همه به نفساش بند شد يدختر. بود نايا ديحم يدخترم تنها دختر تو خونواده . نهياون رو تو تمام حركاتش بب يتونست اوج شاد

 . دلم از حضورش قرص
مادر جون تو بغلش . و كوچولوش رو بوسه بارون كرد يصورت يو دستا ختيرضا اشك ر ديحم. پرستار تو چرخ روون كوچولو آوردش يوقت

 انتيخ خكردم حس تل يم يسع يهمه خوشحال نيآقا جون تو گوشاش اذون و اقامه خوند و من خوشحال از ا يفشارش داد و حاج بابا با اجازه 
 ! كردم از حضور دخترم لذت ببرم يم يسع! بره ادميكردم فعال  يم يسع! مرو فراموش كن دنيد

 . رضا گرفتش تو بغلش و آوردش كنارم ديحم
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 . توئه، گرد و چاك داره يچونه  نيكن رها، چونه اش ع گاشين ـ
 .غنج رفت دلم

 .توئه عروسك نيرها غبغبش هم ع ـ
 .شدم يشاد غرق

 . بابا كه كپ مامانش شده يفبر ديسف ـ
 . چه بهتر ـ

 . مرد ناصاف، صاف نشده نيدونستم داداشم هنوز دلش با ا يم. رضاست ديدونستم داداشم حواسش كامال به من و حم يم. بهروز بود يصدا
 . دميخند

 ! چه خوشگله نيبب نش،يبب ايسالم داداش، ب ـ
 . رشكنارم، خم شد رو صورت گرد و كوچولو و پف دا اومد

 . مياصال تو بگو رها، ما زشت هم دار. خوشگل باشه دميبا. خانم ماست مثال يدختر آبج ؟يپس چ ـ
 . شد يكيپرستار  رونيب رونيب يدخترم با صدا ي هيگر يصدا
 . اشتبود حرفش برو د مارستانياون ب ياصل ياز سهام دارا يكيانعام تپل داد بهش و خودش موند داخل اتاق و چون  هيرضا  ديحم

 .ديدو ينگاهش بره وار م شيداشت و تو گرگ و م يبرنم شيخاكستر يچشم از چشما ديبود كه حم يزن جون و خوشگل پرستار
 . يداد به هر نگاه يجا، كنار من و دخترش، چه راحت نگاهش رو لو م نيا. شد يابر دلم

همسرم برهنه بشم  يطور جلو نيا گهيد يكيكه در حضور  نياز ا. ام رو درآورد نهينازكم رو باز كرد و س يصورت راهنيپ يدكمه ها پرستار
 . مردم يايح يب يرو دادم به چشما نميام و نگاه شرمگ نهيدست گذاشتم رو س. شرم داشتم

 . رونيب يبر شهيم ـ
 :ن به من، آروم و آهسته گفترضا و دوباره دادشو ديو پر از نرخ حم اهيو س زير يبعد نگاهش رو داد به چشما. با تعجب نگاهم كرد پرستار

 !يچقدر با شوهرت فرق دار ،ييايچقدر با ح ـ
 . بودم دهيتن و بدن پرستار اشتباه ند يرضا رو رو ديگاه به گاه نگاه حم دنيدرست بود، من سر پس

 . شدم يدگيزدم كنار و چشم تو چشم اون همه در يشدم، با دست، پرستار رو كم زيخ مين
 .يرو بود شبيهر جا كه د ايخونه  يبر يتون يو تو م شميپ اديبگو مامانم ب. ندارم يازيبه بودنت نجا  نيا رون،يبرو ب ـ

بلند خودش رو رسوند بهم و مچ دستم رو گرفت تو دستش و فشارش داد و از  يبا گام. آتشفشان شد. كرد دايعمق پ. چشماش كدر شد رنگ
 :ديدندوناش غر يال
  ؟يبلغور كرد يچ ـ
 . آشكار گرفته بود يتمام تنم رو رعشه ا يشدم تو چشماش و خواستم كه ازش نترسم ول رهيخشم خ با
 ؟يخورد يگفتم چه گه ،يالل شد ـ
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 . باز كردم كه حرف بزنم دهن
 . تو دهنت زمير يدندنات رو م ،يكلمه حرف بزن هيخدا  يبه خداوند ـ

 .كنم يم يجا خال شهيداره و من باز مثل هم يعمول گام برمچند قدم جلوتر از حد م شهيكنه، مثل هم يم يدست شيپ شهيهم مثل
 ! لطفا رونيب ديبر. كرده مانيآقا؟ خانومتون تازه زا ديكن يكار م يچ ـ

 : لرزونم بود، خطاب به اون و نگاه به من يپر از خشم و چونه  يچشما ي رهيهمون طور كه خ ديحم
 !هستم دربستنوكرتم . ميكن يهمون م ديشما بگ يچشم خانم هر چ ـ
 !ديگستاخ يليبرون آقا، خ ديبر ـ
كارش خون به پا كنم؟ نه  نيكرد اون قدر دوسش دارم كه به خاطر ا يكرد؟ فكر م يفكر م يچ. جواب اون كار بچگانه اش رو دادم يپوزخند با

 .نبودم، مادر امروز بودم روزيد ياون رها گهيكرد، من د ياشتباه م
اولش درد . ام نهيگذاشتش رو س. رو ونيو گر ديبدم اون عروسك تپل و سف رشيش ديداد كه چطور با ادمي بدون حرف رونيكه رفت ب ديحم

 ياحساس كردم دارم تو آسمون آب. كرد ينم يبرابر ايدن يتو يلذت چيو ه زيچ چيكه با ه يبعد تمام تنم پر از لذت شد، پر از لذت يداشت ول
ترش رو چسبوندم به  كيكوچ يكوچولو و بندا يانگشتا. ختميش رو بوسه بارون كردم و اشك رمشت شده ا يدستا! كنم يم ازپرو يخوشبخت

 . خوندم و فوت كردم بهش يالكرس تيو آ ختمياشك ر. و نگاهش كردم ختمياشك ر. ختميگونه ام و اشك ر
 يزيكم چ. رو دعوت كرد ليشام كل فام يحاجكرد و بابا  يآقا جون دو تا گوسفند جلوم قربون. دميرو ند ديكه مرخص شدم حم مارستانيب از

 . طعم دختر دار شدن نهيريپسر باالخره دختر دار شده بود و چقدر ش يبعد از قطار يمهدو ييحيحاج . نبود
حرف  بود و بدون داريبنفشه تمام مدت پا به پام شبا ب. گفت كيتو اون مدت بهزاد زنگ زد و تبر. آقا جون موندم يروز طبق رسوم خونه  چهل

 .كردم يكرد و سكوت م يجواب اون همه سوال سكوت م يكرد و ب يپر حرفم نگاه م يبه چشما
كه مادر جون  نيتا ا! يو من خوشحال بودم و راض. رفت ينشست و م يم يساعت كياومد و  يحرف و بحث م يرضا تو تمام اون مدت ب ديحم

كه  ديحم. اون چند ماهش كرده باشه ياز مامان و زحمتا يو هم تشكر ميزندگهمه مون رو دعوت كرد خونه شون تا هم من برم سر خونه و 
 .و دختر خوشگلم رو گرفتم تو بغلم نشياومد اجبارا نشستم تو ماش

 .نگاه من رو عسل كرد ياز مدت بعد
 .اديرها چقدر مامان شدن بهت م ـ

. نخواستم باهاش لج كنم. دستش رو دنده ريرو گرفت گذاشتش ز دستم. لبخند زدم نيريو ش دينه به حرف اون، به اون نقش جد. زدم لبخند
 . نخواستم

من رو پا  ديرها با ،يعشوه ا ،يناز هي. يترس يهمش ازم م ،يديتو محلم نم ،يتوجه يتو به من ب! دارم ييازهايمردم ن هيمنم . من رو ببخش رها ـ
 !يمن گمراه رو سر به راه كن يبتون ديبا ،يبند خونه ام كن

كردم و بلد نبودم با مكر  يرو برآورده م ازهاشين ،يازين چيبدون ه. كه زنش بودم فقط اطاعت كرده بودم يمن تو اون مدت. گفت يم تراس
 . مردانه اش رو يها يزنانه ام رنگ و لعاب بدم خوش
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درست ده روز  ديحم يروع كردم ولمن ش. عسل و مشت بسته اش رو گرفتم و خواستم كه از نو شروع كنم يآزادم رو گذاشتم رو دستا دست
اون همه  ف،يدوباره من ضع! رو با خشونت دستاش فميبعد از اومدنم به خونه مشتش رو به بوسه گاه تنم آورد و بوسه زن نوازش كرد تن ظر

 . بود اون روز يبد يزييچه عصر پا دادم،قدرت رو از دست 
 خواهم  يمن بوسه نم «

 كند  يدرد م تنم

 تو  يه مردان يها مشت

  يك تا
 زنانه ام  فيخواهند بر تن ظر يم

 بزنند؟  بوسه

 كن  بازشان

 بكش  مياسيتن  بر

 » . است فيلط يقرار نوازش يسخت ب دلم
هر  نمونيشده بود و شكاف ب نيشكاك و بدب. ذاشت به تلفن ها جواب بدم ينم! خونه مون اديذاشت بهروز ب ينم! پدرم يذاشت برم خونه  ينم

 .كرد يم داديب روزيتر از د قيروز عم
كوه آتشفشان  نياز قبل شده و ا شتريطاها ب ييزناشو يدونستم مشكالت زندگ يم. خبر هم نبودم يگرچه ب! خبر نداشتم يليخ رونيب يايدن از

دونستم بهزاد  يم. هشد ريپسر عمو ام يدونستم خواهر كوچولوم دلباخته  يم. سازه يدونستم بنفشه با عمو رسول نم يم. خاموش فوران كرده
 . به واقع رها بشم ديرها بودن بسمه با نيا گهيدونستم د يبه مامان گفته و م ييزهايچ هي يتيگ يدرباره 

بود من  يهر چ يول. كرد يقرارترم هم نم يب. كرد يروابطمون كم نم ياز سرد يزيمن چ يزنانه  يازهايو ن ديپر از هوس حم يها يآغوش هم
و دلخسته از  يهمبستر يازهايراز و ن يمنم تشنه . داغ و ملتهب يشبانه و بوسه ها ينوازش ها يتمام هم جنسام تشنه زن بودم و مثل  كي

. از حس خواستن و خواسته شدن زيزن بودم لبر كيزن بودم كنار تمام بودن ها و نبودن ها بدون انكار  كيمن . يدم گوش يها وعدهدروغ ها و 
 . و مرد بودن مردانه يزنانه از مردانگ يپر از تمناها. شدن دهيرستبه پ لياز بودن و م زيلبر

 ؟يچه شكل ؟يچطور يكردم به تمام رموز مادرانه وارد بشم ول يم يكرد و منِ ناوارد سع يم يتاب يب عسل
. كردم يم هيگر يها هيگر يرو صورت گرد و تپلش و من هم همپا ختير يخوشگلش قطره قطره م يو اشكا ديكش يم غيكوچولوم ج دختر

و باز  ديكه در اتاق با شدت رو پاشنه چرخ. رضا خواب بود و حسام هم اصفهان ديحم. هيمادر جون و حاج بابا رفته بودن سور. خونه نبود يكس
 . شد

 !دياگه گذاشت ميمرگمون رو بذار يكپه  ميخوا يم قهيدو دق! توله سگ رو نيخفه اش كن ا ـ
 . مامان بچه ام از دست رفت يبذار برم خونه ! فهمم چشه يكارش كنم؟ خوب نم يچ يگيم ـ

 نهيكه با دست راستش زد تخت س رونياومدم از تو بغلش بكشمش ب! كنه تشيبخواد اذ دميترس! دميترس. رونيب دشيجلو از تو بغلم كش اومد
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 يآخ من با صدا. ن شكست و من خرد شدماو نيزم ميرو كنسول و هم زمان هر دو افتاد يام و عقب عقب رفتم و خوردم به گلدون بلور
نگاه كردم كه عسل رو به  ديبا وحشت به حم. شدم سيپام، خ ريدست گذاشتم ز. سوزش نشست تو جونم هيدرد و  هيو  ديچيشكستنش تو هم پ

دوباره دست گذاشتم . ودكرد و دخترم تو بغلش آروم گرفته ب يتوجه به من آروم آروم پشتش رو نوازش م يشكم گذاشته بود رو شونه اش و ب
 .سوخت يبه خودم كه اومدم رو تخت بودم و پام بد طور م. دمينفهم يچيه گهيو ترس و د يو دوباره لزج

 ؟يشد داريب ـ
 . نميخواستم چهره اش رو تو نور كم جون چراغ خواب بب يرو كامل باز كردم و با تالش م چشمام

 ! يپاشو، پاشو بچه ام هالك شد از گشنگ ـ
 دميولع خوردنش رو د يام رو كه گذاشتم دهنش وقت نهيس. دمشييو بو دميتو آغوشم و بوس دمشيسم دخترم جون گرفتم و بدون حرف كشا با

تو  يو گاه ديكش يام رو چنگ م نهيبا ناخناش س. باز نذاشت بازخواستش كنم. و باز نذاشت حرف بزنم تيحس مادرانه ام غلبه كرد بر عصبان
 . گرفت يشد و خوردن رو از سر م يم رهينمدارم خ يبه چشما تاقروشن ا كيتار

 يدل تو دلم نبود و م. شميپ اديو خواستم كه فردا بعدازظهر ب يتيزنگ زدم به گ. رميبزرگ بگ ميتصم هيباعث شد  يكرد ول يم تميپام اذ درد
 . انجام دادنش بودم يمصر برا يول! شهيبفهمه خونم حالل م ديدونستم كه اگه حم

 !كشتت يبفهمه م! است وونهياون د! ترسم يرها م ـ
 نه؟ اي يكمكم كن يتون ينباشه فقط بگو م تيتو كار ـ

 ! شو الشيخ يآخه، رها جان ب ـ
 ! كالم بگو هينه؟  اي يتون يم گميم ـ
 !خودت گفته باشم يشد پا يهر چ يباشه، ول ـ

*** 

 .دمشيو گرفتمش تو بغلم و اون قدر بوس دميپر
 .يريزنج ي وونهيرو اون ور دب ،يـــيا ـ

 : گفت يكرد به عسل و با لحن بچگانه ا رو
بهزادت بابات غول  ييو به قول دا يا وونهيمادر د نيتو بوده كه همچ سينو يشونيپ نميا ميچه كن ياست ول وونهيدونم د يم! خاله اهيروم س ـ
 !باشه يابونيب

 .ردم و ابرو دادم باالنگاهش ك طنتيدهنش، با ش يگفت و دست گذاشت جلو ينيه
 ! برات ارميدر ب يخواهر شوهر باز هيباشه  ؟يگينم يزيو به من چ يپر يبا داداشم م دهيورپر گهيد استيجور نيا ـ
 . كشم يجان رها نگو خجالت م ـ
 !كاه بدجنس ريجمع كن بچه پررو، جون خودت، آب ز ـ

بهم  يحس هي. نبرد ييبر موندنش راه به جا يمن مبن يرفت و اصرارها عيسر اديضا بر ديكه حم نيو قبل از ا دميخند يكل يتيبود با گ يخوب روز
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 .رضاست ديتو چشماش از حضور حم يگفت ترس و نگران يم
 .كردم يآماده م پلميگرفتن د يخوندم و خودم رو برا يدرس م يحضور ريرضا غ ديتمام، دور از چشم حم تيجد با

 كيو جالبه كه اون . ارهيخشك شده رو به صدا در ب يها هيكالو نيخواد باالخره ا ينفر اومده و م كيكه  رو دارم يبزرگ يانويحكم اون پ االن
 رونيب يدست ها نيا ريبه كمكم شتافت و درست موقع غرق شدن دستگ گريد ي مهيتر از ن يخودم بود كه قو يوجود يگمشده  ي مهينفر ن

 .مانده شده بود
رفت و برگشت رو  ريرفتم سر جلسه و تمام مس يكه امتحان داشتم، م يروز. داشتن بهروز و عمو رسول بودن خبر مميكه از تصم ييكسا تنها

 نيگرفتم ا پلميكه د يروز. قبول شدم يناپلئون يبا نمره ها. ديوقت سر نرس چيسر نرسه و خدا رو شكر ه ديوقت حم هيكردم كه  يخدا خدا م
. هاش رو ينه تمام بد. نه همش رو يگفته بودم ول ييزهايچ هيبرادرم  يبرا. شد يهم چشماش بارون كه برادرم ختميبهروز اشك ر لقدر تو بغ

 يداد و من خواهرانه به دلخوش كردن هاش گوش م يم يگفته بودم و برادرم برادرانه بهم دلدار. ييذاره برم جا يو نم هيگفته بودم تعصب يول
 .دادم

به گل  يتيبا كمك گ. كردم يبود تو خونه گل درست م دهيكه مادر جون برام خر يليگرفتم و با وساو بلندر رو  ينيآموزش گل چ يها لميف
از اتاقاشون  يكيبود و  يخوب يمادر جون حام. بود كه حد نداشت نيريكه گرفتم اون قدر برام ش يدستمزد نياول. فروختمشون يها م يفروش

 يحس استقالل حس خوب. كه با كمك حسام برام باز كرده بودن يتو حساب ختشونير يو اونم م دادم دستش يپوالم رو م. قرار داد ارميرو در اخت
 .بود
 دنيپر يبال هام برا ستيبا يم. نبود ييهنوز وقت رها. هنوز وقتش نبود يول! برد يم ليو تن من رو س ديبار يم! شد يم يبارون يگه گاه ديحم
. بودن تمامش قالب و سگك و كمربند بود ديبا حم! بتونم دختر كوچولوم رو هم بغل كنم و بپرمباشم كه  ياون قدر قو ستيبا يم! تر بشن يقو
 .زدم يكردم و دم نم يتحمل م يهدف واالتر يمن برا يول. كرد يزد و تن و بدنم رو كبود م يمن رو م يكيكوچ زيهر چ يابر

و بلند بشه و با قدم  رهيگرفت دست به مبل بگ ادي يوقت. به بار نشستم دندونش جوونه زد من نياول يوقت. من بلند شدم نهيكه تونست بش عسل
 .دميلرزون و كم جونش عرض مبل رو راه بره، من پر يها

كه بعد  يمرد هي. شد يم يمرد واقع هيبرادرم داشت . رهيخواست زن بگ يبهروز م. بود يبرام خبر خوشحال كننده ا نيعاشق شده بود و ا بهزاد
 .و فرهاد شد نيرياز تبار ش يدختر يمستانه رو به جون و دل داشت اون روزها دلباخته  ي هنيسال ها كه ك

اصرار كردن، خواهش كردن، آقا جون با اون همه دبدبه و كبكبه اش اومد كه اجازه ام رو از  يهر چ. هنوز از دست بهروز دلخور بود ديحم
وقت فك منقبض  چيه. رهينم ادميدلخور بهروز  يوقت چشما چيه! رد و نذاشت برمبز شد و لج ك. كه همراهشون برم كرمانشاه رهيشوهرم بگ

 .رهينم ادمي زير يو انتقام تو اون چشما يروزيوقت برق پ چيه. رهينم ادميآقا جون 
و روز  ومدينه نشب خو ديحم. كرد نتونست آرومم كنه يو مادر جون هر كار ختميتا تونستم اون چند روز اشك ر يعقد برادرم نبودم ول جشن

 .گند تن و بدن و دهنش خراب كرد يبعدش حال من رو با بو
طاها . من شد يگذار پروانگ هيكه پا يسه سال. توش افتاد ياديز يكه اتفاقا يسه سال. انتيسه سال پر از زجر و درد و كتك و خ. سال گذشت سه

خط در  هيبنفشه . تونست بهش بده يرو نم هيهد نيبشه و طاها ا خواست مادر يطالق كرده بود چون م يفرشته تقاضا. از همسرش جدا شد
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 نياميبا بن ديمهش. خواست كه زن مسعود بشه يسرسختانه قد علم كرده بود و م كميمامان و خواهر كوچ ياومد خونه  يكرد و م يمقهر  ونيم
تو اون سه سال حسام عقد كرد و ما . اجازه نداشتم برم رضا ازدواج كرد و باز من ييدا يخونه  واريبه د واريد ي هيهمسا يپسر خانم شكوه

 .رضا ديحم شتريهر چه ب يها ييپروا يب يشد برا يآغاز نيو ا ارهيتا اون هم بتونه عروسش رو ب ميكن يالخونه رو خ يستيبا
 مادرم كيبرود كه  ادميخواهم  ينم «

  ستين يزنم پر از خواستن هم فراموش شدن كيكه  نيا يول
  فميكلبالت چه

 سردرگمم  چقدر

 عالم  كي انيم گمشده

  ايدن كي
 جهان  كي

 ها  ناشناخته
 كند  يم شانميپر چه

 از همسر بودن  ياز مادر بودن، جدا يزنم، جدا كي من

 » . زن كيزنم، تنها  كي
 

 :شانزدهم فصل
تو اون . رو از دست دادم ميبون و دوست داشتنمهر يها يمن حام دمون،يو جد كيبزرگ و ش يبه خونه  مياز اون خونه نقل مكان كرد يوقت

هام  يام با جار ونهيم. كردم يم يدختر ازش نگه دار هي نيحاج بابا سكته كرده بود و من ع. افتاد ياديبودم اتفاقات ز ششونيكه پ يچهار سال
دلم . شينماز يرضا و مشروب خوردنا و ب ديگاه حم يگاه و ب يكردن ها انتيبه جز خ. و مادر جون از تمام مشكالتم خبر داشت. دخوب بو

كه  يتو اون چند سال. نماز خون، مهربون، آروم و مومن. بود ديمخالف حم يحسام نقطه . دوستش داشتم بيكمرش رو بشكونم؛ عج ومدين
زن  اي، اسمم رو بدون خانم عالج هم كه شده يبار هم برا كيگفتن وارد خونه نشد و ... ا ايبار بدون  كيكردم  يم يباهاشون و كنارشون زندگ

 . پاره و پوره كنه يكه نگاه به تن برهنه ام تو اون لباس ها نيبدون ا رونيب ديكش ديحم يمشت و لگدها ريبارها من رو از ز. اورديداداش ن
من عادت  يول. داد ياز اندازه اش م شيب يكشدارش نشون از شهوت و مست يرها گفتنا. مست اومد خونه ديشب حم هيدو ساله بود كه  عسل

شدم كه با  يخواب آماده م يداشتم برا. چشماش دور شدم يبردم خوابوندم و خودم هم از جلو عيعسل رو سر. تونستم باهاش باشم يبودم و نم
ش فلك رو كر گو ديحم يمستانه  ينعره ها يول. نييكردم التماس هام نره پا يسع. نكشم غيكردم ج يسع. كرد و افتاد به جونم زلگد در رو با

هام وارد شد و  هيبا فشار به ر ژنيدفعه اكس كيرفتن و هوا كم آوردم كه  ياهيچشمام س. كردم يم ياحساس خفگ. ديكرد و به گوش حسام رس
 . شدن زيكه باهم گالو دميهم قد رو د بايدو مرد تقر

 !يخورد يزهرمار نيباز كه از ا ـ
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 ! پس خودش رو بهت لو داده؟! كشمت به خدا يم! عاشق زن من؟! ؟يشقشآره عا! ؟ينكنه عاشقش هيبه تو چه جوجه، چ ـ
 ! به خدا رتتيتف به غ! از اون فيح ب،يزن نج نياز ا فيرو كه ح فتيببند دهن كث ـ

د زد تو رضا رو كرد طرفم و با لگ ديكه حم نيالتماس كردم تا ا. شنوه يالتماس كردم كه االن مادر جون صداشون رو م. كه جداشون كنم رفتم
 .حسام بود و حالت تهوع من انيشرف گو يب يادهاياز درد كبود شدم و بعد فقط فر. شكمم

 يليكردن و خ يم يبود كه قم زندگ ينوران يروحان هيبه جاش حاج محمد  يول. بند و بار ينه ب يمذهب يلينه خ. بود انهيبرادر بزرگشون م يمهد
من  يول. رو به اون رو شده نيرفته كانادا از ا ليادامه تحص يبرا ديكه حم يگفت از روز يدر جون مما. ميهم باهاشون رابطه و رفت و آمد نداشت

 .مادر جون حلول كرده يبه تمام معناست كه تو روح پسر خارج رفته  طانيش هيرضا  ديمعتقد بودم حم
و  يشاد هيدلم واسه ! لك زده بود يعروس هيم واسه دل. شگاهيداشت و منم در تدارك لباس و كفش و آرا يمادر جون چه شور و حال ي خونه

 ريحر هيكه مامان از مكه برام سوغات آورده بود  يياز پارچه ها. گرفته بودم اديرو تمام و كمال  ياطياز مادر جون خ! زد يخنده و جشن، پرپر م
و  دميخورده باز رو پسند هي يخوشگل، ول يليمدل خ هيا كه تازه پاش به خونه ها باز شده بود گشتم ت ينترنتيتو ا يكل. رو انتخاب كردم يآب

رو به  مييبايدوست داشتم ز! كنه ميو خواستم كه خواستن شگاهياون روز رفتم آرا. يآب يدار عروسك نيچ راهنيپ هيدوختمش؛ واسه عسل هم 
و شونه به شونه ات دارم راه  ستادمينداشته ات ا ينگهستم كه زنانه كنار مردا يمن رهام، من زن. مرد من نيو بگم من رو هم بب ارميد بيحم ادي
 . كنه ياندامم رنگ ببازه و كمتر جلوه گر يدر مقابل طرح خاتم كار گهيپر رنگ و لعاب د ينقش ها ديتا شا نهيخواستم من رو هم بب. اميم

 يبه صورتم م يكالباس شيآرا. وش راستمگ يرو به صورت كج آورد رو ميدورم و چتر ختيو همون طور حلقه حلقه ر مييبلند خرما يموها
. رو هم پام كردم مينقره ا يو كفش ها دميشده بود رو پوش نييكننده تز رهيبراق و خ ينقره ا يرو كه با سنگ ها يآب ريلباس كوتاه حر. اومد

گفت  يول. و گفتم كه آماده ام ديزنگ زدم حم. داشتم يحس خوب. كردم رو سر و مو و هر جا كه نبض داشت يرو هم خال خوشبوم يعطر هوگو
 يول. ميخوشگل شده بود يدو جار. سه تامون اسپند دود كرد يمادر جون برا. خونه ميبرگشت يخاطر با مهد نيبه هم. اديتونه ب يكار داره و نم

مانتوم رو كه . كرد يم ييرايپذكت و دامن مرتب از مهمونا  هيو  يباهامون و با چادر و روسر اديزهره جون قبول نكرد ب يعنيزن داداش محمد 
تخم مرغ  هيمادر جون هول و دستپاچه دستم رو گرفت و كشوند تو آشپزخونه و . خودم حس كردم يرو رو ياديز ينگاه ها ينيدرآوردم سنگ

 .پول باال سرم چرخوند يشكوند و مجبورم كرد از روش رد بشم و كل
 يقرارت م يب يگفت رها جون كبوترا يم ديحم يدختر خاله . مشخص بود يتنم به خوب يها يو كوتاه باال زانو برجستگ يآب رياون لباس حر تو

 .كرد طرفم يخوند و فوت م يلب دعا م ريكرد و باز ز يوافر به باال تنه ام نگاه م يخوان پرواز كنن و مادر جون با حظ
 ده؟يد يجور نيتو رو ا ديرها، مادر حم ـ

 !گل ها باردار شده يرد افشاناوا زن عمو، نكنه عسل رو از گ ـ
 .نهيزنش رو بب اديبذار برم صداش كنم ب. آفتاب شده يپنجه  نيبه جون نگرفته، االن عروسم ع شينه آت ـ

نبود كه پرده زده شد كنار و اون مرد قد بلند  دهيتنگ و محنت كش ي نهيس نيدل تو دل ا. نميدروغ، دل تو دلم نبود كه عكس العملش رو بب چرا
پرده زده شد كنار و من مات و دلتنگ و اون مات و متعجب، من دلتنگ . براق و خوش دوخت اومد تو يشده تو كت و شلوار نوك مداد دهيپوش
بدون  ريخجول و سر به ز. اومد سمتم رهيكه نگاه ازم بگ نيزنش، آهسته و آروم بدون ا يفراموش شده  ييبايو اون متعجب از ز محبت يبرا
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چرخ كامل  هي! بود يخوب ياون جنگجو يبا اون همه حس زنانه و داغ مقابله كردم ول د،يمقابلم كه رس. بردارم موندم سر جام كه نگاه ازش نيا
درشتش به خنده  يلبا. چشمام ينگاهش رو آروم آروم آورد باال تا انداختشون تو فندق نييدو قدم رفت عقب و از پا. رو به روم ستاديازد دورم و 

 : باز شد
 خوشگله؟ يكنه امشب قصد جونم رو كردن ـ

رو اندامم و من  ديو دست كش ديگوشم رو بوس يالله  فيكه با دست سرم رو داد باال و من رو چسبوند تو بغلش و نرم و لط نييانداختم پا سر
 . كردم يآروم و خلسه آور باهاش همراه يهم آغوش نيغرق در ا

 .تب دارش يم و زل زدم تو چشماخمار يعقب و چشم دوخت تو چشما ديرو كش سرش
 خراب نشه؟ شتيخوشگله آرا ـ

خواستم جز  ينم يچياون لحظه ه! از من ريمداد غ يكس رو ن چيه يكه اون روز بو يآغوش يبرام مهم نبود، جز گرم يچياون لحظه ه. نبود مهم
شد به  يفروخته م! ها بهيشد به غر يرهن داده م ييروزا هي يول. كه تمام و كمال مال من بود و سندش به اسم من خورده بود يحل شدن تو بغل

 !موندم يپناه م يو من سرگردون و ب وزانمتجا
عسل هر دومون رو از اون گرداب هوس و ناز  ي هيگر يكه صدا. مهم نبود تيحس خوب و امن نيبرام جز مردم و آغوشش و ا يچيلحظه ه اون
 مهمتر از دخترم؟ ايتو دن يزيچه چ يلو. كالفه بودم. كالفه بود. رونيب ديكش ازيو ن

اومد قسمت زنونه و با  يزد و م يم يزيهر از چند گاه گر. داشت يچشم از من برنم ديادامه داشت و حم يصبح عروس يها يكيشب تا نزد اون
رو  مييزناشو يندگز يروزها و پشت بندش شب ها نياز بهتر يكي. كرد يمن رو مهمون لب و آغوش و دستش م يناز و نوازش و بوسه ا

 .خاطره ها برام به جا گذاشت يليكه خ يشب. كرد يادآوريمردم  يذهن خاك خورده  يرو برا زهايچ يليكه خ يشب. گذروندم
*** 

 .دادن من براشون بدوزم يلباساشون رو م كينزد يها و آشناها هيهمسا. فروختم يكردم و م يگرفتم و گل درست م يسفارش م يپنهان هنوز
خواستم خودم رو  ينم گهيد. دخترم لبخند زدم يو به رو ختمياون دو روز رو تو خونه ام اشك ر بانهيبهروز برم و من غر ياشت عروسنذ باز

رضا آزارم م  ديحم يها يبد مست. بودم روزيتر از د يحرف ها و قو نيخواستم بهش تلنگر بزنم كه خسته تر از ا ينم گهيد. كنم يادآوريبهش 
شب و روز اشك  يحاج يتاب يتاب از ب يمادر جون ب. بد بود يليبه خاطر حاج بابا كه اون روزها حالش خ! ه مجبور بودم سكوت كنمك نيو ا. داد

 ! زدم يبهتره بگم ضجه م ه،يكم يكه اشك واژه  ختمير يدل به خون نشسته ام اشك م يحاج بابا و برا يو من به بهانه  ختير يم
 يهاش جلو يها و مهربون تيتمام حما شيروز خاك سپار. شدم نيپوش اون مرد نازن اهيابا فوت كرد و من رو سپنج ساله بود كه حاج ب عسل

 .رفتن و هق هقم كل قبرستون رو گرفته بود يچشمم رژه م
روزها بد  نيرو كه ا ينخانم جون مهربونم، پاهام قدرت نداشتن كه تنم رو، ت. عزا دار حاج بابا بودم كه خبر دار شدم خانم جون هم رفته هنوز

به هفت  كيما بعد از نزد يدوباره  داريمهربون باعث اومدن طاها و د يرفتن اون فرشته . نينشستم زم. شده بود رو بكشن فيطور الغر و نح
گرچه . ودمهم نه گمش كرده ب ديشا. فراموشش كرده بودم ياندك زندگ يها يها و خوش يها و سخت يهفت سال بود كه تو گرفتار. شد الس

كرد  يم يو سك سك ديكش يم يدلم سرك واريشده به د ختهيآو يعشق فراموش شده اش از پشت پرده  ،يلمس خاطره ا ،يگل دنييبا بو يگاه
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 .رفت يو م
سر و بود كه  شيدونم به خاطر تو راه ينم. نفهمه يزيگرفتن اون چ ميتصم نيهم يبرا. بنفشه ياريداشت و مامان مشغول بد و اريو بنفشه

 .ديخواهرم از هم نپاش يبود خوشحال بودم كه زندگ يهر چ يول ،يا گهيد زيچ ايبود  دهيدعواهاش با عمو رسول مهربونم خواب يصدا
 .گذروند يگذروندم و م يسال بود روزگار م هفت
 يخانم جون وقت يه روز خاك سپارك نيتا ا. ديپر يدلم با شب پره نگاهش نم گهيچشماش رو فراموش كرده بودم و د يسال بود خاطره  هفت

 يكه دلم م ييهفت سال از اون روزها. ام رو له كرد دهيعسل تو دستم بود با نگاه سرب مانندش تمام جسم زن شده و زجر كش يدست كوچولو
حاال بعد از . شتها گذ تيهفت سال از اون بوسه و سجاده و حما. اش و به دست و پا زدن قلبش گوش كنم گذشت نهيرو س مخواست سر بذار

 .رو به روم ستادهيهفت سال دوباره ا
 نمتيچقدر سخت است بب «

 و من  بيدست در ج تو

  يدر دست كودك دست
  يمادرش بود ينوجوان يآرزو كه

  رديگ يم بغضم
 را  خيرنگ توب يوقت
  نميب يم اهتيدو چشمان س در

  ميتوانم بگو ينم و
  ينخواست خودت
  بيج يبه جا وگرنه
 » . ر دست من بودد دستت

 سالم ـ

 . نييو دل زده سر انداختم پا دلتنگ
 .سالم ـ

كه پرسشگر  ديانگار د. ديانگار د يول نه؟يهمه كرم پودر و پنكك بب نيا ريگونه و چونه ام رو ز ينكنه اون كبود. دميشد بهم كه ترس رهيخ
 :ديكرده تو حنجره اش و پرس رينگاهم كرد و اون سوال گ

 !؟يرها خوشبخترهــــــا؟  ـ
 .كنه مغز خسته ام رو يبود كه ضربه فن يو ناگهان اديسوالش اون قدر ز ضربه
 :به عسل كردم و چشم برداشتم و زل زدم بهش و گفتم ينگاه

 ! كنم باشم يم يسع ـ
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 .و گذاشتن جاشزن ر نيتپل و شاد رو بردن و ا يانگار اون رها ؟يقدر الغر شد نيتو چرا ا. سر صورتت اومده ييرها چه بال ـ
 .ديرو فهم مييزناشو ياون سال ها باز طاها بود كه درد زندگ يتو

 كنه؟  يدست روت بلند م! زنتت؟ رها به من راستش رو بگو يرها م ـ

 : رو انداختم باال و گفتم سرم
 !نچ ـ
 !دروغ؟ آ آ آ يرها خانم ـ
هزار و  يقصه از قصه ا هينه انگار  اي. انگار اصال نبودن ييهمون سال ها. ندور بود يليكه انگار خ ييگفتنش من برگشتم به سال ها يبا خانوم و
 .خوند، برگشتم به اون سال ها يبرامون م لدايو  يسرد و بارون يزمستون، تو شبا يشد و تو چله  يشهرزاد م يشب خانم جون بودن كه وقت كي

*** 

 !توتا بخور نياز ا ايرها ب ـ
 : زدم يم غيرفت، ج يدر مو اون  رميرفتم كه ازش بگ يم
 ! طاهـــا صبر كن ـ
 :گفتم يو م نيكوفتم زم يكرد، پا م ياون خندون و دون دون فرار م و
 . اصال من باهات قهرم ـ

كردم و  يقهر م. ساله بود ازدهيكه من شش ساله و اون  ييهمون سال ها. افتادن رو شونه ام يبلندم م سيدادم و دو گ يرو تكون تكون م سرم
 :گفت يگرفت جلوم و م يزد و دستش رو م ياومد جلوم زانو م يم
 !بخور قهرو ايب ـ

 :گفت يسخت آروم م ييگرفتم اون ور، بعد با صدا يروم رو م من
  ؟يرهــــــا خانوم ـ
لنگه اش هم  ديخر يم ديمهش يبرا يكه هر چ ييكالمش؟ همون سال ها نيدونم چرا از همون سال ها، دل سپردم به آهنگ آهنگ يمن نم و

 . آورد يواسه من م
*** 

 تو دختر؟ يپروانه بش يخوا يم يات؟ پس ك لهيتو پ يرها باز رفت ـ

 . ستياسم مامان من پروانه ن -
 يو دامنا يدو گوش يكه طاها عشقش اون موها ييهمون رها. بود شيهفده سال پ ياون رها هيكه شب يبه دختر بچه ا فتهيباعث شد نگاهش ب و
 .بود شينيچ نيچ

رها گم  يكرد ول يرو جستجو م شيپ يسال ها يدخترم انگار رها يچشما يطاها تو فندق. انداخت يخودم م اديكه خودم رو هم  يبچه ا دختر
 .شده بود
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 كتيظهر تابستون نگاه تار يتو چله  «

 به نت  نت

 شوم  يكالم م يب يقيموس

 به دم نبودنت را با هر دمم  دم

 دزدم  يم كيتار يهوا نيا از

 شوم  يپر م و

  يگريبودنت كنار د از
  يگرياز بودنم كنار د يشو يم پر

 را به شهر  نبودنت

  ايشهر را به دن و
 » . بخشم يرا به بودنت م ايدن و

ون بشه و كه باغب نيبدون ا. قلبم رو سرسبز كنه يكه باغ خزان زده  نيبدون ا. و گذشت ديوز يبهار مينس هيو رفتن طاها، درست مثل  اومدن
 .كنه ياريخواستن رو آب ينهال نوپا نيكه ا نيدونه بكاره، بدون ا

*** 

از حس ناب دوست  زيمامان گفتناش اون قدر لبر نيبا اول. و لرزونش راه رفتم كيكوچ يقدم ها يپا به پا. شد يمن با دخترم معنا م يزندگ
 يگرفت و م يپدرانه دختر خوشگلم رو تو آغوشش م ديو حم ديحم شيرفت پ يآروم آروم م يوقت. داشتن و مادر شدن شدم كه حد نداشت

 : گفت
 .برابر عسل مامانت بشم من يقربون كپ ـ
اون قدر با عسل مهربون و آروم و . بود يبهتره بگم عال. پدر خوب بود هينبود،  يهر چ ديحم. دشيبوس يو م دييبو يبعد عاشقانه و پدرانه م و

 ! شد ينم كرد كه باورم يرفتار م فيلط
 ديگرفتم كه با ادي. نشم يجلوش آفتاب هيعصبان يگرفتم وقت ادي. گرفتم گزك دستش ندم ادي. بزرگ شدن عسل من هم بزرگ شدم يبه پا پا

 .در كنم لهيقبلش پ ديبا ستين ازين دنيپروانه شدن، فقط پر يگرفتم برا ادي. خودم نگه دارم شيرازها و درد دل هام رو پ
مختلف  يبه شهرها اديافتادن ز يهم كشور م ياستان و گاه يشعبه از شهرها هيطر شغلش و پرونده هاش كه هر كدوم تو رسول به خا عمو

دونم  ينم. مامان تلپ بود يخونه  يكسر ريو پسر دو ماهه اش ام نميچهار، پنج مرتبه و بنفشه با صدف نازن يهم هفته ا ديكرد و شا يسفر م
برد گردش، از  يرو م ديكه من و مهش ييكردم، همون وقتا يم ريطاها رو به عشق تعب يكه من محبت ها ييون وقتاچرا از همون سال ها، از هم

ها  يسبز بنفشه كه تازگ يدود دنبال چشما يم يكردم، نگاه طاها، گاه ياحساس م م،يكه تو حرم بود يبنفشه، از همون روز يهمون روز عروس
اون ها  هيمعترض اعتراض كرد كه تو چرا شب ديبار حم هيكه  باياون قدر ز. خوشگل و دلبر شده بود تينها يو ب فتهپوستش ر ريهم ز يآب
 . كوتاه تر يو قدش كم يفقط گندم. بنفشه بود هيشب يليخ يليبهاره هم خ ؟يستين
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 يتنهان و تنها م شهيقوها هم! اشمقو ب هيخوام  يكردم نم يرها و من فكر م ييبايز يقو هيگفت تو  يم اليجوجه اردك زشت كه ل هيمثل  من
 .رنيم

خوب هم حرف زده بودم و داشتم راه ها و مراحل  ليوك هيبا . دميخر كيخونه كوچ هياون قدر كه به كمك حسام . شده بودم يكم قو كم
 يته بود همه جوره كنارم محسام گف. راحت بود الميپاهام خ يجا ياز محكم يول. داشتم يالكپشت قدم برم هي نيع. دميد يرو آموزش م ييجدا

 . بود يحاذق ليعمو رسول كه خودش وك ينفهمه تا موقعش؛ حت يچيكس ه چيه استممونه و ازش خو
 . فرستادم يامام زمانم صلوات م يسالمت يساتن بنفش رنگم نشسته بودم و داشتم برا يروز سر سجاده  اون

 . مامان، مامان ـ
 . ديمال يخوشگلش رو م يفندق يبود و چشما ستادهيار چوب در اتو چه شيو خرس ديبا لباس خواب سف عسل

 ؟يخوا يم يزيچ! نفس مامان! جان مامان؟ ـ
 . مامان گشنمه ـ
 . دخترم رو نگاه كردم يتپل و نمك يمادرانه سراپا يلذت با
 فدات شم؟ يدوست دار يچ ـ

 . مروين ـ
 . مبرات درستش كرد يبرو تا لباسات رو عوض كن! چشم، جون دلم ـ

 .داد به تاج تخت هيرو دست چپ و بلند شد و آرنجش رو به سرش تك ديچشماش رو باز كرد و چرخ ديحم
 يم يچ گهيد! كه خدا خوبش رو بهت داد يخواست يشوهر م هي! ؟يقدر دوال راست شد نيا يخسته نشد. باز تو كه چارقد و چادر سرته ـ

 ! ؟يخوا
 .كرد رشيزدم كه اون به لبخند تعب پوزخند

  ؟ينا ندارم، باز تو با ناز اومد گهيرها جون خودت د ـ
 : با طعنه گفت. و از كمر تاش كردم دميساده ام رو از سر كش ديشدم و چادر سف يطور كه از رو سجاده بلند م همون

 !ينماز بخون دياذون ظهره و باز با گهيساعت د كيبرش ندار  ـ
 ؟يخور يم مروينكنم، تو هم  ينداره دوباره پهنش م يراديا ـ
 ! خوبه، كره و عسل هم برام بذار مروين ـ

 : آوردم كرد و گفت يكه داشتم لباس نمازم رو از تنم در م انمينگاه به تن عر يحال بهم زن طنتيبا ش بعد
 !قوا كنم ديتجد ديبا ـ
از وابسته . ترسوندم يم ريچند روز اخ نيا يها يحال يو ب جهيسرگ. و رفتم كه براشون صبحونه آماده كنم دميكوتاه پوش يبادمجون راهنيپ هي

و عسل نشستن دور  ديحم! خواستم ينم. رميخواستم دنبالش رو بگ ينم. بشم رشيگيخواستم پ يترسوندم و نم يدوباره م يشدن و تحمل كردن
دهنم و  يدست گرفتم جلو. م زدزخم تخم مرغ حالم رو به يكردن كه بو يم يوسط آشپزخونه و باهم باز يكرم قهوه ا يچهار نفره  زيم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا رز صورتي –پروانگي يك پروانه                            

wWw . 9 8 i A . C o m  201 

 .خونه ام و عق زدم ديو سف يسبز آب ييتو روشو دميدو
 ؟يشد يرها چ ـ

 يلقمه م. كمك كرد و بردم تو آشپزخونه. حال بودم يب. دو كتفم و نوازششون كرد نيدست گرمش رو گذاشت ب. رو باز كرد و اومد داخل در
 : گفت يسل و با خنده مذاشت دهن ع يم يكيداد و  يبه من م يكيگرفت و 

 ! روزه صاحب دو دختر خوشگل شدم هيبه به،  ـ
 قدر بزرگ شد؟ نيا يك دميپرس يكردم و از خودم م يدندونش نگاه م يخال يباز به جا مهين ييو من با لذت و چشما ديخند يغش غش م عسل

 . رها پاسپورت رو آماده كردم ـ
 . نمشونيجدا؟ بب ـ
 ! عروسك هيكيهمش  ـ
 ؟يدب يما رو هم همراهت ببر ستيچرا؟ مگه قرار ن ا ـ
 .تو و عسل هم اسمتون تو پاسپورت منه يچرا قراره، ول ـ

اسم دخترم تو پاسپورت خودم باشه و جدا از  هيخواست مثل بق يكه منم دلم م نيا! پاسپورت مجزا رو هم نداشتم هيحق داشتن ! ظالم چقدر
برم  رمياجازه بگ ديكه از حم نيو بدون ا رميدست دخترم رو بگ ازيتونم به وقت ن يدونستم م يمكه  نينبود و ا ياديز يهمسرم خواسته 

كه اگه حدس  يفكر هي. بكنم گهيفكر د هي يستيبا. حرفش زد تو تمام برنامه هام نيبا ا يول. كارهام رو كرده بود بايكه تقر بهزاد شيپ سيانگل
چك بذارم  يب يب هيمجبورم كرد  ديدوباره حالم بد شد و حم. من يدوباره  يشد با بدبخت يم ياواومد مس يچند روزه ام درست از آب درم نيا

 .زدم يو من سر باز م
 .دو، سه و خط اول مشخص شد ك،يو شمردم،  وانيفروش كردم تو ل يرنگ رو گرفتم دستم و تا خط آب ديترس و لرز اون نوار سف با

 .... پنج، شش، هفت چهار،

 . كه دوست نداشتم خط دوم ظاهر بشه ييبه جا ديرس
 . نه، ده هشت،
 . نيوان و نشستم رو زم يو رو گذاشتمش لبه  پشت

 شد؟ يرها چ ـ

 . كه تلخ بود يدو خط قتياز اون حق دميترس يم. برش گردونم و نگاهش كنم دميترس يم
 . اومد تو خودش

 كجاست؟ ـ

 . اون زير ياون نگاه، اون نوار، و نگاه من به چشما. برش داشت و نگاهش كردرفت طرفش، . اشاره كردم زيدست به وان بزرگ و تم با
 .بلندم كرد نياش شونه هام رو گرفت و از زم گهيزانوم و با دست د رينوار رو گذاشت سر جاش و دست گذاشت ز. هر دو پاش نشست رو

  ؟يتر بود يرها قبلنا تپل ـ
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 . بردم به نفعم بود يم يپ زيو بدون گر يانكار نشدن تيبه واقع رتريد يهر چ! بهتر بود دميمفه يم رتريد يهر چ. ازش سوال كنم دميترس يم
 . روم ديرو كش ييمويخوابوندم رو تخت و لحاف نرم و سبك ل آروم

عاشقتم . كنه يدر مآخه خانمم داره باز من رو پ. كردن، بدو بدو كردن، كول گرفتن و بغل كردن عسل ممنوع دياز امروز به بعد كار خونه، خر ـ
 ! عروسك

اون رفت و من دست ! و ترسناك قيعم يدره  هي نيو من موندم ب رونياون رفت ب. رونيو رفت ب ديلب و چونه ام رو بوس يشد و طوالن خم
 : گذاشتم رو شكمم و با بغض گفتم

جا خواهرا ناخواهرانه عشق  نيا! زنن ياز پشت خنجر م جا آدماش بهم نيا! به خدا ستين يخوب يجا جا نيا! كار؟ يچ ييايب يخوا يم! ؟يمامان ـ
 يو به امر خدا تركشون م شنيجا پدرها و مادرها به خواست خودشون بچه دار م نيا! شنيجا برادرها عاشق خواهراشون م نيا! كنن يم يدزد
 ! كنن

 .بالش گفتم و سرم رو فشار دادم تو. گفتم و شكم صافم رو تو مشت گرفتم. ختميو اشك ر گفتم
. دميو خودم رو به تخت كوب دميكش غيج. رو به رو واريو بالش رو پرت كردم تو د دميكش غيج. خواستم يبچه رو نم نيا. خواستمش يمن نم نه
 . ديحم يشده پشت پاها ميو قا دهيترس ياومد تو و پشت بندش عسلم با چشما ديدر باز شد و حم. دميكش غيج

 . زدم اديفر
 . خوام يمادر شدن دوباره رو نم گهيمن د. خوام يمن ازت بچه نم. خوام يو نمكثافت ر نيمن ا ـ

دوم و سوم و  يكجا رفتن كه ضربه  نميچشمام تا بب يدست گرفتم جلو. چشمام خاموش روشن شد يپر نور جلو يهزار تا چراغ كوچولو ول كه
گاه  يگاه و ب يها دنيشبانه و به رخ كش يخلوت ها يه از مردونگك يمرد. مرد من بود هيصداش شب يليكه خ يمرد ينعره ها. بعد يضربه ها

 . مشتاش رو بلد بود
 آره؟ ،يخوا يمن رو نم يبچه  يگيتو چشمام و م يزن يكه زل م يشد فيقدر كث نيا ـ

 ! يطور دم درآورد نيدونم حتما باز عشقت زده سرت كه ا يمن كه م. كه جنس خودش رو نشناسه يكور بشه بقال. شدم من يقدر عوض نيا ـ
و دخترم رو به آغوش  دميدست كش. تونست ينم يول رونيپدرش بكشه ب يكوبنده  يمشتا ريكرد من رو از ز يم يالتماس كنان سع عسل

بود، من  يول! خوشگل مامان ستين يزيچ! هــــا يبراش گفتم نترس. پدرش رو نشنوه يخوندم تا صدا و فحش ها ييگرفتم و دم گوشش الال
 .شدم يم خرد مداشت

 كه معشوقه ها زن اند ستيمن ن ريبه خدا تقص «

  يكه تو مرد ستيمن ن ريخدا تقص به
 تو هر روز  يكه دست ها ستيمن ن ريخدا تقص به

 كند  يم نيزار تنم را خوشه چ گندم

 حوا بر سرش رفت  بيس يكه آدم ، كاله سرخ ستيمن ن ريخدا تقص به

 » . ستيمن ن ريتقص يزندگ نيا زيچ چيخدا ه به
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 يو سفرها يدو، سه روز يومدنايشبانه، ن يها بتيگرچه غ. نداشتم و تمام لحظه هام خالصه شد تو عسل يكار ديبا حم گهياون روز د از
 كيا شرهم چند ت ديشا اي يكيزن بودم و با تمام تنفرهام باز دوست نداشتم مردم، پدر بچه ام رو با  هيباالخره من . كرد يكوتاهش كالفه ام م

 .رهيهام رو هرچند اندك بگ يتونه دلخوش يمنه و م يها ياون و دلخون يها يهست كه باعث دلخوش يكس اي يزيبودم چ طمئنم. بشم
 .كردم يداشت و من با تمام دونستن هام از دروغ گفتن هاش باز سكوت م يليدل هيهاش  ومدنيكارهاش و ن يبرا شهيهم
 . خورم يزند، در كمال صداقت گولش را م يدر كمال مهارت گولم م شم،ياند يهانه به صداقت كالمش مچه ابل د،يگو يماهرانه دروغ م چه

 يچون كرمانشاه زندگ. دمشيد ينم اديالبته من ز. چون زن بهروز هم حامله بود. خوب بوده يكسر ريگفت پا قدم ام يخوشحال بود و م مامان
 . دل داشت به نهيرضا بد فرم از بهروز ك ديكردن و حم يم

 ديجانم، جانم گفتناش شد اس يو ورم كرده آهسته آهسته رفتم طرف اتاق تا استراحت كنم كه صدا نيسنگ. گذروندم يرو م يپنجم باردار ماه
 .و با ضرب بازش كردم نييپا دمياتاق رو با شدت كش ي رهيت يدر چوب ييگرد و طال ي رهيدستگ. ام دهيدل پاش نيا يبرا

 .و گفته بود دهيداد هر آنچه رو شن يصورت و نگاه خمارش لو م ي برافروخته حالت
 . شد زيخ ميرو قطع كرد، ن يشد و دستپاچه گوش هول

 است؟ لهيجا طو نيچه خبرته؟ مگه ا ـ

لشكستن د يحت. شود يساده م تيايتمام دن ،يمرد كه باش! كثافت يبه راست! چقدر آشغال بود! بود يمنطق و عوض يچقدر ب! پررو بود چقدر
 كيمن زنم با ! ستميرا، خوشحالم كه مرد ن يو نه لرزاندن دل ينه حرف عاشقانه ا ،يرا بلد ينه خواندن نگاه. يو حس برتر يمان يتو م. تيها
خورد،  يمن، مال من است به درد تو نم يايدن يول. دانم يو كجا؟ نم يك رم،يگ يپسشان م شان،يبر يم غمايقشنگ كه تو به  حساسا ايدن

 .رميگ يپسشان م
 . به خون نشسته ام يتو كالم و چشما ختمينفرتم رو ر تمام

 .يكن يم يوونيح يكارا نيتوش از ا وونيح يحتما هست كه تو! آره هست ـ
 خاره؟  يرها خفه شو، نكنه دوباره تنت م ـ

 . دهيجام رس نيبه ا گهيد! نه، تو خفه شو ـ
  .لرزونم خرخره ام رو نشونش دادم يبا دستا و
 . دهيرو م بهيغر هي يتنت هر روز بو ؟يفهم يخسته ام م د،يخسته شدم حم ـ
 ! خواد يآره؟ بگو دلم تو رو م يسوز يم نيآهان، از ا ـ
 . برم يو دخترم رو هم م رميمونم، م يخراب شده نم نيلحظه هم تو ا كيو  رمياالنم م! من؟ عمرا ـ

شد و زد و زد و زد و  ياش و هلش دادم عقب كه از دفاع من جر نهيدست گذاشتم تخت س. ارويو هلم داد و كوبوندم به د نيياز تخت پا ديپر
 . دميكش غيج. شدم سيخ. زد

 . بچه ام رو يكثافت كشت ـ
رو  دميدست كش. خوشبختانه سقط شد ايمتاسفانه . دميكش يم غيبار ج نيشكمم و من ا ريتو كمر و ز ديچيپ يبود كه م مانيدرد زا هيشب دردش
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 .رو براش گفته بود دنشينرس يمادرش رو، قصه  يدلدادگ يكه قلب شكسته ام با هر تاالپ تولوپش قصه  ينيجن يخال ياج
رضا  دينتونست خودش رو كنترل كنه و با مشت رفت تو صورت حم د،يكبود د يو من رو تو اون حالت و با صورت مارستانياومد ب يجون وقت آقا

 :حد خطاب بهش يب يتيكه آقا جون با عصبان دمياز اتاق و شن رونيخرد شده انداختن ب يرو با بدن ين عوضو عمو رسول هم كمكش كرد و او
. ميگفت راض يهمش م يخبر بودم؛ ول يب گميهمه نجابت كرد، نم نيدخترم ا. قلدرتر هم هست! مردتر از خودت هم هست يزدمت كه بدون ـ

كردن به من بلند بشه كه تو قدرش  هيگفتم بذارم بدون تك يول. گذاشته بود انيمن رو در جر بهزاد. رسه يگفتم باالخره كارد به استخونش م
نه واسه اون ! ادهـــايكه رها م نينه ا. يدست رو زن بلند نكن گهيد يريبگ اديكشونمت دادگاه، تا  يكنم ازت، م يم تيهم شكا الحا. يندونست
 .دنيون مكه به خاطر پولت دورتن و برات دم تك ييآشغاال
ها و  يآقا جون و اتاق سابقم دوباره شد مامن دلخستگ يخودش و منم بعد از سه روز كه مرخص شدم رفتم خونه  شيرو مامان برد خونه پ عسل

 .چون كه قرار بود ازش جدا بشم يبا طعم شكالت نيريبار تمام دلم شاد بود و ش نيغم هام كه البته ا
*** 

غم بزرگ  هي. لونه كرده بود يمامانم غم بزرگ يتو چشما. ببرنم خونه مارستانيو مادر جون شرمنده اومدن كه از بو آقا جون همراه حسام  مامان
 يبا چشما. عقب دميدست گذاشت دور شونه هام كه خودم رو كش. آقا جون افتاده و كمرش خم شده بود يمن، شونه ها يها ييبه قد تمام تنها

اومد هلش بده  لچر،يرو و نميمامان كمكم كرد تا بتونم بش. نگاهش رو با اخم دادم يكرد كه جواب دلخور اش دلخور نگاهم دهيو چروك جبمتع
 : كه گفتم

 . ممنون ـ
 :كردم به حسام رو

 ؟يهل بد نيماش يرو تا پا يصندل شهيم ـ
 : سرش رو گذاشت دم گوشم و گفت. با نگاه از آقا جون اجازه خواست حسام

 !يشيم مونيرفتارت پش نياز ا شونيهست كه اگه بفهم ييزايچ هي يول ه؟ياز چ تيلخوردونم د يزن داداش نم ـ
 : و قاطع گفتم گزنده

 !كمكم ادياز پرستارا ب يكياگه سختته بگم  ـ
 . رو هل داد جلو يو صندل ديكش يكالفه پوف حسام
 دمشيو كش دميرو لباس گشاد سف دميدست كش. نبود يبچه ام خبر فيخف ياز ضربه ها. بود يخال گهيگذاشتم رو شكم برآمده ام كه د دست

 . چند روز دستم بود نيرو پاهام و چشمم افتاد به حلقه ام كه تو ا
 .يستيا يلحظه كنار اون سطل م هيحسام  ـ
 . بله حتما ـ

نگشت شصت و سبابه آروم آروم با ا. همه سال داغ و سوزنده بود نيهنوز بعد از ا. لمسش كردم. نميپر نگ يراستم رو گذاشتم رو حلقه  دست
نگهش داشتم كف دستم، چشمام رو بستم و تمام  ن،ييبند رو هم اومدم پا نيآخر. ناخن شكسته و كبود شده ام كينزد ديتا رس نييپا دمشيكش
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م رو باز كردم و، سطل مشت بسته ا يدست بردم باال و از باال. چشمام گذشتن يبا سرعت نور از جلو لميف هي نيبودن ع ديحم با يلحظه ها
 . و از بند گسستنم يآزاد يسطل و شد نوا يخال يتو فضا ديچيحلقه پ يصدا. نگيليج

تو تمام  ديچيتنش پ يكه عطر آشنا دميرو د يمرد. بود دهيكه قامتش خم دميرو د يمرد مارستانيب يورود ييرو كه باال گرفتم، تو روشنا سرم
 : گفت رو كه مامان با ناله يمرد. تنم يسلول ها

 .گفتم بمونه خونه گوش نداد ،يحاج ـ
 دميرو د يمرد. تونست ينم يداشت سراپا نگهش داره ول يسع گهيد يكه مرد دميرو د يمرد. برادرم بود هيشب تينها يكه ب دميرو د يمرد

 .داشت برادرش رو برادرانه آروم كنه يكه برادرم سع
تند  يصدا. احساسش كردم. و چشمام رو بستم يصندل يفلز يو حلقه كردم دور دسته هار ميچيكبود و زخم باند پ يسمتم و من دست ها ديدو

 .داد يچشماش م دنينفساش خبر از بار
باز كن چشمات رو . يبازشون كن خواهر. باز كن رها. بهزاد فدات بشه. خوش رنگت رو يفندق يباز كن اون چشما! باز كن چشمات رو ـ

 .فتهيذاشتم خال بهت ب يباز كن كه اگه بودم نم! باز كن خواهرم. نبود تا به موقع به دادت برسه. كنه يركه نبود برات براد رهيبهزادت بم
 . كرد طرف بهروز رو

  د؟يكش يكه رها زجر م يمدت نيتو ا يبهروز؟ كجا بود يتو كجا بود ـ
 . طرف آقا جون ديچرخ

 يچطور نتونست ؟ينگاه رها نخوند ي نهيهمه غم رو تو آ نين؟ تو چرا؟ چطور اماما ؟يكه داد يبود قول نيا ت؟يبود امانت دار نيآقا جون ا ـ
گفتم رها . ميراض گهيم يزنم صداش گرفته اس؟ گفت يزنم با رها حرف م يچقدر گفتم زنگ كه م ؟يصورت دخترت رو بفهم يدرد دل نگفته 

 .زن و شوهر فاصله انداخت نيگناه داره ب يبشو گفت چشيپاپ هيردختر تو دا
چند روزه اش كه  شيزبر و ته ر يگچ گرفته ام و دستم رو گرفت تو دستش و چسبوندش به گونه  يپا يجلو. رو دو زانوش زانو زد دوباره

 .داد يظاهر و درونش م ينشون از آشفتگ
 . به حرف اومد حسام

 ....بهزاد جانـــ ـ

لرزون برادرم و  يحسام دست گذاشته بود رو دستا وار،يسبوندش به دحسام رو گرفت و چ ي قهينذاشت ادامه بده به ضرب بلند شد و  بهزاد
 .تونستن ينم يداشتن از حسام جداش كنن ول يآقا جون و بهروز سع. گفت ينم چيه
 .اندازم تو كانال يسگ م هي نيكشمش و الشه اش رو ع يم. و آشغال و زن بازت رو ياولم اون برادر عوض. كشم يهمه تون رو م! كشمتون يم ـ

 . مامان دست گذاشت رو شونه ام و فشارش داد كه به حرف اومدم. كرد يم هيجون فقط پر صدا و ناله كنان گر مادر
 !نداره يرياون كه تقص! داداش؟ داداشم ولش كن ـ

تن خرد و  ديلرز يم ديب نيكه ع يبلندم كرد و با تن يطرفم و از رو صندل ديچرخ. گوشت افتادن كنار تنش كهيدو ت نيشل شدن و ع دستاش
 . ديكوفته ام رو تو آغوش كش
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 !رها حاللمون كن! به موال شتميپ اياز امروز تا آخر دن ؟يخواهر ـ
دست راستم رو . كه برادرم دوباره برادرم شده بود غرق لذت شدم نياز ا. پوستم ريز ديگفتنش باز حس قشنگ خواهر بودن دو يخواهر از

 .دست به دست اون دستم دادم و سر چسبوندم به سر برادرم كه اومده بود تا سر پناهم بشه حلقه كردم دور گردنش و دست چپم رو
ها رو كم  دنيبهزاد تمام نرس يداشتن كه حضور پر رنگ برادرانه  يبيحسرت ها تضاد عج زيغم انگ يكوبش قلب خوشحالم كنار نوا يصدا

 .كرد يرنگ م
 : مامان كه اومد سوار بشه بهزاد خطاب به مامان گفت. بتونم اون جا دراز بكشم و در عقب رو باز كرد و كمك كرد تا ديدو بهروز

 . ميگرد يو برم ييتا جا مير يمن و بهروز م ديشما با آقا جون بر ـ
 د؟يبر يرها رو كجا م زميعز ـ
 .كنم اعصابم داغونه يتونم رانندگ ينم نيبش ايبهروز تو ب! بزنه دلش وا بشه مادرم؟ نگران نباش تو رو خدا ابونايتو خ يچرخ هي يچيه ـ

بهزاد آرنج دست راستش رو . برادرام سكوت كرده بودن م،يكه تو راه هيادياحساس كردم زمان ز. كه حركت كرد چشمام رو بستم نيماش
دو  گاريكه س ينهمو. رونيبهروز دست چپش رو داده بود ب. خوش حالتش يپنجره و پنجه اش رو فرو كرده بود تو موها يگذاشته بود لبه 

 .زد بهش يم يقيعم يپكا يا هيكرد و هر چند ثان يم ييانگشتاش خودنما نيب يديرنگ زرد و سف
كه بهزاد  ميگذشت ينه ما از كنارشون م. گذشتن يكه با سرعت از كنارمون م ييدادم به در و چشم دوختم به درختا هيباال و تك دميرو كش خودم

 : به حرف اومد
 هرك؟رفته ش يمطمئن ـ

 ! آره بابا آمارش رو گرفتم ـ
 . طرفم ديبهزاد چرخ. سمت راست ديچيو پ يزد و انداخت تو خروج راهنما

 ؟يديفهم يكن يدر رو وا نم ،يديشن يهر چ ،يديد يرها هر چ ـ
 .داد يبد م يدلم گواه. باشه يعنيتكون دادم كه  سر

رو اومد  بايزن قد بلند ز هيرو پاشنه و  ديچند لحظه بعد در چرخ. زنگ زد! يزم طوساَه، با. ستاديرنگ ا يطوس كيدر كوچ هيرفت و مقابل  بهزاد
فرود آمدن بود كه كابوس  يدونم چرا بهروز گارد گرفته بود و بهزاد مشتش آماده  ينم. و با عشوه باهاشون حرف زد و بعد رفت داخل رونيب

و بهروز با لگد افتاد به جون شكم و  ديحم هيكر يمشت بهزاد نشست رو باند چهره  .رونيزخم از در اومد ب ياصالح كرده ول يام با صورت شبانه
 . اومد يصداشون م. شيمردانگ

شرف  يب ؟يكس كش كرد يخواهرم رو ب يجور نيا ؟يكرد يدست رو زنت بلند م يجور نيآره كثافت؟ ا يزد يرها رو م يجور نيا ـ
اومد كه هر روز از تو بغل و  يم رتيمثل خودت گ يكي يستيداشتن؟ با بيرو چه به زن نج فاحشه ها تو نيهم يلنگه  يخواست يم يكي! يعوض

 .  رونيب شيبكش يكيتخت 
 . سر سوزن هم غصه اش رو نخوردم هي يول. زدنش
 . ذره هم قلبم درد نگرفت هي يكوبوندن بهش ول مشت
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 . بند هم نكردم ميچشمام رو ن يلگد زدن تو شكمش ول با
 يو راض دميد. و آروم شدم دميد. كنن يچطور داغونش م نميخواستم بب يم. نميمرد بب نيخواستم تمام گرفتن حقم رو از ا يم. نميخواستم بب يم

 :رو خوندم زمياز فروغ عز يو زمزمه وار و بدون ترس شعر دميو دراز كش نييپا دميو آرامش گرفتم و دوباره سر دميد. شدم
 ـ عشق؟ «

 كوتاه  يتنهاست و از پنجره ا ـ

 نگرد  يمجنون م يب يبيابان ها به

 مغشوش  يگذر گاهي با خاطره ا به

 نازك در خلخال  يخراميدن اق از

 آرزوها؟  ـ

 خود را مي بازند  ـ

 بيرحم هزاران در  يهماهنگ در

 

 بسته؟  ـ

 پيوسته بسته، بسته  ،يآر ـ

 شد  يخواه خسته

 انديشم  يمن به يك خانه م ـ

 ش، رخوتناك پچك هاي ينفس ها با

 چشم  ين يچراغانش روشن، همچون ن با

 تشويش  يشبانش متفكر، تنبل، ب با

 نامحدود  يبا لبخند يبه نوزاد و

 بر آب  يدر پ يپ ييك دايره  مثل

 از انگور  يپر خون، چون خوشه ا يتن و

 

 انديشم  يمن به آوار م ـ

 سياه  يبه تاراج وزش ها و

 مشكوك  يبه نور و

 كاود  يدر پنجره مشبانگاهان  كه

 » . كوچك، كوچك چون پيكر يك نوزاد يبه گور و
بغضم . شده بود ميام تو بغل پدر بزرگش قا دهيترس يدختر كوچولو. خونه بهروز بغلم كرد و بردم تو اتاق مشتركم با عسل ميديرس يوقت
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اشك تو چشمام جمع شد و . مدن و قبولش مواخذه كردمكوتاه او يلعنت فرستادم و خودم رو برا ديبار هزارم به حم يگرفت و اون روز برا
 . شد و من رو به هق هق وا داشت ميتو آغوش پدرم قا شتريكه ب كردمبراش آغوش باز 

بهار زانوهاش رو تو بغلش جمع كرده بود و سر بر زانو بر . كرد و همراهم شد هياشكام گر يتو بغلش و هم نوا دياومد جلو من رو كش بهزاد
 :صداش كردم. دونست يبودنش نم ياز ناخواهر چيكرد كه ه يم هيگر ياهرخو يبيغر

 ! دلم، من خوبم به خدا زيبهارم؟ عز ـ
و  ستيخواهر ب نيدونست ا يم. به گل نشسته به گل نشسته ام يكشت هي نيدونه ع يم. دونه داغونم يم. دونه بدم يدونستم خواهرم م يم يول

قسم . سوزونه يكشم و برام دل م يدارم م يمن چه زجر دهيدونستم خواهر عاشقم فهم يم. دهيد بتيپنج ساله اش قد زن پنجاه ساله مص
 .اونم بكشه و بخوره دميرو كه من كش يبه عشقش كمكش كنم و نذارم حسرت دنيخوردم تو رس

سفر بره تا  هي ستيبا يشده بود و م بهزاد درسش تموم. از پرونده هاش رفته بود مشهد و ما هم منتظرش تا برگرده يكيرسول به خاطر  عمو
. كرد يكالفه ام م نيكه ا. شد يكالم هم هم صحبتم نم كيو آشفته  يبنفشه عصب. خانمش و بنفشه ريو بهروز هم درگ اديو ب رهيمدركش رو بگ

 ريام. ا و گم بشم تو خاطراتمداد تا برگردم عقب و غرق بشم تو گذشته ه يشد و بهم فرصت م يدختر هفت ساله ام م يساله همباز ازدهيصدف 
رحمش . رو پسرش داشت و همش نگرانش بود يخاص تيبنفشه حساس. تو دلم باز كرده بود يخودش رو حساب يزبون جا نيريش يكسر

ردار شده با ازيرو با نذر و ن ريبچه اش رو سقط كرده بود و ام شيقبل يبچه دار بشه و چون تو حاملگ گهيد تتونس يكرده بود و نم دايمشكل پ
 .ديلرز يم شيپسر خوشگل و بور و چشم آب يدست و دلش بد رقم برا. بود

مدت به درخواست مادر جون و حسام كه چقدر التماسم كردن و گفتن و  نيتو ا. گذشت يرو ترك كرده بودم م ديكه حم يروز از روز پانزده
 .گردوند يدو ساعت بعد دوباره برش م ،يكيگرفت و  يم ليزد عسل رو تحو ياومد دم در، دو تا بوق م يم. شدم يگفتن تا راض

 يشوهرش م يباالخره مادر جون عمه . ستيدرست ن لنياعتقاد داشت چون فام. ميرياز عمو رسول بگ ريغ يا گهيد ليازم خواسته بود وك بنفشه
بهزاد . شيرگشت كرمانشاه سر خونه زندگتونست دنبال كارهام باشه و بهروز ب يشده بود و نم ريآقا جون پ. اومد يم شيشد و كدورت پ
و  ريو بهار هم تو كشمكش خواستن مسعود پسر عمو ام شينامه و گرفتن مدركش و بنفشه سرگرم زندگ انيپا يكارها دنبالمجبور شد بره 

از لحاظ . كرد ينم و محل ديكش يم غيگفت و ج يزد و برعكس من هر روز خواسته اش رو تكرار كنان م يمخالفت پدر و مادر دست و پا م
من طوفان  يبرا نيگذشتن و ا يبا آرامش م يگذشت ول يهام كند م هيكه لحظه ها و ثان نيجون با ا آقا يخونه  گه،ينداشتم د يمشكل يجسم

نستم تو يكردم چون نم يازش تشكر م يلبخند تصنع هيكرد و من با  يخوشحال كردن و آرامشم م يرو برا شيمامان تمام سع. زده خوب بود
آزادانه بدون ترس از  دياز طاها نبود و مهش يخبر چيه. اومدن يكش م يزيتونستم لبخند بزنم و فقط لب هام به طرز ترحم برانگ يبخندم، نم

 :ديپرس يشد بنفشه م يتلفنم تموم م يوقت. كرد يكس نم چيهم به ه ياشاره ا چيگرفت و ه يطاها هر روز باهام تماس م
 هــــا؟ يچه خبر از اون ور ـ

 :گفتم يو م دنيزدم به نفهم يخودم رو م منم
 هـــا؟ يكدوم ور ـ

 .ذاشت يتنها م اهايآ ايدن هيرفت و من رو با  يگفت و م يم يشيو ا ديچ يكرد و لب برم ينگاهم م نيخشمگ
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تست كنكور ثبت نام  يمن تو كالس ها مرداد بود و يآخرا. ذاشت بردارم ياتاقم م ي نهيكه آقا جون هر روز كنار آ ييشد از پول ها ينم روم
 . كردم

و كفش مدرسه اش  فيتا براش ك ميرفت يگرفتم تو دستم و همراه هم م يو نرم دخترم رو م ديروز بدون ترس و بدون لرز دست تپل و سف هر
 يچقدر قشنگ بود وقت. كردم يبا ذوق نگاه به نگاه ذوق زده اش از تنوع و رنگ اون همه دفتر و مداد م يداشت وقت يچه لذت. رو بخرم

 يول. دونستم يرو نم كشيافشار، اسم كوچ يآقا شيدونم چرا رفتم پ يكرد، نم يداشت و نگاهشون م يدونه دونه برم رو يعروسك يبرچسبا
كردم و  يشگلش نگاه مخو ياومدم به انبوه كارت ها يم يليمن بود و بعد از تعط يايكارت تمام دن يايدن. كه بودم پاتوقم اون جا بود رستانيدب

قبول  يبرا ييكه دل به طاها باخته بودم جا يمن. رفت و آمدها باعث شد دل از افشار بدبخت ببرم نيو ا دميخر يدو تا م يكيهر روز هم 
 نيهمسرش بهتر و اونم كنار. كردم يمهر م ديمغازه اش بودم و داشتم خر نيتريو يجلو ميياالن با دختر مو خرما. نداشتم گهيد يكي يدلباختگ

 ييچه روزها. گذشتم يگذشته بود و من ازشون، از كنارشون به سادگ ييچه روزها. دميگذشته بود و من نفهم يياچه روزه. آورد يها رو برام م
 تونم يقلبم رو شكسته و نم يكيگفت گفته  يگرفتمش كه هنوز مجرد بود و مادرش م دهيو ند دميرو د مونيپسر همسا يحسرت نگاه مهد

 دم؟يرو پس م يمهد يكردم نكنه دارم تاوان دلشكستگ يو من فكر م ارميبشكسته  شهيهمه خرده ش نيا نيرو ب گهيد يكس

رو  شيبرف ديبا طرح سف يسرخاب يكوله . رو سرش كردم دشيسف يمقنعه . دخترم رو پوشوندم تنش يسورمه ا ياول مهر، فرم صورت روز
 . رو شروع كنه زييتم كه به نام خدا روز اول از ماه هزار رنگ پاگذاشتم رو شونه اش و دست در دستش رف

 .كمك راننده كه پاهام همون جا رو ترمز و كالج قفل شد يدست انداختم پشت صندل. رو باز كردم و دنده عقب گرفتم نگيدر پارك موتير با
 .ينيريجعبه ش هيدست گل بزرگ و  هيرضا بود با  ديحم

 ! اميم االن نيجا بش نيعسل هم ـ
چشم تو . پهن و نامردش ي نهيبه س نهيس. زده اش شدم ويو افترش غهيبلند خودم رو رسوندم بهش و رخ به رخ اون صورت هفت ت يقدم ها با

 .اهشيو س زيو ر زيه يچشم اون چشما
 جا؟ نيتو ا يخوا يم يچ ـ

 . پوستت ريرفته ز يكه آب نميب يم ـ
 .اريف نجا؟ حرف تو حر نيا يخوا يم يگفتم چ ـ
 . كنارش باشم ديروز اول مدرسه اش، اونم كالس اول، من با. عسل دختر من هم هست ـ
شب ها  يو گاه ديپرست يپدر و عسل هم عاشقانه پدرش رو م نياون عاشق عسل بود و بهتر. حرفاش رو قبول داشتم. گهيدونستم راست م يم

 .ختير يشد و اشك م يباباش م گرفت و دلتنگ آغوش يپدرش رو م يشبانه  يقصه ها يبهانه 
 . ميايخودت برو من و عسل هم باهم م نيتو با ماش ـ
 .به خانمش يكه بد نتيرو بذار تو ماش نايباشه فقط ا ـ

نفر  كيچطور نتونست فقط احساسش و تنش متعلق به  نه؟يچطور نتونست من رو بب يمرد احساسات نيدونم ا ينم. همه جا رو كرده بود فكر
 بند خونه اش كنم؟ كجا كم گذاشتم؟ كجا؟  يباشه؟ چطور نتونستم پااونم زنش 
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عكاس از تمام لحظات اون  هي نيرضا ع ديحم. كرد ينگاه م ميبود ستادهيبه هر دو تامون كه با فاصله از هم ا يمدرسه عسل با خوشحال اطيح تو
 .نگاه كنم و بخندم و تو دلم به عكاسش ناسزا بگم نيربعكس دو نفره از من و عسل كه مجبور شدم تو لنز دو هي يحت. روز عكس گرفت

 . ييخواد ببرتش جا ياس ام اس داد كه عسل نره مدرسه م ديحم ز،ييپا يبه آخرا ديروز گذشت رس اون
 دوست داشتم بپرسم كجــــا؟ يليخ يندادم، ول جواب

كاله . قرمز تنش كردم يشلوار پشم هيو قرمزش رو همراه با  ديسف وريپل. بافتمشون يسيدخترم رو شونه كردم، دو گ ييلخت و خرما يموها
كوچولوش رو گرفتم و رو انگشتاش  يدستا. رو كه خودم براش بافته بودم رو گذاشتم سرش و شالش رو بستم دور گردنش شيخال خال ديسف

خودم دستش رو دادم دست . اش كردمخودم آماده . رو پاش كردم شيسورمه ا ينايپوت. دستش يرو تپل دميرو كش ششو دستك دميرو بوس
 . عسلش رو نخورده رياومد ش ادمي. ديحم

 .صبر كن ـ
تو چشمام و من به دندون تازه اش نگاه  ديخند. با دستمال دور دهنش رو پاك كردم. رو دادم دستش و تا تهش رو خورد شيعروسك وانيل

 .شهيميدندون دا نيپنجم نيكردم و شمردم ا
 ؟ييبابا ميبر ـ

 :و گفت مينيرو چسبوند به ب شينيب. كوچولوش رو حلقه كرد دور گردنم يدستا. اباش رو ول كردب دست
 . اميمامان زود م ـ
 .بشه ريد شهيهم يزود برا نيكردم ا يكرد و فكر نم يفكر نم و

. كردن رو بهمون بدن ياون كه سهم ماست واسه زندگ ستيقرار ن شهيهم. ميخوشبخت باش ستيقرار ن شهيهم. ميبخند ستيقرار ن شهيهم
 .ميقرارها باش نيبند ا يكه پا ستيهم قرار ن شهيهم

 يشونيبه پ دميرو مال ميشونيو پ مينيرو محكم تر چسبوند به ب شينيپاهاش رو جمع كرد دور كمرم و ب. بلندش كردم نيانداختم و از رو زم دست
 .دشيبلند و سف

 خوشگل مامان مراقب خودت باش، باشه؟ ـ

 . بابام نگران نباش شيپ ،يمانباشه ما ـ
به چونه  دميو ادامه اش دادم تا رس دمينازك و بلندش رو بوس يونديپ يدو ابرو نيخم شدم ب. نيترد و نازك گذاشتمش زم ينيچ هي نيع آروم

 .خودم بود يچونه  نياش كه ع
 .يايدرست كنه تا ب يبرات ماكاران گميم زيبه عز. برو فدات شم، بابا منتظرته ـ
 .دارم، منتظرش نباش يواسه نهار نگهش م ـ

 :دميكه نگاهش كنم، پرس نيا بدون
 كه به خاطرش نرفت مدرسه كجاست؟ ييجا نيا يبگ شهينم ـ

سرم رو آوردم باال و . شناختمش كه بتونم بفهمم تو جواب سوالم مونده يقدر م نينه سال ا كيبعد از نزد. شد ينداد، سكوتش طوالن جواب



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا رز صورتي –پروانگي يك پروانه                            

wWw . 9 8 i A . C o m  211 

 .كه نگاه من ازش دل كنده بود ييو زل زد به جا نييو سرش رو انداخت پا ديگاه ازم دزدن. نگاهش كردم
 رها؟. دميمراقبشم، بهت قول م! نگرانش نباش رها ـ

 .هوم ـ
 !تو بد شدم رها ياز خوب! كه من بد شدم يتو اون قدر خوب بود. من رو ببخش باهات بد كردم ـ

 .كرد يمن گنگ رو گنگ تر م حرفاش
 .گردونه يبرتش و برش م يم اديهر روز م بايخوب تقر شه؟يبا خودم گفتم مگه م يلحظه گوش زدم كرد كه بهش اعتماد نكن ول هي دلم

 . رو دادم دست پدرش و اونم دستش رو گرفت تو دستش و دست به دست هم من رو دست به سر كردن و رفتن دستش
در بود و  يراستش رو گذاشت داخل دست چپش باال يطرف راننده رو باز كرد پادر  ديحم. عقب و برگشت نگاهم كرد يها يرو صندل نشست

 . دست راستش رو سقف كه برگشت طرفم
 .رها حاللم كن ـ

 يداد و من سر تكون م يعسل برام دست تكون م. اونا رفتن يدنبالش كه مانع رفتنشون بشم ول دميدو. نشست و در رو بست و گاز داد يتند
 .دونم چرا نرفته دلتنگش شدم ينم. اشكم دراومد لبخند زد و. دادم

 لرزد  يدلم م «

 افتادن و ماندن چشمانت مردد مانده است  انيكه در م يلرزش اشك از

 دارم  يگام برم تيسو به

  يكش يپس م پا
  يدو يكنم و تو م يدراز م دست

 » . ممان يتنها م دهيكه سخت ترس يجا تنها بدون تو با دل نيو من ا يشو يم دور
 .ديكش ينشسته دلم رو چنگ م ينفر با دستا هيانگار . داشتم يبد ي دلشوره

باز  يول. صد باره گرفتم. دوباره گرفتم 0916. پا گذاشتم رو غرورم و شماره اش رو گرفتم. نشد يبشه ول داشونيپ يستيبا گهيد. شد شب
 : زد يمامان غر م! احمق يكن يگفتم نه تو اشتباه م يگرفتم م يگفت كه خاموشه و من باز م ياون زن حال بهم زن م يصدا

 . مراقبشه! ستيمادر من پدرشه، دشمنش كه ن ـ
 .چيه گهيمامان امروز كه نرفت مدرسه، فردا هم نره پ د ـ

 :گفت يداد و م يم ميجون دلدار آقا
 .گردونه ينگران نباش صبح برش م ـ

قلبم . مادرش و گفت كه سه روزه ازش خبر نداره يظهر زنگ زدم خونه  يطرفا. ومدين يول موندم داريكه آقا جون داده بود ب يخود وعده ا تا
 يو همراه آقا جون رفتم اداره  ارميطاقت ب شتريروزم شد دو روز، نتونستم ب هيدختر كوچولوم رو كجا برده بود؟  يعني. نييپا ختير يهر

 .شنيم ريگيگفتن كه پ و يآگاه
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راست رفتم تو اتاق و چشمم افتاد به اون دختر مو  هيكس رو هم نداشتم و  چيه يحوصله . به تنم نمونده بود يجون چيبرگشتم خونه ه يوقت
 . ام نهيبهش و بغلش كردم و چسبوندمش به س دميتا رس دميكشون كشون خودم رو كش. خندون تو قاب كنار تخت ييخرما

  ؟ييتو االن كجا يمامان ـ
 . سوختن چشمام

 . ستيه ات ندلم گشن زيعز ـ
 . ختنيو ر دنيجوش چشمام

 . وقت هيفدات شم سردت نباشه  ـ
 : دميو نال نيرو زم دمييخم شدم و سر سا. سر خوردن رو گونه ام و افتادن رو پام ـ
 . برش گردون ايخدا ـ

 : تكون خوردم و گفتم تكون
 ! پسم بدش ـ

 :و كفر گفتم نيزم دميكوب مشت
  ؟ييتو خدا ـ

 : و گفتم دمينال
 ! ؟يمن يآره بگو، تو خدا ـ
 .گفتم و گفتم تا خوابم برد و

هر جا . نيقطره آب شده بود و رفته بود تو زم هيانگار  يول. و زمان رو بهم دوختم نينبودنش زم يدلواپس لحظه ها كم،ينگران دختر كوچ دل
 يهم اومده بودن كمك ول ديحم يبرادرا ،يو مهدحسام . نبود ياون زن رو تو شهرك، ول يخونه  يحت ميسر زد ميكرد يرو كه فكرش رو م

 . بازم نبودن
مشقاش رو  رميتحر زيداره رو م نميخواست چشمام رو ببندم و باز كنم بب يدلم م. ديكه قد پنج قرن برام طول كش يپنج روز. روز گذشت پنج

 :گهيو م سهينو يم
 ! چقدر سخته نيا يمامان ـ
 : بگم بلندش و يمن برم دست بكشم رو موها و
 .ستيبراش سخت ن يچيدختر من زرنگه و ه ـ

 به دل بخواه ما گذشته؟ ايدن يك يول

 ينارنج يبا هول و وال دكمه . تلفن از جا پروندم يبه دست چشم به در دوخته بودم كه صدا يسالن و گوش يمخمل مشك يبودم رو مبال نشسته
 . اتصالش رو زدم

 الو؟ ـ
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 .ديطول كش هيثان چند
 الو رها؟ -

 : زدم اديفر. چقدر شرمنده بود. چقدر خسته بود. صداش چقدر دور بود. از جا كنده شد دلم
  ش؟يمدت كجا برده بود نيا! دخترم رو هــــــان؟ بگو كثافت يكجا برد ـ
 !كنم يالو، الو، رها آروم باش خواهش م ـ

 :زدم اديتر فر يتر، باران يوفانتر، ط نيخشمگ. معناست يچقدر ب. چقدر نامفهومه. يبيغر يچه واژه  آرامش؟
 دخترم كجاست؟ د؟يياالن كجا ـ

 ! يكن يبدون ما زندگ ريبگ اديرها؟ ! ييكشور اروپا هيبه  مير يم ندهيو تو چند روز آ ميهست يما االن دب! منه شيعسل پ ـ
بدون دختر كوچولوم  رميبگ ادي. داشتم حكم آرامش قبل از طوفان رو. تو قلب و دلم هم ساكت شد ياهويه. هم ساكت شد ايدن. شدم ساكت

گرفتم و  يمن از وجود عسل تقلب م. گرفته بودم اديكردن رو با عسل  يدونست، من زندگ ياون چه م رم؟يبگ اديكنم؟ اون گفت من  يزندگ
من بازدم نفس  دنينفس كش يدونست كه هوا ياون چه م! دونه يدونستم كه نم يدونست و من م ياون چه م. دادم يادامه م روهر روز اون روز 

 كرد؟ يبره وار زندگ ديپر از گرگه و نبا شهيهم ايدونستم دن يمن چه م. دخترمه يها

من رو نداره من  يها يهمه مهربون  نيا اقتيل دهيگفت مدت هاست فهم. نگفتم چيه. به رفتن گرفته ميوقته تصم يليگفت كه خ. كردم سكوت
ما  يگفت دوستم داره ول. يپنهان نكن ياز جنس فداكار ييو خودت رو پشت دروغ ها يكه اعتراف كن يقدر جرات داشت نيفكر كردم كاش ا

 اديب ادميكردم  يچشمام رو باز كردم و سع. كه خوشبختش كنن دنيگفت مراقب عسله و همراه با كژال قول م. الل شدم. ميشدهم ساخته ن يبرا
 .ن چراغ خاموش تو ذهنم روشن شدو هزارا. گفت عقدش كرده دم؟ياسم رو كجا شن نيا

 .شيو منگ جيو گ د،يحم. فوق العاده ياون دختر خوشگل چشم و ابرو مشك. سال تابستون راريپ. كردستان يعروس
 يكه خرامان خرامان راه م يمحل يبود با لباس ها يقد بلند يرو بايدختر ز هياز دوستان حاج بابا،  يكي يعروس ميكه رفته بود شيسال پ دو
كه مادر جون گفت سال  نيازدواج نكرده بود و برام سوال بود چرا؟ تا ا. كرد يم يياون كاله و شال تور خودنما ريمثل شبش از ز يت و موهارف

 بيع يطالبش نشده و من چقدر دلم براش سوخت و گفتم گل ب يكس شهيموضوع چون بچه دار نم نيش تخمداناش رو درآوردن و سر هميپ
 . رم رو گرفتم تو بغلم و به خاطر داشتنش شكر گزارش شدمو دخت. فقط خداست

و محكم با سر رفت توش و آخ  دياون شده بود كه ستون وسط سالن رو ند يچنان محو سحر چشما ديكه حم ياهيهمون دختر چشم س كژال،
 . دميتپش قلبش بلند بود كه من آخش رو نشن ياون قدر صدا يهم گفت ول ديآخ نگفت شا! هم نگفت

پر  يمردانه  يتن من، اون نوازش ها يزنانه  يدست اون و تحمل ها ي انهيوحش يهمه بوسه ها نيهمه مشت، ا نيا ،يهمه بد اخالق نيا سپ
 ! من يخدا يدختر كرد بوده؟ وا نيخشونت و حرص دار به خاطر ا

 الو؟  ؟ييرها اون جا الو

 ! دخترم رو بده دميم مقدسات عالم قسمت متو رو به تما! تو رو به روح حاج بابا پسم بدش! پسم بدش ـ
 . عسل شده ياون دلبسته  يول! بردمش يشد نم يرها، اگه كژال بچه اش م نيبب ـ
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 چطور شد؟  شه؟يدل بكنم؟ چطور م يستياون من با يبه خاطر دلبستگ شه؟يم يمن و دل من چ فيدلبسته شده؟ پس تكل اون

كردم كه الغوث هام رو با اجبارهاش جواب  ينگاه به اون كس. دو به شك شدم شييردم كه تو خداك ييرو آوردم باال با خشم نگاه به خدا سرم
. شكه عسل بود و مهر ييبه جا ديزدم و تا رس ــــاديكرده بودم، فر مشيكنار مهر طاها كه اون تو، اون ته تها قا يياز ته قلبم، از جا. داده بود

 .دمشونيو كش دميكش غيدست كردم تو موهام و ج. شكست ييبوفه و با بد صدا رو پرت كردم و خورد تو يگوش. دميكش غيج
خواستم  يو گفتم اون چه رو سال ها بود نم دميكش غيو ج رونيب دميو من با خشونت دستام رو كش رهيكه اومد دستام رو بگ دميجون رو د آقا

 .اش و هلش دادم نهيمامان اومد بغلم كنه كه زدم تخت س. بگم
 : صورتم و گفتمتو  زدم

 . خوام يدخترم رو م ـ
 : و گفتم دميرو كش موهام

 . از همشون متنفرم ـ
 : لحن گفتم نيكردم به آقا جون و با بدتر رو

 يهمون دست. يوقت دست روش بلند كرد يبال خوب وقت و ب يدستت ب! يكرد ينگهدار ديدستتت درد نكنه خوب از امانت حاج مج يحاج ـ
 يازش مراقبت كن يكه بهش قول داد يزبون نيبا هم! يو كبود كرد اهيباهاش دخترش رو س يرو گرفت تيگشتر هم سنگركه باهاش پالك و ان
 !يچقدر بهش زور گفت

 .كردم طرف مامان رو
 يمادرم بوداگه . يكرد يسپر م نهيبرام س يبود ترحم بود كه اگه مادرم بود يكه هر چ ينكرد يمادر! سال ها نيا ينكرد يخاله خانم، مادر ـ

االن  يديفهم يم ياگه مادرم بود. خواد يخوامش كه من رو م يباشم كه م يبا كس يذاشت يم ياگه مادرم بود. يو فرق بذار يشد يخاله ام نم
 .يفهم يدارم كه نم يحال همن چ

 : كردم دوباره به آسمون و گفتم رو
 ! دونم ينم يچيه گهيدونم د ينم! خـــــدا ييدونم كجا ينم ـ

. نبود چيكه ه يبه جا دميشد قطار و من رو همراهش برد و برد و برد تا رس اميدن. كه باز چراغا خاموش شدن نيو خودم رو زدم تا ا دميكش غيج
 .كابوس ا،يمطلق، خواب، رو يخبر يب

سل هفت ساله بود و چون ع يشد ول رشيگيعمو رسول پ. مرگ گذشت يبه قد سخت گميهر چند روز بود م يدونم چند روز گذشت ول ينم
 .ميكن يو قبل از اون هم دادخواست طالق داده بود نشد كار دياسمش تو پاسپورت حم

 .رو برد مييمو خرما يدختر كوچولو. بردش. رفت و عسل و برد اون
 هيبودنش قد عمر مادر دل شكسته كه عمر مادر  كيشدم . دياز تاهلش نفهم چيزن مجرد كه ه هيشدم . تابم كرد يعمر، ب كي يو برا رفت

من چقدر ما آدم ها باهم فرق  يخدا ؟يكردم اون به چ يفكر م يمن به چ. ها يبچگ يزن تنها و بنفشه شد همون بنفشه  هيشدم . سنجاقك بود
 .ميدار
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است كه  جيهم آن قدر سرم گ ديشا. چرخد به دور خودش يمن دارد م ياز سرگردان نيدارد كه زم يبرم م اليكه خ يرود جور يم جيگ سرم
 چرخد؟  يم نيچرخد تو بگو زم يم نيكنم زم يم اليخ

 . كردن اريكه ترك شهر و د يرو به باد داد جور يمهدو ينگم بهروز چه كرد كه دودمان خونواده  ديبذار
از راه . فت كه ببخشمشوناز راه دور گ. از راه دور برام حرف زد. اشكم شد و برام غصه خورد ينگم كه بهزاد چقدر از راه دور هم نوا ديبذار

 .شد ميتنها يتمام لحظه ها كيدور شر
كالم با كالم  يب نميهق هق آهنگ. شد يم دهيمن كش يكه بر گلو ولونيبار نه بر تن و نيبود كه ا يصداش درست مثل آرشه ا يو غصه  يخستگ

 .كرد يم يينگران او هم نوا
رو كه  يكاغذ يهام بو يو با تمام دلتنگ مينيب كيبردمش نزد. لد گرفته اش رو بلند كردمج يكتاب فارس يمادرانه ا يتو اتاقم و با دلتنگ رفتم

 دميو منم تو دلم نال ديآسمون غر. آن مرد در باران آمد. آن مرد آمد. بازش كردم. دميدخترم بود رو بلع ديتپل و سف يتو عطر دستا دهيچيپ
كرد، خراب كرد،  رانيآن مرد آمد و. آن مرد بدون من با دخترم رفت. خترش رفتآن مرد همراه د. آن مرد در باران رفت. اون مرد رفت

آن مرد رفت و من با خودم فكر كردم اون مرد نبود كه اگه بود مردانه با من زن . برگرده گهيكه د نيآن مرد رفت بدون ا. دلشكسته كرد رفت
 !ماند تا بفهمه چرا قراره بمونه. زن ماند نيآن مرد رفت و ا. هون شده بودمرد پن كينامرد بود كه تو جلد  هيمرد نبود فقط  اون. ديجنگ يم
 

 :هفدهم فصل
هم  ييوقتا هي. كنه يكس باورت نم چيكه ه ياون قدر تو اوج غم و غصه آروم ييوقتا هي! مرگ يتونه آرومت كنه حت ينم يزيچ چيه ييوقتا هي
كه درمونش هم به  ياون قدر درد دار ييوقتا هي. يتون ينم يول ،يرو واقعا آروم كن ييآرامش كذا نيا يخوا يم يه ،يآروم باش يخوا يم يه

 يذات يمن تمامش پر درد، پر غم، پر غصه و پر از صبور يحال اون روزها. اون وقت ها بود ياز همه  يا ختهيحاال حال من آم. خوره يمدردت ن
 !كرده بودن يرو رو تنم خالكوبتمام دردها  يانگار. باهام بزرگ شده بود يبود كه از بچگ

! شب بود يبستم و ه يچشمام رو م يكه ه نيشب ها هم اون قدر طوالن. كردن ياون قدر كش اومده بودن كه تا شب بشن جون به لبم م روزهام
ختر كوچولوم دنبال د يخال يبا دست رو جا يزدم و ه يغلت م يه! آسمون بدون ستاره بود نيا نيكردم و هنوز ماه خلوت نش يبازشون م يه

 !گشتم يم يباشه ا ديشا
 !تنها شده بودم، تنهــــــــا من

 .بود، سهمم شد مياز آغوش امن خدا ختنيو گر يو افسردگ يدينا ام يبه جاش هر چ. اوردين يبرام فراموش يدور گه،يد يتمام آدم ها مثل
بسته  يبه پشت سرم و چمدون ها ينگاه. و گذاشتم تو بقچه و گرهش زدمچادر نماز گل دارم رو تا كردم . جمع كردم نيام رو از رو زم سجاده

 . اومدن ادميفروغ  يو شعرها ستادميا واريتر از رنگ كل د رهيت يها ليچشم چرخوندم و رو مربع مستط. انداختم
 خواهم يخواهمش دريغا، م يم «

  ييخواهمش به تيره، به تنها يم
  يتاب يخوانمش به گريه، به ب يم
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 » . ييخوانمش به صبر، شكيبا يم
 ييبه فضا ارنيو بازش كردم و اجازه دادم نور و هوا با عجله هجوم ب رهيدست گذاشتم رو دستگ. آروم رفتم كنار پنجره و پرده رو زدم كنار آروم

 . طنتشونيبه شو من بدون لبخند زل زدم  دنيپر يم نييگنجشك ها رو شاخه ها باال پا. دخترم بود يكه آكنده از عطر نفس ها
 . يمون يگنجشك م نيرهــــــا تو ع ـ
 : كردم و گفتم اهيس ياخم نگاه به اون چشما با
 چرا اون وقت؟  ـ

 :محبت نگاهم كرد و گفت با
 .بخوردت يشيترسم پ يمن م. يگنجشكا همش در حال ورجه و ورجه كردن نيآخه ع ـ

 ايسخت دن يها و امتحان ها  يحسرت ها غرق كنه كه من خودم تو غرقاب ناكام يايتو دن شتريرو تكون دادم و نذاشتم افكارم من رو ب سرم
 .غرق شده بودم

 . و بدون كالم و حرف نگاهش كردم رونيو آرامش آروم آروم اومدم ب يبا آسودگ. صدام كرد مامان
 !يكن يدرد آور فكر نم يزهايو هم تو به چ ستميهم من تنها ن شميپ ايب. فدات شم ايمادرم ب ـ

بافتن و بستن  يدخترم تنگ شده بود؛ برا يدلم برا! كشم كه مادرم نبود يم يتونست بفهمه من چ يخاله ام چطور م. دونست يچه م مادرم
 نيمادر ا يكشه وقت يدونست كه دخترش چه م يمادرم چه م. موش خورده اش يمن بابت دندوا يلبخندش و قربون صدقه رفتنا يبرا. موهاش

 .دختر نبود
تو .... گفت كه. بده ليخواد دختر به فام يگفت نم. تونه بذاره بهاره زن مسعود بشه يو گفت كه نم ختياشك ر. دينال. باال و شروع كرد تمرف

 . نيروش بود رو واژگون كردم زم يآشپزخونه و هر چ يكوچولو زيم ريفوران كردم، داد زدم و با دست راست زدم ز هياز ثان يصدم
 يول ارهيبهزاد نتونه دووم ب يديحاال من دخترتون نبودم و ترس د؟يخوا ياز جونمون م يچ م؟يكن يزندگ ديذار يآخه؟ چرا نم ديكارش دار يچ ـ

 ! ديدست از سر بچه هاتون بردار ديدوست دار يتو رو جان هر ك! برادرش باشه ستيقرار ن گهياون كه د! اون كه دخترته
و  واريبه طرف راست و با دست چپ با تمام قوا پرتش كردم و خورد تو د دميو داد دستم كه چرخآب قند درست كرد  وانيل هي عيسر مامان

 . قلب شكسته ام هزار تكه شد نيع
و دل  يخواستم چشمم به اون صورت عروسك يچند ماه نم نيا نيع. نمشيخواستم بب يمن نم يول اديمامان زنگ زد بنفشه ب. شده بودم وونهيد
بچه هاش  يترسما يمامان من م. رو به خوردم بده نيريش عيكرد اون ما يسع گهيد يكياز پشت دستام رو گرفت و  يكي. فتهيب شيطانيش

 يم يرو نداشتم كه وقت يكس گهيكه من د نيا. رو نداشتم مامان صدام كنه و من جانم رو خرجش كنم يكس گهيكه من د نيكردن ا يم ميعصب
 يچكيكه من ه نيا. جام نيمن ا ستين يچيو من تو پناهگاه امن مادرانه ام محكم بغلش كنم و بگم كه هتو آغوشم  رهيبدو بدو پناه بگ ديترس

 هيسوزش و  هي. بوده يخوب تر و مخلص تر ياون بنده  اي! بنفشه بود يقو يتر از خدا فيمن انگار ضع ين كه خدايا. رو نداشتم و اون داشت
 .چيه گهيزمزمه و د هيلرزش و 

 .باهم به هم سالم كردن يكيپلكام رو باز كردم و سكوت و تار يمنگ بودم كه ال. بودم جيگ. كرد يدرد م سرم
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 االتيو با خ دميجد يرفتم خونه  يتو اون مدت هر روز م. به رو به روم زل زدم يخال يباال و تو فضا دميگذاشتم رو تشك و خودم رو كش دست
 ديپرا هيو حسام هم  ختنيمقدار پول برام به حسابم ر هيو هم  هينگ زد و گفت هم مهربهم ز يمادر جون روز آخر. شدم يدخترم مشغول م

 ادشي. رو هم گرفتم نامهيگرفتم با كمك و لطف اون گواه ادي يبا كمك حسام رانندگ. بود و زده بودش به نامم دهيبرام خر ينفت يهاچ بك آب
 .نگفتم يچيكس ه چيسكوت كردم و به ه دياز ترس حم يولبكشم  غيخواست ج ياون قدر خوشحال بودم كه دلم م ريبه خ

و اومدم  اطيچمدون هام رو كشون كشون بردم تو ح. اون جا باشه گهيد ي قهيزنگ زدم آژانس و بهش گفتم تا ده دق. تو رختخواب بلند شدم از
 .ديرو ببرم كه بهار د يساك آخر

 ؟يكجا آج ـ
 .موندم برام بسه خاله يخونه  يبسه، هر چ گهيد! رميدارم م ـ
 گه؟يم يچ نيا نيبب ايمامان، مامان، ب ـ

 شده؟ رها كجا مادر؟ يچ ـ

 .دميرو كش ياطرافش كردم و بعد نگاهم از چشماش كندم و دادم به اون دو چشم سبز و درشت و همون جا دست ينايبه اون چشا و چ نگاه
 ؟يبر يخوا يم ييجا! خواهر يبست لياوغور، بار و بند ـ

 .داشتم اجيكه به تك تكشون احت ارميب اديكردم تمام نفرت هام رو ازش به  يدونم چقدر بود نگاهش كردم و سع يكه نم يمدت يم براكال بدون
 .دميزبون رو كش يدوئل نگاهمون من زودتر اسلحه  تو

 يول. ممنون ا،يمال تو بود دوباره مال توئه، ب يهر چ ايب. همه سال مزاحم تو و خاله و شوهر خاله شدم نيممنون و ببخش كه ا! ممنون دختر خاله ـ
 ترممنونم كه دخ. هم نبود ايدن يكجا چيرسم ه نيا. نبود يپرور ميتيرسم  نيا. نبود ينواز بيو غر يرسم مهمان نواز نيا. رسمش نبود نيا

 .ردداغونم ك نيكه ا يكرد يناخواهر يول يخواهرم باش يتونست يم. يباش ينخواست يول يخاله ام بود
و  يماد يها ييكه كنار دارا يساك. كه تنها سهم من از دخترم بود يساك. رو محكم تر تو دستم گرفتم يبنفش صورت كيساك كوچ يها دسته

 يقرار م ريرو تحت تاث اتيكل ماد تشيكه معنو يگنج. منِ مادر ارزش داشت يقد گنج قارون برا يهزار تومان ستيب يچك پول ها و تراوال
 . داد
اون زن تنها  يزنانه  يايكه حامل كل دن يدست گذاشت رو اون دست. دست گذاشت رو دستم و با فشار دادنش بهم گفت كه صبر كنم شهبنف

تو  رهيتو نگاهش، خ رهيرو از رو دستم برداشتم و خ يدست چپم رو آوردم و گذاشتم رو انگشتاش و با خشونت اون سد بزرگ و سنگ. بود
رو دشت  زهيبر مينخواستم بارون نگاه دل گرفته و ابر. پلك نزدم. تنفر رو بهشون كوبوندم يبان نگاه كلمات نگفته ز اسبز خوشگلش ب يچشما

 نهيخواستم بب يم. رها شده گهيرها د نيا نهيخواستم بب يم. كه من رهــــــام نهيخواستم بب يم. گونه هام تا دشت سبز نگاهش سبزتر بشه ريبا
عسل بودن رو كه  يب يروزها نيخواستم انتقام ا يم. رميرو ازش بگ مييتنها يخواستم انتقام تمام روزها يم. كهينزد شيانگپروانه وقت پرو نيا

ترس . اگه قرار باشه من دوباره بشكنم يحت! بار نوبت شكسته شدنه اونه نيخواستم بدونه ا يم. رميبگ شيقدر زهر تلخن رو از حالوت زندگ
 دهيرو طلب كنم كه خوب هم ترس ميهام تنها عشق نوجوان ييتنها يترسه كه من تنها باشم و برا يو خوندم كه م دميلونه كرده تو چشماش رو د

 .بود دهيبود و فهم
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 يمادر ايكرده بود  يكه برام مادر يخاله ا سيخ يرو باز كردم و با صالبت و محكم نشستم و بدون نگاه به چشما ينارنج ديسف كانيعقب پ در
بنفشه بخونم گفتم كه حركت  يكه دوباره بخوام خط التماس و ترس رو تو چشما نيبدون ا. كنار خاله بودنش رنگ باخته بود شيركه نقش ماد

 .بدون هوا و بدون نور بود ي لهيبه وجود اومده تو اون پ يروزنه  نياول نيبره كه ا تمگف. كنه
 .بستم ايتلخ دن ياسپرسو يرو از قهوه  ميفندق يو چشما يصندل يدادم به پشت هيسرم رو تك. رو دادم دست راننده آدرس
تمام  يبستم به رو. خواستم داشته باشم بستم ينم گهيكه داشتم و د ييزهايتمام چ يچشمام رو به رو. تمام گذشته ها بستم يرو به رو چشمام

تو اون سبز  ييتوش بود و من جا ياديسبز ز يچشما كه ييايدن يبستمشون به رو. امروز بشه يزن تنها نيا روزيد يكه باعث شدن رها يياونا
 .خدا نخواد كه بازشون كنم گهيبستمشون و فكر كردم كاش د. نداشتم ابودن ه

 ها  يكه شادمان يعجب عدالت تلخ «
 افتد  يشما اتفاق م يبرا فقط

 همان نوريست  يسهم من از روشن تمام

 » . افتد ياز چراغ شما در اتاق م كه
 .ميديخانم رس ـ

 . جدا كردم يسرم رو از پشت. نشست رو لبم يلبخند محو. باز كردم ميزندگ يراه و رسم تازه  يچشمام رو به رو ي كركره
 طنتيبا ش وارشياز رو د شينارنج يكاغذ يكه گل ها يآجر يخونه  هيو  يدست كيساك كوچ هيكه رفت من موندم و چهار چمدون و  آژانس

در  لهيتازه از پ يپروانه  هيو  ييو مادر تنها يدخترك يمن موندم و صدا. بلند ييو طال ديدر سف هيموندم و  من. بودن دهيبه كوچه كش يسرك
 . اومده

و همراه با ساك  اطيچمدون ها رو همون طور گذاشتم تو ح. سالم كردم دميجد يانداختم به در و با دست راست هلش دادم و به زندگ ديكل
 : تو گوشم ديچيپ ييدختر مو خرما يصدا. بود بياون روزم عج حال. بنفشم رفتم داخل يصورت

 ماست؟ يجا خونه  نيمامان؟ مامان ا ـ

 ؟يبفهمه، باشه مامان دينبا يچكيتا اون موقع ه يول. آره فدات شم ـ
 بابا؟ يحت ـ

 ! بابا يحتــــــــــــــــــ. آره فدات شم ـ
 .تو دلم با خودم گفتم مخصوصا بابا و

كارگرا وول  نيب يختگيو به هم ر يكنان تو اون شلوغ زينگاه كردم كه جست و خ ييبه دختر كوچولو اليدر نشستم و با چشم خ جا پشت همون
و دندون افتاده  يخرگوش يبا موها دشيو بلوز سف ييمويدار ل نيكه با دامن چ يبه دخترك. رفت يور و اون ور م نيخورد و با ذوق و شوق ا يم

! و سكوت مواجه شدم و دلم گرفت يياز تنها يعيبلند شدم و رفتم كه به آغوش بكشمش كه با حجم وس. دلم خواستش. بود يخوردن طوراش بد 
 : دميدوباره صداش رو شن

 م؟يمگه ما خودمون مبل ندار ن؟يچ نايمامان ا ـ
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 .يمامان ميدار ازيبهشون ن ميكن يجا زندگ نيا مييايب ميخواست يوقت يول. زميعز ميچرا دار ـ
 مامان؟ ـ

 ؟يجان مامان، نفس من، بگو مامان ـ
 اد؟يبابا هم م ـ

اون  دنينه، شن ارم؟يجا پناه م نيگفتم كه از دست بابات دارم به ا يتونستم بهش بگم؟ بهش م يم يچ. نگاهش كردم. جواب سوالش موندم تو
نكرده  ياون بد پدر ينبود كه برا ديبل دخترش هم حق حمدر مقا ديخرد شدن حم. اعتماد دخترانه اش حقش نبود واريد ختنيحرف ها و فرو ر

 . كردن رو بلد بود ياما تا دلت بخواد پدر نبود،مرد . بود
همون . عروسك از اون تو دراومد كيموز يو صدا يكنار ورود يخوردم به مبل و افتادم رو ساك دست فتهيكه ن رمشيسر خورد اومدم بگ پاش

كرد، خواست كه ببرتش و خواستم كه بذاره باشه  يمن غافل رو نا غافل ترك م شهيهم ياشت با پدرش براكه د يموقع يكه روز آخر يعروسك
 .تا برگرده

كردم رو فرش بنفش هال و با بغض نگاه به تك  يرو خال اتشيمحتو يكوتاه يبردمش باال و از فاصله . و بازش كردم دميساك رو كش پيز
كنم كه فقط عطر  دايپ يكردم دخترم رو تو اون همه بور يبهش سع رهيرو برداشتم و خ يو چشم آب يياول اون عروسك مو طال. تكشون كردم

براش  ديو حم. رو داشت يبرف ديكه عكس سف يصورت يتاشوش، گل سراش و شونه  ي نهيبعد كتاب قصه اش، آ. بود ونا هيتنش شب يآشنا
با دست چپ شال رو از سرم درآوردم و . چقدر خوشحال شده بود ريبه خ ادشي. پرنسس بابا يبرا يپرنسس يشونه  هيگفت  يبود و م دهيخر

 .قرار شد يو دلم ب نييپا دمشيكش. نييپا دمشيبلندم و كش يرو فرو كردم تو موها يصورت يشونه . رو باز كردم پسميبا دست راست كل
 .ميروز مدرسه كنار هم و تو آغوش هم انداخته بود نياول شدم به عكس دو نفره مون كه رهيدوباره و حسرت به دل خ. و دلتنگ شدم دوباره
 كن بخواب خوابت قشنگه ييالال« : و تكون تكون خوردم و براش خوندم دمشيو عروسك رو برداشتم و به آغوش كش نيرو گذاشتم زم شونه

 » .... مهتاب شبات هزار تا رنگه گل
 تو؟  ييدردت تو جون مادر االن كجا ـ

 از خواب قصه  ينش داريوقت ب هي«

 تو شهر غصه  يوقت پا نذار هي

  دارهيكن مامان چشماش ب ييالال
 » . وارهيهر شب لولو پشت د مثل

 ؟يو بدون من موند يگذرون يروزگار م يبزرگ دار يايدن نيا يتو كدوم شهر؟ تو كجا ـ
*** 

جمع  يآروم آروم پاها. نتونستم يرو حركت بدم ول كردم بدن خشك شده ام يشدم و به زحمت سع دارياز خواب ب يديشد ياحساس سرما با
و مستقل بودن باهم به طرفم هجوم  ييآن حس تنها كيكنده شدم و نشستم و  نياز زم يو بعد دستام رو باز كردم با سخت دميشده ام رو كش

 !رو پس زدم يكياستقالل رو گرفتم و اون  رآوردن كه من زودت
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. بردم يتر كيرو بستم و خاطرات دخترم و مادر بودنم رو همراه با اون به اتاق كوچ پشيك گذاشتم و زرو داخل سا نيولو شده رو زم ليوسا
 اطيرفتم كه از تو ح. دراور يرو يرو گذاشتم تو صندوق چوب ديسمت چپ و درش رو قفل كردم و كل يدر كمد رو باز كردم و گذاشتمش گوشه 

 يجا تنهام و كس نيپشت در افتاد و من مات و مبهوت فكر كردم مگه نگفت من ا يه چمدون هادر رو كه باز كردم چشم ب. ارميب وچمدون ها ر
 يبه پله ها يداخل و با ترس و دلهره سرك دمشونيكنه؟ ترس برم داشت با سرعت و عجله كش يم يخارج از كشور زندگ دهيجا رو خر نيكه ا

 .داخل و در رو بستم مرفت عيو سر دميباال كش
 ميمال يرژ گونه  هي. تو چشمام دمشيرو برداشتم و كش يمداد مشك ،يشلوار قهوه ا هيسه سانت كرم با  قهي راهنيپ هيض كردم، رو عو لباسم

به اون رها  يمن شباهت يگرچه كجا. نداشتن شيچند سال پ يتپل رها يبه گونه ها يشباهت چيكه ه يو الغر ياستخون يهم زدم به گونه ها
 :لب خوندم و به طرف آشپزخونه رفتم ريرو زمزمه كنان ز ياز فاضل نظر يها، شعر دنيها و نرس انتيتمام خ اديلب به  ريز گه؟يداشت د

 مرا بازيچه خود ساخت چون موسي كه دريا را «

 را ينخواهم كرد چون دريا كه موس فراموشش
.... 

 است اما از كه مي نالم؟ يقصه تلخ خيانت

 »! ا راپرورده بودم در حواريون يهود خودم
گرفته بودم كه خودم پاشم  ميمتنفر بود و منم اجازه طبخش رو نداشتم و حاال تصم گوياز م ديحم. درآوردم گويبسته م هيرو بازكردم و  زريفر در

كه  يياج. رونيب ديكش ياشعار نظر يايو من رو از دن ديسوت كش يكردم كه كتر سيبرنج هم خ يسر خال مانهيپ هي. دل خودم كار كنم يو برا
و هل و زعفرون  يگل قرمز رو پر از آب جوش و چا ديسف ينيچ يكرد؟ و دوباره خوندمش و قور انتيخ خايكردم واقعا زل يفكر م اشتمد

 .كردم
 وصل ممكن نيست  يخيانت غيرت عشق است وقت «

 » ! ديد نيرنگ زليخا را يوفاي يب نبايد
از پله ها دلم  ياومدن كس نييپا يرو بهش گفته بود؟ كه صدا نيعشقش ا رتيد چون غكر انتيطاها به خاطر من از من گذشت؟ فقط خ واقعا

 !من يخدا ه؟ياون ك يعني. وا داشت دنيو تپ دنيرو به ترس
*** 

ر داشتنش شب و روز كا يكه برا يخانه ا يوارهايد نيجا ب نيا. پور انيآر ديحاج مج ديفرزند شه نيفرزند و آخر نيظاهرا اول. رها هستم من
 پرسم، پدر چرا؟ يتو م يها نشسته ام و از خدا يياز تنها يانبوه انيجا، تنها، م نيكردم، ا

گونه  نيتنها گذاشت و ا شينيتنها نماندن كنار برادر د يها، ناموسش را به دلخوش يدفاع از ناموس امثال مهدو يكه برا يديمن؟ فرزند شه چرا
 دن؟يبه صالبه كش نشيناموسش را مردان سرزم نيچن نيجان داد و ا

 بر سرم آمد؟ نيچن نيرها شدم؟ پس چرا ا ينبودم كه در كودك ييكنم مگر من رها ياز تو سوال م ديحاج مج يخدا! خدا بگو

*** 
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خونه رو با حسام  نيكه ا يموقع. بدو بدو رفتم و گوشم رو چسبوندم به در و نفسم رو حبس كردم. كه پشت در خونه ام قطع شد ييپا يصدا
جا آرامش داشته  نيا ميما رو باش اومد. كنه يم يهستش كه خارج از كشور زندگ يو مال كس هيخال ييبنگاه دار گفت واحد باال دميو د ميمداو

زن  هيچند نفر رو نداره حتما  شيگنجا يفسقل يخونه  نيبعد خودم جواب خودم رو دادم ا. دنيخونواده هم رس نيا دهيهنوز نرس! شانس. ميباش
 .رو سرخ كنم گوهاميجواب، رفتم كه م نيبه ا دنياز رس يبعد راض. ر جووننو شوه

 چيه ياون لحظه اصال دوست نداشتم صدا. دادم يخورد و من جوابش نم يبود كه زنگ م يبار نيصدم نيا. كالفه ام كرد ميزنگ گوش يصدا
 . كدوم از اهل اون خونه رو بشنوم

 وان،يسه تا ل! آشپزخونه يشكل چوب يضيرنگ و ب ييآلبالو زيروز م دمي، سه تا بشقاب درآوردم و چباال يرو باز كردم و از قفسه  نتيكاب در
نه؟ فكر كردم و  ايتو دستم، فكر كردم االن خوشحالم  يبه قاشق و چنگاال رهيخ. اومد ادميو استقاللم  ييلحظه تنها كياومدم قاشق بردارم كه 

بدم دو بشقاب اضافه و  دنيچك يدم مشكم اجازه  شهيكه به اشك هم نيخوشحالم و بدون ا يليخ يليخ يناراحت نيدر ع دم،يرس جهينت نيبه ا
 .و پروانه شدنم رو خوردم ييرها يشام تك نفره  نيها رو برگردوندم سر جاشون و بعد با لذت نشستم و اول وانيل

به دست از آشپزخونه اومدم  ييو چا نيتو ماش دميظرفا رو چ. و دو تا حبه خرما هم گذاشتم كنارش ختمير يچا ينيفنجون بزرگ و پهن چ تو
و  ريفرش بنفش س هيبا  ،يدست مبل الِ بادمجون هيتكه با  هي ييرايهال پذ هيجمع و جور و خوشگلم رو از نظر گذروندم،  يخونه . رونيب

ها و  سيآشپزخونه كه سرو واريبه د دهيار داشت و چسبراهرو كه سمت چپ هال قر هي ا،يجنگل و در يبا چند تابلو ار منظره  ،ياسي يوارهايد
 .شد يباز م اطيكه اتاق آخر رو به رو مال من بود كه پنجره اش رو به ح. دو تا اتاق خوابش دراشون تو راهرو بودن

 .ردمخو نهيكنار شوم يگهواره ا يرو مزه مزه كردم و با لذت خرماها رو دونه دونه رو صندل يداغ و معطر زعفرون ييچا
خونه آرامش  يقهوه ا يكايرو سرام دميسف يها ييدمپا يصدا. رو هم انداختم و چراغا رو خاموش كردم رشيرو قفل كردم و زنج يورود در

كمد و به  يكه رو تاج تخت و باال ديسف يخواب تك نفره  سيبا سرو يدر اتاق رو باز كردم و رفتم داخل، اتاق. زد ياون شب رو به هم م
دوستشون داشتم و خواستم كه  يول! ستيسنم مناسب ن يدونستم برا يم. داشت يو صورت يآب يشده  يخراط يگال شياور و پاتختدر يكشوها

 .داشته باشمشون
 ايسال رو نو كنم  ديتونم بدون دخترم اون ع يدونستم م يو من نم كهينزد ديانداخت كه ع يم ادمياسفند ماه  يرعد و برق و بارون آخرا يصدا
 نه؟

به . ام فكر كنم هياومد باز وادارم كرد دوباره به همسا يباال م يكه از طبقه  نيرو زم يزيشدن چ دهيكش يرو كه گذاشتم رو بالش، صدا سرم
تو پاگرد دمِ  دهيچيتلخ ادكلن پ يرو بو نيا. شد حدس زد مرده يم يهست؟ ول يدونستم اصال ك ياز خارج برگشته ام كه من نم ي هيهمسا

 يول دمياول فكر كردم اشتباه شن. تك زنگ در چشمام رو باز كردم يبه خواب رفتم و صبح با صدا هيهمسا اليبا فكر و خ. داد يم نشون خونه ام
 : و بدو برم تو هال و از همون جا بپرسم نيباعث شد از تخت بپرم پا يو سوم يدوم

 ه؟يك ـ
 . ومدين ييصدا چيه يول
 ه؟يگفتم ك ـ
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به در  ريهمون طور كه هنوز زنج اطيدر آوردم و سر كردم و با احت زيكه از پله ها رفت باال، چادرم رو از رو رخت آو ييپا يزنگ و صدا دوباره
رو  ينون بربر يحاو كيو پالست رهيو دست گذاشتم به دستگ نييسرم رو آوردم پا. مينيتو ب ديچيخوش نون تازه پ يوصل بود بازش كردم و بو

 . ازش جدا كردم و بردم طرف دهنم كه ذهنم فعال شد كهيت هي. مدر آوردم و در رو بست
 كارش؟  نياز ا هيآخه؟ منظورش چ يچ يعنيگذاشته پشت در؟  يرو ك نيا

نون داغ شكم گشنه ام رو  نيخوام با ا يكه من م نهيخواد باشه مهم ا يكه م يلبخند زدم و گفتم هر ك ياون قدر گشنه ام بود كه با بدجنس يول
 .مكن ريس

داشتم و بعد خوردن صبحانه  يشدم و نون رو برم يم داريتك زنگ صبح به صبح ب هي يكه من با صدا ييروزها. گذشتن يپشت سر هم م روزها
 يدرس يروزانه  يبرنامه  هيهاشون  يليكه تو خ ييكتابا. ذاشت يهم برام م يتست كنكور يكنار نون كتابا يگاه. خوندم يتا خود شب درس م

 . كردم يكه با بودنش احساس م يتيحس امن نيوارش و ا هيسا يكرده بودم و به حضور پر رنگ ول ادتع هگيد. بود
حس بزرگ نفرت و انتقام از  هيهنوز دل تنگ بودم و هنوز ! خونه ام انيدادم ب يهنوز به خونواده ام اجازه نم! بودم دهيام رو ند هيهمسا هنوز

 .رفت يبنفشه تو بند بند وجودم رژه م
اون سوار بر  يول! نهيوقت من رو بب هيزدم كنار كه نكنه  يپرده رو م اطيبا احت يليرفتم پشت پنجره و خ ياومد م يپاش م يكه صدا ييروزا هي

 . نمشيتونستم بب يو من نم رونيرفت ب ياز خونه م نشيماش
سال كه . ها رو شمردم قهيموندم و دق داريسال ب ليحوو تا صبح واسه ت ونيزيتلو يجلو دميرو چ نميهفت س يسفره  بانهيشد و من غر ديع

 . رو خاموش كردم و رفتم كه بخوابم ونيزيشد و توپ اعالمش رو زدن بلند شدم تلو ليتحو
 پشت ينون چيه يچادرم رو انداختم سرم و در رو باز كردم؛ ول. بود ميكه شدم ساعت دوازده و ن داريب. نكرد دارميب رونيزنگ ب يروز صدا اون

رو باز كردم و گلدون رو آوردم داخل و اون كاغذ  ريزنج. كنارش اداشتي هياومدم در رو ببندم كه چشمم خورد به گلدون گل سنبل و ! در نبود
 . شده رو باز كردم ات
 سالم  «

  !دينهار بخور يبارك هي اوردم،يبراتون نون ن نيهم يبرا ديموند داريدونستم تمام شب رو ب يم. مبارك دتونيع
در . ديرو هر شب قفل كن نگيلطفا در پارك! ديمراقب خودتون باش. ستميسفر، ن رميم يچند روز يبرا. من يشماره  نميو ا تونيديكه ع گلدون

 ! ديكه اصال پنجره رو باز نذار نيطور و ا نيرو هم هم يورود
 ». هيشما همسا ارادتمند

دورا دور اون  تيرو با حضور و حما ييه از نبودنش دلم گرفت من تمام اون مدت تنهالحظ كي يول! سفر؟ خوب بره به من چه رهيداره م ن؟يهم
 . يچوب يرو تا كردم و گذاشتمش تو صندوقچه  ادداشتيدونم چرا اما  ينم. گذرونده بودم

مامان با . ارميتونستم دووم ب ينم رشتيرو ب يدور نيبودمشون و ا دهيبود ند يليخ. گرفتم كه برم به مامان و آقا جون سر بزنم مياز نهار تصم بعد
 :مند گفت هيو گال ديگشاده ازم استقبال كرد و آقا جون هم سرم رو بوس يرو

 آره بابا؟ ؟يكلمه باهامون حرف بزن هي يحاضر نشد يقدر كه حت نيا م؟يكرد تتيقدر اذ نيبابا ا ـ
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 . گفتم، گفته بودم يم ديرو با يتونستم بگم، هر چ يم يچ
 ! ميروزمون رو خراب نكن دييايكنم ب يخواهش م ـ

 . كه تلفن زنگ خورد مينهار بخور ميو خواست بر زيرو گذاشت رو م يپلو با ماه يسبز مامان
 ؟يديرها بابا جواب م ـ
 ؟يمزاحمت ها رو ترك كن نيا شهينم يبله؟ الو؟ اول سال ـ
 ؟يترك بكنم واسه چ ـ

 . دميپر نييپاو باال  دميكش غيبهزاد بود، ج يآره صدا بهزاد؟
 بهزاد ســــــالم، داداش گل من چه خبرا؟ يوا ـ

 . گردم يبرم گهيكه تا سه روز د نيتو چه خبرا؟ خبرا ا! و خل وضع من وونهيد يسالم خواهر ـ
بنفشه و  كردم تمام اون مدت يآقا جون و سع يو من تا بهزاد برگرده موندم خونه . طور نيچقدر خوشحال بودم، مامان هم هم ديدون ينم

 . رميبگ ديحضورش رو ند
از اون ها  يبمونه من عضو ادميرو با خونواده ام گذروندم و نخواستم كه  التيو تا آخر تعط ختمياومد و من تو آغوش برادرم اشك شوق ر بهزاد

 !صبح به صبح منتظر منه دميجد يتو خونه  يكيرفت  ادميخوش گذشت، اون قدر كه . ستمين
كه نظرم رو جلب كرد گل  زيچ نيكه انداختم به در اول ديكل. كنم يچند روز درس نخوندن رو تالف نيا يگشتم خونه تا تنبلبر التياز تعط بعد

آخر و در خونه ام  يبه پله  دمياز پله ها كه رفتم باال و رس. نگيپارك شده تو پارك يمشك 405تو باغچه بود و بعد پژو  يكاشته شده  يها
 ! يرو جا كفش ييو كاك و نون خرما يسه بسته نون برنج. نگاه كردم به اون همه نون جبمتع

 ده؟يتمام مدت نبودن من هر روز صبح برام نون خر يعني

با كمك بهزاد شب و روز درس . تنگ شده باميخلوت و ز ميحر نيا يداخل و با لذت به خونه ام نگاه كردم و اعتراف كردم كه دلم برا اومدم
 ؟يدلخور از چ يول. گفت يرو حسم م نيا! كردم دلخوره ياحساس م يول. چيه يو من گذاشتمش پا اورديبرام نون ن گهيهم د هيخوندم و همسا

 . مدونست ينم
لبخند . ريبزرگ ش وانيل هيظرف پر خرما گردو و  هيبه در زد و از پله ها رفت باال، در رو كه باز كردم چشم افتاد به  يكيشب قبل از كنكور،  هي

خواست سر مچش رو  يكنه؟ اصال دلم نم يكارا رو م نيو چرا ا هيدوست نداشتم بفهمم ك. دونم چرا اصال دوست نداشتم كشفش كنم ينم! زدم
 . دميترس يم يپنهان پشت اون موش و گربه باز قتيدونم چرا از حق ينم! باشه يطور مخف نيراز بمونه و هم هيدوست داشتم . رميگب

 يبه دست ذكر م حياز اون مامان و آقا جون تسب رونيكه ب يجلسه ا. دلچسب رفتم سر جلسه يصبحونه  هيداغ و  زنگ و نون يهم با صدا صبح
 يليخ يام بود ول هيهمسا هيشب يليخ يليكه از پشت خ دميرو د يسالن كه باز شدن كس يتموم كه شد، درا. گفتن و بهزاد نگران منتظر من بود

 . گم شد ازدحامزود تو 
من و بهروز به عقد مسعود دراومد و بنفشه هم  يها تيبهار به اصرار خودش و حما. بار دوم پدر شد يكه بهروز برا نيداشت و ا انيجر يزندگ
 .يزندگ يكشمكش ها ريدرگ
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 كيكه با ماژ يدم در چشمم افتاد به روزنامه ا يرو پادر يدر رو باز كردم ول. كنكور رو اعالم كردن و آماده رفتم كه روزنامه بخرم ي جهينت
 :ياداشتيو  نياز ال به الش افتاد رو زم يخم شدم و برش داشتم كه گل سرخ. عالمت خورده بود ينارنج

 !ريسالم خانم مهندس، صبحتون به خ ـ
مهندس؟ چه اسم دهن پر كن و پر لذت و . شده بودم رفتهيچمران پذ يشاخه شمال يمعمار يمهندس؟ نگاهش كردم، بله من مهندس خانم

 . خانواده به اوج رسوندم يتلفن زنگ خورد و مهندس مهندس گفتنا. ييبايز
باهاش قرار . كنه ياصرار م يدونستم واسه چ يمامان و من م يخونه  مياصرار كرد كه بر يول نهيخواد من رو بب يزنگ زد و گفت كه م يتيگ

وقتشه كه من قدم جلو  گهيدونستم د يكه م نهيبهزاد رو بب يتيو هم گ نميرو بب يتيآقا جون كه هم گ يگذاشتم و سر اون ساعت رفتم خونه 
 . دو كبوتر عاشق رو بهم برسونم نيابذارم و 

 . كرد هيو گر ختياشك ر. ديكه اومد، رفتم تو بغلش و من رو خواهرانه به آغوش كش يتيگ
 . نيياومد پا يت كه نمآها، اگه اون باال جا داش! باال شيكش يم يبچه دماغوها ه نيبسه، چته ع يتياَه گ ـ
 ! سرت ريخ يمثال االن خانوم مهندس ،يستيرها تو آدم بشو ن يريمرض بگ ـ

 .اتصال رو زدم ديسف يدكمه . زنگ خورد ميگوش
 بله؟ ـ

 . سالم ـ
 . كنم انيتونم ب يدونم اصال حس اون حالم رو نم ينم. دلتنگ شدم ييجورا هيكردم، سست شدم،  خي
 . گميم كيخانم مهندس تبر ؟يهست ؟يرهـــــــا؟ خانوم ـ

 چيه يكه اومد طرفم ول دمشيو د يتيرو دادم طرف گ مينگاه اشك. ديلرز يتمام تنم م. قطعش كردم عيسر! طاها بود؟ آره خودشه نيا طاها؟
طاها بود و من . انداخت يا مه شيپ يليخ اديكه من رو  يبلند و كش دار و پر مكث يتمام اطراف من پر بود از سالم رها. دميشن يازش نم ييصدا
 .بودم راشيگرم و گ يصدا يچقدر تشنه  دميهمه سال فهم نيا ازبعد 
طاها بود كه باز تو مكث صداش قلبم ! و فراموشش كنم رميبه دل بگ نهيكردم ازش ك يسال ها سع نيا يهمه  يخوديب دميبود و من فهم طاها

 . از نو شروع كرد, v دنيو دوباره تپ ستاديا
 .خواست ياسارت كهنه رو نم نيبود و دل تازه رها شده ام به رقص در اومده بود و عقلم ا اطاه
 : بدون كالم پاسخش رو دادم. من رو به اون خونه و اون فضا برگردوند ميزنگ گوش يدوباره  يصدا

 الو، رهــــــا؟ ـ

 يول. كرد خشيبه قلبم و گرفتش تو خودش و توب ديو باالتر تا رس به صورتم خورد و دست مشت شده ام اومد باال و باال ياديبا حجم ز يدلتنگ
رو خودم حس  نينگاه سنگ هي. كنم يريكردم از افتادنم جلوگ يو سع واريدست راستم رو گذاشتم به د. اومدن يها به كارم نم خيتوب نيا گهيد

كه با تمام  يياز اون نگاها. دنيچقدر نگران و ترس يبفهم يتون يم هديكه ند يياز اون نگاها. و تركشن ريكه توشون پر از ت يياز اون نگاها مكرد
اون  ستيبودم چرا نبا دهيمن آزار د. خواست صاحب اون نگاه ها رو آزار بدم يكردم و چقدر دلم م يمن خوب جنسشون رو درك م دنشونيند
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 . هم باشه نوبت منه ينوبت نه؟يبب
 يتاب يو ب يقرار ينگاه به ب يچشم ريدادم و ز يو جواب دادن تكون م دنيخند يبه نشونه  لب هام رو يحرف زد و من سكوت كردم ول طاها

 . كردم يبنفشه هم م
  ؟يبگ يچيه يخوا يانگار بد موقع مزاحمت شدم آره؟ نم ـ

 . و سكوت و سكوت سكوت
 . يتو گفت يبعد هر چ گميم يچ نيبب بهم گوش كن فقط! دارم به خدا حيكارام توض يهنوز؟ برا يازم دلخور ؟يرهــــــا؟ خانوم ـ
قبل از سست  عيسر يليخ نيهم يبرا. كنه چه برسه به دل دلتنگم يرو هم سست م مانميا ينوع رها گفتنش پا نيدونست ا يدونست، م يم

 :گفتم ختنيو فرو ر دنيشدن و لرز
 .سالم برسون، خدانگهدار ـ

 : ن جا گفتمامان از همو. بنفشه شدم ي نهيبه س نهيكه س دميچرخ
 بود رها؟ يك ـ

حالت ممكنه  نيو بدجنس تر نيسبز بنفشه و با بدتر يهنوز چشمام دوخته بود به چشم ها يول. سرم رو دادم به سمت چپ و رو به مامان يكم
 : كشدار و رو اعصاب رو ييبا صدا

 . بگه بهم و چقدر دلم براش تنگ شده بود كيزنگ زده بود تبر. طاها بود ـ
 يچشمام رو رو يول. دميتنش رو د يرعشه . دميقرمز رو د ياشك تو اون چشما دنيجوش. دميش اون دو مردمك درشت سبز رو دلرز. دميد

 .و نفهمم و نخوام كه بفهمم نميها بستم و خواستم كه مثل خودش نب دنيتمام د
 گذشته بگردم؟ يگم شده تو تمام سال ها يواهرانه بو كشان برم دنبال رد خ يستيپس چرا من با. نبرده بود ياز خواهر ييمن بو يناخواهر

 :رو زدم يينها يكه ضربه  ديجنب يلباش به گفتن حرف. در مقابل صورتش گذاشتم ميرو مستق صورتم
 .گردم يبرم انيم نايا ييخودم، فردا كه دا يخونه  رميمامان؟ من م ـ

 : ديهاش و نال قهيرو آورد باال و گذاشت رو شق دستاش
 ....يهمشون؟ حت نا؟يا ييدا ـ

 يمن با لذت نگاه م يول نييدوباره آوردش پا يو ه ميفندق ياز لب و چونه ام پاس داد به چشما ينداد به جاش چشماش رو آورد باال و ه ادامه
 : تمام گفتم يلبخند زدم و با پست. لفتش دادم. شيتاب يكردم به اون همه جواب خواستن و ب

 !طاها يحت ـ
 .گذشتم ميناخواهر يپوزخند زشت از كنار روح خرد شده  هيموهام و دادمشون عقب و با  يدست چپم رو گذاشتم رو چتر. بقدم رفتم عق هي

برام ! به نام طاها يا يرو كه پر بود از اسم حام يآوردم گذشته ا اديآوردم تمام گذشته ها رو، به  اديخونه و تو سكوت خونه ام به  برگشتم
 است بگه آخه؟خو يم يداشت؟ چ حيتوض

كه  دميرو د ييرها ييروشو ي نهيتو آ. شدم دارياز خواب ب يصبح با سر درد بد. و تمام طول شب كابوس ها ولم نكردن دمينخورده خواب شام
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 . چقدر چشماش پف داشتن و زشت شده بود
مادر  دميبار دوم فهم ياومد اون روز كه برا دماي. كنم يخواستم رگ زن ياومد اون روز كه تو حموم م ادميو  رشيرو باز كردم و رفتم ز دوش
مقابل كمد  ستادميو ا رونيحوله ام رو تنم كردم و اومدم ب. دميانتظار اومدن عسل رو كش خيدوش آب  رياون روز كه از عصر تا شب ز. شدم
همه  نيمن كه دلم از طاها پر بود پس ا. ودنكدوم قشنگ نب چيبه نظرم ه يول. و از نو و از اول دميو با وسواس دونه دونه شون رو پوش ملباسا

كه  ه؟يزنه چ يطور با كوبش م نيتو ا نيكه ا ينيبرام نمونده پس ا يكردم دل يوقت بود فكر م يليكرد؟ من كه خ يجا تو دلم چه م نيا جانيه
 !بذارم؟ ديبا يپس اسمش رو چ ستين لاگه د

و موهام رو  ميمال شيآرا هي. سه ربع هم تنم كردم نيآست ييبلوز آلبالو هيو  دميو پوشر ديرس يتا مچ پام م شيكه كوتاه يشلوار كتون مشك هي
بارها . تو گوشم ديچيقرار هم بود پ يكه انگار ب ييطبقه باال ي هيهمسا يپا يمن آماده بودم كه صدا. دوش عطر هيجمع كردم و  پسيهم با كل

 .هيعصب يليخشد حدس زد كه  يكرده بود و م يو عرض اتاقش رو ط طول
 يم شتريشد و من ب يم شتريروم ب شيو با جا موندن هر پله پشت سرم استرس پ نييواحد خودم رو قفل كردم و دونه دونه پله ها رو اومدم پا در

 . دميترس
كردم كه  ياعتراف م به خودم يكه ازش دلخور بودم ول نيبا ا! نميمجرد بش يطاها يرفتم كه مجردانه جلو يهمه سال باز داشتم م نياز ا بعد

 .ارهيوقت به دست نم چيكه آرامش رو ه رهيدلم قرار بگ ديخواستم برم تا شا يقرار دل بود و من م نيقرار ا يدلم ب. ستميدل زده ن
ار چشمم و خم شدم و از كن نيافتاد زم. رو تو دستم نگه دارم چييسو يتونستم حت يتونستم، نم ينم. بهار تمام تنم عرق كرده بود يخنكا تو

باغچه و سرم رو گرفتم  ينشستم لبه . آروم شدن نداشت اليافتاده به تنم، انگار خ يرعشه . نظرم رو جلب كرد ييواحد باال يكنار زده  يپرده 
كنار  يه سرم رو آوردم باال كه پرد. دميكش ينبض دارم م يها قهيشق يآروم آروم دستام رو رو. ضرب گرفتم نيدو تا دستام و با پام رو زم وت

لبخند نشست رو لبم و  هيسرم رو تكون دادم و . كشه يم كيمن كش نيآقا مرموزه هم ع نيپس ا. ديخودش رو عقب كش يزده شده افتاد و كس
 .كرد كه آروم تر بشم يكار ندهمون لبخ

 .خودت ديبه ام ايخدا! و گاز يترمز دست دنيو كش كي ي دنده
رو  قيدقا نيواپس دار،يد نيو دلواپس ا ديمنم دلتنگ مهش. خواهرش شده بود يدوباره مهمون خونه  ييبعد از چند سال دا. خوشحال بود مامان

كه بند بند وجودش پر از  يبه بنفشه ا. سرخش نمونده بود شهيهم يكردم كه رنگ به لپا ينگاه م يوسط به بنفشه ا نيهم ا يگاه. گذروندم يم
 .دنيوجودم شوق دوباره د جا بند بند نيبود و من ا يو نگران اباضطر

. شد روزيكوه رنگ نگاه من بر دشت سبز نگاه اون پ يهم استوار يتو چشم ها رهيشد و خ مينگاه من و ناخواهر يباعث تالق رونيزنگ ب يصدا
از پشت . اشچشم اهيشدم تو آسمون س خكوبيو م دمشيكه از پس تمام نگاه ها د. شدم اهيس يدر رو باز كردم و منتظر اون دو چشم آشنا

 .كردن ينگاهامون م يها ينگاه به رفع دلتنگ طنتيكه پرده رو كنار زده بودن و با ش دميرو د يطونيش يستاره ها يدلتنگ يابرها
 يول. ومدينگاه خوشش ن نياز ا يليامروز خ يزن با تجربه  نيا يول د؛ياون زمانم ند يكه احساس دخترانه  دميرو د يزيچ اهشيس يچشما تو

 .احساس عقل رو، دل به عهده گرفت يكار و پس زدگ نيداشتم و ا ياديز يها هيبه توج اجيتمن اح
 .جا كار كارِ دله نيا! تو ساكت! ــــــسيو مجبور به سكوتش كنه و بگه ه رهيدهن عقل رو بگ ديدونست چطور با يكار بلد من م دل
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توپ  نيع گوشيو اون نگاه باز نيزد زم يگرفت و م يم ينگاه از اون نگاه اشككه طاها . شدم به اونا رهياومد جلو و من رفتم عقب و خ بنفشه
 . همه تالش اون رو خسته كرد نيخورد به آسمون نگاه بنفشه و ا يشد باال و م يپرت م

نگاه  يشرمندگوگرنه معلوم نبود تو . اومد و دستم رو گرفت ييدا. نجات داد يبد و موذ يحس ها ياومد طرفم و من رو از هم آغوش ييدا
 .ديهم تا غرق شدن، شا ديشا. رفتم يم شياونا تا كجا پ يمردونه و خواهش نگاه زنونه 

تموم  دنتيعذاب كش گهيجام باباهاش و د نيزد و من ا يكه به پشتم م يآروم يضربه ها. وادار به هق هقم كرد ميپناه يحس ب ييآغوش دا تو
 . داش اومدكرد، ص يم ديام رو تشد هيگر. شد، گفتن هاش

 !لطفا د؟يمن و رها رو تنها بذار شهيم ـ
 .دست گذاشت دور بازوهام و از خودش جدام كرد ييدا. رو بغل كردم ييو محكم تر دا شتريمن ب يول
 .باهم حرف بزنن كه االن وقتشه دياجازه بد يحاج ـ

 يم رونيطور ب نيكنده شده بود و سر باز كرده بود و ا ياحساس يبا ناخن ها يزخم چرك نيدمل ا. صورتم و زار زدم يرو گذاشتم جلو دستام
 .اومد

وقت بود  يليخ. رفته بود ادميوقت بود  يليكه خ يآغوش يو پشت بندش نرم مينيتو ب ديچيو فراموش شده پ يميقد يآشنا يبو هيكه  نيا تا
 .رو كنده بودم مينه، دل نه، تمام هست. ازش دل كنده بودم

 ؟يانومرهــــا؟ مكث كرد، خ ـ
 . نشدم آروم

 آخه؟ يبسه دختر تو مگه چقدر اشك دار ه؟يرها جان من بازم گر ـ

و چقدر برام  دميترس ياز محبت، م دهيمن ترس. نگاهم رو، امروز از تو نگاهم بخونه روزيد يدلدادگ يباز قصه  دميترس يم دميازش دزد نگاه
كه  يسمانيشد نخوام بشناسمش كه به هر ر يترس باعث م نيهم ديبردم و شا يخارج رفته ام لذت م ي هيهمسا يجالب بود كه از محبت ها

 .بود تركم كرد ميحام يد و هر كيچنگ زدم بر
 . رميآروم بگ ديرو بستم و گذاشتم تكون تكونم بده تا شا چشمام

 !يد نگاهم كن لعنت. من اومدم كه بمونم! ذارم رها ينم گهيذارم، د ينم گهيد. خوش رنگت رو دختر يفندقا نيباز كن ا! رها جان؟ جون طاها ـ
ترسم  يترسم، م يم! كنم كه با من بچرخه يرو مجبور م نيچرخم و زم يبه دور خودم م! رهيم جيخواسته شدن سرم گ نيرياون همه حس ش از
 يم. استيپر از در نيگاه كنه كه زممن ن يچونه اش و به عاشق شدن و دلدادگ ريو دست بذاره ز ستهيوقت اونم با هي. تازه كنم يو نفس ستميبا

 .كنم كه من خوشبختم يهم حس م ديرو چشم كنه و شا ميترسم خوشبخت يم! نيزم نيشور ا يترسم از چشم ها
*** 

 يزيچ چيبه ه. ينشنون يچيه. ينينب يچيخواد ه يدلت م يگاه. رو منطقت يرو عقلت، پا بذار يرو حست، پا بذار يخواد پا بذار يدلت م يگاه
 انيمن بود، بن يكه اهورا مزدا يزد، تو بغل مرد يكه منطقم پسش و دلم صداش م ياون روز تو اون سالن بزرگ، تو آغوش مرد. يم فكر نكنه

بودم كه تو شب  يدلتنگ نگاه. شد يگاه ها م نيدر من و نفرت و انتقام در من، حالم شامل تمام ا يدر من، مهربان يدر من، شاد قگذار عش
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آغوش اعتماد  نيبه ا گهياما من د. داشتم يآسمون دلش گام برم يداد و من دلخوش به مهتاب يم ييرو روشنا ميزندگ يكيش تارچراغ نگاه
گناه  نيبه ا يدونستم راض يالعفو راه بندازم كه ته دل خودم م يلذت گناه رو به جون بخرم و بعد پشت بندش اله ونستمت ينم گهيد. نداشتم

 . بودم
من و  يرايپذ يكه روز يطرف اتاق دميتعادلش رو از دست داد و من دو. اش و هلش دادم نهيتم رو آوردم باال و گذاشتم رو سدو تا دس هر

 . شدن دخترم بود ياون جا منتظر برگشتن و هم باز دشيسف يپشمالو يكه هنوز خرس كوچولو يهمون اتاق. بود مييدختر مو خرما
احساس كردم . سرش رو گذاشت رو سرم يكيعروسكش رو بغل كردم و ضجه زدم كه احساس كردم  .رو انداختم رو تخت و زار زدم خودم

 .از رو تخت كنده شدم يآشفته ام رو زد كنار و مثل پر كاه يموها يكيداغ شد، كه  يكمرم از حرارت دست
چونه ام و سرم رو داد باال كه  ريست گذاشت زد. رنگ مردونه اش ييمويبلوز ل يدكمه  نيزد بهم، نگاه پر اشكم رو دوخته بودم به آخر زل

 . كند يدل نم نيينگاهم از اون پا
 ! به من نگاه كن ـ

 . داد تكونم
 ! گفتم به من نگاه كن ـ

 ديدونم شا ينم! نگاهم شكست قينگاهش قا يطوفان يايتو در. مطلق ياهيبه اون دو س ديرو آروم آروم، بكسل كردم و آوردم باال تا رس نگاهم
به  ميبرس ديتا شا م،يحاجت روا بش ديتا شا ميد يكه گرهشون م ديع يسبزه ها و گندم ها نيع. نگاهم گره خورد تو نگاهش. به گل نشستهم 

انتها، من  يب ياهيمسحور اون همه س. به چشمام بود يگره كور اهشيس يسحر چشما. گره رو وا كنم كه نشد نياومدم ا. ميخوا ياون چه كه م
كه  يهمون سفر. اندازه ياصفهان م يبازار مسگرها اديهمه سر و صدا من رو  نيا. چقدر تو سرم صداست. اون نگاه كرد نيشب نش پناه رو يب

كه كنار  ييخاياون توب يهمه  انيم ادميدارن . اديم ادميداره . تيمسئول يفكر و ب يتو رودخونه و طاها بهم بگه ب فتهيب هباعث شدم بنفش
 .اومدن ياشقم نمبه چشم ع تاشيحما
من و نگاه  رحمانهيطور ب نيكالم لحظه ها و نگاهش خبر داره كه ا يب يخودشم از جادو يعني فم؟يقدر ضع نيمرد ا نيدر مقابل نگاه ا چرا
برداشت نگاه رو  نيكردم كه صداش داس به دست گره ا يتقال م اهيمحكم س سمانياز اون ر يخالص يرو به امتحان گرفته؟ هنوز برا زانميگر

 .كردم يشده نگاه م دهيدر يگندم ها نيا ينابارور باورها رو و من به خرمن كوب يخوشه ها ديبرآره . كرد
 !رهـــــــــــــا؟ پ كو لپات؟ ـ
 . ختميمن با خودم گفتم كو دختر كوچولوم؟ و اشك ر و
 ؟يرها خانوم ـ
براق شدم تو . نميبار تالطم بركه رو بب نيخواستم ا. دلم باشه يو بركه شده ت نينخواستم صداش اون قلوه سنگ ته نش. بار غرق نشدم نيا

 :دميكش اديصورتش، فر
خرد  يچرا گذاشت ؟ينكرد يچرا پا فشار ؟يطور كرد نيبهم بگو چرا با من و دلم ا! ؟يكارت كرده بودم لعنت يچرا طاها؟ چرا؟ مگه من چ ـ

 .خودش ببره باد من رو با يچرا گذاشت زم؟يبر يبشم؟ چرا گذاشت
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گدازه شده ام با  يآتشفشان فعال شده بودم و حرف ها هي نيع. باز شد كه دست گذاشتم روش و بهش گفتم ساكت باشه يبه زمزمه ا لبش
 .كردن يو به اون اصابت م ختنير يم رونيشدت و خشم ب

 . اش نهيكوبوندم رو س مشت
 به سرم اومد؟ يچ يدون يطاها چرا؟ م ـ

 . دونستن تكون دادرو به عالمت  سرش
 . اش زدم نهيس يو محكم تر رو پهنا دميكش غيج
 يول يكه چقدر سخته مادر باش يدون يتو نم. كه چقدر دلتنگ عسلم يدون يتو نم. چقدر داغونم يدون يتو نم! يدون ينم يچيتو ه! يدون ينه نم ـ

 ؟يبا ك تو؟ من تنها موندم اونم يفهم يم يچ. يدون ينم! نباشه تا صدات كنه يكس
 .ختنير يگونه و چونه ام م يبه رو گوشانهيامانم رو زدم كنار كه باز يب يزدم و با دست راستم اشكا اديفر

 ينم! يدون يبه واهللا نم! يدون ينم ؟يچ يعنيرضا تنها موندن  ديبا حم يدون ياصال م ه؟يرضا ك ديحم يدون يم! رضا ديبا حم ؟يبا ك يدون يم ـ
! يكن شيكه مجبور به هم آغوش ياوردين رشيگ واريچون تو سه كنج د. چون اون رها نشد! يرضا نشد ديا فرشته، حمب ييچون تو تنها يدون
 دميكش غيج نشيتن سنگ ينيسنگ ريز يوقت يفهم ينم ؟يچ يعنيزدن  ادياون نامرد دست و پا زدن و عشقت رو فر يدست و پا ريز يهمف ينم

هشت سال باهاش ! يديچون تا حاال كابوس ند يدون ينم ؟يچ يعنيرضا  ديحم يدون ينم! ؟يچ يعني يديتو نشن يول يو خواستم كه كمكم كن
 ! ينيو تو خواب هم خواب كابوس بب يبخواب يه! كابوس هنوز ادامه داره نيا ينيبب يه يبش داريب يكه ه ينكرد يزندگ

 رانهيو ريز شيكه خوش باور دميو رو شد، د ريش تكون خورد، زتعصب مردانه ا يايكه دن دميد. ديپهن مردونه اش لرز يكه شونه ها دميد
 .زلزله دفن شدن نيا يها

 .گذاشت رو بازوهام و تكونم داد دست
 !بسته رهــــــا! بسمه رهــــــا! بسه رها! رها جان طاها بس كن ـ

 . گذاشتم به دستاش و كندمشون دست
 ييآره نگاه به رها! نگاهم كن ن،ييسرت رو ننداز پا! يفهم ينم ؟يفهم يغمباد گرفتم طاها م .بذار بگم، بذار حرف بزنم كه نه ساله شدن عقده ـ

 هازنده  ياز گور برخاسته كه ادا يمرده  هي. نداره يدختر گهيمادر تنها كه د هيزن مطلقه،  هي م؟يمن االن چ. كرد يكن كه خالف اسمش زندگ
 . ارميرو در م

 ؟يرها خانوم ـ
كتك  يوقت يزد؟ كجا بود يم اديتو تمام لحظه هاش تو رو فر يخانوم نيا يوقت يكجا بود! كثافت بهم نگو! به من نگو! يخانومنه به من نگو  ـ

چشماش رو بست، گوشاش رو گرفت و  د،ياون روز تو كمد زجر كش يوقت يوقت يكجا بود ست؟ين يچيكه ه ديفهم يوقت يخورد؟ كجا بود
 يايتمام دن يكن يصداش م يكه خانوم يمن نيچشم هم يجلو! يتو اتاق من، رو تخت من، لعنت يوقت يا بودتكون تكون خورد و شعر خوند؟ كج

 ؟يدخترانه ام رو له كرد
كه به  يهمون سال نيخوام كه طاها دوم فرورد يطاها رو نم گهيمن د! خوام يخوام، تكرار اون روزها رو نم ينم گهيمن د! رونيبرو ب گمشو
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 !رونيگمشو برو ب.! خوام ينامرد امروز رو نم نيمن مرد بود من ا يطاها. برام مرد زم،يم، عزفرشته اش گفت جان
 يقرار نبود بفهم. يموضوع خبر دار بش نيوقت از ا چيقرار نبود تو ه. شهيهمون م يتو گفت يبذار برات بگم كه بعدش هر چ. بدم حيبذار توض ـ

 !ديفهم يرو م يهم همه چ ديمهش يديفهم يكه اگه م يقرار نبود بفهم! قبولت كردن يبه فرزندخوندگ
بهروز عاشق مستانه بود و مستانه دوستش  يدون ينكرد و درخواست حضانت نداد؟ م تيچرا بابا شكا يدون يچرا من كوتاه اومدم؟ م يدون يم

طرف  هيكه  نهيضربه بب ديمهش ميخواست ينمو ما  گهيم ديرو به مهش زيكنار همه چ ديكه اگه خودتون رو نكش دينداشت و اونم خط و نشون كش
 . كوتاه اومدم يريدنبالش رو نگ گهيرها بهتره كه تو د يبهزاد گفت برا يوقت. تو تيمنم رضا به رضا. يموضوع تو بود

 .يهستهم  ديمهش يكس بهت نگفت كه خواهر تن چياما ه يآره تو دختر عمه اعظم. يدون يرو نم زهايچ يليتو هم خ! يدون يهم نم تو
 .رو سرم ختمير يخيلحظه كپ كردم و انگار سطل آب  كي
 . دميكه تا حاال شن هيحرف نيمسخره تر! ستين يقشنگ هياصال توج! تمومش كن طاها ـ
 . ديكه شما دو تا دوقلو هست نيعمه و عمو رو بب يشناسنامه  ايب! قتهيحق نيكه ع ستيمسخره ن زمينه عز ـ

با ترس و لرز بازش كردم، . سوزوندن يرنگ رو گرفتم تو دستم كه انگار سرب داغ بودن و پوست دستم رو مكرم  ييجلد مقوا يها شناسنامه
 ! سال كيو  خيتار كي! ايرها و رو

 . كنن يتا آسمون باهم فرق م نيهامون از زم افهيق ديمن و مهش! ممكنه رينه غ ـ
 . داره يكه شوهرش مشكل اخالق يدون يم! ه فرح بزرگتون كنهبابا نذاشت عم. عمو هيشب شتريو اون ب يعمه ا هيآره تو شب ـ

ها گم شده بود؟ همون جا وسط اتاق  يحضور پر رنگ ناخواهر ريداشتم كه ز يسال ها من خواهر نيتمام ا يعني. دميشن يحرفاش رو نم يباق
 .كف نشستم يكايرو سرام

رو بهت گفته خواستم فرشته رو طالق  زيبهروز همه چ دميفهم يوقت يجلو ول يتا تو بر دميعقب كش! به خدا نخواستم! رها ينخواستم بشكن ـ
! كــــــاش يا يحسرت و كل هيو من موندم و  يكه عقد كرد دميشن يول. بارها سر مچش رو هم گرفته بودم و مدرك داشتم ازش يدون يم. بدم

 ! بگو يزيچ هيجان طاها ! بگو فدات شم يزيچ هيرها ! ميهر دو سكوت كرد. ميمقصر زانيم هيرها من و تو هر دو به 
 ! رونيبرو ب ـ
 .... رها من ـ

 ! رونيگفتم برو ب ـ
 !يستيبه غمش ن يدونه تو كه راض ينم يچيه ديموضوع مهش نيرها از ا ـ

 يرو م انشيپاسوت  ستم،يروزگار ن يبرا يخوب فيبگم به خدا من حر ؟يكن يبگم غلط كردم بسم م ايخدا. پشت درد، ضربه پشت ضربه درد
 !؟يزن

توجه به خواسته اش گاز دادم و رفتم كه دلم حجم  يب يول. رونيب ديشدم كه بهزاد دو نيو سوار ماش رونيطور با همون لباسا زدم ب همون
 .دلم خوشهدارم و  تيجا امن نيچقدر ا دميخواست كه سر از خونه ام در آوردم و فهم يامن م يجا هيدلم . خواست يم ييسكوت و تنها يعيوس
كردم و  هيگر. كردم هيبلند گر يسر گذاشتم رو زانوهام و با صدا. وارد خونه ام شدم و همون جا پشت در نشستم هيرو باز كردم و با گر در
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ه ب يكينزد يليخ ياز فاصله  هيهمسا يخوش سازدهن يچرا خدا؟ ضجه زدم و اومدم لب به كفر باز كنم كه صدا دميو پرس ختمياشك ر. دمينال
 . ديگوشم رس

 : زمزمه كردم زونيبرام نواخت و من باهاش اشك ر. رونيدست گذاشتم رو دهنم تا صدام و هق هقم نره ب
 برم برم  گهيدل م هي «

 نرم نرم  گهيدلم م هي

 نداره دلم دلم  طاقت

 »تو چه كنم؟  يب
 . رفت باال يم يكيا رو دو تا كه پله ه ييپاها يتك زنگ و صدا هينفس زد تا نفس من گرفت و بعد  كيقدر  اون
 : خوش نوشته شده بود يكه با خط دميد اداشتي هيرو باز كردم و  در

 ». ستين يگذرد غم يچون م «
 .شده بود و دل من روشن كيدونم همه جا تار يدونم چند بار خوندمش فقط م ينم

. فكر نكنم يچيكرد كه به ه يكار. م و بدون ترس بخوابمكرد كه تمام شب رو آرو يمرموزم، كار ي هيكالم آرامش بخش همسا يب يقيموس
 .ندارم چيدارم و انگار ه يدارم، دختر يخواهر ،يخاك يكره  نينمونه تو ا ادميكرد كه اون شب  يكار

رو ببندم و بدون دلهره، چشمام  ،يداد كه بدون نگران يرو بهم م تيامن نيباال ا ياتاق خواب طبقه  ياحتمال يكايآهنگ پاش رو سرام ضرب
. رميپناه بگ ميزندگ قتيحق ديو حرارت خورش ياون از داغ تيامن ي هيخواستم تو سا ينم. خواستم وابسته اش بشم ينم. دارهيبخوابم كه اون ب

 .آرومم بودماه و ستاره آرامش بخش روح نا  يب اهيكه تو اون شب س يا هيداشتم به پناه بردن به سا اجيوارش احت هيلحظه به حضور سا ونا يول
خجالت زده و  مون،يو پش دهيبودن، ترس فيهمه تكل نيا فيبالتكل. بود يكه رنگشون خاكستر ادآوردميرو به  ياهيس يرو بستم و چشما چشمام

ر ازش متنف. كرد يمن م ياون و تالش ها يدر نگاه به بعض ها يآوردم كه از ال اديرو  يسبز يمحق، چشمام رو محكم تر فشار دادم و چشما
 يآره، گاه. و دلم رو مسبب بود ايدن يشدم كه تمام تنگ يدلتنگ كس يچشمام رو باز كردم و تو اون همه دلشكستگ! متنفر بودم ونازش. بودم

و من اون روز  هيهمه دلتنگ نيا لياون همون دل رهيم ادتي. كه تنهات گذاشته ياون همون كس رهيم ادتيكه  يشيم ياون قدر دلتنگ كس
 . فقط الفش رو بلد بود يهستش كه از عاشق ييوفا يبود كه اون همون ب تهرف ادميم و دلتنگش بود

شدم  يداشتم خفه م. فراموش كردم، فراموشش كردم، نفسم بند اومد. من اونه يو انزوا ييهمه تنها نيا لينباشه كه دل ادميخواستم  يروز م اون
 .نفس اون نامرد بند بوده اديمدت نفس من به  نيخواستم باور كنم تمام ا يو نم

*** 

 .و رنگ و سنگ ياون همه آب يرنگ اتاق و فكرم رفت ورا يچشم افتاد به سقف آب. آپارتمانم چشمام رو باز كردم يدر پ يزنگ پ با
چه . يبيغر يچه معنا. يبيغر يچه كلمه ! خواهر. نبود، دختر عمه اش نبودم مييكه دختر دا ييخواهرمه؟ دختر دا ديگفت؟ مهش يم يچ طاها

 .يبيحس غر
 دنيو بدون پوش نييپاهام رو از تخت گذاشتم پا يو كرخت يبا سست. در يو چوب فيپر صدا به تن ضع يزنگ و پشت بندش ضربه ها يصدا بازم
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 .رفتم طرف در ميرو فرش يخرس يها ييدمپا
 ه؟يك ـ
 !يرها؟ باز كن خواهر ـ

به  يتيگ نيف نيف يدر رو باز كردم و به محض باز شدن در، رفتم تو بغلش كه صدا. كرده بودفاصله رو كم  نينگران ا شه،يبود كه مثل هم بهزاد
 .گوشم خورد

 !برات رميرها بم ـ
 : دميو پرس ستميپناه بردم و تو بغل تنها دوست و محرم رازم زار زار گر يتيگ ياير يآغوش برادرم به آغوش ب از
منم ! كم صداش كردم؟ كم اطاعتش كردم؟ كم به حرفش بودم؟ خداست كه خدا باشه! يتيگو گكار كردم؟ تو ب يچرا؟ مگه من چ ؟يتيچرا گ ـ

 .توانش رو ندارم گهيكه من د يدونه در صورت يمن الزم م يهمه درد رو برا نيچطور ا! بنده اش هستم
 ! كن يتو باز هم صبور زميعز! فدات شم كفر نگو ـ
 ! تركه به خدا يدلم داره م! سه دخترم تنگ شدهدلم وا. تونم يبه خودش قسم نم! تونم ينم ـ

 . بهزاد وادارم كرد سكوت كنم يگوش زنگ
 بله؟  ـ

 ... ـ
 . ششميآره پ ـ
 ... ـ
 . خواب بوده يانگار دمشيد. نه حالش خوبه ـ
 ... ـ
 ! نه نگران نباش ـ
 ... ـ
 ! يممنون كه به فكرش ـ
 ... ـ
 !در پناه حق. دارم يبرش م رمياالن م! راحت مراقبشم التيباشه خ ـ
 . زد و سر تكون داد يلبخند يتيابروش رو انداخت باال كه گ هيو بهزاد  هيك ديبا سر ازش پرس يتيگ

 . كنكاش حركاتشون رو نداشتم ي حوصله
سوم  يلقمه . رمآماده كرد و مجبورم كردن به ضرب و زور صبحونه بخو يهم چا يتيدر رو باز كرد و نون رو از پشت در آورد داخل و گ بهزاد

 !و دستش رو پس زدم يتيدست گ ريچهارم بود كه دست گذاشتم ز اي
 خوب؟ ـ
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 خوب رها؟ يچ ـ

 نيا د؟يفهم يمن خسته ام چرا نم. من باور نكردم. من قانع نشدم. ديگيبهم نم يبدونم ول ديرو كه با ييزايخوام تمام چ يم! خوام بشنوم يم ـ
 !كنم مال منه؟ يرو فكر م يمال منه و چ يدارم، چ ايدن نيرو تو ا يك م؟يحقِ منه كه بدونم ك د؟يكرد لشيكه بهم تحم هيچ يجيمرگ تدر

گندش  يبو شتريب يهم بزن شتريب يگنداب رو هر چ نيكنم، ا يآره رها؟ خواهش م ؟يكه داغون تر بش يبدون ؟يبدون يخوا يرو م يرها چ ـ
 !دهيآزارت م

سرم اومدن  بتايمص نيبدونم چرا ا دينه؟ من با اي ميبفهمم ك ديمن با! بدونم ديرو بر داره باز هم من با ايدناگه بوش تمام  يحت! ستيبرام مهم ن ـ
 شو نگاه ديلبش واسه من خند شهيبدونم چرا طاها من رو نخواست؟ چرا پسم زد؟ چرا هم ديطور شد؟ من با نيبدونم چرا ا دينه؟ من با اي

 يتنها بودنم رو هم م ،يدون يبودنت رو م زيعز! بدونم اونم از زبون تو داداش ديمن با! ميو همه زندگ يدرمبدونم كه تو برا ديبنفشه؟ با يبرا
 !زميتنهاترم نكن عز گهيپس تو د ،يدون

 .كرد يتينگاه به گ هي بهزاد
 .اميو ب نميعمارتت رو بب نيرها من برم ا ـ

 .كرد مهر تو نگاه برادرم رو دييخمار و خوش رنگش تا يباز و بستن چشمارو نگاه كرد و اونم با  باشيقدر شناسانه نامزد ز داداشم
 .كردم يبرادرم م يكرد كه با لبخند نگاه به دلدادگ يچرخوند طرفم و نگاه به من سر

 ياز وقت! كه با تو دوست شده من رو هم دوست داشته يچند ساله به پام نشسته و اعتراف كرده كه از موقع! يليدوسش دارم رها، خ يليخ ـ
 !يلياست، خ دهيفهم يليخودمون؟ خ يسر خونه زندگ مير يم يك دهيبار هم نپرس هيخورده ام شده  ينيريش
 .خوشحالم داداش ـ
. من برادرت باشم و بمونم يو گذاشت يرو نگفت يبرادر نيرد ا يچكيكه من مسببش بودم به ه يبد يروح طيرها ممنونم كه تو اون شرا ـ

 !شده، ممنون رها بميبرادرانه نص شهيمهر بهزاد هم يتممنونم كه بهش گف
 !داداش ياگه خودت نخواسته باش يحت يبرادرم شهيتو هم ـ

 .لرزون من يشد به دستا رهيساكت شد و خ يا قهيدق چند
 ! منتظرم بهزاد شروع كن ـ
 :و گفت ديكش قينفس عم هي
بچه  يچون همه شون خودشون كل ديدونم چرا از هم جداتون كردن؟ شا ينم. هتوئ يخواهر دوقلو ديمهش! رها قتهيحق نيطاها گفت ع يهر چ ـ

شد كه  نيكنه و ا يم يرو علن يكرد كه اگه بخواد رها زنش بشه موضوع فرزند خوندگ ديجا رو طاها دروغ نگفته، بهروز تهد نيا يول! داشتن
رها نخواه . عشق هستش نيبه ا دنيبهتر از رس دنيمجابش كردم نرس و يرو ندار يا گهيد يمن به طاها گفتم تو طاقت ضربه . ديكشعقب  ييدا

 .عشق تو رو نداشت اقتيطاها ل يرو بهت بگم ول زهايهمه چ
 ! گميمن بهش م. كه بدونه دهيحق مهش نيا د؟يعقب كش ييچرا دا ـ
رفتن  يمدت يبرا نايا ييكه دا ييهمون وقتا. فتهقرار گر يمورد آزار جنس يتو سن ده سالگ ديمهش ؟يديفهم! ؟يكن يكار رو نم نينه رها تو ا ـ
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 .و طاها موند كنارت يشد ضيمر ديمهش يكه تو از دور ييهمون وقتا ادته؟ي رازيش
 ! من يكنار گوشم اتفاق افتاده بود و من احمق فقط به فكر طاها بودم اونم چشم و گوش بسته، خدا ييزهايشد چه چ ينم باورم

 پس كو شوهرش؟ پس كو عمو؟ يوقت با خودت نگفت چيه شمون؟يپ اديتنها م شهيرا خاله فرح همچ يوقت فكر نكرد چيرها ه ـ

 ! دميترس ياسمشم م دنينخواستم بگم كه از شن! از نگاهش به خودم وحشت داشتم شهينه نخواستم بگم چون هم! نه نگفتم ـ
رها،  ينبود يتو قربان يول يشد يتو قربان يفكر كرد شهيهم ؟يفهم يترسناكه و خاله مجبوره ادامه بده، مجبوره م يليخ يآره اون عوض ـ

كه  نيچرا؟ واسه ا يدون يشد؟ م نياميچرا رفت عاشق بن ديمهش يول ستيسرت ن يمنت يكرد يخونه زندگ نيجا و تو ا نيكه ا يخوشبخت بود
بدون طاها  تينباش، باشه؟ بذار زندگ رشيگيپ! يخواهرتر رفتار كن  يمنطق يرها تو رو خدا كم ،يكه تو تنها دوستش بود نيا سهتنها بود، وا

 پولش از كجا اومده؟  يكه تو االن توش يخونه ا نيا يدون يرها م! بگذره، بذار بدون بنفشه بگذرن

 .دمشيدونم، از كار كرد خودم و كمك حسام خر يآره م ـ
 دمياز حسام شن يوقت. ديجا رو آقا جون با پول خودش برات خر نيو احساب جدا اما به اسم خودتن  هي يتو تو يپوال ،يدون يگفتم نم گهينه د ـ

 ستن،ين يخاكستر ستن،ياطراف تو همه بد ن يرها آدما. كردن دايجا رو پ نيگفتم و اونم قبول كرد و ا ييزهايچ هيبه آقا جون  يدار يچه قصد
كه حالمون  ميبخور رونيو هم نهار رو ب ميتمومش كن شهيرو واسه همموضوع  نيجا ا نيهم هم ميبر ايحاال هم ب. شونينيبب يبخوا باتريز هيكاف

 .دانشگاهت يدنبال كارا ميفتيعوض بشه و بعدشم با كمك هم ب
 . رميدوش بگ هيبذار  ـ

 ده،يرو د زهايچ يليكه خ يسابق يسابق، همون رها يهام رو بشورم و بشم همون رها دهيكردم تمام شن يشستن تنم سع يدوش به جا ريز رفتم
 . يديكش يكه چه زجر يبرات خواهر رميبم. راحت از كنارشون گذشته بود يول

 يم سيشد و جاش رو خ يكه مهمونمون م ييوقتا ادي. افتادم ديمهش يها ينيها و گوشه نش ييتنها اديدوش آب سرد و  ريسرم رو بردم ز تمام
 .كرد ين آرومش مكنو هيمثل شبش و گر يرو موها ديكش يكرد و مامان با محبت دست م

 يزخما رو فقط تو انتقام م نيمن مرهم ا يول. زخمش سوخت يهاشون رو با چنگ و دندون از تنم و ذهنم جدا كردم كه جا يليخ يول شستم،
 .دونستم، انتقام

و  فيم كردم و همراه با كهم ست مانتو ينازك قهوه ا يبا رگه ها يشال آب هيو  دميپوش ميرو همراه با شلوار كتون قهوه ا رميس يآب يمانتو
چشمام  يخوشگل شدم و فندق. ميمال يرژ گونه  هيمداد چرخوندم تو چشمم و  هي يتيبه اجبار گ يكردن نداشتم ول شيآرا يحوصله . يكفش آب

 .اومد يچشم م تو شتريب
مرموزم مشامم رو نوازش  ي هيدكلن همساتلخ ا يآشنا يبو. كرد يرو واسه خندوندن من م شيكه تمام سع يتيزودتر رفت و بعد من و گ بهزاد
كه بهم خورد چشمام رو باز كردم  يو تنه ا يكس ياهم اوهوم يكه با صدا دميخوب رو بلع ينفس اون بو كيچشمام رو بستم و  ستادم،يا. كرد

. همون جا نگهم داشت يينامر يروين هي يبرداشتم كه برم دنبالش ول زيخ. رفت يم نييمن بود و داشت به سرعت پله ها رو پا طرفپشتش  يول
 .كردم يو هنوز به امتداد حضورش نگاه م دميند چيه گهياز پشت سر قد بلند و چهار شونه بود و د

  د؟يدار پايخوشت هيهمسا نياز ا ينگفته بود طونيش ـ
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 ش؟يديتو د ـ
 ! هم بود يچه جگر دمشيبله كه د ـ
 بود؟ يچه شكل ـ

 ! د هم بودفكر كنم مر! آدم بود هيشب... وا ـ
 بود؟ يصورتش چه شكل گميم! زهر مار ـ

بود،  دهيبود، صورتش كش ديبود، سف اهيخوشگل بود، چشماش س يول! بكنم گهيد يكه نگاه به مردا شهيخوب من نامزد دارم نم. دونم يچه م ـ
 .نداشت شيخال كنار لبش داشت، ر هينموره بزرگ بود،  هي شينيلباش كوچولو بود، ب

 ؟يرو هم بهم بگ رشيلباس ز زيتو؟ كم مونده سا يديرو از كجا د زيهمه چ نينگاه كنم اون وقت ا شهينم يگيكه م درد تو يا ـ
چرا؟ چون شونه هاش  يدون يم. زهيكتش با شلوارش دو سا زيرها باور كن سا يول! به خدا دهياالن بهزاد طالقم م ؟يگيراست م! بر من يوا يه ـ

خدا  يا! يدار گارديواسه خودت، باد يباال كجا هم خونه گرفت طونيش. بد رقم ورزشكاره دهينشون م نيه بود و اكمرش به انداز يپهن بودن ول
 يتا باد بشه ا كشيبندم به خ ينخود م) يكم هي(نقذينداره خودم ا يراديكم باد بود هم ا گاردشيحاال باد! كن تيبه ما هم عنا گاردهايباد نيا زا

 .....الهــ

كه مداد چشم پخش نشه  يكردم با دستمال آروم، جور يم يهمون طور كه سع. داد يم لميمش تا خود صبح چرت و پرت تحوذاشت يم اگه
 :تشر زدم رم،ياشكم رو بگ

 ! قراره بكشه با تو ياز داداشم چ چارهيب. نميبب ريزبون به دندون بگ قهيدو دق هي! ياله يالل ش ـ
 )!زهيعز(صهيعص يليخ يكم باد يگارد نيرم سراغ اكن من ب مونشيبرو پش! رها قربونت يا ـ
 :ديبهزاد پرس نيو به محض سوار شدن تو ماش نييپا ميپله ها رو رفت يخنده و شوخ با
  رون؟يبود از خونه ات اومد ب يپسره ك نيرها ا ـ
 !هم كار هر روز اونه يرو كه امروز آورد يباالست، نون يطبقه  ي هيهمسا ـ
 متاهل؟ ايمجرد  ـ

 .زد يحرف م يخاص يكه به لهجه  دميزن رو شن هي يدو بار صدا يكي يول! دونم ينم ـ
 . رو گذروندم يو من كنار اون دو تا مرغ عاشق روز خوب ميديتا رس ديچرخ يم هيهمسا يطول راه حرفامون دور محور آقا تو

كارهام و من چقدر اون شب  ي هيت نام دانشگاه و واحدا و بقثب يدنبال كارها فتميكه قرار بود از فردا ب يغروب برگشتم خونه در حال يطرفا
 !اون شبم شد و خوابم برد ييالال د،يرس يبه گوشم م اطيبار از تو ح نيكه ا يآروم يو ملود يساز دهن يداشتم كه باز صدا جانيه
 

 :جدهميه فصل
كه از خواهر بهم  نميبب ييرو دختر دا ديمهش شهيخواستم مثل هم! فتادهيبرام ن ياتفاق چيكردم از اون روز به بعد خودم باشم، فكر كنم ه يسع
فكر كنم كه من  نيخواستم به ا. خنده و خوشبخته يدوه و م يبزرگ داره م نيزم نيتو ا ييجا هيفكر كنم كه عسلم  نيخواستم به ا. تره كينزد
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اومد؛  ينم شيسوال برام پ شيزندگ يياهويه ياز ب! دميترس ينم هيهمسا يآقا تياز مرموز. آقا جون خوشبخت بودم، كه واقعا بودم يخونه  هم
 يدلم نم. اش رو نداشتم گهيد يها يريغافلگ يحوصله  چيشده بودم كه ه ريچند سال غافلگ نيكه كنجكاو نباشم نه، اون قدر تو مدت ا نينه ا

 ! كردم يت ها بود ازش فرار مرو بخواد كه من مد يزيدل اون چ دميترس يخواست چون م يدلم نم! ه؟يبدونم ك تخواس
خم شدم تا كنترل . توجهم رو جلب كرد رونيب ياز تو راه پله ها  يبلند و خش دار يسرفه ها يكه صدا دميد يم لميسالن نشسته بودم و ف تو

 ! هاَ! يلعنت. تو خونه ديچيآخ سرم پ يجلو مبال و صدا زيبردارم كه سرم محكم خورد به م زيم ريرو كه افتاده بود ز
 راهنيپ هي. كردم يريدستمال به دست كل خونه رو گردگ. كنم زيگرفتم خونه ام رو تم ميتصم اليخ يدرست كنم و ب يدونستم چ ينهار نم واسه

 .كردم يموقع كار كردن سر م شهيكه هم ديسربند سف هيتنم بود همراه با  يكوتاه سبز پسته ا
خونه  هيهمسا يدونستم آقا يچون م. خوندم و راحت بودم يگذاشته بودم و همراه باهاش م رو هم يروز سفر فرامرز اصالن هي ياگه بر آهنگ

هول و . رفتن نبود رونيتونست باشه؟ بهزاد كه رفته بود تهران و مامان هم كه اهل ب يم يك. زنگ در وحشت به جونم انداخت يكه صدا. ستين
 : دميبرداشتم و رفتم پشت در و پرس زيچادرم رو از رو رخت آو. رو خاموش كردم ضبطدستپاچه 

  ه؟يك ـ
 :كردها گفت هيشب يزن با لهجه ا هي كه

 !زكميباز كن عز ـ
 شما؟ ـ

 !زكميعز تمييباال يطبقه  ي هيهمسا ـ
 يرمه سبزبا دو ظرف ق ينيس هيو مرتب افتاد كه تو دستش  بايفوق العاده ز يسال ول انيزن م كيباز كردم كه چشم به  ديرو آهسته و با ترد در

 .تشكر از دستش گرفتم يرو با كل شيتعارف ينيداخل و س اديدر رو كامل باز كردم و دعوتش كردم كه ب. و برنج بود
 .داخل دييبفرما د،ييبفرما ـ
 ؟يانگار كار داشت زكم؟يبد موقع مزاحمت شدم عز ـ
 . كرده باشم ياساس يريگردگ هيگفتم  شنيكالس هام شروع م گهيچون چند روز د د،يدار ارياخت رينخ ـ

 يكه سوغات يپسته ا ريو همراه با شكر پن ييطال ديسف يتو فنجونا ختميلب سوز و لب دوز ر يو دو تا چا ينهار خور زيرو گذاشتم رو م ينيس
داشت و گذاشت بر شييهمراه با فنجون چا ريدونه شكر پن هيتعارفش كه كردم با ادب تمام . هيخانم همسا ياز مشهد بود رو بردم برا يتيگ

 .جلوش
 !اكبر، چقدر هم خونه ات قشنگ و مرتب مادر... ، هزار ا...ماشاا ـ
 . سرد نشه تونييچا دييممنونم، بفرما ـ
 .يمادر شوهر پسند يچه چا ـ
رو كه خورد  شياچ. كرد ينگاهم م دارانهيچقدر خر. نييپا دميرو كش راهنميبا دست راستم دامن كوتاه پ. نيينگفتم و سرم رو انداختم پا چيه

 .شد زيخ ميدست گذاشت رو پاش و ن
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 ! زكميمن برم عز ـ
 . ديداشت فيتشر ـ
واقعا هم  دميكه د نميرو بب ينييخوشگل طبقه پا ي هيهمسا نيكه اومدم ا نيسرما خورده براش سوپ گذاشتم و ا. ادياكبر م يبرم االن عل ـ
 !هيدنيد

 .سابق نبودم ياون رها گهيزنانه بهم بفهمونه منظورش رو كه من د يها هيكنادوست نداشتم تو . كنه فينداشتم ازم تعر دوست
 . دونم يرو نم تونيليمن فام ديبخش يممنون بابت غذاها، م. ديبه سالمت، خوش آمد ـ
 ! زكميصدام كن بانو، اسمم بانوئه عز زميعز ـ
 .چشم بانو خانم ـ

 :و پشت بندش يسرفه ا يرو كه بستم باز صدا در
 ؟يكن يكار م يجا چ نيانو، شما اا ب ـ
 .چقدر تو دل برو و نازه! اكبر... مونه هزار ا يآفتاب م يپنجه  نهوياكبر جان مادر، ع يعل ـ
 باالخره طاقتت نشد نه؟ ميزن يباال در موردش حرف م ميكنم بر يبانو خواهش م ـ

 .رفت يكه از پله ها باال م ياستوار يها و قدم ها ييسرفه و لق لق دمپا يصدا
 !خدا يهم خورده بنده  ييچقدر صداش گرفته بود، چه سرما. كنم يصداش م هيهمسا يمن بازم آقا يول. بود نياكبر؟ پس اسمش ا يعل

 . چون تنهام كنجكاو شده دمينه شا نه؟يبود؟ نكنه در مورد من باهاش حرف زده و اونم اومده من رو بب يگفت طاقتت نشد منظورش چ بهش
 رشيگيمرموزه و اونم گفت پ يليكه تو رستوران بهش گفتم خ يهمون موقع. كرده بود دشييگفت رفته باهاش حرف زده و تا يكه م بهزاد

 : شونه هام رو انداختم باال و گفتم. شهيم
 !رو عشقه يقرمه سبز ال،يخ يب ـ

پختم؟  يم يمن چ ديكش يزحمتش رو بانو خانم نم كه اگه. اون روزم رو خوردم ينهار خدا رسونده  اديز يرو شستم و نشستم با اشتها دستام
مردم  ونيداشت م يچه لذت. جفت كفش اسپرت بخرم هيو  يمشك يمقنعه  هيساده و  يمانتو هيزدم و بعدازظهر رفتم تا  يچرت هيبعد از نهار 

كرد، من  ينگاه م ريبه لوازم التحر اقيتو دست مادرش بود و با اشت يكردم هر جا دست كودك يسع. اول مهر جانياون همه ه دنيد وقدم زدن 
ام  نهيتو س يدرد چيوانمود كنم از هجوم خاطرات اول مهر پارسال ه. فتادهين ياتفاق چيوانمود كنم ه. دميند يچيچشمام رو ببندم و وانمود كنم ه

 !ودمنبودم، به خودش قسم نب يكه راض ميبه مصلحت خداوند راض يدارم ول يوانمود كنم دختر. نهيش ينم
 .باز شين هيو  يچشمام رو كه باز كردم نگاهم افتاد تو دو چشم خندون و عسل ،يرو بستم كه با سر رفتم تو بغل كس چشمام

 ! كنن؟ يم ريخانوم خانوما كجا س ـ
 . آقا شرمنده ديبخش يم ـ
 . و ممكنه بخورن بهتون ننيب ينما با چشم بسته هم مدونن فرشته خا يآخه همه كه نم ديبه بعد با چشم باز راه بر نياز ا يدشمنتون شرمنده، ول ـ

 .دستم رو مشت كردم تا كش اومدن لبم رو كنترل كنم يكالمش لبم رو به خنده باز كرد ول طنز
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 . گفتم كه شرمنده ـ
 زيداخل و خواستم سارفتم . نظرم رو جلب كرد ييطال يمشك داسيجفت كفش آد هياز مغازه ها  يكي نيتريتو و. با سرعت از كنارش رد شدم و
مقدار  هيكفش رو كه بهم داد . تا دلتون بخواد زبون باز بود يول يمعمول ياديز يبا چهره ا پيپسر خوشت هيفروشنده اش . و نه رو بهم بده يس

 . كيو هشت برام كوچ يس زيبرام بزرگ بود و سا
 ....دارن و يا صهيخص نيهمچ ييايتاليا يخانوم ها. شهيم ها محسوب مخانو يو حسن برا ييبايز هي نيهستش و ا ميخانوم شما پاتون ن دينيبب ـ

 . رو بردم باال دستم
 درست بشه؟ شهيم ـ

 : گفت ييتو ذوقش، با ترشرو خورد
 .دشيببر دييايفردا ب ديتون يفقط االن ندارم م. كف بندازم توش حله هيبله  ـ
 .اميبله پس، فردا م ـ

گفت  يخوام ول يكفش رو نم شميممنون م ديشد كه روز سوم بهش گفتم پولم رو بهم برگردون نيدش و اهم بهم ندا گهيد يفردا و فردا يول
 . فردا حتما آماده است

مغازه رو كه باز  ييدر كشو. اومد ياز نگاهش خوشم نم. زدم شيو بدون آرا يساده و معمول پيت هي. ارميآماده شدم كه برم كفشا رو ب بعدازظهر
 : لحن ممكن گفت نيتر يميبلند شد و اومد طرفم و با صم يصندلاز رو  عيكردم سر

 . تو؟ از صبح منتظرتم ييسالم، كجا ـ
 . رفتن تو هم اخمام

 كفشا آمادن؟ ـ

 ! آمادن گهيمن آماده نبودن كه امروز د يمنتها حرفا. وقته آمادن يليآره اونا كه خ ـ
 . دادم نيرو چ مينيتو هم و ب دميرو كش ابروهام

 . شميه منظورتون نممتوج ـ
 قيگرفتم و بعد كه اومدم تحق ادياومدم دنبالت و خونه ات رو  يبعد كه رفت! خوشم اومد ازت يليخ دمتيمن روز اول كه د. دميم حياالن توض ـ

 يشام ب غهيص يگه موافقا. مطلقه ازدواج كنم هيمن با  دنيكه خانواده ام اجازه نم نيو ا يمطلقه ا يول. يمهربان هست يكه دختر حاج عل دميفهم
 ....نــــينباش و ا يچيو تو نگران ه دميكنم و خودم خرج و مخارجت رو م يتا من اونا رو راض

 . كنم يرو م تتيكه من از اوناشم؟ من شكا نيتو؟ ا يفكر كرد يچ! خفه شو كثافت ـ
 فميخلوت خونه ام و دست گذاشتم كه از تو ك يبه كوچه  دميرس. كردم هيو گر دميو تمام طول راه رو دو رونيو ناراحت از مغازه زدم ب ونيگر
دو جفت كفش  ياشك يدم در كه در باز شد و من با چشما ختميرو ر اتشيبرعكسش كردم و تمام محتو. نكردم داشيپ يول ارميرو در ب ديكل

 : پرسد يكه م ينگران يو صدا دميد مردونه رو دياسپرت سف
 افتاده؟ يقكرده؟ اتفا تتياذ يشده؟ ك يچ ـ
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 .و نشستم رو دو پام و زار زدم هيگر ريزدم ز يها يصورتم و ها يرو گذاشتم جلو دستام
 شده؟  يچ يبگ يخوا ينم ـ

 . كردم هيرو به چپ و راست تكون دادم و باز گر سرم
و  ختميبلند اشك ر يو با صدا طرف خونه ام و در رو بستم دميكه نگاهش كنم دو نيرو گذاشت روش و بدون ا دايرو گذاشت جلوم و كل فميك

 .زدم اديفر
 . بلند شدم. كرد يچقدر تنم درد م. سوختن يچقدر م. چشمام رو باز كردم يتق تق در و رها مادر خونه ا يغروب بود كه با صدا يطرفا

 . اومدم بانو خانم ـ
 :رو كه باز كردم بانو زد تو صورتش و گفت در

اما اول ! كنم يبخواب رو مبل االن درستشون م ايب! زكميچقدر هم ملتهب شدن عز نيبب. خوشگلت يبا چشما يچه كرد نيبب! مادر رميبم ـ
 . اريمانتوت رو در ب

 يرو مبل و چشمام رو بستم كه البته از زور سر درد خودشون بسته م دميدراز كش. بودم دهيبلوز جذب قرمز پوش هي رشيز. رو در آوردم مانتوم
 .شدن

 . كرده رو بخور و دوباره دراز بكشدم  نيا ايمادر ب ـ
 . خوردمش يبود، ول تلخ

 شده؟ يچ يبگ يخوا ينم ـ

 .بانو كه امروز خرد شدم دينپرس ـ
 .يبگو مادر بذار آروم بش ـ

از كنار گفتم و اشك قطره قطره ! كنه يگفتم و گفتم و گفتم و گله كردم كه چرا؟ كه چرا خدا تمومش نم. و چشمام رو بستم و گفتم دميكش دراز
 .گفتم و شدت بسته شدن در خونه ام ساكتم كرد. گفتم و آروم نشدم! گفتم و سبك نشدم. سرم ريرو كوسن ز ختيچشمام ر

 . رو با ترس باز كردم چشمام
 . ممون يم شتيخوشگلت استراحت كنن كه من پ يحاال هم چشمات رو ببند و بذار فكرت و چشما! طاقتش نشد. اكبر بود ينترس مادر، عل ـ

 :من؟ دست گذاشتم رو بلوزم و نگاهم رو دادم به بانو كه خودش بدون سوال جواب داد يخونه . جا بود نيا اون
دو تا  نيحاال هم چشمات رو ببند و بذار ا! راحت التيخ! زكميتمام مدت پشت به تو و رو به در بود عز! و نگاهت نكرد هياكبر آدم معتقد يعل ـ

 .فندوقت استراحت كنن
و  ديموهام و باز كرد و توشون برس كش. دردناكم بذاره يپلكا يآب سرد رو رو يچشمام رو بستم و گذاشتم بانو كمپرس ها. راحت شد لمايخ

 .مادرانه اش خوابم برد ينوازش ها يسرم رو نوازش كرد و من محتاج محبت تو خلسه 
 . شدم زيخ ميچشمام رو باز كردم و تو جام ن. اومد يم يخوب يبو
 زكم؟يكردم عز دارتيب ـ
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 همه بوش خوبه؟ نيبانو كه ا ديپخت يچ! خوب آره يبو نيا يول! سالم، شما نه ـ

 . تو بودم مادر شيجا پ نيمن كه همش ا! اكبر پخته يعل! زكميعز ستيكار من ن ـ
 ! دميمزاحم مردم بودم و كارم مزاحمت بود خجالت كش شهيكه هم نياز ا دم،يكش خجالت

 !من رو تو رو خدا ديببخش شرمنده بانو، ـ
 آدرسش كجاست؟ يدشمنت شرمنده، فقط رها جون اون مغازه كه گفت ـ

 كار؟ يچ ديخوا يم ـ

 !كنم ديوقت نرم ازش خر هيگفتم بدونم  ،يچيه ـ
 ريبچه ها بهونه گ نيگردم كرمانشاه ع يدارم برم ستين! خوره ينم يزيبرم باال سراغ پسركم تا نباشم چ يو دادم و اونم گفت اجازه بد آدرس

 . شده
 يلياكبر خان مرموز رو خوردم و اعتراف كردم كه خ يعل يخوشمزه  يو رفت و منم نشستم با لذت و اشتها سوپ جو دميو خند ديخند

 .خوشمزه است
*** 

 ! هيداد كه متعلق به ك يبودنش نشون م يساعت ده صبح بود كه زنگ خونه رو زدن و تك زنگ حدود
 هيو  دميد داسيآد ييطال يجفت كفش مشك هيآوردمش داخل و بازش كردم و . افتاد يمشك لونينا هيو پشت در چشم به رو باز كردم  در

 . اداشتي
 ديكه بابت اون كفشا داده بود يو پولشم با پول دميبراتون خر گهيد ييرو هم از جا نايا. نگرانش نباش گهيد. حسابش رو گذاشتم كف دستش «

 . ديخودتون باش مراقب. پرداخت كردم
 » . اكبر يعل
 يليهم بكنه، خ يكه به ضعفت اشاره ا نيو كمكت كنه، بدون ا اديب ييسو تيو قصد و ن يبدون چشم داشت يكيكه  نيا. بچه ها ذوق كردم نيع
از شعر حافظ  تيب نيا ادي و تو خنده دميور خونه رفتم اون ور خونه و خند نيكنان از ا زيپام رو جست و خ دميكفشا رو پوش. پا شدم. نهيريش

 . دمافتا
 نميچگونه شاد شود اندرون غمگ «

 » . است رونيب اريكه از اخت ارياخت به
درست كنم  ينيريكه بهم كردن ش ييجبران لطفا يو هم برا يگرفتم هم به پاس قدر دان ميتصم. دست خودم باشه ارميخواستم اخت يمن م يول

تونه  يو نم رهيبانو گفت كه عصر داره م ينگ زدم خونه شون و بانو جواب داد و وعده شون رو گرفتم ولز. شام دعوتشون كنم خونه ام يو برا
 . يخداحافظ يبرا نييپا اديكه خواسته ب نيو ا اديب

چون . مديگله كرد و من به جون تمام گله هاش رو خر يزنگ زدم بهش و كل. مامان رو كرد يدلم هوا. دلم براش تنگ شد يدونم چرا ول ينم
 . دونستم حق داره يم
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 . هيهمسا يآقا يبادمجون درست كنم و ببرم برا مهينهار فردا ق يگرفتم برا ميرفت و من تصم بانو
ظرف  هيانبه كه خودم پخته بودم و  يكاسه ترش هيخوردن و  يسبد سبز هيبادمجون رو گذاشتم و  مهيكه برام غذا آورده بودن پلو و ق ييظرفا تو

نه؟  ايكنه  يدر رو وا م نميآخر منتظر شدم بب يو تو پله  نييتك زنگ زدم و اومدم پا هيرو گذاشتم پشت در و  ينيرفتم باال و س ،يرازيساالد ش
 :كه گفت دميو بعد شن ييمكث و اوم عجب بو هيباز شدن در و بعد  يصدا

 !طونيش ـ
 . دآور رونميگفتنش ب طونيزنگ تلفن از فكر ش يصدا. اومد رو لبم لبخند

 بله؟  ـ

 . خوشمزه است يليممنونم خ ـ
 . بهم فرصت نوش جون گفتن رو هم نداد يحت. داشت صداش ييآشنا يچه تن صدا. قطعش كرد عيسر و

*** 

 ادينه؟ بهزاد گفته بود شب م ايتونم موفق بشم  يدونستم م يروز مدرسه رو داشتم و نم نياول جانيروز اول دانشگاهم بود و من درست ه فردا
 .ارهيرو هم همراهش م يتيو گ شميپ

ذوق و شوق روز اول، گام اول، حركت اول، و بال زدن اول . شدم داريباشم ب هيهمسا يباش آقا داريكه منتظر زنگ ب نيبدون ا شيساعت ش صبح
شه و آقا جون و مامان مهمونم وقت بهزاد و بنف ريتا د شبيد. خونه حالم رو بد كرد يختگيدر اتاق رو كه باز كردم به هم ر! يليبود، خ يليخ

 . هال يتو يشدم به مبل تك نفره  رهيآره بنفشه، خ. نبود
*** 

 ؟يجا راحت نيرها ا ـ
 ! از رو نرفت ينگاهش كردم، فقط نگاه، ول فقط

بهت داده تموم  مايسكه عمه  ييهنوز پوال ؟يبخور يارياز كجا در م ؟يكن يجا زندگ نيا ييايمن موندم آقا جون چطور اجازه داد تو تنها ب ـ
 نشده؟

 : زد و ادامه داد يپوزخند بعد
 !يزن يكه واسه مردم سوزن م نيا اي ـ
 بگم بهزاد برسونتت خونه ات؟ يكن تشيجا اذ نيا ياگه اومد ـ

 .بود يحام. بود يكفر. بود يو دروغ واقعا عصب ايو نه به ر يرو باال كردم و با تعجب آقا جون رو نگاه كردم كه نه به شوخ سرم
 آقا جون؟ ـ

 د،يشناس يرو م گهيبهتر هم د د،يگفتم جوون! كردم يعقل يتا حاال هم عقلم رو دادم دست شما دو تا ب يهر چ گهيبنفشه؟ بسه د يآقا جون چ ـ
 ! رهيگ ينم ميتصم يگريد يكس برا چيكه من هستم ه يتا وقت! نه گهياما د د،يكن يرو درك م گهيبهتر هم د

 : زمزمه وار گفت يليخ آروم، يليخ بهزاد
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 ! آقا جون رهيد يليخ گهيد ـ
 .و غم نشست رو صورتش ديشن د،يآقا جون شن يول
 . نذارم بهتون سخت بگذره گهيد دميبهتون قول م يول ره،يآره بابا د ـ

 : دمينال
 د؟يجبران كن ديخوا يرو م يچ. گذشت يآقا جون سخت گذشت، اون قدر سخت كه هر روزم قد عمر نوح نب ـ
 !خوام اون چه رو خراب كردم آباد كنم يم. خوام جبران كنم يبه بعد رو م نياز ا يدونم بابا، ول ينم ـ
 يبرا يينداشتم؟ نبودن دختركم رو؟ نه آقا جون، جا يتونستم داشته باشم ول يرو كه م ييمن رو؟ حسرت روزها يرو آقا جون؟ جوون يچ ـ

! دميزجر كش! ديدل شكسته ام رو؟ آقا جون زجرم داد ايمن رو  رونيهشت سال و ي ونهيآش د؟يدرست كن ديخوا يرو م يجبران نمونده؟ چ
 .ديشد ميجاش بدتر نمكپاش دل زخم بهو  ديدرمانم نكرد

 ! با آقا جون درست حرف بزن ـ
 :ميشدم و رفتم طرف در آپارتمانم و تا آخر بازش كردم و رو به ناخواهر بلند

 !ببرتت اديزنم آژانس ب يزنگ م ايدنبالت  اديزنگ بزن عمو ب ايانم پاشو خ! تمومه يپاشو مهمون ـ
 ! يخواهرم مهمون ياوا كجا برم من؟ اومدم خونه  ـ

 . و روم رو كردم طرف بهزاد دنيكالمش دردم اومد و فشار خونم رفت باال، گوشام سوت كش ياومد، از غلظت طعنه  دردم
 .رونيب رميمن م ايببرش  ايداداش  ـ
 .مانتوت رو تنت كن بهزاد ببرتت م،ياريبنفشه بچه ها رو ما م. آزارت بده يذارم كس ينم گهيمن كه بهت گفتم د! بابا آروم باش رها ـ

 . نگاهم كرد ضيو با غ نيخشمگ
 !رونيكنه ب يخودمون به خاطر دختر مردم، دخترش رو م يهم به ما قرض بده، بابا يكيمارت  يمهره ها نياز ا ـ
خود خود  يدختر مردم كه دست از قضا اون خونه هم خونه  يتونه از خونه  ينداده دخترش رو م اديخودتون بهتون  يبابا نيم ابنفشه خان ـ

 ....يآهان راست رون؟يدختر مردم باشه بكنه ب

 .ستادميا كيگام كوچ كيقد  يبا فاصله ا نه،يبه س نهياومدم رو به روش، س. مكث كرد. كردم مكث
و گردنم بود كه  گهيد يشد يتو هم شامل اون همه م يعنيگفت همه  يوقت! زدم گفت به همه تون سالم برسونم يطاها حرف م كه با روزيد ـ

 . برسونمش
شد  رهيرنگ چهره اش ت. سرخ شد. داشتم اجشيبردم و هم احت يكه عذابش بدم و بتونم به جواب برسم هم لذت م نياز ا يول. گفتم يم دروغ

 . اش حسادتش رو خوندمو من تو لرزش صد
 فقط سالم رسوند؟ ن؟يهم ـ

. حاال هم به سالمت، سالم به عمو برسون. كنم ياالن دارم فكر م! گميخبر داشت كه به موقعش براتون م يمن كل يبرا يشما آره، ول يخوب برا ـ
 !دختر خاله ريشب به خ اره،يب ريشوشتر بگو برام از اون جا ماست موس رهيهفته م نيعمو گفت تو ا يراست
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*** 

 . ديكش رونيمن ب يقلب بنفشه و پنجه ها يزنگ خورد و من رو از تو جدال پر تمنا ميگوش
 بله؟  ـ

 . خواب مونده ينه انگار ارم؟يو برات صبحونه ب اميب اي دهيمرموز خانتون نون برات خر نيا. يسالم خواهر ـ
 . رمتونم بخو ينم يچيدارم كه ه جانيدر هر صورت اون قدر ه ـ

پشت  اميب يخوا يم. و بگو زنگ بزنن به بزرگترت ريخانم مد شيبرو پ يديگفت اگه ترس يم يبا هام حرف زد و سر به سرم گذاشت و ه يكم
 .... و نميدر كالس بش

شد  يمگه م يول نرويب اميبنفشه ب يبنفشه و خونواده  يخواستم و خواست كه از فكر بنفشه و بابا. گرفتم هيروح يليهاش خ يحرفا و شوخ با
 . افتاد ياديز يخونه اتفاقا نيتو ا شبيد

*** 

 .رو موهام ديكرد و فاصله رو حفظ، دست كش يم تيرو رعا اطياز رفتن بنفشه آقا جون نشست كنارم، هنوز جانب احت بعد
 !يگرفت يداخل محكم تر دستم رو م ديگفتم با بنفشه بر يم يو هر چ يكرد يرها، دستم رو ول نم يبود دهيروز اول مدرسه ات؟ ترس ادتهي ـ
فهمم اون روز حرف مامان خطاب به  يو حاال م شينيتا بب ييكجا. چقدر بزرگ شده نيگفت بب يكرد و م يم هيمامان گر. آقا جون ادمهيآره  ـ
 . بود يك
 بار ببرمت سر قبرشون هان؟ هي يكن يمازش فرار نكن بابا باورش كن، چرا قبول ن! يكن باورش كن ينكن، سع تيقدر خودت رو اذ نيبابا ا ـ

 ينم. زنيو تمام باورهام بر نميروح بب يپدر و مادرم دو تا سنگ سرد و ب يخواستم برم و به جا ينم. خواستم باور كنم يخواستم برم، نم ينم
 . نداشتم رو تشيرو به رو بشم كه من ظرف قتيخواستم با حق ينم. گورشون رو حس كنم يآغوششون سرد يخواستم به جا

سرم رو به عالمت نه . دنيلرز يم اديروزها ز نيكه ا ييپر آبم رو دوختم به دستام، به دستا يچشما. تونستم بگم ينم يچيه. نتونستم بگم يچيه
 ختيتكون خورد و اشكم قطره قطره ر دتريانداختم باال، آقا جون دست راستم رو گرفت تو دستش و مامان هم دست چپم رو، چونه ام شد

 .نييپا
 .واريرو پرت كرد طرف د يعسل زيلگد محكم م هياز رو مبل بلند شد و با  بهزاد

 ! همه اشك؟ نياز ا يرها رو رها كن يخوا يم يخدا پس ك يا! سرش آورده ييچه بال نيآشغال بب يلعنت ـ
 يهاش ازم خواست كه حاللشون كنم ول هيو گرمامان سرش رو گذاشت رو شونه ام و ت. و در رو محكم بهم كوبوند رونيبمونه و رفت ب نتونست

نه؟ مادر  ايكنه  يهنوز پدرش، پدرانه نوازشش م ايدونستم موقع غصه هاش آ يافتادم كه نم يدختر اديبه جاش . من نتونستم حرف بزنم
 نه؟ ايتونه بعدها حاللشون كنه  ينه؟ م ايقد مادر من مهربون هست  دشيجد

*** 

 يرو تن كردم ول ميمشك ديجد يتو اتاق و مانتو دميپر يوقت داشتم، جلد گهيربع د هيمن فقط  ،يوا يه. ساعت كردمخودم اومدم و نگاه به  به
 . نتونستم بهشون دست بزنم. كردم نتونستم كفشا رو بپوشم يهر كار
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 .و مطمئنن و روشنم دميجد ي ندهيشدم و با سرعت رفتم طرف آ نيماش سوار
و  رونيح. كرد يتكه بار ملت م يكه اگه بود كل ،يخال يتيگ يجا. دميها رو مثل خودم سرگردون د يليم خدانشگاه كه شد يمحوطه  وارد

 ! محكم زد رو شونه ام يكي هويدادن كه  يرو م رستانيدب يها يو صندل زيم يكردم كه هنوز بو ينگاه م يجوون تيسرگردون به جمع
 ؟يبلد بش) وادس(اَكابر سوات يشده خوشگل خانم؟ تو هم اومد يچ ـ

 : چرخوندم و گفتم سر
 ؟يفاط ـ
 ؟يجان فاط ـ

 ديگرفته بود درس بخونه شا مياونم تو سن باال تصم. آشنا شدم يبه قول خودش فاط ايانتخاب واحد اومده بودم با فاطمه  يكه با بهزاد برا يروز
 : گفتم يو م دميخند يم لشياز ادامه تحص رشيگفت و من به تعب ياون م. اديب رشيبشه و شوهر گ يفرج هي
 . يكن يماه رو هم تصاحب م يكره  يكه تو دار ييهدف واال نيبا ا يفاط ـ
و من خوشحال از  ميهم رو گرفت يقبلش هم شماره ها. كردم و رفتم نشستم دايصداش كنم كالسم رو پ يكمك فاطمه كه اصرار داشت فاط با
 . ه بودمكرد دايسرزنده و بذله گو پ ،يتيمثل گ يكيكه  نيا

نوجوون  هيدو تاشون به نسبت سن دارتر بودن و بق يكياونا  نيبود و ب شتريتعداد پسرها ب. شده بودم رستانيانگار وارد دب. بود يجور هي كالس
 .رفت ياز سر و كول چهره هاشون باال م طنتيكه ش ييها

 . ار استاد رو در آورده بودنآم يحساب يروز اول. ميداشت اتينشد و ساعت دوم ادب لياول كالس تشك ساعت
 : گفت يفاط

 . اميتركم، برم و م يدارم م كمونيرها گالب به روت، بس امروز ننه مون آب پرتقال بست تنگ خ ـ
سر و  يحوصله . دست راستم و فقط سرم رو براش تكون دادم و چشمام رو بستم يرو چسبوندم به بازو ميشونيو پ زيرو گذاشتم رو م دستام

 يپيپسرا و عجب استاد خوشت يلب ريواو گفتن ز. رونيب دميهام كش ييتنها يايكه از دن يو نداشتم كه چند ضربه به در خورد و سالمصداشون ر
 نكيع هيمرتب و آنكارد كرده و  شيته ر هيقد بلند، چهار شونه، با . كه هم سن و سال بهروز بود يرو كشوند طرف استاد جوان اهمدخترا، نگ

دو ابروش جرات  نيگرفتت و اخم ب يبرخوردش رفتار مردونه اش، مردونه م نيكه از همون اول يمرد ف،يشكل و ظر ليستطبا فرم م يطب
 .نييسر انداختم پا نيهم يداد و برا يرو بهت نم گاهن يوستگيپ يحت اي طنتيش
و كتش رو از تنش در آورد و  زيرو مرو گذاشت  شيچرم قهوه ا فيك. و اومد داخل و در رو پشت سرش بست مياحترامش بلند شد به
 . يصندل يكرد رو پشت زونشيآو

 . با عجله اومد تو يگفت كه در باز شد و فاط كيطرفمون و دوباره سالم گفت و بابت ورود به دانشگاه و شكوندم شاخ آقا غوله بهمون تبر ديچرخ
 . سالم استاد ـ
 ر؟يهمه تاخ نيروز اول و ا ر؟يسالم، چقدر د ـ
 ....و منمـــ ديكش يروز طول م هي نييپا اميپله داره و به جان مادرم تا بخوام اون همه رو ب يليجا خ نيا. ستيمن ن رياستاد، تقص ديببخش ـ
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 . نذاشت حرفش رو ادامه بده استاد
ه و خودش برگرده زحمت نكش گهيسر كالس د ديهر وقت هر كدومتون كه بعد از من رس. رميسختگ يليخ زهايچ نيمن تو ا دينيبش ديبر ـ

 .دميچون من اجازه ورود نم
 . چشم استاد -

آخ  يكه صدا يجور ،يگرد و قلمبه اش رو انداخت رو صندل كلياومد و ه عيو سر نهيبش شميپ اديرو بردم باال و بهش اشاره كردم ب دستم
 : از پسرها بهش گفت يكيبلند شد و  چارهيب يصندل

 !لن هاالما تيب نايا! تر واشيخانم  يتپل ـ
 :رو كرد طرفش و گفتش لكسير يليهم خ يفاط

 !ماله شما محفوظه تيسهم ب ونيقل يتو فكر نباش ن ـ
 .استاد باعث كات شدن بحث اونا شد ي هيكاف يصدا كه

اسمتون  دميبهتون م كاغذ هي. ميرو داشه باش يكنار هم روزها و ساعات پر بار ميبتون دوارميترم شما و ام نيا اتياستاد ادب. هستم يمن بهرام ـ
 .خوش خط باشه شميخوام و ممنونم م يخودم م يبرا. روش ديسيرو بنو

مغزم  يكرد و من تو جواب ها يم يسوال هيها  ياز بعض ياون گاه. زدم يكلماتش دست و پا م يمن هنوز تو ادا يشروع كرد به نوشتن ول ياول
 اديرو از بهزاد  يسينو باياز قواعد ز يبعض. و مهربان رو شكوندم دميرها رو كش. نخوش نوشتم رها مهربا ينوبت من شد و با خط. مونده بودم

 .خودم ييطال سياونم با خودنو. بودم و اون جا ازش استفاده كردم تهگرف
 .مكث كرد شونيكيكه رو  نيخوندن نام ها، تا ا يلب ريگرفت و شروع كرد ز لشونيتحو. تموم شدن ياسام

به من، حس كردم نفسش حبس شد، نگاهش رو از من داد به  ديو آورد باال و چشماش رو گردوند و چرخوند تا رسسرش ر. شد يطوالن مكثش
استپش رو صورت من بچه ها رو كنجكاو كرد تا برگردن و امتداد نگاه استاد رو . محو نشست رو لبش يليلبخند خ هيكاغذ و دوباره به من و 

 . ها شد يريمچ گ نيا يبودنش مانع ادامه  يو جد ياما صالبت و خشك. دميشخجالت ك. رنيبگ
 . ميزن يحرف م ميكه بهشون عالقه دار يساعت اول در مورد شعر و شاعران م،يكن يشروع م ـ

 .نگاه استاد مونده بودم ي هيغزل و قاف نيمن هنوز تو بهت ا يول
 چيگشتم و ه يم ييچهره اش دنبال اون همه آشنا يك تك اجزامن تو ت ينگاه هم بهم نكرد ول هي گهيكه سر كالسش بودم د يطول مدت تمام

از هم  يكينگاه  ينيو به جاش سنگ رتميگ يم دهيكردم از عمد ناد يكه حس م نيمخصوصا ا. شد يم ميباعث كالفگ نيكردم و ا ينم دايپ
 يكرد و م يچشمك حواله اش م هينگاهم و كرد ته  يچرخوندم طرفش، نگاهش رو پرت م يزد كه تا سرم رو م يها تمركزم رو بهم م يشاگرد

 .دادم يم لشيزدم و تحو يقلبم و من چك نگاهش رو برگشت م يفرستادش دم حجره 
كه اون جا،  فيح. ختيباره ر كيطاها؟ دلم به . كردن رميبدون پاسخش غافلگ يطاها و تماس ها يدر آوردم شماره  فميرو كه از تو ك ميگوش

كردم،  يهمون طور كه نگاهش م! و هزار تكه شدنش بشه نيداشتم كه دستاش رو وا كنه و مانع خوردن دلم به زمكس رو ن چيه رايز رياون ز
 : و دكمه اش رو زدم و چسبوندمش به گوشم و آروم گفتم ديتو دستم لرز هدوبار يگوش
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 بله؟  ـ

 : و مكث دار گفت آروم
 رهـــــــــــــــــا؟  ـ

 : تر و لرزون تر گفتم آروم
 طاها؟ ـ

 : قرارتر پر التهاب تر گفت يب
 .ميبذار از نو شروع كن يرها جان، خانوم ـ
  يدو حرف يواژه  نيدل ا «

 گفتن  يحرف دارد برا چقدر

 » . محكوم به سكوت است شهيهم اما
 نيطن. ستادنيا يلب هام م يخوردن رو زبونم و پشت در بسته  ياز ذهنم سر م گوشانهيحرف ها باز. نبودن ميهم كالم يِاراي، كلمات  موندم

 .گشت و دوباره از نو يشد و برم يخوش آهنگ اسمش تو ذهن زنگ خورده و خسته ام پژواك م
 . بذار دوباره عاشقت كنم! بذار دوباره ازت بخوام! نمتيرهـــــــــــــــا، بذار بب ـ

 ينيگزيمن فراموشش كرده بودم؟ مگه من تونسته بودم براش جاعشق پر از عالمت سوال؟ مگه  نيمگه من فارغ شده بودم از ا ؟يعاشق دوباره
 نيا روزيدلم پ شهيكه تو جدال عقل و دل هم نهياز ا ريدونستم؟ مگه غ يسال ها طاها رو عشق خودم م نيكه تمام ا نهياز ا ريانتخاب كنم؟ مگه غ

زنانه ام همه شون  يدخترانه ام و تمام نفرت ها يتمام حس هاكودكانه ام،  يها يكه تمام دلخوش نهياز ا ريدون عشق ممنوعه بوده؟ مگه غيم
 شدن؟ يختم به طاها م

 ؟يرها هست ـ
 : دميزمزمه وار، نال آروم،

 !تنها شهيچشم به راه، هم شهيمنتظر، هم شهيبودم، هم شهيهم ـ
دلم رو، آدمِ صداش  يحوا! وجود نداشت من هوا يبرا يانگار تو اون فضا قد سر سوزن شد،ينم  دايپ يول دميكش قينفس عم هيكردم،  مكث

 !رو ييهوا يهوا اون همه ب يكرد اونم ب ييهوا
 !ادامه بده خانومم ـ
 .از نفس يباز دم خال هيو  گهيد قينفس عم هي
 .خوام وابسته بشم يخوام ادامه بدم، نم يخوام باشم، نم يوقته نم يليخ گهياالن د ـ

 . طاها و اصرار پشت سر هم طاها ياز طاها و عشق انكار شده  ام پر شد نهيراه نفسم باز شد و س انگار
 يبرا دنيانتظار كش. تلخم يجاست كنار تمام انتظارها نيمن ا يباشم كه خونه  يمسافر چيخوام همسفر ه ينم دم،يخسته ام، بر گهياالن د ـ

 .ساله پرستو شده و كوچ كرده و برنگشته كيكه  مييبرگشتن دختر مو خرما
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و دار اون همه فشار و  ريتو گ. شميبازم حس كردم دارم له م. كنه يداره نگاهم م ياديز يكيبازم حس كردم . دنيم شروع كردن به لرزدستا باز
 . دست گذاشت رو شونه ام و فشارش داد يكي ينيسنگ

 . مونه يخودمون م شيمطمئن باش پ ،يبرام حرف بزن يتون يم ـ
 . دست گذاشتم رو دستش نهيرو بب سميخ يارم چشماكه بذ نيكه برگردم، بدون ا نيا بدون

 نيا. يفاط دميبر نهيب يكه انگار من بنده رو نم ييبه همون خدا. دميبه خدا بر. درد ها از توانم خارجه نيتحمل ا گهيد. تركه يدلم داره م يفاط ـ
  فتن؟يا دندون به جونش بخوان ب يچرا م گهيد شه،يخورده با دست باز م يكوفت يزندگ نيمن و ا نيكه ب يگره ا

 .پشت سر بغلم كرد از
 . شهينم ليكالس تشك م،يباهم حرف بزن ميپارك؟ بر ميرها بر ـ
 ؟يبلد يرانندگ ـ
 يزك گهيبه الكپشت م! واسه خودش هيچه رخش يدون ينم. ميها دار يفلوكس قورباغه ا نيدونه از ا هي ؟يرو دست كم گرفت تيآره بابا، آبج ـ

 !نبرو جلو بوق بز
تونم  يم يبرسونم كه من رهام، منِ رها ك ايخواستم به گوش دن يم دميشا. و صدام به قهقهه بلند شد دميخند. لبخند زدم هياون همه گر ونيم

 تو باشم؟ رياس

 :ديازم پرس يوقت. يليسبك شدم، خ يليخ ياز حرف زدن با فاط بعد
 ؟يكار كن يچ يخوا يرها م ـ

 ياومد؟ چرا نم ينم رونيعشق طاها ب ي لهيكار كنم؟ چرا دل تازه پروانه شده ام از پ يخواستم چ يگفت م يم راست. كار كردنش موندم يچ تو
سوخت و پر و بال خودش رو هم از آتش التهاب درونش، ققنوس  يشد و م يپروانه شمع م نيچرا ا نم؟يبش گهيگل د هيذاشت بال بزنم و رو 

 زد؟ يوار آتش م

 !با انتقام و نفرتش؟ ايتپه  يهنوز با عشق طاها م ني، بببه قلبت رجوع كن رها ـ
عشق، اعتراف كردم كه  نيا اتيتو شك يول. بدون مرز عشق و نفرت شك كردم يبه هم آغوش. دو حس شك كردم نيا يكيبه نزد. كردم شك

 .مردم نيبا نفرت هنوز عاشق ا
 ! رمدوسش دا ييو دو رو يهمه دو رنگ نيهنوز هم بعد ا. دوسش دارم ـ
 .يعاشق يبرا يشد دهيبگو و طواف بخور دور حرم دوست داشتن كه تو برگز كيعشقت لب يپس رها، به رب وجود ـ

كه من آواره رو پناه  يخونواده ا. داشتم اجيمامان كه اون لحظه به آغوش خونواده ام احت يكردم و ازش خواستم من رو برسونه خونه  سكوت
 . ض پر محبتشون بودمقر نيا ريداده بودن و من وام گ

. كردم يعشق فكر م نيا يبود و داشتم به صداقت گمشده  نييسرم پا. رو در آوردم در رو باز كردم داميكل. من رو رسوند و خودش رفت يفاط
ه من هنوز تو نشسته بود ك يمرد ،يورود يرو پله ها. سرم رو بلند كردم كه، ماتم برد. اومد استقبالم ييحس آشنا. رفتم تو و در رو بستم

 .خواستش بشم يحج دوست داشتن نيا يدرخواستش محرم نشده بودم تا بتونم حاج ي رهمسجد شج
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زمزم به  لميمنِ هاجر بدون كمك اسماع. هيگر ريزدم ز يها يصورتم و ها يپاش زانو زدم و دستام رو گذاشتم جلو يجلو. پام بلند شد يجلو
تونستم دوست داشتنش رو  يبزرگ احد و واحد نم يبه خدا. تونستم ادامه بدم ينم گهيد. بود مميبراهاعجاز عشق ا يمعجزه  نيراه انداختم و ا

 نيبه جان امام حس. ديبلع يبودنش رو م يكه تمام تنم چشم بود و لحظه ها نمشيب يو وانمود كنم نم نمشيتونستم بب ينم گهيد. كنم رانكا
 .از ضبح نداشتنش برام مرگ بود و داشتنش جرعه آب قبل

شمال، كه در باز شد  يو هم حال و هوا يابر شهيهم يچشما نيببارن ا گهياشك از چشمام و نذاره د رهيدستش رو آورد باال كه بگ. زد جلوم زانو
و  نيبطاها، نگاهم قل خورد رو دست  ينگاه به در دوخته  يرو جا خوردگ دينگاهم چسب. ترد و شكننده ام يايبنفشه، پتك شد رو دن يو صدا

 . كه زمزمه كرد اسم بنفشه رو ييخورد رو لبا زين و هوا موندش و ليزم
كه  دميرو د ميبود سرم رو خم كردم و ناخواهر يطوفان يايدر نيساحل ا يبه گل نشسته  يطور كه زانو زده بودم و كف دستام رو زانوها همون

. آخرم كرد ينفرت نگاهش وادار به انتقام و ضربه  هياز ثان يتو صدم. بود مانتوش رو به چنگ گرفته يمات اون زانو زدن ها شده بود و گوشه 
كه  ييبا صدا. ديلرز يو حس قشنگ انتقام م تيكه از عصبان ييبا صدا. و بلندش كردم دميطرفش و بلند شدم و دست طاها رو هم كش دميخچر

بوسه زد و  ميمهر اون سال، نامهربون به صورت سرخ از خشم ناخواهر اومد و تو يعقل به زور باال م يينامر يشده تو پنجه ها رياس يِاز گلو
 .برجسته اش و داغ نشوند رو قلب ترسونش يگونه ها روشد  يليس
 .يديبنفشه؟ چه خوش موقع رس ـ

نفسش رو . مديكش قينفس عم هي. دمينگاهش دو يسر به اون سر دنبال گو نينگاهش دوندم و از ا ينگاهم رو تو دشت بارون خورده  يآهو
 :محض گفتم يتمام و زنانگ يو با نامرد ستادميقدم برداشتم عقب و كنار طاها ا هي. داد تو و نگهش داشت

 يعشق كهنه نو شدن نم نيكنه كه البته ا يو اونم از نو داره شروع م دميمن دارم از نو بهش فرصت م. ميديرس ييها جهينت هيمن و طاها به  ـ
 !خواد
 . ديكالمش بر يچاقونگاهم رو با  كوك

 بعد، آره؟  يبار نشد دفعه  نيا! گهيد يكينشد  نيا. يمهربان بش يدوماد حاج عل يباالخره تونست. مبارك باشه طاها خان ـ

 :دميحسادتش من با لذت غر يغرّا يتو خطبه . تمام جمالتش به مخاطب ساكتش بود خطاب
 . نداره ازيهمه حرف ن نيجب نداشت و اهمه تع نيخبر ا نيدختر خاله؟ ا يچرا آمپر چسبوند ـ

برّان زبونم و از غالف  ريشمش. وسط دارت نگاهم ي رهيكمون چشماش آزاد كرد و نشوندش تو دا ينگاهش رو از چله  ريكرد طرفم و ت رو
 .جنگ نا برابر نيوسط ا ديپر ييفدا هيكنم اون همه خشم رو كه طاها مثل  ميو اومدم دو ن دميكش رونيب
 .تو همه منتظرن ميبررها  ـ

صلح نبود چه  ريسف نيشكست خورده ام گذشتم كه اگه طاها ا يو از كنار دختر خاله  مييپسر دا يدل شده  يكردم و دل دادم به دل ب غالفش
 !شد يبسا خون ها به پا م

 . انداخت يرو به جونم م يهم شونگ نيا ديشونه هاش ترد يشدم كه افتادگ يبه شونه هم قدم مرد شونه
كه نموند تا  يدختر مرد. كرد يم ديآقا جون خندون نگاه دختر حاج مج. طرفمون ديدو ديو مهش ديبرامون كل كش ييمحض باز شدن در زندا به
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 .اسارتم بوده يسال ها نيمعلم من تو ا نيعمل و شهادت پدرم بهتر دميفهم ريدخترش بده و چقدر د اديدفاع از حق رو 
من زخم خورده از  يول ميآقا جون خواست محرم بش. پر غم بنفشه نامزد شدم يمن كنار طاها در مقابل چشم ها. داتفاق افتا عيسر زيچ همه

 !نه تيمحرم! گذشتم گفتم نه يتجربه 
 چرا نه بابا؟ ـ

 خواد؟  يترسم و دلم محرَم نم يم تيتونستم بگم؟ بگم من از محرم يم يچ

 . راحت تره المونيخ ديمحرم باش. ميكن طاها صبر يتا چهلم مادر شوهر خاله  ديبا ـ
 . دفعه هيهمون موقع  ديبذار! يينه دا ـ

كرد و  ينگاهمون م تيبود و با عصبان يبهزاد عصب. نشونم رو دستم كنه ييمنم سكوت كردم و گذاشتم زندا. گفت ينم چيساكت بود و ه طاها
 .خشك، معذب بودن طاها دود شد و رفت هوا يخوش اسپند و گل ها يتو بو مامان برامون اسپند دود كرد و. از كنارم گذشت يكالم چيبدون ه

فنر از جاش  نيطاها زنگ خورد و به محض گفتن بله ع يگذشت كه گوش ياز رفتنش م يربع هي. سر درد رو بهونه كرد و رفت خونه اش بنفشه
هم  يزد و گاه يحرف م يبا كس نيو خشمگ يطاها عصب. اربلند شدم و رفتم پشت پنجره و آروم پرده رو زدم كن. اطيبلند شد و رفت تو ح

 .و به خورد قلبم داد عيوقا يرو تلخ ديرو مال دنيرس نيا ينيريدلم ش يدلم تلخ شد ول يبازم مزه . ديكش يم هاشبه مو يدست يعصب
گرفتم و  ليخواسته شدن ازش تحو يواراآب گ وانيل هيلبش و  يتشنه  ريرو كو دميطرفش و خنده ام رو پاش دميباز شد و اومد تو و چرخ در

 .و چند ساله رو ستيحسرت ب نيا دميالجرعه سر كش
*** 

با فاصله ازش . نهيتا بتونه بش دمياومد كنارم، كنار كش. نشست يلبخند محوش تو اون صورت محزون بد رقم به دلم م يخسته بود ول طاها
 . رفتارم دادم يو جواب نگاهش رو با شرمندگ نييسرم رو انداختم پا. پرسشگر نگاهم كرد .نگاه هم به فاصله انداخت هينگاه به من و  هي. نشستم

 ؟يقدر ترسو شد نيكار كرده كه ا يتو رها؟ باهات چ يشد يچ ـ
 يلوبگم ج ايبهم تجاوز كرد؟  تيمحرم ريبگم تو حر. دونستم كدوم كارش رو براش بگم ينم يعني. اومد ينم ادميكار كرده بود؟  يچ باهام

 از كدومشون براش بگم؟ دم؟يد انتيبگم تو اوج اعتماد خ اي رون؟يب دنشيزن كش هي يچشمم، برادرام از خونه 

 اريخ هيو گذاشت جلوم و  ديبرام كش نيكه سوال كنه ته چ نيوقت نهار نشست كنارم و بشقابم رو برداشت و بدون ا. سر حال نبود اديز طاها
 يباشه كه چ ادشيهمه سال  نيبعد ا يكيچقدر خوبه . و ماست و گذاشت كنار دستم، لبخند نشست رو لبمت ختيكرد و ر زير زيبرداشت و ر

هات ازش  يهات و نوجوون يكه كه قد تمام عمر كودك ينيش يم يمرد يزانو به زانو يچقدر قشنگه، وقت. كه دوست داره يو بدون يدوست دار
 . ينيرو نب تيواقع يها يو زشت يمات رو ببندچش يچقدر زشته كه بخوا ،يدار نيريش يخاطره ها

 ! تونم بخورم ينم گهيبسه طاها د ـ
 .خوان يمن مامان الغر نم يبچه ها. يبرس شتريبه خودت ب ديبا. يالغر شد يليباشه؟ رها خ گه،يبرش د هي ـ

دستم سر خورد و افتاد تو بشقاب، صداش  قاشق از. يگفتم عسل گل منگل يمنم بهش م. يگفت مامان تپل يم شهيمن هم يعسل كوچولو مامان؟
او بودن، دوباره طعم  يعسل، زهر شد به تن اون لحظه و من تو شوكران ب ادي. رو گونه هام يتو اون همهمه و نگاه ها دوخته شد به اشكا ديچيپ
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 .به لب شدن در و چهار چوب شد نفر مانع از لب كيتو اتاق سابقم و در رو پشت سرم محكم بستم كه  دميدو. گس مرگ رو مزه مزه كردم
 گفتم؟ يشد رها؟ مگه من چ يچ ـ

كه  يخواستم كه از هر هم آغوش يآغوشش رو نم گهيخواستم، حاال كه قرار بود زنش بشم د ينم. من هلش دادم يطرفم تا بغلم كنه ول اومد
 .دميترس يبده م ييزناشو يبو
 .نه بهم دست نزن ـ
  هو؟يشد  يرها جان؟ بگو چ ـ

اون روز كه تو كمد حبس شده بودم و اون و فرشته به هم  ادي! كرد يم يكه چشم افتاد به كمد، تخت خواب سابقم كه بهم دهن كج دميچرخ
 .من يهم لبخند زدن، نفس تند كردن و ملتهب و برافروخته كام گرفتن از ناكام يآغوش

 نيخشم، خرمن گندم زار ا نيا يد و گر گرفتم و سوختم و از شعله هاها، آتش به جانم ز دنيها، دونستن ها و ند دنينداشتن ها، نرس حسرت
 :برگردم طرفش گفتم ايكه نگاهش كنم  نيبدون ا. دميعشق رو هم به آتش كش

چقدر گفت صدام كن كه دلت . چقدر التماس كردم و گفتم تنهام. چقدر ضجه زدم و گفتم تنهام. اتاق خدام رو صدا كردم، چقدر نيچقدر تو ا ـ
گفتم  يه! گفتم خدا يسوال كردم چرا؟ ه يجواب ه يجواب نگرفتم و ب. جوابم نداد، جوابم كرد يصداش كردم دلم آروم شد ول. شهيوم مآر
گفتم خدا  ؟يمن ببند يچشمات رو رو يخوا يباز م ايمن رو  ينيب يم. جام نينگاه كن من ا! گفتم خدا با توام! ديو اون من رو ند فتمگ يه! ياله

 .كنه يكه دلم قبولشون نم دنيد ييزايچشمام چ يشدم كه عشقش رو باور دارم ول يگفتم خدا عاشق كس. ستيم خوب نحال دل
 . كنار دميلرزون و افتاده ام كه خودم رو كش يپشت سرم و دست گذاشت رو شونه ها ستادياومد ا. ديلرز يتنم م تمام

 . بهت گفتم بهم دست نزن ـ
 . م به در كمدقدم رفتم جلو و اخم كرد هي
 . داشتم يو انگار تو سرب قدم برم گهيقدم د هي
 اشيكنه كه تمام دن ينگاه م يبه مرد ياشك يكه با چشما يونيشدم به دختر گر رهيو دست دراز كردم و در كمد رو باز كردم و خ گهيقدم د هي

كه عشقش هم  يرو سر دختر نوجوون دميشتم و دست كشبردا گهيقدم د هي. اديازش بدش م ايرو بغل كرده كه قد همون دن يبود و اون زن
 . شده و اون رو تو آغوش ترس هاش تنها گذاشته يآغوش زن

 . رفت ادتيتو من رو  يجا بودم ول نيطاها؟ من ا ادتهي ـ
هق هقش  يكه دستش رو مشت كرده بود تا صدا يهمون دختر. چشمام جون گرفت ياون دختر جلو ريبه كف كمد و باز تصو دميكش دست
 .نهيباور و اعتمادش رو نب يستون ها ختنيو چشماش رو بسته بود تا ر رونينره ب

 .رفت ادتيچشم من، من رو  يجا نشسته بودم و تو رو تخت من، كنار حضور من، جلو نيا ـ
 يكار كرده بودم؟ بگو چ ين چگرفتن، مگه م ميبرام تصم گرانيد شهيهم! طاها يدون ينم دم،يچه ها د يدون ينم دم،يچقدر زجر كش يدون ينم

 ....كنم كه تو يفكر م شهيچرا هم ؟يديمن رو ند يرفت؟ واسه چ ادتيمن رو  يواسه چ ؟يعاشقم كرد يكار كرده بودم؟ واسه چ

 . زميكردم اشك نر يكردم پلك نزنم، سع يو سع اهشيس يطرفش و زل زدم تو چشما برگشتم
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چشم سبزم  يكنم صورتت طرف من بود و مخاطب تمام حرفات ناخواهر يفكر م شهيچرا هم. ه بودكنم كه تو دلت با بنفش يفكر م شهيچرا هم ـ
 شدم؟ يوسط من قربان نيكنم ا يفكر م شهيبود؟ چرا هم

 . شد رهينامعلوم ها خ نيب ييبود به جا يهجرت طوالن نيكه قد تمام ا هيخورد و چند ثان يتكون د،يوضوح لرز به
 دادن؟ يبنفشه رو م يبا لج كردن ها يلجباز يهات بو تيسال ها حما نيتموم اچرا تو ! بهم بگو طاها ـ

 . نييرو انداخت پا سرش
 . بدون منظور، بدون غرض يكردم درسته، ول تيدر مقابل بنفشه ازت حما شهيطور نبوده، من هم نيوقت ا چيه ،يكن ياشتباه م يدار ـ
 يكرد و من دختر رو ب يرضا نامرد ديكه حم يدرست از روز. وقته بزرگ شدم يليم طاها، خبزرگ شد! نه گه،يمن بچه ام طاه؟ نه د يفكر كرد ـ

 . دميرو در لهيپ نيتار ا نياول. زن شدن يايهوا هل داد تو دن
 يگه ما. نبود ناموسم كه بود يهر چ يدوسش داشتم ول گمينم. رونيب دميزنم رو از تو بغل دوست پسر سابقش كش دم،يرها منم كم زجر نكش ـ

 .رها منم داغونم. دميند بتيرها منم كم مص. رهيبهم خورده نگ يكه موقع طالق دادنش كس شميبه دروغ گفتم بچه دار نم! كشتمش يذاشتن م
حدس . به پا بود ياهيتو اون همه س يكه طوفان شونشيپر يو نگاهم رو دادم به چشما شيگوش يزنگ خورد، نگاهش رو داد به صفحه  شيگوش

حسرت  شهيكه هم يهمون! بمونه ينذاشت تو مهمون تشيهمون كه خشم و عصبان! همون كه قبل از نهار هم بهش زنگ زد! باشه يكزدم  يم
 ! تمخوشگلش رو داش يچشما

 جوابش نده؟ ـ

 ! رها كار واجب داره كه زنگ زده شهينم ـ
 ! گفتم جوابش نده ـ
 ؟ييرها كجا ـ
 !جا نيا ايب نمييداداش تو اتاق پا ـ

 : كه نگاهم كنه نيتو و بدون ا داوم
 ! لباس بپوش برسونمت خونه ـ
 . رميهمراهم هست، خودم م نيماش ـ
 . كردم، رو كرد طرف طاها يعلتش رو درك نم يول هيدونستم عصبان يم
من به رها . خود داره يكه جا هياشك و گر. كشمت يم فتهيب شيشونياخم به پ هي ن،يچ هيرها  يزيسر جاش اما، به جان عز مونيلينسبت فام ـ

 .كرد شيكار شهينم يگيدله، راست م يول يرو ندار اقتشيگفتم تو ل
دست راستش رو گذاشت . در رو باز كرد. رو ببندم طاها مانع شد نيكه در ماش نيشدم و قبل از ا نيو كه برگردم خونه، سوار ماش دميپوش لباس

 .ت كرد و گرفت جلومخم شده بود دست چپش رو مش يكه كم يدر حال يرو صندل
 . باال اريرها دستت رو ب ـ

چشمام رو بستم و . شد تو دستم ريسراز يعالمه توپ شكالت كيمشتش، مشتش رو باز كرد و  ريراستم رو از رو دنده برداشتم و گرفتم ز دست
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 .پاك بشه اميز ذهن دنحضور پر رنگ بنفشه ا يتلخ ديتا شا دميبلع. دميرو بلع يعاشق يخوش شكالت و لحظه ها يبا لذت بو
آن قدر حال دلم خراب است  ،يگريشمع محفل د نيشود سوختن بر بال يشود پروانه شدن، آن قدر كه م يكارم م يآن قدر كه چاره  نم،يغمگ

 !يداغون يليل يشود مجنون صحرا گرد، ب يم ،يشونيشود خود خود پر يكه حالم م ،ياز دل خون زيلبر يشود دلخوش يم ن،يشود ا يكه حالم م
خوردم و اشك . تونستن ينم ،يكنند، اونم فندق نميريكردن ش يم يسع يخوردم كه هر چ ييها يبرسم خونه، خون دلم رو با شكالت توپ تا
دونستم اون  يم. زنم يم يخبر يخودم رو به ب يهست كه من ازش با خبرم ول يچ هيلنگه و  يم يزيچ هيوسط  نيجا، ا نيدونستم ا يم. ختمير
 .نمشيخواستم نب يمن عاشق م يول هست يعشق هيسط و

 . دميدرست كردم و خوردم و خواب مروين هيدوش گرفتم و  هيبه خونه  دنيبودم، به محض رس خسته
داره  يكي دميكردم د زيخوب كه گوش ت يول نميب ياولش فكر كردم خواب م. دمياز خواب پر ياديفر يبا صدا يدونم ساعت چند بود ول ينم
 . زنه يم دايفر
 . مرموزمه هيهمسا يمطمئنم كرد صدا از خونه  يزيشكستن چ يلباس خوابم رو تنم كردم و رفتم پشت پنجره و بازش كردم كه صدا ي هيرو

 . ستادميرو چرخوندم تو قفل و در رو باز كردم و گوش وا ديصدا كل يبدو رفتم تو هال و آروم و ب بدو
تونم داشته باشمش،  يكنم م يحاال كه كنارشم، دارمش، حاال كه احساس م دم،يغم غربت رو به جون خر دم،يچند سال زجر كش. بار نه نينه، ا ـ

 .شكست رو نداره يتحمل دوباره  گهياون د يدون يبهتر از من هم م ،يدون يبگه؟ تو كه م يدوباره برگشته كه چ
 . شنوه يداد نزن م ـ

 چرا؟ ؟يزنه، چرا بهش نگفت يباال داره براش پر پر م نيا يكيبفهمه  ديزنم، بذار بشنوه، بذار داد بزنم شا يم داد

خوام دوباره  يبعدش واقعا عاشقش شد و من نم يطور بود ول نيا لشياوا ديانتقامش قرار داده؟ شا يبهش بگم؟ بگم اون تو رو طعمه  يچ ـ
 . هيهست عاشقشه و اونم دوسش داره برام كاف يكيكه  نيرم همو نياز ا. كنه يتونه كار يدونم نم يراحته م المياز اون ور خ. نابود بشه

اون آفتاب  ي هيتو سا شهيچرا بهزاد؟ چرا من هم نه؟يب يوقت من رو نم چيچرا ه ستم؟يمگه من عاشقش ن ؟يهان؟ پس من چ ؟يپس من چ ـ
 .دميرس ريبار هم د نيبار جا موندم، ا هي دم،يبار به خاطر تو عقب كش هي م؟يداغ لعنت

 .برادرم يآشنا يو پشت بندش صدا يزيشكستن چ يصدا وبارهد
 ! نهيجا بب نيترسم من رو ا يم رميمن دارم م اد،يبرنم يكار چيلو بره؟ از دستم ه زيهمه چ يخوا يم گه؟يتمومش كن د -

اكبر خان مرموز دوست داداشمه و  يعل نيپس ا. درسته بهزاد بود. نگاه كردم اطيدر رو بستم و رفتم تو اتاقم و از پشت پنجره به ح متعجب
 يبود كه ب ييهوام رو داشته باشه؟ تو سرم پر از چراها يكيخواسته  يم يعنيبشه؟  يخونه رو برام گرفته، چرا؟ كه چ نياونم دونسته ا

 . تلفن رو برداشتم و زنگ زدم به بهزاد. داد يم آزارم شونيجواب
 جانم؟  ـ

 ؟ييبهزاد كجا -
 ور؟چط رونم،يب يتيبا گ ـ

 ؟يما نبود ي هيهمسا يجا خونه  نيتو االن ا ـ
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 كار دارم؟  يمن اون جا چ ؟يشد وونهيد ـ

 .دمتيخودم د ـ
 . ستيحالم خوب ن ؟يكار ندار! ينيب ياشتباه م! احمق چشمات رو چپ كرده يعشق اون طاها زينه عز ـ
 .نه، سالم برسون، خدانگهدار ـ

اون عاشق  يعنيمنم،  يعنيباال  نيا يكي گهيم يوقت گه،يآره د. زدن ياونا در مورد من حرف م. دميمن برادرم رو د. دمشيمن د. خودش بود يول
كه عقب نشست فقط به خاطر انتخاب من، به  يكس. عشق من به طاها دوست داره يبودم كه من رو قد و اندازه  يمن تا االن كنار كس يعنيمنه، 

خواست  يهمون جا موندم، چون دلم م. تو راهرو ديچيپاش پ يصدا ه؟يدونستم ك ين كه نمم يشناختمش؟ ول يمن كه نم يدوستش، ول طرخا
 . نهيدل دلباخته رو بب يب نيخواست ا يچون دلم، دلش م نم،يعاشق خسته رو بب نيخواست ا يچون دلم م نمش،يبب

 ميدستاش رو س دنيو كش تاريسوز گ يو صداباغچه  يكه نشست لبه  دمياش رو تو مهتاب شب هنگام د هيخاموش شدن و سا اطيح يچراغا
 .تونستم بفهممش يم. داره يدونستم چه حال يدونستم حالش بده، م يم. اون حالم رو بد كرد يها

 سخته باورش برام «

  رنيگ يرو دارن ازم م تو
 باورش برام  سخته

 » .... رميدستات رو نگ گهيد
 : دميه آسمون و نالنگاهم رو دادم ب. داد يصداش نشون از بعضش م لرزش

 چرا خدا؟ ،يكه دوست داره، تو دوسش ندار يكه دوست نداره، كس يبش يعاشق كس ديچرا با ايخدا ـ

  يسخته تحمل بكن «
  يرو كه دوسش ندار يآدم
 خواد  يدلت م يوقت شبا

 » .... يرو رو شونه اش بذار سرت
و نفس نفس  دهيبر يگاه. داد يبا هق هق ادامه اش رو م يشد، گاه يساكت م يگاه. ختميقرار هر دومون اشك ر يخوند و من به حال دل ب اون

 : خوند يزنون م
 چشمات يسخته واسه من دور «

 بدون صدات  يزندگ يسخت

 دونه  يرو م نيمثل خودت ا يك

 » برات؟  رهيم يمثل خودم م يك
 .شدم از زنده بودنطاها، دور  اهيس يچشما يدونستم چون منم تو دور يدونستم براش سخته، م يم
  رهيخواد تو رو ازم بگ ينفر م هي «
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 نفر كه قد من دوست نداره  هي

 خواد من رو تنها بذاره  ينفر م هي

 » . من دستاش رو تو دستات بذاره يجا
 يدلم م. آوردم دشايرو  يمن با زن بودنم مردانگ يكرد ول ينفر داده بودم كه نامرد هيوقت بود دل به اون  يليگفت؟ من خ يم ينفر؟ چ هي

 يدگيو رفت تا تو كوچه و روح من كنار كش واريشد رو د دهيچراغ راهرو كش يياش تو روشنا هيبلند شد و سا. گفت نه يگفت طاها و عقلم م
 .و عذاب وجدان يشد تا دلواپس دهيشاندامش ك

اون تو رو از دست داده،  نش،يزد برو بب بيومد بره كه عقلم نهقدم به قدم، پله به پله اومد تا بره تو خلوتش، ا ينيرو برداشت و با سنگ تارشيگ
 روطرف در، در رو كه باز كردم پاش  دميو دو دميكش يمانتو انداختم رو لباسم و شالم رو از رو صندل هي عيپس از، از دست دادنش نترس، سر

 هيمعلوم بود، چون  د،يترس. داد يو داغ دلش م يخبر از داغون زونشيآو تاريافتاده اش و گ يباال بود، شونه ها يطبقه  ياول از پله ها يپله 
 . پله ها رو رفت باال عيلحظه از جا كنده شد و سر

 ه؟يها چ يموش و گربه باز نيا ليكنم، دل يخواهش م د،يصبر كن ـ
خودش رو انداخت داخل، رفتم پشت در و در دنبالش و پله ها رو رفتم باال كه در خونه اش رو باز كرد و  دميصبر نكرد، منم صبر نكردم و دو اما

 . زدم
اون در  يول! تو رو خدا ه؟يكنه ك يم رميكه هر روز نمك گ ينيا نميخوام بب يم. نميمرموزم رو بب ي هيهمسا نيخوام ا يم! ديتو رو خدا، باز كن ـ

 .رو باز نكرد
رو بر  دايرفته بود كل ادشيرو حس كرد، بله موقع رفتن داخل  يزيدست راستم رو در چ يكه انگشت اشاره  نييسر خوردن پا دانهينا ام دستام

 .من يبود، الك يآره الك زون،يرو از تو قفل در آوردم و نگاهم رو دادم به اون الكپشت سبز آو ديكل. داره
. دستش دمشيآقا جون د ينه كاوه دوست بهزاد بود، خودم اون روز خو شيمن پ يالك يول. اكبره يكه اسمش عل نيرو آوردم باال، اما ا سرم

بودمش؟  دهيكه روز عقدم پشت درخت د يكه به خاطر دوست داشتن من كتك خورده بود، همون يهمون آقا چشم قشنگ بود؟ همون نيا يعني
 !خسته شدم تييبه خود خدا! خسته شدم ؟يريمن چقدر غافلگ يآخ، خدا.... كه يهمون
 :رو چسبوندم به در و گفتم سرم

 .بخشم يكدومتون رو نم چينه شما و نه بهزاد ه ديكار رو كرد نيكه باهام ا نياز ا ديبهتره بدون يول ديباشه جواب ند د؟ييشما آقا كاوه ـ
 !فقط برو ـ
 .من شيبر گرده پ گهيد يالك نيبه نظرم بهتره ا يول رمياالن هم دارم م! چشم ـ

 : زد داد
 !يزن يرها خانم بهش دست نم ؟يديفهم ،يزن يدست بهش نم ـ
 ! اون مال منه يول ـ
 . گفتم يچ يديعاشقش شدم، دستت بهش نخوره شن شيسال پ ازدهيكه من  هييمال رها نياون مال رهاست، ا ست،ين ـ
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 نمش؟يكاوه بود، پس چرا نخواست من بب. نييو اومدم پا يگفت، بوسه زدم به الكش و گذاشتمش رو پا در يچ دميشن

 .بهزاد رو گرفتم يو شماره  رو برداشتم يداخل و گوش اومدم
 الو جانم؟  ـ

تونه دل  يكنارش باشم م يفكر كرد ؟يقرار داد چهيچرا كاوه رو باز ؟يكرد يباز نيمن رو وارد ا يواسه چ ؟يجونت؟ جانم؟ چرا؟ واسه چ ـ
 به دست آورد؟ شهيگه مرو كه وجود نداره م يزيچ. نداره ياش دل نهيوقته تو س يليرها خ! نه داداش، نه اره؟يمن رو به دست ب

 يشد، نم ينم. بذار خوب برات روشنش كنم يحاال كه گفت! راحت باشه المونيخواستم خ يمن فقط م ؟يگيم يمعلوم هست چ! صبر كن تند نرو ـ
 . اديعه زكرد تو جام جاديكه برات مزاحمت ا يو امثال اون كثافت يزن مطلقه بود هيچون تو  گميچرا؟ برات م ،يكن يتنها زندگ يتونست

 .كه گزارش لحظه به لحظه هم بهت داده نميب يبه به، م ـ
 ! نكن تشياذ ،يليبه خرج داده خ يصبور يليآره، چون من ازش خواستم حواسش بهت باشه، رها خ ـ
 ....تو حقــــ يول ـ

ظالم  يايدن نيكن حقت رو از ا يخودت سع! باش يكم قو هي. تنها مال توئه و به تو ندادنشون ايدن يتمام حق ها يكن يچرا فكر م! بسه رها ـ
نگاهش به  يمگه نگفت. رو نداره اقتتيمگه بهت نگفتم ل. بهم يختياز ظهرت بد طور اعصابم رو ر شيپ ياحمقانه  مياالن هم با اون تصم! يريبگ
 هان؟ ،يخودت عذاب درست كن يبرا يرها چرا دوست دار ؟يو من گفتم بهتره فراموشش كن هيگريد

 هيعشق من و طاها  نيدونستم ب يدرسته م. داشتم يدرسته احساس بد. كردم يم يپا فشار مميمن هنوز رو تصم يول ميباهم حرف زد يليخ
شمع محفل من  ديبسوزم كه شا يخوام پروانه بشم و گرد شمع يخواست به همه نشون بدم من، رها م يهم هست، اما دلم م يسوم نيعشق آتش

 .زنونه ام رو يايدن يكيست و قراره روشن كنه تارجا نياالن ا يول! نباشه
انگار . سمتم و گرفتم تو بغلش ديدو دنميبه محض د يفاط. شدم و رفتم دانشگاه دارياز خواب ب يصبح نتونستم درست بخوابم و با سر درد بد تا
 . تونست درد تو نگاهم رو بخونه يم
 !يكپل خانم لهش كرد ـ
 .نكردم بزن به چاك تا لهت ونيقل ين ـ

 . و من رد تماس دادم ميطاها زنگ زد رو گوش يدو بار يكي. رو هم نداشتم يفاط يها يخوشمزگ ي حوصله
چند تا  نميرو در آوردم تا بب ميطور گوش نياستاد و شما هم هم ديكالس و خسته نباش انيبعد از پا. بود گذروندم يرو به هر جون كندن كالس

 . آقا جون بود يهمه شون هم از خونه . دلهره به جونم انداخت ييجورا هي! دون پاسختماس ب جدهيكال داشتم كه ه سيم
 : خش دار گفت ييصدا ايبوق خوردن  يبهزاد كه بعد از كل يزنگ زدم به گوش. جواب نداد يكس يشماره رو گرفتم ول عيسر

 جانم رها؟ ـ

 اد؟يم غيج يتو؟ چرا صدا ييشده؟ كجا يالو بهزاد چ ـ

 ؟يدانشگاه ،يخواهر ستين يچيه ـ
 آره؟ ـ
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 .بنفشه يخونه  ايتموم شد ب ـ
كردم و بدو بدو از دانشكده زدم  يعجوالنه از فاط يخداحافظ هيرو بمونم  يكه كالس بعد نيبود كه بدون ا نيداد و ا يبد م يدلم گواه. دميترس

 . و رفتم طرف خونه رونيب
زد تو  يليتلخ رو س قتيزشت و حق تيبنفشه نصب شده بود واقع يدر خونه  يو باال واريكه رو د ياهيس يتو كوچه، پارچه ها دميچيپ يوقت

 . صورتم
 .... تاثر و تاسف با

جگر خراش  يادهايو فر ميناخواهر يغايداشتم ج يكه برم يشدم و هر گام ادهيپ نياز ماش. شد، عمو رسول؟ اون كه حالش خوب بود ينم باورم
 .حق اونا نبود نيشده بودن و ا ميتي يكسر ريعمو رسول مرده بود و صدف و ام .زد يم شيمادر شوهرش جگرم رو آت

 ينامهربون يمهربونش رو به رو يكنه و اون چشما يآخر جاده تصادف م چياز پرونده هاش كه تو پ يكيرسول رفته بود شوشتر دنبال كار  عمو
 : كرد يبنفشه صداش م يوقت. بنده يم ايدن
  ؟يرسول كجا رفت ـ

كرد و با لذت نگاه  يخانم جوان خطابش م شيذات يگفت و اونم با تواضع و مهربون يهمه مون بهش م يافتادم كه جلو يگفتناش م يريپ ادي من
 دهيچيمن به اون مرد پ يتمام مدت خاكسپار. كرد ينگاه مردش م يمهربون يرو همخونه  شيا هيگرفت ازش و  يكرد و اون رو برم يبنفشه م

چقدر شرمنده از كار پسر عمه اش، ازم عذر خواست و . برگشتن عسل و طالق من بدو بدو كرد يكردم كه چقدر برا ينگاه م يديسف يتو پارچه 
 . چقدر دوسش داشتم

 يصدا دنينشست و با شن يم يورود يتو پله ها يكسر ريام يگاه. ها، درد و غم ها كم كم آثارش كم و كم رنگ تر شد بتيتمام مص مثل
 يحرف م يبا كس يتلفن دمشيد يم يگاه. داد يعذاب وجدان م يبنفشه تمام تنش بو. گفت بابا اومده يكرد و م يصدف رو صدا م ها، نيماش

 .شد يم رهيبه دور دست ها خ يبدون حرف به نقطه ا يگاه. زهير يزنه و اشك م
 .ش كرده بودگذشت كه تمامون رو داغدار يزيسه ماه پر از حزن و اندوه در غم عز. ماه گذشت سه
اون اشك به چشم داره  نميتونستم بب ينم. تونستم تو اون همه غم خواهرم شاد باشم يمن نم يول مياصرار داشت من و طاها زودتر عقد كن ييدا

ل شده هاش دوب يقرار يو دل من باشه كه ناگفته نماند ب ليكرد باب م يم يكرد و سع يم تيطاها هم فاصله ها رو رعا! و من لبخند به لب
ساكت  هويبنفشه و  يصدا يب يرو اشكا ديدو يكرد و نگاهش م يتو حرف زدناش كلمات رو گم م نه،ياومد من رو بب يهفته ها كه م آخر. بودن

 . رهيكالمش رو به دست بگ ي دهيبر يتونست رشته  يهم نم گهيشد و د يم
با . حال بودن يب يساعت ها بچه ها همگ هيسر كالس و جالب بود برعكس بق اومد يكه دو هفته بود نم ميكالس داشت يها با استاد بهرام كشنبهي

پنج شنبه كه . خوند تمامشون حرف دل تك تك ما دانشجوهاش بود يكه م ييشعرها. بود ياخالق و كالمش، دوست داشتن يتمام جذبه و برندگ
كلمه هم حرف نزد، سكوت  كيكه شدم  نيسوار ماش. ونه دانشگاهازش خواستم من رو برس. مقدرار كار داره هيگفت  ينرفت، م گهيد مدطاها او

 : رو شكوندم
 طاها؟ ـ
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 جانم؟ ـ

 . بشه تيمن دوست ندارم بنفشه اذ يول مياصرار داره ما عقد كن ييدا ـ
 . ستيبه نظرم هنوز زوده و االن وقتش ن م،يحرف نزن ايرها فعال در موردش ب ـ

 هيكردم  يبراق نبودن، احساس م گهينبودن، د اهيس گهيد اهشيس يرفته بود؟ نگاهش كردم، چشماطاها كجا  يكردم، اون همه عجله  تعجب
نه به دنبال  شهينگاهش نم شيتو گرگ و م گهيرو زده و د ينگاهش، رنگ زشت خاكستر يپر ستاره  اهينفر قلم مو رو برداشته و به آسمون س

 !ديو نه ظلم و حرص گرگ رو د شتگ شيم تيمظلوم
 .ديكش يگفت و پوف م يم.. لب ال اله اال ا ريتو موهاش و ز ديكش يدستش رو با حرص م يشدم، اونم ساكت بود و گاه ساكت
استاد خوش . اومد يو من چقدر از نگاه گستاخش بدم م ميهم با همون استاد داشت شيبا استاد فربد بود كه عمل يفن مياول كالسمون ترس ساعت

 . يساعت بعد هم با استاد بهرام. دور و برش باشن ياديدختر ز يه بود دانشجوهاباعث شد نيبود و ا يا افهيق
خوندن و  يرو برا ييداشت و انگار از عمد شعرها يبرعكس اون روز چشم ازم برنم ديد يوارد كالس شد، تو تمام اون سه ماه كه من رو نم يوقت

 . حرف دل من بودن ينوع هيكرد كه  يتبادل نظر انتخاب م
 !زدير يراه به هم م يهمـــه  يمينس به «
 ! زد؟ير يدل سنـــگ تـــو را آه به هم م يك

 پندارم  ياندازم و م يدر بركه م سنـــــگ

 ! زدير يسنگ زدن، ماه به هم م نيهم با
 ! سنگ است نيچند دنيهم چ يبر شانه  عشق،

 ! زدير يمـــــــاند و نا گاه به هم م يم گاه
 عمر به دست آورده است  كيچه را عقل به  آن

 ! زدير يكوتــاه به هم م يلحظه  كيبه  دل
  رديگ يآه تو را م ـــــــــــنيروز هم كي آه،
 . زدير يكــــاه به هم م كيكــوه به  كي گاه

 »  ينظر فاضل
دادن و  يگرفتن و به استاد م يكالس نگاهشون رو از من م يشعر من رو نگاه كرد و سر تكون داد كه كل بچه ها نيقدر موقع خوندن ا اون

 .دوباره از نو
وقت  چيكاش ه يا يرفتم ول. طاها باز دلم براش تنگ شده بود يها يبا تمام سرد بيمامان، عج يگرفتم برم خونه  مياتمام كالس تصم بعد

 !دميد يو نم دميشن يرفتم و نم ينم
آسمون نگاهش  اهيخشك دلش، چشم به شب س يصحرا نينش هيبادمن . شده بودن ميكه چشماش تمام هست يدلتنگ بود، دلتنگ كس دلم

كرد،  ينگاهش نم گهيد له،يمن از پس پ يهم بود اما دل پروانه شده  ديدونم شا ينم. ستيسابق ن ياون طاها گهيگفت طاها د يحسم م. داشتم
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و به رقص  ديلرز يهنوز باهاش م يدل لعنت نينبود، ا ايد بو يهر چ. قشنگ مجسمِ اون تو نبود يمن، طاها يا لهيپ يايدناز  رونيب يطاها ديشا
 .اومد يم

قطره  هي. دهنم و هـــــــــــا كردم يدستام رو گذاشتم جلو. سردم شد. دميخوش و سرد اول زمستون رو بلع ينفس هوا هيرو باز كردم و  در
 يدستام رو باز كردم و گذاشتم قطره ها گه،يد يقطره  هيه كردم و آسمون نگا اهيو س يسرم رو بلند كردم و به دل ابر. مينيبارون افتاد رو ب

 .ننيسخاوتمندانه تو دستام بش يزمستون ارونب
 نيآروم در رو باز كردم و پاورچ. عمو مونده يساعت رفته جلسه قرآن و بهاره هم خونه  نيدونستم مامان ا يطاها دم در بودن و م يكفشا
 .دميطاها رو شن يچ و نجوا گونه پچ پ يرفتم داخل كه صدا نيپاورچ

 !صبر كن گهيكم د هيتو رو خدا  ـ
 ... ـ
 !كردم ريكار كنم؟ مثل خر تو گل گ يبگو چ يول. طاقت شدم يمنم ب ـ
 ... ـ
 !يبهم فرصت بد ديرو نداره، با شيدلم طاقت دلشكستگ! تونم دلش رو بشكنم ينم ،يفهم يچرا نم ـ
 ... ـ
 .الو، الو. يزن يحرف خودت رو م يباز كه دار ـ

رو از گوشش  يگوش. كردن يبهم نم ينفس نفس زدن هام هم كمك. داشت دنيبر تپ يكه قلبم با تقال سع ييام، جا نهيرو گذاشتم رو س دستم
 :و نگاهش كرد و خوند نييجدا كرد و آوردش پا

 ستيدر خلوت من نگاه سبزت جار «

 ستيتو بودنم اجبار يقسمت ب نيا

 ارت باشمشود كن ينم افسوس

 ». ستيمن تكرار يو هر لحظه  هيتو هر ثان يب
و سر خوردم  واريدست گذاشتم به د. نتونستم گهينتونستم بمونم، د گهينتونست خون رو پمپاژ كنه، د گهينتونست ادامه بده، د گهيد ستاد،يا

انگار از  يكردم مرده ول يكه فكر م يپشت سر مرد نگاهم رو دوختم به پشت سر طاها، به. فشارش دادم شتريدست گذاشتم رو قلبم و ب. نييپا
 يوجود يرو با چاشن ميخوش زندگ يمن تمام لحظه ها. ديازم دزد هياز ثان يهام رو تو صدم يكه تمام كودك يبه مرد! هم نامردتر بود رضا ديحم

من دلم رو حاكم شدم، درسته تو ! ست رو ببرهذارم د ينم يول! رو دست خوردم. طور ولو شدن نبود نيوقتش نبود، وقت ا. بودم دهيطاها چش
پشت سرم و  واريدست گذاشتم به د. ارميتونستم تو قمار ورق ها قهار باشم و به زانو درش ب يتونستم ببرمش، م يم يول. اوردمينحكم دل تك 

من  يمن و چشما يكه انگار به جا يامان ين ببارو ريو رفتم ز اطيآروم آروم راه رفته رو برگشتم و در رو بستم اومدم تو ح. بلند شدم يبا سخت
چشمام مال  يقرمز ديفهم يكس نم چيه. كه از اشكه ستيصورتم از بارون ن يسيخ ديفهم يكس نم چيبود، ه دهيچقدر خوش فا و. ديبار يم

 .بارون يلرزش بدنم مال غمه نه مال سرد ديفهم يكس نم چيه. است هيگر
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 :لحن ممكن صدا زدم نيو با شادتر دميصورتم به چهره كش يده بود جز جدا نشدنروزها ش نيرو كه ا يتفاوت يب نقاب
 .رها خانوم اومده ست؟يخونه ن ياهل خونه؟ كس ـ

 .كنه يو به من نگاهم م ستادهيكه مضطرب ا دميطاها رو د نييپا دميدر رو كه كش ي رهيدستگ
 .سالم طاها جان ـ
 طرفا؟ نيسالم فدات شم ا ـ

 .مامانمه بعد خاله ام يباز هم اول خونه  يخالمه ول يالبته خونه ! مامان منه آقاهه يجا خونه  ني اكدوم طرفا؟ مثال ـ
 :ازم سوال كرد دهيترس

 ؟ياومد يك ـ
 .يشونيحاال، چطور؟ چرا پر نيهم ـ
 !تا موهات رو خشك كنم نيبش ايب ؟يبارون؟ تو هنوز بزرگ نشد ريز يباز موند يچيه يچيه ـ
 .باشه بذار ـ
 .بوق برداشت نيبنفشه با اول يطرف تلفن و زنگ زدم خونه  فتمر
 !يبهش بگ ديزودتر با يصبرم تموم شده هر چ گهيطاها من د نيبب ـ
 ؟يبگه به ك ديرو طاها با يچ ؟يالو بن ـ

 .شد به لكنت افتاد هول
 ؟يكن ياون جا چه م يچيه ؟ييرها تو ـ
 باشه؟ م،ينهار رو باهم بخور ايب گميده بود، منامزدم، دلم براش تنگ ش شيوا، بنفشه اومدم پ ـ

 .كنم شيداد كه تونستم چقدر عصب يتندش نشون م ينفس ها يگفت، صدا ينم يچيه
 اون جاست؟ يك ـ

 .تو يايب يننداز ديكل هويخوب؟ البته قبلش زنگ بزن  ايب گهيكم د هي موييمن و طاها تنها يچكيه ـ
 !خواستم طعم دل و دهنش مثل مال من زهر مار بشه يم! خواستم آزارش بدم يم! خوش باشه خواستم نذارم يم! خواستم عذابش بدم يم

 يدلم نم. ديو اومد پشت سرم و موهام رو باز كرد و شونه شون كش ينشستم رو صندل. يچكيزدم و گفتم ه يحرف م يبا ك دياومد و پرس طاها
 .حضور بودم نيعذاب دادن بنفشه مجبور به ا يبرا يول! نگاهم كنه يخواست حت يدلم نم! خواست بهم دست بزنه

 رها چقدر موهات بلند شدن؟ ـ

 .ندادم جواب
منم دلم واسه بغل كردنت، واسه نگاه  يدون يم ؟يكن يازم فرار م يمدام دار يدون يم ؟يستيمثل سابق ن يدون يم ؟يديجواب نم ؟يرها خانوم ـ

 تنگ شده؟ طنتاتيكردنت، واسه ش

هنوز  ست،ين يزيداشتم بگم چ يخواستم باور كنم، هنوز سع يهنوز نم! ديشد و گلوم رو بر غيباز شدن ت يبه جا يدادم ولدهنم رو قورت  آب



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا رز صورتي –پروانگي يك پروانه                            

wWw . 9 8 i A . C o m  260 

طاها تو خرمن موهام  يدوست داشتن ها بودم كه در با شدت باز شد و پنجه  نيتو فكر ا. فتادهياتفاق ن يزيچ چيدوست داشتم فكر كنم ه
سرم رو چرخوندم . داد يگرفته بود و فشارش م نييباال و پا يدندونا نيباال و به طاها نگاه كردم كه لبش رو ب سرم رو دادم. مات شد. خشك شد

 .خاموش مرگ بودن يادهايمشت شده اش فر يطرف بنفشه كه دستا
 اومدم، مزاحمتون شدم، آره؟ يبد موقع يانگار ـ

 .جلوش ستادميكردم رفتم طرفش و ا يموهام رو جمع مرو برداشتم و همون طور كه  پسميبلند شدم و كل يرو صندل از
 ريدونه كه من عاشق بارون و ز ينم يطاها نگران بود نكنه من سرما بخورم و طفل. يخوش اومد يخبر ول يگرچه ب! ينه خوش موقع اومد ـ

 .ستادنميبارون ا
 :معذب و با لبخند گفتم يطرف طاها دميچرخ

 .ارميم زمير يم ييسالن االن چا برو تو! طاها جان ممنونم فدات شم ـ
 .بماند چقدر بنفشه حرص خورد و من حرصش دادم. روز گذشت اون

مشت شد تو بغضم و نتونستم  رويدر رو كه باز كردم انگار سكوت خونه ام با تمام ن. خودم يطاها برگشت اهواز و منم اومدم خونه  بعدازظهر
 .هيگر ريبلند زدم ز يرو انداختم روش و با صداطرف اتاق خواب و خودم  دميدو. تحمل كنم شتريب

 يقو يدونستم بنفشه خدا يمن چه م! مرد نماست يپر از نامردها ايدونستم دن يمن چه م! قدر درد داره نيدونستم پروانه شدن ا يچه م من
 .دونستم يمن چه م! داره يتر

 .برادرم خوشحال باشم و كمكشون كنم يكردم با خوشحال يسع. كنم كردم غم دلم رو فراموش يسع. بود يتيبهزاد و گ يعروس نيفرورد پنجم
كردم كه زنگ  يم يو قابلمه خال گيرو سر د تميكه با استاد فربد داشتم عصبان يخراب از برخورد لفظ يدانشگاه تازه برگشته بودم و با اعصاب از

 .رفتم پشت در. خونه ام به صدا در اومد
 ه؟يك ـ
 !زكميمنم عز ـ

 .ز كردم و رفتم تو بغلشرو با در
 .يبانو جان؟ خوش اومد ـ

 .نشستم و دستم رو گرفت تو دستش. كنارش نميو نشستم رو به روش كه ازم خواست بش ختمير ييبراش چا. دلم براش تنگ شده بود چقدر
 قدر غم داره؟ نيچرا صورتت ا زكميعز ـ

 .نييپا دنيو چك نششويو گنجا تيچشمام پر آب شدن و تموم شد ظرف. ديام لرز چونه
فقط تكونم داد و من . نكنم هينخواست گر. نخواست آروم باشم. گفت ينم چيرو كمرم و ه ديآروم آروم تكونم داد و دستش رو كش. كرد بغلم

برام . رهاكبر اونم غم دا يبرام گفت كه عل. آروم و شمرده اش گوش دادم يمحبتش چشمام رو بستم و به نفسا يتو ننو ش،يمهربون ييتو الال
 .رهيزن بگ ستيو حاضر ن ستين ميمستق يصراط چيبرام گفت به ه. اش دلشكسته شده شهيپ عاشقگفت پسر 

 .و دل كندن و جان كندن ستونيگفت و از ب نميو فرهادش گفت، از فرهاد سرزم نيريحرف زد، برام گفت، برام شعر خوند و از ش باهام
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خوشگل بود،  يليخ. كننده رهيبراق و خ يها نيخوشگل بود با نگ يليخ ييطال يپارچه  هيكردم،  باز. بهم داد ييكادو يجعبه  هيرفتن  موقع
 .مدل خوشگل هم انتخاب كردم و نشستم كه بدوزمش هيسرچ كردم و  هي نترنتياز تو ا عيسر. و ازش تشكر كردم دمشيبوس. يليخ

. كرد ينگاهم نم گهيد ياستاد بهرام. امتحانات كيترم بود و نزد يخراآ. شد يو اون روز تموم م ميزد يزد و حرف م يهر روز زنگ م طاها
 .بگردم ييتونستم تو خطوط چهره اش دنبال آشنا ينم گهيشد و من د يام نم رهيخ گهيموقع شعر خوندن د گهيد. شد يهم كالمم نم گهيد

 ريز يو گاه اطيتو ح ميشست يو م شمياومد پ يآخر هفته ها م طاها. رفتم ياومد و هر جا اون بود من نم يمدت بنفشه هر جا من بودم نم نيا تو
دونستم  يم. تو كمد رو داره ريدونسم حال اون روز من اس يسوخت كه م يو دلم براش م دميد يرو م ييواحد باال يكنار زده  يپرده  يچشم

دونستم كه پاشو از حد  يم. دميترس ياز نفر سوم م خواست با طاها تنها باشم چون يدلم نم يول. دونستم براش سخته يم. كشه يداره زجر م
 . گرفت يمن تمام احتماالت رو در نظر م ي دهيباز هم دل ترس يذاره ول ياون ورتر نم

شد  يم ندهيشده، حرف كه از آ يكردم الغر شده، عصب ياحساس م. گشت اهواز يو اون برم ميخورد يم يو شام رونيب ميرفت يباهم م يگاه
 .كرد يعوض م حرف رو عيسر

*** 

 .ندارم يحرف خصوص يبهش گفتم كه من با كس. باهام حرف بزنه يجلوم رو گرفت و ازم خواست كه خصوص ونيقل يهمون ن اي يكاظم يآقا
 .كنار درخت نارنج و من گوش سپردم به حرفاش ميهمراه هم رفت. قبول كردم يستيخواهش كرد و منم تو رودربا ازم

 .دونم چطور بگم ينم. ستياصال قصدم جسارت ن ديچطور بگم؟ ببخش خانم مهربان، دينيبب ـ
  ؟يكاظم يشده آقا يزيچ ـ
دو  يكيها  ييترم، سال باال ليخواد بگه، قبال اوا يم يچ دميكامل خودش، فهم يو شروع كرد به معرف ديكش قينفس عم هيلحظه مكث كرد،  هي

 :گفتم ميتابلو نش رشتيكه ب نيا يطور التماس دعا داشتن برا نيتاشون هم
 .شرمنده من قصد ازدواج ندارم يمتوجه منظورتون شدم ول ـ

 .خنده ريآورد باال، اول با بهت نگاهم كرد بعد زد ز عيرو سر سرش
 .نگاهش كردم متعجب

 د؟يخند يم يواسه چ ـ
و اون وقت  دميرو شن يلماتش اسم فاطك يكرد و من از ال به ال يم يتو خنده هاش عذر خواه دهيبر دهيتونست درست حرف بزنه، بر ينم

بدو بدو پا . چقدر شرمنده شدم. دميچقدر خجالت كش. حرف بزنم يخواست كه من درباره اش با فاط يدادم اون م يبزرگ يچه سوت دميفهم
 .نيرو زمهم افتاد كنار دستم  يشكل ليمستط نكيشدن، ع نيو جزوه هام پهن زم فيو ك يخوردم به كس محكمگذاشتم به فرار كه 

كه افتاده بود كنار دستم، نگاه كنم و عذر بخوام كه چشمام قفل شدن  ينكيسرم رو دادم باال تا به صاحب ع ن،يطور كه نشسته بودم رو زم همون
ون صاحبش دنبال رد آشناش يمدت تو چهره  نيكه تمام ا يانداختن، دو چشم يم يكس اديمن رو  يكه روز يدو چشم اه،يس يتو دو چشم آشنا

با ناباورانه . به صاحبش لقب آقا چشم قشنگ رو دادم يكه روز ياهيس يتو چشما. شكل پنهان شده بودن يليقاب مستط نياما پشت ا مگشت يم
 : باور گفتم نيتر
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 استاد؟  ـ

 . رو به چپ و راست تكون دادم سرم
 يديشال سف ئتيكه اون روز تو ه يهمون كس. شد يم انمرستيقدم هام تو راه دب يصدا هم صدا يكه ب يهمون كس. خودش بود. نداشتم باور

همون كه صبح به . همون كه روز عقدم شكست. خواد حاجت روا بشه و من با حرفم ناراحتش كرده بودم يكه گفت از خدا م يهمون. بهم داد
 .دادن يم خيبو و رنگ توب يخوند همگ يكه م ييهمون كه شعرها. ديخر يصبح برام نون م

 كدوم رو باور كنم؟  ؟يكاوه؟ استاد بهرام اكبر؟ يعل

 يبود و دست روزگار هم نم ستادهيانگار زمان ا! از ما دو تا نبود ريغ يكس چيبزرگ انگار ه يتو اون دانشكده . گفتم ينم چيه. گفت ينم چيه
سكوت رو شكست، ! مياخوانده شدگان بودشدگان و فر داريما تنها ب يمحشر كبر نيانگار جهان به خواب رفته بود و در ا. تونست تكونش بده

 . نشكستبهتم 
 ؟يخانم مهربان خوب ـ
 يچقدر زود گول م! گرفته شدم يچقدر راحت به باز! ديبد رييتون رو تغ افهيق ديتونست نكيع هيو  شيته ر هيخانم مهربان؟ چقدر راحت با  ـ

 !خورم من
 . ميزن يحرف م دييايب. منتظرتونم اطيخونه ساعت نه تو ح ديبر ستيجا جاش ن نيا ـ
 .شب هم با نامزدم قرار دارم! ندارم استاد يمن حرف ـ

 :رو برداره گفت نكشيخم شد كه ع. شد نياحساس كردم سنگ. نيينگاهش رو داد پا. اومد من تعهد دارم ادشي انگار
با  ازيموقع راز و ن ياديز يشب ها. ات بودم هيسا ي هيمن دو سال تمام همسا. يمن رو بشناس ينتون نكيع هيو  شيته ر هيكردم با  يفكر نم ـ

شوهر  يبا فكر كردن به تو ياديز يلحظه ها. دمياون نامرد عذاب كش يتو خونه  دنتيعذاب كش دنيبا شن ياديز يروزها. دمتييپا يخدات م
 . يقصد گول زدنت رو نداشتم تو خودت من رو نشناخت. كردم اهدار گن

 . جا گذاشت رفت و من رو. شد و رفت بلند
 ؟يخوا يرها مهربان كمك م ـ

. نفسم رو حبس كردم. فتهيو هرزه اش ب زيدوست نداشتم نگاهم به نگاه ه. حرف دوال شد و دستش رو به طرفم دراز كرد نيزمان با گفتن ا هم
 . نهيمن رو با اون بب يدوست نداشتم كس. هام پر بشه از عطر خوشبوش هيدوست نداشتم ر

 . تونم بلند شم يفربد، خودم م ممنونم استاد ـ
 يزيچ هي ميباهم بر ديمثل شما بگذره و بدون كمك كردن بذاره بره؟ بلند ش ييبايز يدياز ل يراحت نيچطور تونست به ا ياستاد بهرام ـ

 .ميبخور
 بان؟در خدمتشون هستم در ضمن مطمئنن رها خانم مثل تمام مردم روزه هستن، درسته خانم مهر. من نرفتم استاد ـ

رو بردارم، كه كاوه نذاشت و اومد كنارم و آروم  لمياومدم خم بشم كه وسا. بلند شدم نيحرفش سرم رو تكون دادم و آروم از رو زم دييتا در
 : گفت
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 . كنم يمن جمع م يدوال بش ستيهم الزم ن يعوض نيا يبرو كنار، جلو ـ
 . رها برسونمت ـ

 . كرد يتدس شياومدم جواب بدم، كاوه نذاشت و پ تا
 .دو تا از دانشجوهاتون منتظرن يپشت يكوچه . دييدارن، شما بفرما نيدست شما درد نكنه، خانم مهربان خودشون ماش ـ

 . رفت يكالم چيآذر ماه عرق از صورتش گرفت و بدون ه يتو سرما. داغ كرده بود. اومد يخونش در نم يزد يم كارد
 ! كن يكنم ازش دور يخواهش م. دادن طرح هات نرو دفترش ليتحو يبراوقت تنها  چيه. لطفا باهاش هم كالم نشو ـ

واسه . اون و كمكاش االن اون جا بودم يها تيكه بود من با حما يهر كاره ا يول ؟يبگم تو چه كاره ا ومديدلم ن. درشت بارش كنم ومدين دلم
 :آروم گفتم نيهم

 .چشم استاد ـ
 . كنم ييخواستم بازجو باشم و بازجو ينم. كنم ريدرگ نياز ا شتريم ذهن خسته ام رو بخواست ينم. داستان بشم ريگيخواستم پ ينم

و به پنجره  اطينشست تو ح ينم گهيد. آورد يام برام صبح به صبح نون داغ نم هيكه با طاها نامزد شدم، همسا يدرست از روز يعنيها بود،  مدت
 .چيبود و من بودم و اشك بود و ه شييمبهم همنوا يزمزمه  يساز و گاه زيغم انگ يتنها صدا. زد ياتاقم زل نم ي

*** 

گفت حداقل بعد از  يمامان خوشحال بود و م. عقد مشخص كنه يبرا ياومد كه زمان ييدا. ميترم رو هم داد انيرمضون گذشت و امتحانات پا ماه
با كوچك  يكشم؟ بنفشه حساس و عصب يت من چه مدونس ياون چه خبر از غم دلم داشت و چه م. همه مدت و سال دلت خوشحال بشه نيا

رفتار طاها با من كماكان پر از مهر بود و . دادن يرفتارش رو به فوت عمو رسول نسبت م نيا رييتغ يو همگ هيگر ريززد  يم يزيچ نيتر
 ينگاه طاها عقب م يسرخوردگاز . دميترس ياز رعد اون چشما م. ديو پاسخ نگاهش خشم و تهد. يدگينگاهش به بنفشه پر از رنج. محبت

 . شدم يم شونيپر ادنشستم، از انتظار نگاه پر حرف بهز
 ييدا يقرار بود خانواده . شب رو بمونه اديخواستم كه ب يتيمنم از گ. نهار فردا كمكش كنم ي هيازم خواست شب رو اون جا بمونم تا تو ته مامان

 يم. تونستم حسش كنم يرنگ و جنس محبت طاها دروغ نبود م. م چرا باز خوشحال بودمدون يو من كنار تمام دلشوره هام نم انيفردا صبح ب
 . بفهمم كه من رو دوست داره نستمتو

 : ديپرس يطونيبا ش بهزاد
 . ميبخواب ميبر ايب يتيگ د؟يشما خواب ندار ـ
 ! خوابهب شتياومد پ دياون وقت شا تونيسر خونه زندگ ديداره هر وقت رفت يچه معن ر،ينخ رينخ ـ
 ! يتيحرف ها بمونه واسه صبح خوب؟ پاشو گ ي هينكن، بق تياذ يرها؟ خواهر ـ
 .براش حرف دارم داداش يبذار بمونه كل! نه ـ

بهم  يچيدونسته و به خواست بهزاد ه يو گفت كه م هيك يگفتم براش كه استاد بهرام. مياذون صبح حرف زد يها يكيكه رفت، تا نزد بهزاد
 . دورا دور ببن تينوع حما هيرو  نايگفت كه نه ا. همه سرم كاله گذاشتن گفتم كه. نگفته



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا رز صورتي –پروانگي يك پروانه                            

wWw . 9 8 i A . C o m  264 

 .سرم درد گرفته بود. نتونستم بخوابم. مامان در اومد يكه صدا ميقدر حرف زد اون
 !بايدرسته سرده، اما سبز و ز. هستش يريسردس يخوزستان بهار شهرها يزمستون ها. باغ ميرفت ميرو كه با كمك هم آماده كرد نهار

با اون لباسا و اون كاله، . سرم دميهم كش يكاله قهوه ا هيموهام رو باز گذاشتم و  ،يقهوه ا يشلوار پنبه ا هيبا  دميپوش يشميبلوز بافت سبز  هي
 .بهزاد گفته بود واسه نهار دوستش رو همراه با مادرش دعوت كرده! كردم كم سن و سالم ياحساس م

 . وقت هي يفتين نيگفت محكم بش يگفتم تندتر طاها و اون م يداد و من م يمون، طاها من رو هل مها يبچگ اديرو تاب و به  نشستم
 ! ميافتاد و از دستش راحت شد ديمحكم تر هلش بده، شا ـ
 . ساكت شو بنفشه، خدا نكنه ـ

. خوشگل بود يناخواهر نيم باز هم چقدر ابا اون همه خش. كرد ينگاهش م تيو با عصبان نهيبود و دست به س ستادهيعقب، كنار طاها ا برگشتم
 . اديرو چهره اش كش ب نياز ا شتريخواست نگاه طاها ب يدلم نم

 . رفت جيطاها جان نگهش دار، سرم گ ـ
و  رونيب دميچشمام رو بستم و آروم بازوم رو كش. بازوم ريجلو و دست گذاشت ز ديتار شد كه طاها دو دميلحظه د هي ن،ييتاب كه اومدم پا از

 . خواستم كنار جانمازم لذت گناه رو بچشم ينم گهيخدام رو كرده بود و د ييخدا يمدت ها بود دلم هوا. ازش فاصله گرفتم
 . يناز كن يرها بعد از اون همه شكست ها هنوز خوب بلد ـ
 ! بنفشه خفه شو لطفا ـ
 ....چرا ؟يگيچرا خفه شم؟ چرا بهش نم ـ

 : ديكش اديفر طاها
 ! به خدا يخسته ام كرد! گهين دبسه، تمومش ك ـ
 .اميرها جان برو داخل االن منم م ـ

 . بودن دهياومدم تو مهمون ها هم رس يوقت
 جا؟ نيبانو؟ شما ا ـ

 . ميبهزاد خان يدعوت! زكميسالم عز ـ
 . دلم برات تنگ شده بود ،يبانو جان خوش اومد يوا ـ

و هم زمان  دميآقا چشم قشنگ رو د. سر چرخوندم ي... ا اي يو موهام كه با صدار دينشستم و اونم دست كش پشيبه ك پيكنارش و ك دميخز
 . اون روزها بود كه از چشم كاوه دور نموند يادآوريلبمون نشون از  يتو هم گره خورد و لبخند رو يتينگاه من رو گ

 .طور نيبنداز سرت كاوه معذبه ا يزيچ هيپاشو  ـ
 .من كه كاله گذاشتم داداش ـ
 . بهتره يبذار يزيچ يشال هي يه، ولدرست ـ
 ! باشه چشم ـ
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گل  يشدم سمت پنجره و پرده رو زدم كنار و كنار بوته ها دهياختار كش يب. ختيتو دلم فرو ر زيچ هيكه  ارم،يب يشال ياز تو اتاق جنوب رفتم
متر هم نبود و  مين نيكه فاصله اش از زم يونيا در رو آهسته باز كردم و رفتم تو. رو سرم زهيفرو بر ايكه باعث شد دن دميرو د يزيسرخ چ

 :دميگذاشتم رو نرده ها گوش نكرده شن تدس
 چشم تو يسبز «

 خيال  يدريا

 بگشا كه به چشمان تو دريابم باز  پلك

 سبز تمنايم را  مزرع

 تو چشمانت سبز  يا

 هذيان از توست  يمن اين سبز در

 چشم تو تخديرم كرد  يسبز

 رگم از توست مزرعه سوخته ب حاصل

 از تو و  يزندگ

 از توست  مرگم

 سيال نگاه سبزت  سيل

 كاود  يبنيان وجودم را ويرانه كنان م همه

 به چشمان خيال انگيزت معتادم  من

 در اين راه تباه  و

 . خود را دادم يهست عاقبت
 »مصدق  ديحم
به معرفت  يدلدادگ نيتو عرفات ا. دميد يول نم،يخواستم بب يمن. دميشن ياز دلشون رو بشنوم، ول دهيزمزم جوش نيا يخواستم زمزمه  ينم

 . بردم يبودن پ چهيباز
از  ينبض دارم و فشارشون دادم ول يها قهيدست چپم رو گذاشتم رو شق. دمشيرو گرفتم تو دستم و كش ميلباس بافتن نييدست راست پا با

 . و شوك اون صحنه كم نشد يبهت و ناباور
 . دميهم شن باز

 . طاقت ندارم گهيتو رو خدا د شم،يها من دارم خفه مطا ـ
 .دادش، ستَد نداشت يول ره،يگ يجواب م يو بنفشه چ دهيجواب م يخواستم بشنوم چ يدوختم به طاها م چشم

من لذت  يول يبا رها باش يمجبور بود شتريدرسته ب ،ياومد يدرسته كم م. روزها رو همراه داشت نيدو ماه برام بهتر يكي نيطاها جان ا ـ
 . و من عاشق شوهرم هستم ميطاها من و تو زن و شوهر. داشتنت رو بردم
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گفتم نه بس كه تو تمام لحظه هام حضور داشته و  يو همش م اديبنفشه م يكردم بو يو حس م شمياومد پ يكه م ييو شوهر؟ تمام وقتا زن
سخت  يليبار خ نيا. دردم گرفت. بنفشه هم آغوش طاها شده بود. شد پس شامم درست حس كرده بود يباورم نم. شدم ياالتيخ دهيسرك كش

 :دميدو تا دستم رو گذاشتم رو سرم و آروم نال. پرتاب شدم قتيحق نيحماقت به زم ياز بلندا
 !ترسناكه يليبشم، كابوسش خ داريخوام ب يم! كمكم كن ايخدا! نه ـ

 .به جاش ادامه دارتر و ترسناك تر شد. نشدم داريب يول
كه تو  نيبود و ا ينيريش يبود، بچه  يسوخت، دختر با محبت يرها م يدلم برا لياوا. يدون يخودت هم خوب م. بنفشه من عاشق تو بودم ـ

 ! دوسش داشتم، محبتش تو دلم افتاده بود ديمن قد مهش يدون يم. يكرد يم تشياذ شهيهم
 . ن و زل زد تو اون همه رنگاو ي دهيكش يچونه  ريرو چرخوند طرف بنفشه و دست گذاشت ز سرش

 .يو دلم رو برد يكرد ياز همون اول دلبر ،يتو خوشگل و طناز بود ـ
 . فشار داد شتريبنفشه رو ب يچونه . مرتبه عوض شد هيطاها  لحن

 يچقدر م ،ستيرفتارت درست ن نيگفتم بنفشه ا يطور نكن، چقدر م نيگفتم ا يو تخس، حرف حرف خودت بود، چقدر م يلجباز بود يول ـ
 .كردم كيبه رها نزد شتريهات رو بدم خودم رو ب يكه جواب لجباز نيا يمنم برا. يكرد يگوش نم يول ادته؟يحرف نزن،  يگفتم با فالن

 هيبا  دميبار كه فهم نياول! كرد يم صيحر شتريمن رو ب نيو ا يمحلم نذاشت ،يداد هيرو رييتغ هوي يول. بردم يو من لذت م يشد يم يعصب تو
  ادته؟يشدم،  يم وونهيداشتم د يپسر حرف زد

 . بنفشه و بنفشه هم بلند شد ياومد رو به رو. نشم دايپشت ستون تا پ دميبلند شد و من خودم رو كش مكتياز رو ن طاها
ن عشق تو به من از آتش سوزا! دنيد انتيخ نيا شيرو آت يشد آب. هاش شد مرهم قلب شكسته ام ينگفتم، رها و مهربون يچيه يبه كس ـ

 يليگرد تو بودم و تو ل ابانيهنوز مجنون ب يول. خواست يهنوز دلم دل تو رو م يهنوز چشمم دنبال تو بود، ول يول! محبت رها پناه بردم يخنكا
 .يكشوند يوش من رو دنبال خودت م

كرده  ريشما دو خواهر گ نيب. خوشحال ش،يلشدم و از خوشحا يم نيسكر آور شد، از غمش غمگ. رها كم كم مثل شراب تو دلم جا افتاد محبت
 . بودم

 ! من ازش متنفرم طاها ست،ياون خواهر من ن ـ
خالصه، همه  زشيرها همه چ! دوست نداشتم. مثل تو داشته باشه ياصال دوست نداشتم اون خواهر! ستيبنفشه و خوشحالم كه ن ست،يآره ن ـ

 ؟يتو چ قته،يحق زشيپاكه، همه چ زشيچ
 .بنفشه و تكونش داد يشونه ها گذاشت رو دست

 ؟ينه لعنت اي ادتهي ومدم؟يرفتم مشهد و واسه عقدت ن ادتهي. دميبر. داغون شدم. يكن يازدواج م يدار دميشن يوقت ،يخردم كرد ؟يبگو تو چ ـ
 ادته؟يسرت رو تكون نده جوابم رو بده، 

 تتيو مسئول يبرورو دار شهيخوام ازدواج كنم، گفت نم يگفتم نم يهر چرسول رو قبول داشت و  يليبابا خ. من مجبور بودم يول ادمه،يآره  ـ
برده و به خاطر مسئله  ييبوها هيگفت آقا جون . ذاره يتونه كمكم كنه چون بهروز نم يگفت نم هيچ انيبهزاد گفتم كه جر يبرا يوقت. نهيسنگ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا رز صورتي –پروانگي يك پروانه                            

wWw . 9 8 i A . C o m  267 

 !تو رو از دست دادم طاها من به خاطر رها. بشن كيخواد دو خونواده به هم نزد يو رها نم ديهشم ي
پول و مال و مكنت . ينخواست يول ،يتونست يم يخواست يحرفت اون قدر تو خونه تون برو داشت كه اگه م! يتونست يم ،يصبر كن يتونست يم ـ

رها  يديكم كه د كم ،يكم كم حساس شد يول. دروغ بود هياز اولم خواستنت . يمن رو نخواست. يديمن رو ند! خرفت كورت كرده بود رياون پ
تو برام  يمن نذاشتم، درسته هنوز نگاهم با تو بود ول يول! به جون نهال محبتش يگرفت شهيشد و ت تيآروم آروم تو دل همه جا باز كرده حسود

چطور مغز عمو رو دونم  ينم ،يتو نذاشت. كردم دايمن با رها آرامش رو پ. آرامش يو رها معن يجنون بود يتو برام معن! يعشق اول بود ادآوري
با . نكن تيرها رو اذ شتريبهزاد گفت بكش كنار و ب يوقت. هم رها رو يهم من رو بدبخت كرد ،يبود بد كرد يهر چ يول يدادشستو شو، 

ن رها بدو. تونم ينم دميرفتم و بعد فهم. هنوز دلم با بنفشه است يخوامش ول يدرسته االن م. كنم، برم بهتره يخودم گفتم دارم بهش ظلم م
كالف كالفه رو پاره كنم  نيا يبا فرشته بودن و رها رو نداشتن مرگ بود، زجر بود، عذاب بود، اومدم رشته . خواستم يرو هم نم دنينفس كش

 .ديترك يم يكه داشت از درد و ناراحت يكردن و من موندم و دل يكه رها رو عقد اون عوض
فكر  يول. گفت گناه داره مادر نداره يمدام م. اون گذاشت يمامان تمام هم و غمش رو برا !ختيرو بهم ر ميرها حقش بود، با اومدنش زندگ ـ

 يم رشيگوشه گ هي يگاه. كشم يبود كه دارم زجر م دهيمحبت كنه، اون فهم شتريكرد بهم ب يم يبابا سع. مادر ندارم گهينكرد خوب منم د
 شيخواست شبا پ يدلم نم! مامان رو دوست نداشتم! از بهزاد متنفر شده بودم. زد يمگرفتم و بهزاد هم من رو  يتونستم گازش م يم تاآوردم و 

و محبت  يكه تو اومد نيتا ا. كردن، اتاقم رو هم ميعروسكام رو باهاش تقس. من بود يفقط بابا يحاج عل. مامان بخوابه و بابا براش قصه بگه
شجاع  هيفقط كاف مياالن من و تو باهم. نشده رياالن هم د يطاها اشتباه كردم ول .كه عادت كرده بودم يخواست نازم رو بكش يم دلم. تو يها

 !يباش
رها برام . يستيبرام ن يچيه گهيخواستم داشته باشمت تا بفهمم و به خودم ثابت كنم كه تو د يات كردم م غهيمدت هم اگه ص نينه بنفشه، ا ـ

 .شبختش كنم اونم بدون حضور تو و بدون ترسخوام خو يم. بشه تياذ گهيمهمه و دوست ندارم د يليخ
 . برم يكشم، آبروت رو م يذارم، خودم رو م يذارم، من نم يمن نم ،يكن يم يشوخ ينه دار ،يشد وونهيآره حتما د ؟يشد وونهيد ـ
 نيا نيفكر كن بنفشه، ع. شده غهيبعد از چهار ماه از مرگ شوهرش ص اضيكه زن رسول ف نيا رهيخودت م يآبرو. يكن يكار رو نم نيتو ا ـ

اما رها، جاش رو هر دو تا چشممه و من خوشبختش . و تونستم يخواستم خردت كنم تا مزه اش رو بفهم يمن م! يشد غهيمورد دار ص يزن ها
 . كنم يم
رزون تر و كم جون تر و قدم اول لرزون و كم جون، قدم دوم ل. باال دميدست گذاشتم به ستون و خودم رو كش. نتونستم ادامه بدم شتريب گهيد

و  ميهر دو باهم افتاد يرنگ ول ديسف يفلز يكنم دست گرفتم به صندل يريكه از افتادنم جلوگ نيا يو برا نيجون و من افتادم زم يقدم سوم ب
 هيكه بخواد كمكم كنه،  نيقبل از ا يباال ول ديطرفم و خودش رو از نرده ها كش ديكه دو دميطاها رو د. گم شد يصندل غيمن تو ج يناله  يصدا

 : چشمام رو بستم و زمزمه كردم اد،يو نذاشت كه ب وارينفر چسبوندش به د
فقط خواستم . وقته يليخ دم،يرو در لهيمن پ ايخوام زنده باشم، خدا ينم گهيد! بار بشنو صدام رو نيا ،يديهمه صدات كردم نشن نيا ايخدا ـ

 .خوام پروانه بشم، پروانه يم. كنم يدارم جون م ايبدونم تا بتونم دل بكنم، خدا
 :شدم اومد كنارم و دم گوشم گفت يكنده م نيسرم و همون طور كه از زم ديكش يزيكه چ دميرو د يا هيروم، سا شيپ يايروشن دن كيتار تو
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 من طاقت اين همه را ندارم «

  يپروانه شو كه
  يشو دور
 » . همه دور اين

 .خواد من رو ببره يچشمام رو بستم و گذاشتم برادرم هر جا م يمتو اون همه نا آرو اليآرامش خ با
 

 :نوزدهم فصل
 ينگاه ياهيچشم به دنبال س ،يآب يگستره  انيزنم و م يزنم و پر م يزنم و پر م يدرم، پر م يم لهيپ. رنگ و بدون خال كيشوم،  يم پروانه

 .شوم، دور يشوم، دور م يچرخانم، پروانه م ينم
باز من بودم و من . عالمه چرا كيباز من بودم و . از غم يعيباز من بودم و سهم وس. ياتاق خاكستر هيز كردم، باز من بودم و رو كه با چشمام
 . دل شكسته كيبودم و 

 يادلم خواست تنها التماس ه. رو بشنوم كه باعث شكسته شدنش شده بود ياون يدلم خواست كه تنها صدا رون،يب يآشنا يتمام صداها نيب از
اون دو تا  فيكث يدلش رو نخواد، درسته تو باز گهيدلم خواست كه د. نگاهش داده بودم ياهيرو گوش بدم كه تمام اون سال ها دل به س ياون

 . آزارم بدن شتريذارم ب ينم. ام كنن چهيذارم باز ينم. من خواهم بود دانيم نيا روزياما پ خوردممن شكست 
كه  يرو، سر. دست گذاشتم رو سرم. رفت جيسرم گ. اومد ندادم يكه ازش م يبه خون يتياهم. دميكش وكتيسرم رو همراه با آنژ سوزن
. داد يانتظار م يروش بو يِكه روسر يرو سر! نهيمن رو نب يمراقب بود چشم بتيمص ياهويبود و تو اون ه دهيسرش كش يام روسر هيهمسا

 .التماس يبو ،يختس يبو ،يدل خستگ يبو
 . طاها رو بشنوم يتونستم صدا يهنوز م يرفتن ول ياهيكه چشمام باز هم س نييپا اميب از تخت اومدم

 ! برم باهاش حرف بزنم ديبهزاد برو كنار، من با ـ
تا حاال هم سكوت كردم چون دوستت داشت، چون . يكن تشياذ گهيذارم د ينم. حرمت ها شكسته بشن نياز ا شتريطاها تمومش كن، نذار ب ـ

 . يوسش دارفكر كردم د
 ....به خدا دوسش دارم، من رهـــــ ـ

 . ادامه بده نذاشت
 .ياگه كاوه نبود حتما االن مرده بود! برو گمشو! كشمت يم فتهيب شيشونيبه پ نيبهت گفتم چ! خفه شو طاها ـ
 ! باهاش حرف بزنم ديتو رو خدا بذار. ديريرها رو ازم نگ يول ايب! من رو بكش ايب ـ

 ييكنم تا مو پشيكردم ك يشالم سر خورد، دوال شدم و برش داشتم و گذاشتمش سرم و سع ن،يگذاشتم زم ين تخت بلند و فلزرو از رو او پام
. چشمام رو محكم بستم و لبم رو به دندون گرفتم. لرز به جونم انداخت مارستانيسرد ب يكاييلختم رو موزا يپاها. سردم شد. ازم معلوم نشه

 يكه بعد از اون اتفاقات يبه در. شدم كينگاه گذرا به خون نشسته رو لباسم انداختم و قدم به قدم به در نزد هيبغلم و  ريجمع كردم ز ودستام ر
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دوست  گهيد دميوقته فهم يليخ گميگام دوم، بهش م. ازش متنفرم گميگام اول و تو دلم گفتم بهش م. بودن وستنيدر شرف افتادن و به وقوع پ
گام چهارم، . تو، امثال بنفشه هستن اقتيل گميگام سوم، بهش م. كردن دنيد انتيخ نيا ريبودن كه من رو اس اهتيس يتنها اون چشما وندارم 

 يم نمش؟ينب گهيتونستم د ياصال م نمش؟يخواستم بب ينم گهيواقعا د. نتونستم بردارم گهيگام پنجم رو د. نمتيخوام بب ينم گهيد گميبهش م
 روزگار بگذرونم؟ هشايس يچشما دنيتونستم بدون د

 !محكم و بلنده يبله  هي اهايآ نيكه جواب تمام ا دميبا تعجب د و
. تا خودم رو بكشم باال نييمات و سرد و كدرش و آوردمش پا ي رهيبه در و دست گذاشتم رو دستگ دميپنجم و ششم رو برداشتم، رس گام

 . خوردن يدندونام محكم به هم م
 . هم ازت رفته يچه خون نيبب ،يديرها جان چرا سرمت رو كش ـ

. بهروز از پشت نگهش داشت يول شميپ ادياومد كه ب مونيو پش شونيطاها پر. اومد طرفم كه دستم رو گرفتم جلوش و خواستم ادامه نده بهزاد
 ي هيهمسا هيكه شب يسك ي هيكرم راهرو، سا يكايشده بود رو سرام دهيكش يكس ي هيسا. كنن ياومده بود برادر ادشوني ريبرادرام چقدر د

كرد كه  ينگاه م ييپنجره و به جا يشون به لبه  گهيد يكيو  بشيج يدستش تو هيبود و  ستادهيباز پشت به من ا يرو دادم باال ول رمس. من بود
 .تونستم بفهمم كجاست ينم
 !رها بذار باهات حرف بزنم، بذار رهــــــا ـ

 يام كنه ول چهيكه اومد باز يبه كس. خورده بود يگرفتن من، باز يو باز يكه تو باز ياون، دادم به كس ام نگاه گرفتم و دادم به هيو همسا هيسا از
 .نمود يممكن م ريكارون رو باهم داشت و عبور از اون غ يكه تالطم و نا آروم ينگاه به كس. عشق من شد ي چهيباز

 . نشست رو لبم پوزخند
 حرف؟  ـ

 نيخواهم، من پارو زنان از ا يساحل نگاهت را هم نم. نديآ يبه كارم نم گريپل ها د نياما ا. ، پل ها زده اندكارون هزار رنگ پر دروغ يرو بر
 . همه موج عبور خواهم كرد

 !چشماش اهيرو آوردم باال و فندق تلخ نگاهم رو قفل كردم تو جهنم س سرم
 ! طاها يكم نگفت ؟يحرف بزن ـ
 . تو خودم جمع شدم شتريه هم خوردن و من بلرزم گرفت، دندونام محكم تر ب شتريب
 ! خوام بشنوم ينم. يحرف نزن گهيكه بهتره د يدختر خاله ام حرف زد ياون قدر برا دم،يبشنوم شن ديرو كه با يزيهر چ ـ
 !يخوا يبدونن كه تو من رو م نايبذار ا! بگو رها؟! ؟يبگو كه دوستم دار. منم دوستت دارم! يرها تو من رو دوست دار يول ـ

 . ديكه هم زمان با نگاه من دل از پنجره كند و برگشت طرفم و منتظر، انتظار جوابم رو كش يرو از نگاهش جدا كردم و دادم به مرد نگاهم
زل  يبارون يستاره  يب اهيبه اون آسمون س ميكشه خودم رو محكم تر بغل كردم و مستق ياش رو به آغوش م دهيمادر، كه كودك ترس هي مثل
 . زدم

مطلق  ياهيبزرگ شدم تو اون س يوقت. ستيهم ن روزيمال د. ستيدوست نداشتن مال امروز ن نيا. دوستت ندارم گهينه دوست ندارم، د ـ
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به  يبند بزن ،يدل شكسته ات رو بند بزن يخواست! نگاهم يفرو رفت كف پا يزيچ يشكسته  يخرده ها ت،يا شهيش يتو چشما. دميد يناخالص
دوستت . نهيهاش رو بب يپارگ يجا يجا يكه خودم نخواستم گره هاش معلوم بشه، نخواستم كس يبه دلت بنده، به بند يدكر يكه فكر م يبند

 . ندارم طاها، به جان عسلم دوستت ندارم
كه  ييهروتو را ديچيپ شينامرد يو هق هق مردونه  نييدست گذاشت رو هر دو زانوش و سرش رو داد پا. نيتا خوردن و نشست زم زانوهاش

 .كرد ياون دخترك تو عكس دعوت به سكوتمون م
نشست رو شونه هام،  يزيسردم شد كه چ شتريعشقش ب يتر، برگشتم طرف طاها و تو سرما كيو نزد كيو نزد واريشد رو د دهيكش هيسا

 .دميشدن رو بو كش دهيد متيو آروم مال نييفرو رفتم توش و سرم رو آوردم پا شتريدست گذاشتم و دو تا لبه اش رو گرفتم و ب
پاش در رو بست و  يآوردم تو اتاق و با پاشنه . اش نهيدست راستم رو گذاشتم دور گردنش و سرم رو فرو كردم تو س. اومد و بغلم كرد بهروز

 : زمزمه كرد
 . زهيرها بذار بر ـ
 .دستام رو تنگ تر دور گردنش حلقه كردم. ختيقطره قطره ر خت،ير و
 . بدبختمداداش من چقدر  ـ
 . يديكه االن فهم يخوشبخت ،يديكه فهم يخوشبخت. يستيرها، ن يستين ـ
 . داداش من تنهام ـ
 .يهنوز هوات رو داره و تو بدون اون هوا كم آورد نيكن رها، بب يكن، با خدات آشت يرها آشت ـ

  .زن چشم باز كردم هي يبايو ز فيظر يدونم چقدر تو بغل داداشم موندم كه با صدا ينم
 ! چشمات رو باز كن خوشگل خانم ـ

 .رو باز كردم چشمام
 . خودت رو لوس نكن گهيپاشو د زم،يتو عز يچقدر هوا خواه دار ـ

 . رو هم جا به جا كردم كه در باز شد يرو با سخت نميسنگ يپلكا
 . تو؟ ساعت مالقات تموم شده ديچرا اومد ـ
 . باهاش حرف بزنم ديبا يدونم ول يم ـ

 بنفشه بود؟ هيقدر شب نيمرگم ا يچرا فرشته  يول. ملك الموت بود و حتما دعاهام مستجاب شده بودن يصدا نيوقتش بود؟ ا. بود خودش

 سوخته  يهستم از نسل يمن پروانه ا «

  نميكه از آتش خشم مردان سرزم ييبال ها با
 و پر از تاول  داغند

 نام ناموس مرا مصلوب كرده اند  به

  طانيش يكه پسر بچه اهستم  يپروانه ا من
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 به اسم سنت بر دفتر روزگار مرا دوخته است  يسنجاق با

 سوزم  يگردم و م يچرخم و م يهستم كه برگرد وجود زنانه ام هو هو كشان، ناله كنان م يپروانه ا من

  دهيند يهستم هم جنس مادران خوش يپروانه ا من
  نميسرزم يه به اسارت گرفته شد ي دهيدختركان زجر كش ي الهيپ هم
 ام  لهيپ يشميهستم از جنس ابر يپروانه ا من

  ديبه صالبه نكش مرا
 پرواز كنم  ديبگذار

 شوم  دور

 شوم  دور

 » . شوم دور
مصر شدن  زيشدن عز وسفيبرده شدن و  نيبار ا نيا يول. رونيب اميب يسر باال گرفتم تا از اون چاه ظلمان ،يدلبسته به آزاد وسفي چون

نبود، من نورسته تو طوفان  يزيكم چ! كردن يترد و شكننده ام درد م يكم جون، بال ها يپروانه  هيداشتم، اما مثل  دنيدر لهيپ ياادع! نداشت
 .زمانه مورد هجوم بادها قرار گرفته بودم

. ش رو به عقب برگردوندبسته شدن در سر يپرستار كه تنهامون گذاشت با صدا. لرزش دستاش واضحِ واضح يبود ول نييسرش پا. داخل اومد
كنار قدرت اون  يول! خواستم ينم! جسمم هم تو تسلط حضورش باشه يخواستم حت ينم. باال دميتخت و خودم رو كش يدستام رو گذاشتم لبه ها

زنونه ازش راه و رسم  ده،يتونستم پدر ند يرفت چطور م يكه با شجاعت، مردونه به جنگ نامرد يمن رها، دختر كس! ماحساس ترس كرد
 رم؟يبگ اديرو  دنيجنگ

 مين شيكيكه  ينگاه هي. نگاه سبز بود و بس هيآشنا  زيتو اون صورت درب و داغون تنها چ. خوردم كهيلحظه  هيرو كه به سمتم گرفت،  سرش
 . رو خفه كنم غميدهنم تا ج يدست راستم رو گذاشتم جلو. متورم يكيبند و اون 

 ؟يشد يطور نيچرا ا ـ
لبخند بود،  هيشب ديپوزخند بود، شا دياومدن، باال رفت، شا يكبود به نظر م اسي هي نيبار ع نيسرخش كه ا شهيو هم ينچه اغ يلبا ي گوشه

 !ادبانه يب يخودت هيهم  ديشا
پر از  يه به اون نگاه غمزد دميچرخوندم و چرخوندم تا رس شيليتمام صورت زخم و ز يباالتر و نگاهم رو رو دميتر، خودم رو كش كينزد اومد

 .مختلف بود ياز حس ها يقيكه تلف يحرف، به نگاه
. بهزاد همه رقمه هوات رو داشت! خوردن يتو رو م يغم نداشته  يهمه غصه  ليتو فام! تو رو داشت يمامان هوا شهيهم! يتو مهم بود شهيهم ـ

من رو تو  يو جا يتو اومد. بود ميمال شهيد با تو همآقا جون تو برخور! فرستاد يشد و صلوات م يپات بلند م يجلو دتيد يخانم جون تا م
زد به صورت گرد  يكرد و زل م يآقا جون چراغ رو روشن م. كرد يدرست م ريمامان بدون اعتراض برات ش يديخواب يشبا كه نم! يرفتخونه گ

كرد  يم يطاها باهات باز يوقت! تنفر بودمازت م. يو تمام حس دختر بودن رو ازم گرفت ياومد. شد يو اشك تو چشماش جمع م تيو تپل و اشك
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 . اومد ازت يبدم م شهياز هم شتريبهم، ب ديتوپ يو م رونيب ديكش يمشتم آروم آروم م وموهات رو از ت اي
 .... بنفشه يول ـ

! ينه فكر نكرد ؟يظلم كرد ييبا اومدنت به چه كسا يوقت فكر كرد چيه يول! بهت ظلم شده يفكر كرد شهيهم! فقط گوش كن! حرف نزن ـ
من عاشق . دميكه من چش يديرو چش يبهار اومد تو هم همون طعم تلخ يوقت يول ه،يو من تو سا يكرده بود زياومدن بهار تو عز ايتا قبل از دن
ردم و آو يلجش رو در م. خواستم يرو نم نيشده بود و من ا كيطاها محبتش رو با تو شر. خواستم يطاها رو مختص خودم م يلطاها بودم و

به  يپول و رفاه رسول چشمم رو كور كرده بود ول ييجورا هيو من رو داد به رسول كه البته  ديآقا جون فهم. كرد يبه تو محبت م شترياونم ب
 . هام بشه يمونيرو پش ينتونست سرپوش همهاش  يمرور زمان خوب

هاش بودم، روز  دنيمن شاهد زجر كش. ها چقدر تو رو دوست دارهتونستم بفهمم كه طا يمن م. طاها عاشق تو شده دميو فهم دميكه د نيا تا
 ! حقش بود يول. تو شاهد شكسته شدنش يعروس

خوام ازت خواهش كنم  يم نه،يخواد بب يحاال، حاال كه طاها باز هم پسم زده، حاال كه باز هم من رو نم يول يمن رو خراب كرد يتو زندگ رها
 !كنم رها يمن باشه، خواهش م ياون برا يبذار

نه؟ اصال دلم طاقتش  ايبشه  گهيد يكيخواد طاها مال  يهمه تنفر باز هم دلم م نيدونستم بعد از ا ينم. خواهش، پر خواهش نگاهش موندم تو
ند، دل خو! ديعقل دست دلم رو كش. كردنشون نشستم يباز سايآل يرو داره؟ دست و پا زنون عقل و دلم رو دست به دست هم دادم و به نظاره 

 يچه چشما! داشتم من ييباوفا يچه چشما. كردم ينم هيحداقل با اشك گر. كردم ينم هياما من كه گر.... كنه يم هيجا نشسته گر نيادختره 
 . آبرو دار اشكم بودن ييآبرو يب نيكه مقابل ا يآبرو دار يچه چشما! يسر به راه

انسان شكونده  كي يوانيح اليام يپشت پرده  يوندم كه بند بند وجودم رو دست هاو ترق تروق بند بند انگشتام رو شك نييرو انداختم پا سرم
 !بود

 . كنم يرها خواهش م! كه دوست دارن يها رو دار يليرها بذار طاها مال من باشه، تو خ ـ
قلبم زخمن و  يصوت يتارها اد،ينم صدام در نينب. از جگر گوشه ام فتميمنِ مادر، جدا ب يو باعث شد يبهم ظلم كرد. بنفشه يتو بهم ظلم كرد ـ

 . كنم يمرگ مزه مزه م انوريرو با س يمن هر روز بدون عسل هالهل زندگ. اديباال نم. شهيبزنم تو حنجره خفه م اديخوام فر يلرزن و تا م ينم
 . من نه، طاقت شكستن ندارم يول ،يا يقو يرها تو نشون داد ـ

 ! تراف كرده بودمخودم اع يگفت، بارها به سخت جون يم راست
مظلوم  شهيمهربون و سر به راه و هم يخواستم رها يم. ستيتو هم حقت ن يخوامش ول يذارم مال تو باشه، بگم من نم يبگم نه، بگم نم اومدم
 . واريخواستم بگم كه در با شدت باز شد و برخورد كرد به د يم! نباشم

 . گمشو تا نكشتمت! م؟ينيرو هم بب ختتير مييخوا يمگه نگفته بودم نم ؟يكن يم يجا چه غلط نيا ـ
 يو التماس كنون م ديكش يم غيج. رونيو كشون كشون بردش ب ديزمان با پرتاب كلمات چنگ انداخت به شال و از رو اون، موهاش رو كش هم

 .من طاقت آزار دادن نداشت يدل پروانه ا. دلم فشرده شد. خواست كه رهاش كنه
 . نييانداخت پا عيتو قاب در، سرش رو باال آورد و سر دستايهراسون اومد و ا كاوه



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا رز صورتي –پروانگي يك پروانه                            

wWw . 9 8 i A . C o m  273 

 كه نكرد؟ تتونياذ ـ

 . آروم سر باال گرفت و پرسشگر نگاهم كرد ديازم نشن يتكون دادم و چون جواب سر
 :جلوتر و گفتم دميدست گذاشتم رو شالم، كش ـ
 ! كنه تشيبهروز اذ ديفقط نذار. دينگران نباش! نه ـ
 بعد از اون همه آزار؟ ! شهيباورم نم د؟ينگرانش ـ

 ! دمياونم حق داره، بهش حق م ـ
 . بود ستادهيپرسشش مردد ا دنيپا و اون پا كرد، تو پرس نيا
 استاد؟ ديبپرس ـ

 .هر دو تا دستش رو فرو كرد تو موهاش و دادشون عقب ستاد،يو پشت به من ا ديچرخ
  ه؟يچ متونيباالخره تصم ـ

 .همون جا نگهش داشت و ديكش قينفس عم هيكرد و  مكث
  د؟يخوا يهنوز طاها رو م ـ

 نميخواستم بب يدوسش دارم هنوز؟ م دميبار از خودم پرس نيچندم يرو سرم و فكر كردم، فكر كردم و برا دميو مالفه رو كش نييخوردم پا سر
 . دنيجنگ يم يورو عقل در تالطم د دميرس نيشك دل هنوز در تالطم ا يب! دلم ايمحكم حرف عقلم بود  ياون بله 

 .منتظرم رها خانم ـ
 ! دوسش نداره گهيعقلم د! خوام دوسش داشته باشم ينم گهيد ـ
 ؟يدلتون چ ـ
 .مجبوره به حرف عقل گوش بده ـ
 .كرد يخال ژنيبدون اكس يشده  نيهاش رو از نفس سنگ هير

 .آرام بسته شدن در هم زمان شد با بستن پلك هام يصدا
*** 

بدون من  يها ييگردهما. دمينپرس چيكس از بنفشه نگفت و منم ه چيه. خودم يآقا جون اجازه نداد برم خونه  مارستان،ياز ب ياز مرخص بعد
. كالم توشون حرف نبود كيكه  ييرفت و آمدها. كرد يم ميگاه آقا چشم قشنگ به خونه مون عصب يرفت و آمد گاه و ب. دادن يم يبد يبو

 . ارميبخواست از حرفاشون سر در  يدلم م
 .ستادميآهسته رفتم و پشت در گوش وا آهسته

 خواد؟  ينم گهيرها خودش گفته طاها رو د ـ

 ! بشه تياذ شتريب مياجازه بد ميتون يما هم نم يآره، ول ـ
 ! خدا يدلم بذارم، ا يننگ رو كجا يلكه  نيا. ميبابا جون، مجبور ميمجبور ـ
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  ه؟شگايببرمش آزما ديبذار گه؟يراست م ديمطمئن ـ
 د؟يعالمم كن يرسوا ديخوا ينه م ـ
 م؟يبكن ديكار با يپس چ ـ
 ! رو بگه قتيكنم حق يو مجبورش م ادياالن خودش م ديبذار ـ

 مياز تصور مرگ ناخواهر ره؟يم يو داره م ضهينكنه بنفشه مر ؟يچ يبرا شگاهيزدند؟ آزما يحرف م قتياز كدوم حق قت؟يكدوم حق قت؟يحق
 .زنگ در وادارم كرد بدو بدو برم تو اتاقم يصدا تو چشمام كه دياشك جوش

مامان با . داغون اومد تو يخرد و صورت يآقا جون با تن يكرده  زيباز شد و عز يدر ورود. كامل نبستمش يول. اتاق رو باز كردم و رفتم داخل در
 يمهربونش موج م يتو چشما ينگران يول. ستادياداد و مامان همون جا  ستيدست چپ زد به گونه اش و اومد بره طرفش كه آقا جون فرمان ا

 .شده بودم يهمه نا آروم نيمن بودم كه باعث ا. من بود ريها تقص نيا يهمه . دلم به حالش سوخت. زد
 طور شده؟ نيچرا ا يحاج ـ

 . دييرو جو لشيبيس يسبز شاه مقصودش رو مشت كرد و گذاشت كف دست راستش و با دندون گوشه  حيجون تسب آقا
 .حاج خانم نيو بب ايبه آب داده، ب يدختر خوشگلت چه دست گل نيا نيتو و بب ايب ا،يب ؟يبدون يخوا يم ـ

 : و گفت رونيپشت سر آقا جون وارد اتاق شد و منم پشت سر هر دوشون رفتم پشت در، بهاره نگران از آشپزخونه اومد ب مامان
 كار كرده؟ يچ يدون يتو م. براش سوخت يلي، دلم خچطور داداش بهروز افتاد به جونش ينيبب ينبود يآج ـ

 : كردم و گفتم كياشاره ام رو به لبم نزد انگشت
 .دونم يجا، منم نم نيا ايب! سيه ـ
كن تا مامان هم بفهمه  فيخدا خشك نشده، تعر يكه هنوز كفن اون بنده  اضيبنفشه مهربان همسر مرحوم رسول ف نميكن بب فيخوب تعر ـ

 !نينه كاوه بش ؟يكار كرد يچ
 .هيمن برم، بحث خونوادگ ياجازه بد ـ
 .ميدار اجياحت قاتتيحرفات و تحق يكه به همه  نيبش! ما از رو بوم افتاده و صداش گوش فلك رو كر كرده ييتشت رسوا ست،ينه ن ـ
 آخه؟  يول ـ

 .نيبابا، بش نيبش ،يو مورد اعتماد ميبهزاد دوستت دار ياندازه . كه دخترم رو دستت سپردم يكاوه خان، اون قدر بود نيبش ـ
 داشتن؟ چرا؟ اجيچرا به كاوه احت! بود يچ يدادگاه برا نيمن، ا يخدا

 . بهزاد ولم كن، مردنم براش كمه ؟يالل شد ـ
 ! مرتبه بنفشه خروش كرد، داد زد، صداش رو انداخت سرش كي
 يمگه وقت ؟يزن يچرا م! هـــــان؟ يزن يآخ، چرا م.... دارم، دوسمبهش محرمم، بهم محرمه، دوسش ! ناشرع كه نكردم د؟يكارم دار يچ ـ

 !گفت؟ يزيچ يكس كس چيه ايرها  اي يگفت يآقا جون زدت؟ مگه وقت يخودت عاشق خواهرت شد
االن حرف رها اما . يكه تو براش لقمه گرفته بود يدست اون كثافت فتهيشدم و گذاشتم ب ديتبع. آره زد. كرد، آره گفت يمن فرق م يمسئله  ـ
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! يتو كه عزادار بود! طاها نامزد رهاست يدونست يتو كه م ؟يبنفشه؟ چطور تونست يچطور تونست. تو هرزه است هيكثافت كار نيحرف ا ست،ين
 م؟يريچطور سرمون رو باال بگ اخد يا
احمق كه نكنه  يبه خاطر اون رها د؟يكردكار  يخوامش؟ مگه نگفتم من طاها رو دوست دارم؟ چ يمگه نگفتم نم ؟يهان؟ چطور چ ؟يچطور چ ـ

 خوام عروسش بشم؟  يآقا جون مگه نگفتم نم. ديام كرد چارهيو غصه دار نشه ب ديقبولش كرد يبفهمه به فرزندخوندگ

 :و گفت ديكش غيج
 .من ازش بچه دارم د؟يرو بدون قتيحق ديخوا يمگه نگفتم؟ حاال هم آره م ديبگ ـ

 : دميچشم دوختم به بهاره و پرس. ام نهيس يرو قفسه اومد باال و قرار گرفت  دستم
 بهار؟ يديبچه داره؟ تو شن يگفت؟ گفت از ك يچ نيا ـ

 .ديبهزاد بود لرز يچونه  هيدست گذاشت رو دستم، چونه اش كه شب بهار
 : دميرو زدم كنار و باز با التماس پرس موهام

 گفت؟  يچ نيبگو بهار ا ـ

 .ديسرها به طرفم چرخ. بازش كردم و به طرف داخل هلش دادمدر و  رهيگذاشتم رو دستگ دست
 ؟يخواهر رونيداخل؟ برو ب يايگفت ب يرها ك ـ

قدم اومد طرفم، حرف اومد رو لبم، لبخند نشست  هيقدم رفتم طرفش،  هي. داد يطاها رو م يكه انگار تنش بو دميد يرو م يمن فقط بنفشه ا يول
 .رو لبش

 ! شنوم يخوب بگو م ؟يبگ كيبهم تبر يسالم دختر خاله، اومد ـ
 :دنيجنب ينامفهوم يبه زمزمه  لبام

 ! خفه شو بنفشه ـ
سرم اومده، بذاره بگه، تلخ تر از نبودن  ييبفهمم چه بال ديطرف بهروز، دستم اومد باال و ازش خواست بذاره بگه، بذاره بگه تا شا ديچرخ سرم

 . عسلم كه نبود
 . بخورم نيخواستم زم يخواستم بشكنم، نم ينم با التماس نگاهش كردم، دوباره

 . دميمن دارم بهش بچه م شه،يطاها داره بابا م! بگو كيو به من و طاها تبر ايب د،يدختر شه ايخواهر بهزاد، ب ايدختر خاله، ب ايب ـ
 رميگوشه گ هيكه  ييه، مثل اون وقتاكن يم يزدم بهش و بدون حرف خواستم كه حرف بزنه، خواستم دوباره بگه، خواستم بگه كه داره شوخ زل

كرد تا بگه  يبردم و آقا جون وادارش م يرو م تشيآقا جون شكا شيكردم و پ يو من بغض م يستيمامان بابا ن يگفت تو بچه  يآورد و م يم
رو بكنم  تشيبار هم شكا نيم ابار هم دروغ گفته، خواست نيو اون مجبور بشه كه بگه ا رميخواستم باز از آقا جون كمك بگ يم. گهيكه دروغ م

 .زد نميبست و به زم ميحرفش راه رو بر چغل يكه تكرار دوباره 
. نگه داشتم اهيس يسر چرخوندم و نگاهم رو رو دو چشم آشنا. ناباورانه سرم رو به چپ و راست تكون دادم. خرد شدم ن،يخوردم زم شكستم،

خواستم بهم  يم! هم آغوش خواهرم نشده ميزندگ يو چند ساله  ستيطاها، عشق ب خواستم ازشون بخوام بهم راستش رو بگن، بهم بگن يم
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 يتو اون لحظه گفتن يخواستم بهم بگن ول يم. نشدن ميافسونگر ناخواهر يبگن همزادشون چشم به چشم چشما واستمخ يبگن دروغه، م
 . بودن يهاشون فقط از جنس نگران

 يخورد، بهار يكه داشت كتك م دميبرداشت طرفم، بنفشه رو د زيكه خ دميتو سرم، كاوه رو د دنيچيخم شدن، كمرم تا خورد، صداها پ زانوهام
 . دست گذاشتم رو گوشام دم،يند چيو انگار ه دميخوردن، د يكه كنارم زانو زد و لباش تكون م دميرو د
 . زنه يبنفشه من رو م طاها
 . خوام يمن از اون توتا م طاها
 قرمز ماله منه؟ قلب پرز بلند نيا طاها

 . دلم برات تنگ شده طاها
 ! تيفرستم خواستگار يباش مادرم رو م منتظر

 !من، فاسق داره زن
 من سردمه؟ مامان

  شهيم شتريگذره غمش ب يم يمن، پس چرا هر چ يخدا. ستين يگذرد غم يم چون
 . دميكش غيتكون تكون خوردم و ج. دميكش غيام و ج قهيشق يباال يدست كردم تو موها. دميكش غيرو به مشت گرفتم و و ج گوشام

بازم  ونش،يگر يچشما دنيكه با د يكيانداخت،  ياون م اديكه من رو  يكيطاها بود،  هيكه شب يكي ن،ييپا ديدستام رو از رو گوشام كش يكي
 يته. شدم يباره ته كيفتادم و به تا به سرفه ا دميكش غيتا گلوم سوخت، ج دميكش غيزد تو صورتم، ج يليس يكيو  دميكش غيج. دميكش غيج

 .چيو پر شدم از ه يندگشدم از ز
 . رو حس نكردم تيتو اون آغوش هم امن يآقا جون قرار گرفت، دستاش دورم حلقه شد ول يپدرانه  ي نهيرو س سرم

 گهيد يكيمن مال  يرد، بازم آرزولنگ من به سنگ خو يپا نيبود، بازم ا دهيرس گهيد يكيبازم قبل از من  دم،يرس ريدستش دادم، بازم د از
 يتونستم خاطره  ينم يعل يبه وال! فراموش كردن عشقش سخت بود يبه خدا ادعا! من تو حسرت داشتنش موندم، به خدا سخت بود. شد

خواستم وانمود ! زد يم اديدل هزار تكه ام هر تكه اش اون رو فر يخواستم به حرف عقلم باشم ول. به خدا نتونستم. كنمچشماش رو فراموش 
خواستن رو با طاها  ينبود من الفبا يشوخ. ومديبر ن يكار چيدلم نخواست كه بشه و از دست عقل خسته ام هم ه! نشد يكنم دوسش ندارم، ول

كه تن نازكش رو داشتم  ايجدا افتاده از در يحكم ماه. طاها و حضور طاها اديتو تمام سرمشق هام عشق طاها بود و  ،هام نيگرفتم و تو تمر ادي
كه تمام  يبوده، كس تيزندگ يهمه  روزيكه تا د يسخته كس يليخ. داغ ساحل انداختن و تقال كردنش رو به نظاره نشسته اند يشنا يرو رو

 و ينكن ادشي ليسر سال تحو يمقلب القلوب ها ايكه چقدر درد داره تو ! آرزوت هم نباشه يحت گهيد ،يداد هيكه بهش تك يبوده، كس تيهست
به همه  دنيواسه رس نشيحس يتشنه  يخدات رو به لب ها پور،يطبل و سنج و ش يچقدر سخته تو گرومب گرومب صدا. يآرزومندش نباش

مگه من . غمنامه رو نداشتم، نداشتم و به حالت مرگ افتادم نيآخر پازل ا ي تكهتحمل  گهيچه سخته و چقدر سخت بود، د. يكست قسم ند
 يبعد از نامرد. شد ميباعث فرو پاش يتلنگر آخر نيكه ا. ترك خورده و خرد شده بودم ينيچ نيبعد از عسل، ع. ارميتونستم دووم ب يچقدر م

 . دخواهر خونده ام، داغونم كر يطاها و ناخواهر يرضا، نامرد ديحم
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دونستم  يكه نم يتو خاطرات شدن و غرق شدن رهيآرامبخش، به نشستن و خ يبه خوردن كل د،يبگم، كارم به بخش اعصاب و روان كش يچ
 :گفتم يلب م ريو هنوز ز قتيكدومشون دروغه و كدومشون حق

 . شهينه امكان نداره، باورم نم ـ
 يخورد و م يكرد و قل م يم رونيو ،يآباد يبه جا يول يزد به بارون رحمت اله يكه با هر قطره اش طعنه م يياشكا. اومدن يبند نم اشكام

 .دمياطرافم چشم شدم و فقط د يايدن ياهويساكت شدم و تو ه سكوت كردم،. نييرفت پا
  يخوان هيمرث يدلم برا «

 تنگ شده  نگاهت

 اشك دارند  ييايدر چشمانم

  كجا؟
 » كجا ببارم؟  بگو
 

 :ستميب فصل
! دلم گلستان نشد ميتش بر ابراهبار آ نيا. قتيو برنده به اسم حق زيخنجر ت كيمن بودم و خنجرم، ! فرستاده نشد يبار تو قربانگاه، قربان نيا

 يسبز نگاه ساحره  يوار نتونستم بر سحر جادو يكمرم اژدها نشد و من موس ي دهيخم يبار عصا نيا. تيمن بودم و آتش سوزان واقع
ام گذاشتند و محبت خنجر بر خنجر نازك باوره يايلب تشنه از در. نوح هم نجات گر من غرق شده نشد يبار كشت نيا. اميب قيفا ميناخواهر

 .تمام تار و پود دلم را دنديبر رحمانهيب
 يگاه دم،يشن يرو م يالتماس زن يصدا يگاه. از دود و مه پنهون بود يهاله ا نيب زيهمه چ. ستين ادمي يخبر يب ياز روزها ياديز زيچ

 !كردم يم شيراه يكالم چيه يگفت و من ب ياش و اون م دهيخم يشدم به شونه ها يم رهياومد و من خ يهام م يسوپرمن بچگ
. اهيس يو آشنا ريو نفس گ اهيزدم تو اون دو چشم س يفقط زل م. كه آخ بگم نيخوردم بدون ا يم يليس. گفتم يهم نم يچيه. دميشن ينم يچيه

 .شدم يو من خشك تر م ديبار يكه م يدو چشم
من راه  يوانگيد يكه همپا ياستاد. شده بود ريو دلگ يخش خاكستراز اون ب يكه خودش هم عضو يمالقات. بود ميشگيهم يكننده  ديبازد استاد

فقط  لياوا. دميشن ينم چيگفت كه ه يم ييزهايداد و چ يتكونم م يگاه. ديكش يم اديو فر واريزد به د يمن مشت م يبه جا ياومد و گاه يم
گفت كه  يبرام م يخوند، وقت يفروغ م ياز شعرهابرام  يوقت. شيآسمون يبعدها كم كم حل شدم تو صدا يول دميد يحركت لب هاش رو م

 :گفته اريشهر
 ميگله دارد جوان مياز زندگان «

  ميزندگان نياز ا يجوان شرمنده
.... 

  ريغم اس ابانيبه چاه ب وسفمي چون
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  ميز دور مژده جرس كاروان و
 آشنا  ستيبه ناله من ن نيزم گوش

  ميشكسته پر آسمان ريطا من
 نداشتند  غميدر كه آب و دانه رميگ

 » .... ميهم زبان يكنند با غم ب يم چون
 .يكالم چيه يباز ب يشدم ول يآوردم و چشم تو چشمش م يمن آروم آروم سر باال م و

 يخوشگل بهش زده بود و من تو آب يرنگ آب هيهمون كاوه،  اي يكه استاد بهرام ياتاق. نشسته بودم ريدلگ يتك تخته  كياون اتاق كوچ تو
 يدونستم چند روزن به دختر يكه نم يينشسته بودم و مثل تمام روزها! اميدن يمانيو س يتو آسمون گچ دميپر يشدم و م يپرنده م رهاشوايد

 يرو ميكه تو اون مدت برام مهم بود سفت و قرص بودن روسر يزيتنها چ. دور يليدور بود، خ يليحضورش انگار خ يكه خاطره  دمكر يفكر م
 يكه م يكيتنش بود،  يريس يكه روپوش آب يكياومد تو،  يكي. باشه كه استاد هم نره ديكردم اون با يحس م يونم چرا؟ ولد ينم. سرم بود

بهش اضافه  گهيد يكيكه لب هاش تكون خوردن و  يكيو من مقاومت كردم،  ديرو كش ميكه روسر يكيباز كنه،  مرو از سر يخواست روسر
دستش رو چنگ كرد تو موهام و  شونيكي. از سرم در اومد يروسر. و دنبال استاد به قصد كمك بگردم كه باعث شد چشم بچرخونم يكي. شد

دستام  يكي. خورد نيو گوشه چشمام از دردش چ دشيكش يكي. وز و نامرتب و شونه نخورده ام ياكرده بود تو موه ريگ يول. ديام رو كش رهيگ
كه هم رنگ  مييخرما يدسته از موها هيدستام شل شدن و . مقاومتم تموم شد! موهام رو زد رو گذاشت تو موهام و نيماش يكيرو گرفت و اون 

 .و سر خورد و افتاد رو پام مينيهمون دختر دور و پر خاطره بود، افتاد رو ب يموها
زنه  يطور شپش م نيا. هكن ينه خودش شونه م ميذاره شونه شون كن يكه گفت نه م دميو شن نيسر خورد و افتاد جلوم رو زم ،يبعد دسته

 .بهشون
پام زانو زد و  يكه اومد جلو دميرو د يكيچهارم و  يدسته . بود دهيو نبار دهيكه مدت ها بود خشك يسوم و وضو گرفت با اشك چشم ي دسته

دسته . بلند من يششم و نه  يدسته . دميهق هقش رو شن يگرفتش و گذاشتش رو چشمش و من تو اون همه سكوت صدا ن،ييپا فتهينذاشت ب
 .هم پاك شد نهيمو بلند، از ذهن آ يرها يهفتم، تموم شد و خاطره  ي

دلم . موم يرو سر زبر و ب دميدست كش. رونيشده رو جمع كردن و رفتن ب ختهير يرو گذاشتن كنارم و موها ميموهام روسر دنياز چ بعد
شروع كرد حرف زدن، گفت و گفت و گفت، از . ت و پنجره رو باز كرداشك از چشمش گرف. بلند شدم. معلوم بود. گرفت، دل استاد هم گرفت

وجود نداشت، اون  گهيد يگفت كه، طعم دلم رو تلخ كرد از نظر من خواهر ييكه به نظرم اسمش آشنا بود، از خواهرا فتگ ييخودش، از بانو
 . ختميگفت و من اشك ر

كه  ييلب ها دنيتو ذهنم، بدون جنب يخونده بودمش ول مييتنها يكه تمام لحظه ها رو خوند يزيآروم و زمزمه وار چ ن،ييصداش رو آورد پا تن
 .خنده تركشون كرده بود

 نقطه جهان برسد نيخبر به دورتر «

 » .... گمان برسد ياو به من خسته، ب نخواست
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 .رو خوندم شيكه بخوام باق نيرو بستم و بدون ا چشمام
 تچشم خود شيكه پ ن؟ياز ا شتريشكنجه ب «

 برسد  گرانيكه سهم تو باشد، به د يكس

 عمر  كي يكه اگر او را خواست ؟يكن يم چه

 از راه، ناگهان برسد  يكس يراحت به

 برود، از دلت جدا باشد  يكن رها

 آن كه دوست ترش داشته به آن برسد  به

 بروند تا دو پرنده شوند  يكن رها

 نقطه جهان برسد  نيبه دورتر خبر

  يرا بخور شيبغض خو و ينكن يا هيگال
 هق هق تو مبادا به گوششان برسد  كه

 ! نه.... كند كه خدا
 نكند.... كنم ينم نينفر

 برسد  انياو كه عاشق او بودم ز به

 عشق از سرم برود  نيكند كه فقط ا خدا

 . كند كه فقط آن زمان برسد خدا
 » زارع  نجمه

 ! شكرت ايخدا ؟يف زدهمه ماه حر نيباالخره بعد از ا ؟يرها تو حرف زد ـ
سرم و  يرو برداشتم و گذاشتمش رو ميدست گذاشتم و روسر. دنيبر خاك زد و باز هم شونه هاش لرز يشونيو سجده كرد، پ نيزد زم زانو

 .بود ريدلگ بينگاه كردم كه بدون ابر عج يبه آسمون آب نييپاهام رو جمع كردم تو شكمم و از پا ن،يآروم اومدم كنارش رو زم
 !رفت يكنان راه م يگرفت و پا به پام تات يكودك نوپا دست حروف رو م هيكم باعث شد هم كالمش بشم، مثل  كم
ذاشت رو قلبش و چشماش رو باز و بسته  يگفتم تنهام، دستش رو م يم يوقت. نداشت دهينگاه رنج كياز  ريبه غ يچيكردم، ه يم هيگر يوقت

 .جاست نيهست كه ا يكيفهموند كه هنوز  يم داد و بهم يكارش نشون م نيكرد و با ا يم
نتونستم به بنفشه به خاطر ازدواج با برادر . استاد اون شب و اون روزها موند كنارم يول. دميبهزاد نرس يبه عروس. بودم يماه بستر زدهيس

 . ديها به من رس دنيرسن نيتمام ا ياستاد به جا يول. بدم يبه بهار بابت مادر شدنش چشم روشن دميبگم، نرس كيشوهرش تبر
 يبه دست و پام افتاد فقط تونستم حاللش كنم، وقت يدستش به دست بنفشه هم نخورده، وقت يطاها التماس كنون اومد و قسم خورد كه حت يوقت

رفته  رهينتقام بگكه خودش هم دوست داشته ازش ا نيگفت به خواست بنفشه و به خاطر ا يمونه چون قرار نبوده بمونه، وقت يگفت با بنفشه نم
تمام مدت . بودم شينگاه مهتاب اهيس حيعمر زوار ضر كيمن ! به واقع من عاشق طاها نبودم. تو دلم به جز حس ترحم نبود يزيچ چيه. باهاش
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م و تونست يم. طيشرا نيتو سخت تر يدونستم حت يم انتيقلبم پنهون بود و من فكر كردن به اون رو هم خ يدوران تاهلم طاها تو پستو
 .اذن عقلم انجام داد يبود كه دلم ب يتاوان اشتباه نيا ياز عمرم هدر رفت ول الس كيدرسته . تونستم

 . كشم يمنت، منت رها رو م يگفت كه ب يكرد و استاد م يو آقا جون متواضعانه از استاد تشكر م شمياومدن پ يجون و مامان هر روز م آقا
حرف هم  يكه ب ديفهم يذاشتم رو پاش و اون م يذاشت و من دست م يبغضش نم يام حرف بزنه ولكرد بر يم ياومد سع يهر وقت م بهزاد

 . گهيم يفهمم چ يم
 نيكرد ع يم ريساعت د هياگه . ذاشتم يذاشت و من سر به هوا سر به سر دلم م يها و طنز كالم استاد هم استادانه بودن و سر به سرم م يشوخ

هاش،  يگرفت نه از اون توپ يداشت دوباره طعم شكالت م اميشدم، دن يكرد آروم م يزدم و تا در رو وا م يبال م مرغ سر كنده تمام اتاق رو بال
 يتو اون همه آرامش يشيبه بخار فنجونت غرق م رهيو خ يخور يو م ينيش يم نهيو سرد كنار شوم يروز بارون هيكه تو  ينه، طعم شكالت داغ

 .دهيكه بهت م
كردم، بانو تو  يخودم رو م يداشته باشه و من داشتم تمام سع يحساب يريكنم هر چه زودتر خوب بشم برام غافلگ يد اگه سعقول داده بو استاد

و من تو  نهيمن رو بب اديخواست ب يكرد تنم كنمشون و از استاد هم م يآورد و مجبورم م يم يرنگوارنگ محل يهر بار اومدنش برام لباس ها
تند  يعشق سركه  يچند ساله  يكردم اون شراب خمار كهنه  يدونم چرا حس م ينم. دميد يرو م نيو تحس ييبايز ايدن هيخوشگلش  يچشما

 .نبوده شيب ييو بدبو زيو ت
 ارميخواست دلش رو به دست ب يدلم م. فروغم رو پر كنم از نگاه شاعر استاد يخواستم نگاه ب يخواستم بلند بشم، م يخواستم خوب بشم، م يم

 . باشم يتونم قو يبگم منم مو بهش 
بودن به دو تا بال  يداد كه قو ادميكنارم موند و . روح موند و گرمش كرد و بهش روح داد ياسارتم تو اون اتاق سرد و ب يروزها و شب ها تمام

 هي ريشد، برم ز يبارون شد، يطوفان ميزندگ يداد كه هر وقت هوا ادمي. ستيطوفان و پرواز كردن ن يتو دنيداشتن و پر رومنديبزرگ و ن
آروم كردن طوفان  يبرا يآرامش اون سقف و راه ي هيتو سا نميبش. نگاه كنم مياز خوشبخت ايو با لبخند به خشم دن نميسر پناه و بش هيسقف، 

بنفشه از ال  ياز زندگ يخبركه  ييرو بلدم زمزمه كنم و منم تو لحظه ها يبه جاش هر چ. نكشم غيج. داد نزنم. داد خود دار باشم ادمي. كنم دايپ
 . كردم يزمزمه م د،يرس يمامان به گوشم م يحرف ها يال هب

بشم، دست گذاشتم رو دست مامان و با لبخند گفتم  يكه عصبان نيا يتا باهات حرف بزنه و من به جا اديخواسته ب يمامان گفت بنفشه م يوقت
 . برات حرف بزنه اديگفت چرا؟ بذار ب يوقت. اديبهتره ن

 :گفتم بهش
 نيا. سال گذشته اش ندارم كه خودم هم مقصرش بودم يو اند ستيبه ب يكار. حرومش شد ميسال از زندگ كي. باهاش ندارم يمن حرف ـ

مادر  هيباعث شد تنها بشم اونم . نفهمم يزيچ چيو ه فتميگوشه ب هي اميخبر از دن يباعث شد ب. رها بشه مهيباعث شد دانشگاهم نصفه و ن يآخر
 . ادين ديمامان، بگ ادين ديتنها، بگ

 :لب زمزمه كردم ريبعد ز و
  ستمين تيآشنا دميشن نانياز سخن چ «
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  ستميك ميتا بگو اوريرا ب خاطراتت
  ستياز موج خوردن سخت ن يهم صحبت يليس

  ستميا يم يكن يمهر يام هر قدر ب صخره
 » . اون اومد و سر زده بهم سر زد گرچه
*** 

 يو م شگاهيآسا اهيپر از گل و گ اطيتو ح ميرفت يشدم و م يهم قدمش م يگاه. برام حرف زد و من گوش دادم. دميت و من شنبرام گف استاد
زدم به  يگرفتم و بند م يحرفاش پند م ونيكرد و من از م يم تيحكا. خوند يرو به روم و برام شعر م ستاديا يو اون م يفلز مكتيشستم رو ن

 . شدم يتر م يو قو زمپر پروا
 . كه با خدا حرف بزنم گفت
 . ده يمن حرف بزنم اون كه گوش نم گفتم
 يول دميترس. نرفتم دنبالش يول دميترس. كه نكنه تنهام بذاره و بره دميترس. نكرد، به جاش بلند شد و رفت خمينكرد، چشم گرد نكرد، توب اخم

بود و دم  زيياول پا. از استاد نشد يخبر يو مهتاب باال اومد ول نيبه لب زمآفتاب بوسه زد . و همون جا منتظرش نشستم دميترس. صداش نكردم
كف دستام رو گذاشتم رو زانوهام و . آروم نشدم، گرم هم نشدم. بغلم و تو خودم مچاله شدم ريدستام رو گذاشتم ز. داشت يسوز هيغروب هوا 

 يسرم رو گرفتم باال و نگاه به آسمون. افتاد رو دستم يزيياز بارون پا قطره نياول. سرم رو دادم عقب و چشمام رو بستم و همه تن گوش شدم
 . اشكش در اومد يدلش به خاطرم گرفت و ك يشد و ك يابر يدونستم ك يكه نم مكرد
 . رو دستم ختيدوم و سوم و هزارم رو ر يدستم رو گرفتم رو به آسمون و ملتمس ازش بارون خواستم و سخاوتمندانه قطره  كف
عقلم رسوا  شيگذاشتم تا دلم پ. بكنن شونيو منتظرش شدم و اجازه دادم چشمام ببارن و اعتراف به دلتنگ شگاهيخوندم طرف در آساچر سر

 غيباال و ج دميو بدن خشك شده از اون همه انتظار رو كش مكتين يدستام رو گذاشتم رو لبه ها. عقلم رو بفهمه بيگذاشتم دلم سكوت عج. بشه
به در اتاق و دوباره  دميبرگشتم و رس. ومدين يآروم آروم برگشتم تو و رفتم دم پنجره و نگاه كردم، ول. ده ام رو در آوردمز زنگ ياستخونا

رو باز كردم و برس رو برداشتم  ميروسر يدست گذاشتم گره . ومديبزرگ بود و باز ن يايكه تنها سهم من از اون دن يرفتم دم پنجره، پنجره ا
منِ دل . زد يدل م شونينيريش. مزه مزه كردم يآب نبات چوب هيهام رو مثل  ييبلند شده بودن و هم زمان تنها بايكه تقر ييرو موها دميو كش

 . كنم و بلند بشم شيقاط ايخواست تا با شر دن يخواست، دلم شور م يتلخ م يحت يياهويدلم ه ،ييهمه تنها نيزده، خسته از ا
دست گذاشتم رو قلبم و . تاب شد يب. كرد زيدلم كودكانه جست و خ. بنفش خشك شد يكيدسته پالستدستم رو برس . به در خورد يا تقه

 .و به پاهام فرمان حركت كه نه پرواز كردن داد دياجازه خند يپرسشگر نگاهش كردم كه عقل ب
 يكه چشما ياصال خود آقا چشم قشنگاكبر من،  يمن، عل يخودش بود، استاد من، كاوه . طرف در دميرو با عجله سر كردم و دو ميروسر

 . داد ببخشم ادميكه  يكه نخواست غرق بشم، كس يكس. و آرومم كرد ديو بلع ديهام رو د ييقشنگش تمام تنها
ه ك يكه تمام مدت يكس. و زمزمه وار گفت فقط آروم باش نييبنفشه اومد و در نزده در اتاقم رو باز كرد، محجوبانه سر انداخت پا يكه وقت يكس

كماكان نگاهش من رو  يول دييسا يداشت، دستاش رو مشت كرده بود و دندون رو هم م يزد و پرده از دروغ بزرگش برم يبنفشه حرف م
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 . كرد يم مشدعوت به آرا
لو و آماده قدم برداشت ج هي نه،يخواسته من رو از طاها دور كنه تا طاها اون رو بب يدروغ بوده و فقط م شيبنفشه گفت حاملگ يكه وقت يكس

 . گرفته بودم اديبودم و درسم رو خوب  يمن دانش آموز خوب يمن شد ول يناگهان ديحركت شا يباش برا
 ييطاها اون روز، طاها. بود يعشق داغ نوجوان هيدور و  يخاطره  هيكه طاها رو از دست دادم نه، چون طاها فقط  نيا ينه برا. دلم شكست آره،

 !دميكش دكيتمام اون سال ها عشقش رو با خودم كردم و  ينبود كه من فكر م
كه تو صورتش تنها دو  يا بهيغر. ستين شيب يا بهيامروز برام غر يطاها نيا م،يكودك يسال ها يمن هنوز عاشق طاها افتميباره در كي به

 .هام داره ياز عشق كودك يجارياست اهيچشم س
گفت طاها پسش زده و  يوقت. پوزخند مهمونش كردم هيخوشبخت باشه، فقط  دشيجد همسر نيبنفشه گفت براش دعا كنم تا بتونه با حس يوقت

كرد و واسه  يم يباز خود سوز يكه شكسته بود و سوخته بود ول يكس ازش خبر نداره، باز هم فقط تونستم دلم براش بسوزه، دل چيرفته و ه
 .كردن يسوخت كه ناكس بودن و ناكس يم ييكسا

 :لب زمزمه كردم ريز
 ديبا يگاه. دانم يرا نم شيانتقام، كوچك و بزرگ يبه زبان باشد و به دل شعله  ديبا يگاه د،يگفت و اما نبخش ديبا يگاه د،يبخش ديبا يگاه ـ

 . كه حقش بود ميبرس جهينت نيسنگدالنه به ا د،يهم با يگاه م،يهم باش يجا
 . از همه برام برجسته تر و پر رنگ تره ياون گاه آخر دميعجب داما با كمال ت. رو انتخاب كنم يكياون همه گاه  نيتونستم ب ينم

 باميز يناخواهر. دعوتش كردم و خواستم كه بره رونيلبم به ب يطرف در رو تا آخر بازش كردم و با همون لبخند اعصاب خرد كن رو رفتم
 !بود، گفت رها من رو ببخش دهيصورتش رنگ پر

 . نمتيخوام بب ينم گهيفقط د! دمتيبخش گفتم
 ! دنيهمه ازم بر گفت
 . دميوقته از همه بر يليمن خ گفتم
 كنن؟ يمرخصت م يك گفت

 . زدن بخوابم غيحاضر رهام كرد و گذاشت شب ها بدون ج شهيهر وقت كابوس اون دو چشم سبز هم گفتم
تجاوز مردم رو فراموش  يت خاطره هر وق. كردن دختر كوچولوم خودم رو كنترل كنم و تشنج بهم دست نده اديهر وقت تونستم با  گفتم
 . كردم
 .يبنفشه بد كرد گفتم
 . دميبدم د گفت
 . برو كه بودنت برام عذابه گفتم
 . كنم دايببخش كه آرامش پ گفت
 .طرفم ديدر رو گرفت و در رو از روش بست و چرخ ي رهياومد جلو، دستگ كاوه
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 . ببخشش رها خانم ـ
 .بودم كه با حرف استاد به خودم اومدماومدن اون روز بنفشه غرق  يخاطره  تو

 تو؟ اميب ديذار ينم ـ

 .بد رنگ اتاق كه نه، به سلولم يها كييزده چشم از چهره اش گرفتم و دوختم به موزا شرم
 . دييبفرما د،يبخش يم ـ

 .واريد يگوشه  ستادميزمان از جلو در رفتم كنار و مظلوم ا هم
خوش  يصورت يرو تخت هيرو گذاشت رو تختم كه مامان براش  شييكادو يبسته . در رو باز گذاشت يمدت اسارتم ال نيداخل و مثل تمام ا اومد

رو پهن كرد عقب  كيكوچ زيگل ر ي چهيقال هيجلوتر و  ديرو كه سجاده اش روش پهن بود رو كش يكيكوچ ي چهيرفت و قال. رنگ دوخته بود
 .خودش ي چهيتر از قال
بلند شد و رفت طرف تخت و كادو رو برداشت و اومد طرفم . به نظرم نگاه كردنش هم پخته بود. نظر داشتم ريآروم و آهسته اش رو ز حركات

بزرگ شده بود و چه . كرد ياون سال ها فرق م ياكبر چقدر با كاوه  يعل نيا! نگاهم نكرد ميباز مستق يول. ام نشد رهيباز خ يول ستاديو مقابلم ا
 كرد؟ يرفتار م نيقدر مت نيآموخته بود كه ا ييها آموزه

 . نكردم يحركت چيبود، ه يبراق يآب يتو كاغذ كادو دهيچيكه پ يشكل يمربع ي هيهد. رو آورد باال و كادو رو گرفت سمتم دستش
 ازم؟ شيريبگ يخوا ينم ـ

خواست  يت تنهام گذاشته؟ دلم مخواست ازش بپرسم چرا اون همه ساع يبچه ها قهر كرده بودم و دلم م نيع. رو به عالمت نه تكون دادم سرم
خواست بهش بگم كه  يدلم م. منتظرش بودم يبارون و پشت پنجره كل ريخواست بهش بگم ز يدلم م ؟يبهش بگم كه از صبح تا االن كجا بود

 .خوام يرو م لشيدل يجور ناجور هي
 ؟يقهر كرد ـ

 .زد يكرد و حدس م يچقدر راحت من رو حس م. خوند يو مدفتر افكارم ر يچقدر راحت حرف نانوشته . ديفهم يراحت من رو م چقدر
 كه بگم رفتم؟ نيچون بدون ا ـ

 . كردم دييتكون سر حرفش رو تا با
 دلت تنگ شد؟ ـ

 .زد يكالمش خنده موج م تو
 دلت تنگ شد؟ ؟ينگفت ـ

 . دمينه ترس ـ
 يعنيكه االن هستم؟  ييجا نيا دميچقدر سخت رس يدفكر نكر رم؟يذارم م يم يفكر كرد يعنيتنهات گذاشتم؟  ينكنه فكر كرد ؟ياز چ ـ

و  ريرو ازم بگ نيحاال هم ا ؟يبه خودت ترس راه بد يو تونست يتا به گرد پات برسم؟ چطور هنوز من رو نشناخت دميچقدر دو يفكر نكرد
 . رفتم چرا ينيبازش كن تا بب
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 . گذاشتش تو دستم باال و ديسمت چپم رو گرفت دستم رو كش نيآست يدست راستش گوشه  با
 .نيبش دهيجد چهياون قال يبازش كن اما اول برو رو ـ

 . كه آورده بود ينرم و نو و خوشگل ي چهيرو از پام در آوردم و پا گذاشتم رو قال يكيپالست ديسف يجلو بسته  يها ييو دمپا رفتم
و  رونيب دمشيكش. اتاق كيكوچ يتو فضا ديچيپ اسيخوش  و بازش كردم كه عطر دميچسب هاش رو كش اطيزانو نشستم و آروم و با احت چهار
براق  يها يبا نخ زر يبزرگ و برجسته ا... ا يكه كلمه  يمخمل قرمز رنگ يتاش رو باز كردم، سجاده  چه،يكبود افتاد رو پام و قال اسي يانبوه

 .رنگ ياقوتي حيتسب هيو بزرگ  يمهر گل هيو  ديدست سف كي يچادر و مقنعه  هيشده بود، به همراه  شتهروش نو
 .نگاهش كردم يسوال

 . امروز دلم خواست بدمش به تو يول. عروسم از كربال آورده بودم يرو برا نيا ـ
تو سرم و  ديچيعروسم پ. از حد معمول باز شدن شتريچشمام ب. دهنم خشك شد. قلبم فشرده شد. چهيرو باز كردم و سجاده افتاد رو قال مشتام

 . لحظه تنها شدم كي. سر خورده شدم. شدم نيسنگ. شل شدم. بدنم يخورد به تمام اعضاانعكاسش برگشت و 
 . شدم كه برم و باز به خواب پناه ببرم كه مانعم شد بلند

 . ميبا هم قامت ببند ايو ب ريمن وضو دارم؛ تو هم وضو بگ ـ
 . خوام يو گفتم كه نم دمينكردم؛ لب برچ نگاهش

 . شهيفقط روت نم يخوا يدونم م يمن م به لبخند باز شد و گفت لبش
 .رو خواستم بهم نداد يخدا هر چ گفتم
هان چقدر؟ حداقل االن تو عشق  ،يشد ياون عاشق بنفشه است چقدر خرد م يديفهم يو م يشد يصالحت نبوده، فكر كن اگه زن طاها م گفت

 . باهات بوده شهيپس بدون خدا هم! شيدون يم انتكاريكه امروز خ ييطاها نينه ا يو باورش دار يكه باورش كرد ييهمون طاها يطاها رو دار
 . خوام يمن دخترم رو م ؟يدخترم چ گفتم
 . من دلم روشنه دهياونم بهت م گفت
 . بار ببارزم نيخوام ا يمن نم گفتم
 رتشيباز ازت بگ ايپس بجنگ براش نذار دن گفت

 يپهلو يزهرا و خاطره  يعطر تن فاطمه  يبود بو يداد و هر چ يگناه نم يبار بو نيكه ا يو من رفتم وضو گرفتم و نشستم سر سجاده ا گفت
 . شكسته اش بود

بال زدن محكم  هيشد  نيمناجات كردم و ا نيخودم شرمگ يبستم و هم قامت به اون مرد بلند باال اقتدا كردم بهش و نماز خوندم و با خدا قامت
 .ميپروانگ يبزرگ و دوار آسمون آب يتو پهنه 

كه  يمادر. بود و محسن سقط شده اش يكه تمامش غصه مادر پهلو شكسته ا يرضوان يبرد تا روضه  يمن رو م اسشي يكه بو يسجاده ا يرو
 !اندازه است كيدادار به  دگاريكردم، كه ما مادرها مقاممون نزد آفر يرو درك م شيمادر
 يبرد تا گود يم. برد تا كف العباس يم. شش گوشه حيبرد تا ضر يرو مآدم  بشيتربت و س يكه بو يبزرگ يگذاشتم رو اون مهر گل سر
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برد تا خود  يم. داد يزد و همراه با امامش جون م يزد و م يزد و م يافتاد اون تو و دست و پا م يكه هر سال عاشورا دلمون م يگودال قتلگاه
 .ـربالخود كـــــ

گذاشتم خدام وسعت . زنيبر رونيبنده وارم ب يها ياشتم اشكام از پشت حصار دلتنگچشمام رو بستم و گذ ن،يدستام رو گذاشتم رو زم پشت
 .بودم شيو بفهمه من بنده چقدر دلتنگ خدا نهيهام رو بب يدلتنگ

 : كردم زمزمه
فكر ! يگردون يو رو برم يشنو يكردم م يفكر م! يشنو يكردم صدام رو نم يمن نادون رو ببخش كه فكر م. خدا جونم، من رو ببخش! ايخدا ـ
 !ياستغاثه هام رو بشنو يخوا يكردم نم يم

 ! گله دارم ايخدا
 . دلم دلتنگ عسلم شده! تركه، خدا جونم يدلم داره م ايخدا
و انگار  يمادر باش. ينكن يو مادر يچقدر سخته مادر باش ،يدون يدونم كه م يم. رو ندارم شيطاقت دور گهيخودت قسم د يبه خداوند ايخدا

 . نباشه خطابت كنه يكيو  يادر باشم. يستين
من اگه قد ناله اش  يرو به لرزه در آورد، ناله  تيايكه كنار گودال قتلگاه ناله اش عرش كبر دميقسمت م ياون مادر يشكسته  يبه پهلو ايخدا

 قد همون كه التماس و بغض داره، نداره؟ ست،يناله دار ن

 ....كه نيگفتم و گفت تا ا. دميتو اون همه سال عبادت دخترانه ام گفت و نشن اون چه رو كه دميگفت و شن د،يو خدام شن گفتم

باز  شييخدا يها يتمام مهربون يدلم به رو يكنار درگه درگاه با عظمتش چشمام رو بسته بودم وقت. خوابم برده بود اسميپر از  يسجاده  كنار
 . شده بود

 ميكيپالست يها يدمپا. دست گذاشتم و بلندش كردم. نييز رو شونه ام سر خورد و افتاد پاا يزيشدم و نشستم و هم زمان با بلند شدنم چ بلند
رو،  رهيآروم دستگ. بار كامل بسته شده بود نيباز ا مهين شهيدر هم. كنم كه تو اتاق نبود دايچشم چرخوندم تا صاحب اون كت رو پ. رو پا كردم

چشم و نور كردم و سرم رو به چپ  ليدستم رو حا. ساكت و بد زنگ بخش چشمام رو زد يروراه يها يو هم زمان نور مهتاب دميكش نيرو به پا
چقدر . بود دهيچقدر معصوم خواب. كتش رو تو دستم گرفتم و رفتم طرفش ي قهي. دمشيسمت راست د يفلز مكتيو راست چرخوندم كه رو ن

 .سوخت يتوجه پروانه صفت م يمن گناهكار ب يپاگناه بود كه  يب
 يگشتم كه فروغ باهاشون حرف م يجلوتر و رفتم كنار پنجره و تو اون همه ظلمت دنبال ستاره ها دميروش و چادرم رو كش دميرو كش كتش

 .گشتم يم يزيچ ،يچشمك ،يروزنه ا ،ييتو اون همه ظلمت دنبال كور سو. زد
 يفكر م شهيكه هم يشونيهمون پ. زهرا زيد به تربت عزكه بعد از مدت ها بوسه ز يشونيهمون پ شه،يش يداغم رو چسبوندم به سرد يشونيپ

كه آقا جون بعد از هر مالقات بوسه  يشونيهمون پ. بود ياهيس نيشد باز هم به ا يكه اگه هزار بار از سر نوشته م يكردم، موقع نوشتن سرنوشت
 . شد يم دهيقلبم به آتش كش و دميشن يرو م يديلبش شرمنده ات هستم حاج مج ريز يزمزمه ها نيو من از ب بهشزد  يم

كه چادر نماز خان جون رو سر من و كت  ييبه اون روزها. مجنون يطاها هيدل عاشق و  هيكه من بودم و  يرو بستم و برگشتم به روزها چشمام
 ينم يباز نيا يوقت قاط چيكرد و ه يكودكانه مون م ينگاه باز يدادن و بنفشه با دلخور يكردن و دست به دستمون م يرو هم تن طاها م ييدا
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و به  شيداد به قلب و عقل ناراض يابروهاش و گرهشون م نيانداخت ب يزدن آقا جون اخم م يوقت بزرگترها حرف از من و طاها م ره. شد
رد كه ما كجا ك يبه پا م امتيكرد، آقا جون ق ينازكش م يمهمون لب ها يلبخند مچهيكه مامان ن يبه روز ياما وا. كرد يسكوت م يياحترام دا

 . روزه ها ينماز ب يصد درجه بدتر از اون ب شنينداشت كه پسرهاش م ندهيكه آقا جون خبر از آ! نماز روزه ها كجا يبمطربا و  نيو ا
 تيقعوا ونيكه رها شده م ينگاه كردم به رها. راهرو نگاه كردم يپر لك و بارون خورده  ي شهيتو ش رميرو باز كردم و به انعكاس تصو چشمام

 . تنها يتلخ، تنها، تنها يقيها و حقا
 ستاره ها چه شد كه در نگاه من يا....  «

 آن نشاط و نغمه و ترانه مرد؟  ديگر

 ستاره ها چه شد كه بر لبان او  يا

 » گرم عاشقانه مرد؟  يآن نوا آخر
ابر  اهيماهش دزدانه از پشت چادر س يكه گاه يابر مهيناون شب  يكيبرقا رفتن و من تو تار. به پا كرد يآسمون چه ولوله ا ياهويشد و ه رعد
 يم ادميطاها رو  يكه چشمك زنون چشمكا يدور يرفت نگاهم رو دادم باال و دوختمشون به ستاره  يكرد م يم يو ناز ديكش يم يسرك

 يعبادتشون م گهيد يكيو صورت كه هر روز ت ييبه چشما. ستيكه تو اون لحظه شك نداشتم جاشون اون جا ن ييچشما چشمك ادي. انداخت
من  گهيكه د ييگرفتن، به چشما يكردن و من رو به باز يرو تجسم م يسبز يمن، چشما يتو چشما شونيكه تمام مدت عاشق ييبه چشما. كرد

 :لب ادامه دادم ريوار و ز مهچشمام رو بستم و زمز. رو نخواستن
 رود يرفته است و مهرش از دلم نم....  «

 ، چه شد كه او مرا نخواست؟ ستاره ها يا

 ستاره ها، ستاره ها، ستاره ها  يا

 ديار عاشقان جاودان كجاست؟  پس

 »  فروغ
رو داده رو تن  شونينيآشنا رو باز كرده و سنگ يهست كه اون چشما يرفت كس ادميخودم غرق بودم و  يدعاها و اگرها و چراها يايدن تو

 اديص ياون شب طوالن يروشن كيكه تو تار يسر چرخوندم طرف صاحب اون نگاه، صاحب اون نگاه چشمام رو باز كردم و. چادرم ريز دهيپوش
دونستم  يرو كه نم يزيشدم، انگار هنوز خواب بود و باور نداشت چ شيرگيبه خ رهيخ. نگاهش رو به دام انداخته بود يپا زيگر ينگاهم آهو

 .هست يچ
 !رها اديچقدر چادر بهت م ـ

 . نيانداختم پا سر
 بكشم، بگو، چقدر؟ ديبا گهيچقدر د. نگاهت كنم ريدل س هيبذار  ر،يسرت رو باال بگ ـ

و كتش رو به چنگ  نيبود باعث شد سر بندازه پا يهر چ يول! دونم يخداوند رو نم يدوستانه  يليس ايهوا بود  ياون سوزش از سرد سوز
 . رونيو با عجله بزنه ب رهيبگ
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 . نباشه طانيبزم نگاه، ش نيرو كه رفت تا مهمان ا شيرو تونستم حس كنم و مردونگ شيطاقت يب. بخند اومد رو لبمرو محكم تر گرفتم و ل چادرم
 نگاهت يايتالطم در انيم «

  ستيلنگر لبخندت
  اهيس يكف بر لب آورده  يايدر نيا در

  تيموها ريمواج حر شط
 آرامشم را  ساحل

 كند  يم وانهيد

 دلت  يتارها انيشود در م يپنجه م دلم

  تينوازم بر چنگ صدا يم
  تيرقصم بر وسعت عاشق يم
 زنم  يم اديو فر تيها يدوم در دشت مهربان يم

 » . شده ام عاشق
 رها مهربان؟ ـ

 .رو دادم به پرستار خوش رو و مرتب بخش نگاهم
 .يرو جمع كن لتيكمكت كنه كه وسا ادياالن همراهت م زم،يعز يمرخص ـ

 . بهار اومد داخل و من رو بغل كرد ،يگفت رها شد يبهتر بود م ،يگفت آزاد شد يشد، بهتر بود م ياورم نممرخص شدم؟ ب مرخصم؟
 لت؟يها رو جمع كنم؟ كجان وسا يچقدر من خوشحالم چ يوا. باالخره تموم شد رها. قربونت برم، تموم شد يآج ـ

 . بود ومدهيبود ن ميحاال كه وقت آزاد. باشه، نبودش يستيال كه بامن منتظر بودم، حا گه؟يم يچ دميفهم يبه در دوخته بودم و نم چشم
 كو؟ لتيوسا گميرها با تو هستم؟ م ـ

 .خوام يو چادر و جانمازم نم چهياز اون قال ريكدوم رو به غ چيه ـ
 . كشوندن يوانگين رو به دكه من ز ينامرد يمردها يايپا گذاشتم تو دن يو من تنها ومديكردم باز ن يبودم ازش، هر چقدر وقت كش دلخور
و تاش رو  رونيب دمشيكش. دستم رو زد يزيبهار بپوشونم كه چ ديمانتوم تا لرزش دستام رو از د بيبه راهش بودم، دست گذاشتم تو ج چشم

 .باز كردم
 مبارك  تيخوش رنگ و خوش خط و خال من پروانگ يپروانه  «

 نت باشه وجود مهربو يها گوارا قتيحق يتو آسمون آب دنتيپر

 » اكبر  يعل
 . كه پروانه وار سوخت يپروانه ا يوبوسه زدم بر پروانگ دميگذاشتم كف هر دو دستم و آوردمش باال و عطر خوش قلمش رو بلع كاغذو

رو به  فمياسپند رو چرخوند دور سرم و بهزاد برادرانه تن نح يو طال كيمنقل كوچ ياشك يمامان با چشما. كرد يپام قربون يجون جلو آقا
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 .هيخال يليحضورشون چشمام رو بستم و اعتراف كردم كه جاش خ تيو من تو امن ديآغوش كش
 

 :كميو  ستيب فصل
 سالنه سالنه «

 روم يم رونيب التيخ از

 شوم يم التيخ يب

 كه از تو گذشت ياليخ يب

 كه قرار نبود بعد از تو شاعر شود و  ياليخ يب

 رديفروغ را بگ يجا
 سالنه  سالنه

 شوم يم التيخ يب

 ». برم يباره از تو م كي و
 .كم بود ميو رها يتو خوش يزيچ هيگم كرده بودم، انگار  يزيچ هيكالفه بودم و انگار  ومد،يبعدش هم ن يروزها و روزها اون

 .خودم يخوام برم خونه  يآقا جون گفتم م به
 : گفت

 نه  ـ

 : گفتم قاطعانه
 .آره ـ

 : گفتم
 .خواد ياستقالل خودم رو م دلم

 : گفت
 .خودت يباال همش برا ي طبقه
 : گفتم

 .خودم يفقط خونه  ـ
 .اكراه قبول كرد با
باغچه خشك و خزان  ف،يكث اطشيح. كه تركش كرده بودم نبود يخونه اون خونه ا نيرفتم، ا يكاش نم يا يول. پر زدم طرف خونه ام يشاد با

 .استاد هم نبود نيپر خاك، ماش نميزده، رو ماش
خونه ام  يخاك و نا و خفه  يو داد باز شد و بو غيج يانداختم كه در با صدا ديكل. رنگ آپارتمانم رهيو ت يبه در چوب دميا رو رفتم باال و رسه پله
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 . اومد به استقبالم
 فين غرورم بالتكلموندن و رفت نيب. ديباال چرخ يسمت چپ طبقه  يراستم رو از كفش در آوردم و گذاشتم داخل كه سرم به طرف پله ها يپا

و فعل موندن رو صرف  سميباال رفتم تا بنو يكيبودم كه معلم احساسم به دانش آموز قلبم سرمشق رفتن داد و من قلم به دست پله ها رو دو تا 
 . كنم
 .طور نيهم هم يشميسبز  يكرم رنگ نبود، پادر ياز جا كفش يخبر. دميرس يوقت نم چيكاش ه يكه ا دمياما، رس دميرس

 .و بعد در زدم، بعد با مشت و لگد افتادم به جونش يو بعد دو زنگ يزدم، اول تك زنگ نگز
 زدم استاد؟ اديفر

 كــــــــــــاوه خان؟ دميكش غيج

 :نشسته رو تن در و ناله كردم يرو چسبوندم به در و كف هر دو دستم رو گذاشتم رو خاكا ميشونيپ
 !اكبر، باز كن، منم، پروانه يعل ـ

نشستم . باشه شميكه پ اديترسم م يم يدونه من از تنها يم. اديگفتم االناست كه ب رونه،يكس اون تو نبود، گفتم حتما ب چيكس نبود، ه چيه يول
سرد  ومد،يشب شد و ن ومد،ين يول. معلوم نبود دشونيكه رنگ سف يپر از گرد و خاك يو سرد پله و سرم رو چسبوندم به نرده ها خيرو سنگ 

 !چقدر دلتنگ بودم، چقدر دل سنگ بود.ومديكردم و ن خي مد،وين وشد 
 .كه شد، كه تار كرد خت،يرو تار كنه، كه ر دمياومد كه باز همسفر لحظه هام بشه، اومد كه د زه،ياومد كه باز بر اشك

 ! دوست يدلم گرفته ا «
 با من هيگر يدوست، هوا يگرفته ا دلم

 كجا روم، كجا من؟ زمياز قفس گر گر

 ندانم يبه گلشن يروم، كه راه كجا

 ».... برگشودم به كنج تنگنا، من دهيد كه
شدم، از اون دور و به  ياز استاد دور م ايدن هيپله  هيو انگار با جا گذاشتن هر  نيياومدم پا يبه دو باال رفته و دونه دونه و با سست يها پله

 . كيخاطراتش نزد
 دل نه بسته ام به كس دل، نه بسته كس به من «

 تخته پاره بر موج رها، رها، رها من چو

 كينزد نهيمن هر آن كه او دور، چو دل به س ز
 ».... از او جدا، جدا من ك،يمن هر آن كه نزد به

 .همه بغضم رو ببلعن نيدهن باز كرده بودن تا من رو ا شيو به پشت سرم نگاه كردم، انگار تمام سكوت اون جا و تنها برگشتم
 يينه باده در سبو ،ييسو نه چشم دل به «

 آشنا من اديبه  ييتر كنم گلو كه
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 بودنم چه افزود؟ نبودنم چه كاهد؟ ز

 به پاسخ كه زنده ام چرا من؟ دميگو كه

 يها نهفتم در آسمان ابر ستاره
 .با من هيگر يدوست، هوا يگرفته ا دلم

 » يبهبهان نيميس
 يگفتم چقدر قشنگه وقت يوقت. روز در غم نبودنش بخونمش هيكردم  يوقت فكر نم چيشعر رو برام خوند، ه نياستاد ا يوقت! ريبه خ ادشي

 . شعر رو مزه مزه كنم نيا يبايحالت ز نيروز با غم دارتر هيكردم  يقشنگن فكر نم يخانم بهبهان يشعرها يگفت همه 
 . ف زدم و حرف زدم و حرف زدمخدام حر يرو پهن كردم و نشستم و با سكوت برا اسميپر از عطر  يخونه و سجاده  برگشتم

 .چشم قشنگم يآقا يشد به جز از قدم ها يبلند م زيگوش دادم كه از همه چ يياون شب به صداها تمام
 . و رفته ادينم گهيد هيسال و اند كيرفتم دانشگاه گفتن . كنم داشيزدم كه پ يبه هر در. ماه گذشت كي

ازش  يگرفتن خبر يمرغ سركنده برا نيع. گفت خونه رو فروختن و رفتن ييآقا هيهم دادن و دست آخر  يبانو جواب نم يزدم خونه  زنگ
 . زدم يبال بال م

گله كرد كه چرا تو  يبرداشت و كل يتيگ. خونه اش رو گرفتم يشماره . اوردياز اون دلم طاقت ن شتريكه ب نيشد از بهزاد بپرسم تا ا ينم روم
 .چقدر حسرت حس خشك شدم رو خوردم. مادر شدنش گفت يچقدر از حس تازه جوانه زده  .تنهاش گذاشتم شيسخت باردار تياون موقع

دونه قرار بوده برگرده  يازش خبر نداره فقط م يليسراغ استاد رو ازش گرفتم، گفت خ ينيمقدمه چ يرو گرفت با كل يبهزاد گوش يوقت
 .سيانگل

 . رفت و سقوط كردم ادميباره بال زدن  كيه ب. شد يمتالش اميباره دن كيبه . باره هوا كم آوردم كي به
 ! نه ـ
  ؟ينه خواهر يچ ـ

كه باهاش داشتم و شدم  يرو گذاشتم سر جاش و دلشكسته و بال خسته نشستم لب بوم خاطرات مشترك يپاسخ دادن به سوالش گوش بدون
 .هاش يكبوتر جلد مهربون

 .ومديدلتنگ تر شدم و باز ن ومد،يدوم شد و باز ن ماه
 يشعرهاش رو م يقلبم سخت بهونه . ها عادت كرده بودم، خو گرفته بودم يتنها نيمن به ا يول. كردن تنهام نذارن يم يام سع ونوادهخ

و آدماش  اياز دن. شدم يم ليآب راكد به مرداب تبد هي نيكم كم داشتم ع. رفتم يخوش صداش، تو سكوت خونه فرو م يدلتنگ ملود. گرفت
 .عشق كنج خونه نشستم نيا نينش تبودم و عزل دهيبر

 يم شهيپرده و ش ريبرق نگاه مشتاقش رو از پس حر يكينشست و من تو تار يكه م يجا. باغچه بود يو نشستن لبه  اطيرفتن تو ح حميتفر تنها
 : باال و زمزمه كردم ياتاق طبقه  يبدون پرده  يزل زدم به پنجره . دميد
 !دوباره وصلش كن ايب دم،يمن كه بر ؟ياريتاب مرو  دنيهمه ند نيتو؟ چطور ا يكجا ـ
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من پروانه ! كرد، آره من پروانه بودم يم دنميكه دعوت به پر يپروانه ا هيرنگ،  ديكوچولو سف يپروانه  هي. نرم از رو دستم رد شد زيچ هي كه
 .بود نيعشق بپرم و بسوزم كه كار پروانه هم نيا يپروانه صفت دور شمع وجود ستيبا يم! شده بودم

غبار از روش گرفتم و روزها و ماه ها شروع . رو در آوردم و با هزار زحمت بردمش باال مياطيگفتم و بلند شدم، رفتم طرف انبار و چرخ خ يعل اي
 يم شعر فروغ بود كه وصف حال اون روزم نيدرس و دانشگاه هم شدم و باز ا ريگ يدوختن پ نيكردم به دوختن و دوختن و دوختن، و كنار ا

 .شد
 ام دهينگاه كن كه غم درون د «

 شود يقطره قطره آب م چگونه

 سركشم اهيس ي هيسا هيسا چگونه

 شود يدست آفتاب م رياس

 كن نگاه

 شود يام خراب م يهست تمام

 كشد يمرا به كام م يا شراره

 برد يبه اوج م مرا

 كشد يبه دام م مرا

 كن نگاه

 آسمان من تمام

 ».... شود ياز شهاب م پر
 . براش حرف بزنم ريدل س هيكنم و  داشيپ يو عرف دلياشعار حافظ و ب نيخواستم ب يم. خوندم اتيو ادب يانتفاع ريدانشگاه غ رفتم
*** 

 . كردم كه تلفن زنگ خورد يرو آماده م يدو صبح بود و داشتم سفارش خانم مغرب يها يكينزد
 . برداشتمرو  يخوب نبود، با عجله گوش اديحال آقا جون ز دم،يترس

 الو؟ ـ

 . بود و سكوت سكوت
 بله؟ ـ

 . ومدين يصدا باز
نه،  ،يزييپا يخش خش برگ ها يباينه به ز يخش خش. كه پر از خش خش بود يسكوت. ادامه داشت ياديز يزنگ و سكوت ها شب ها نيا و
 .يشب بارون هيتو  روايها رو د هيمثل خش خش كردن سا يزيچ هيروح،  هيراه رفتن  هيو شب يبه ترسناك يزيچ هي

 يشناختم، م يخش خش و نفس ها رو م نيشده ام ا ريهم اس ديانگار ته ذهنم، تو خاطرات فراموش شده ام، شا ومد،يصدا خوشم ن نيا از
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 . كردن يم دنيشناختم و از شناختن و انكارش بود كه دستام شروع به لرز
ام كز كرده  نهيس يكه قلبم ترسون و لرزون گوشه  هيدونستم ك يانگار م. كرد يم ادينفس ها رو فر نيدر پس ذهنم، صاحب ا يزيچ هي انگار

 .بود
 . شب دوباره زنگ زد و دوباره با ترس برش داشتم اون

 لو؟....ا ـ

 رها؟ ـ

 يمثل وقتا ،دميترس يموشك و بمب م يكه بچه بودم و از صدا يمثل وقتا. از دستم افتاد، نشستم رو دو پام رو دست گذاشتم رو گوشام يگوش
 . ذاشت بترسم ياومد و نم يكه طاها م

دلم بدون تقال نشست رو تار  يپروانه . و تكون تكون خوردم و خاطرات اون همه سال هجوم آوردن به ذهن خسته و زنگ زده ام نشستم
 .رو داشت دنشيكه قصد دوباره بلع يعنكبوت

با . كردم دايكمد رو پ ديكمد جعبه رو در آوردم و از تو اون كل ياتاق و از باال رفتم طرف. رو گذاشتم سر جاش يگوش يو بدبخت يهزار سخت با
 ديكه شا قينفس عم هي دم،يكش قينفس عم هيچشمام رو بستم و . رونيب دميدر كمد رو باز كردم و آلبوم رو كش دهيترس يلرزون، با قلب يدستا

 زير يعكسا نيصاحب اون خش خش ب يو برگ اول رو باز كردم و چشمام در پ نشييدست گذاشتم پا. نشد يبشه، ول مياون حالت خفگ ي ارهچ
نگاهم زانو زد، چشمام بسته شدن، اشك . ستادنيا ديكاو يانگار من رو م نيبه لنز دورب رهيو درشت گشتن و گشتن تا تو مردمك چشماش كه خ

 .خودش بود، خود خود نامردش. هم فرستادن يدستام دو برگ آلبوم رو باز به هم آغوش م،رو گونه ا ديچك
مثل آوار رو  يپر بود از دو دست كه گاه ،يقيحق يها يديو نا ام يواه يدهايرو كه تمامش پر بود از ام يرو گذروندم، شب يشب شب سخت اون

 .دميكش يم غيكردن و من ج يلمسم م صانهيكه حر يشدن، پر بود از دو دست يسرم خراب م
 دميسف كينا يقدم بزنم، در آپارتمان رو باز كردم، كفشا يگرفتم برم پارك و كم ميكه شدم تصم دارياز خواب ب. بودم دهيشب رو بد خواب تمام

 . شدم يمرد ي نهيبه س نهيكه س رونيپام رو از خونه گذاشتم ب دميرو پوش
 منزل مهربان؟ ـ

 . بله ـ
 . ديجا رو امضا كن نيلطفا ا ـ

 . پختن يكه انگار روزها بود روشن مونده بود و آماده  يكوره ا نيكوره داغ بود، ع هي نيع بيگرفتم، اما عج ليرو تحو نامه
كه مرد نبود،  يبرد به اون اتاق، برد به اون تخت، برد كنار مرد. شيثابت موند كه من رو برد به ده سال پ يكردم، چشمام رو رها خانم بازش

 يبه داد من و دردها اديتا ب رونيب دمشيكش يكه اون روز از تو بغل زن يد كنار مردبر ؟يچ يعنيترس  ديفهم ينامرد هم نبود كه اگه بود م
 .احساسم ي شهيزد به ش يكه كنارم نبود، مقابلم بود و سنگ م يبرسه، برد كنار مرد مانميزا

از عسل برام  يخبر ديفتم شاگ. اوردميطاقت ن يول فتهيو نون كلماتش ب اي يخواست چشمام به خط نحس و شكستگ يدلم نم. اش كردم مچاله
 . داشته باشه
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 .نشستم و بازش كردم و با كف دست چروكاش رو صاف كردم مكتين نياول رو
 سالم رها خانم  «

 يم ،يمن رو هم بخوا ديخواد با ياگه دلت عسل رو م. پلكه يدوباره برگشته و داره دور و برت م ياون جوجه فكل دميدلت رو بردن، شن دميشن
 ! كه چقدر دوست داشتم يدون يم! قدر دوست دارمكه چ يدون
 يايو باهام ب يمادر مهربون حرف گوش كن هيزن خوب و  هي نيع هيكاف يخوا يعسل رو م اگه

 ». رضا ديحم شوهرت
 . به جاش مردم و زنده شدم دمينترس. داخلش نبود ديجز تهد يدلخوش چيه يو باالش كردم ول ريبار خوندمش؛ هزار بار ز چند

. كردم مشينامه رو تا كردم و از وسط دو ن. ازش متنفر بودم. وادار به تكرار اشتباهم كنه ميخواست با كمك مهر مادر يباز برگشته بود و م ناو
هر برش رو برش دادم و گفتم ازت . لب تكرار كردم كه ازت متنفرم، هر دو برش رو گذاشتم رو هم و باز نصفش كردم و گفتم ازت متنفرم ريز
زدم ازت  اديبه رقص و فرود برف گونه شون فر رهيباال و خ ختميرو ر زاشير زيبلند شدم و ر. دلم كم نشد ينياز سنگ يچيه يول. نفرممت

 . متنفرم
سفارش رو  يمن كل يول. آقا جون يخواست كه برگردم خونه  يمجبور شدم به بهروز بگم و بهزاد نگران ازم م. ادامه داشتن دهايها و تهد نامه

 .مگه مجبور باشم رونيتونستم و قول دادم از خونه نرم ب يدستم بود و نم
. از كجان ديشد فهم ينامه هاش بدون آدرس فرستنده بودن و نم. ازش نبود يرد چيه. شدن ليبه ماه تبد اهشيحضور س يتو هول و وال روزها

 . چيه گهيپست اهواز رو داشتن و د يفقط مهر اداره 
خدا رو شكر انگار  يول. روندم كه حد نداشت يرفتم و م يخواست برم دانشگاه چنان با ترس و لرز م يم يوقت. گوشم خيبود، ب كمينزد پس

 . بود و كم كم ترسم كمتر شد يحضورش فقط كاغذ
و فرو رفته بود  قطره آب شده بود هيطرف نبودن استاد كه انگار  هيعسل و از  دنيند يطرف غصه  هيفشار روم بود، چقدر سخت بود از  چقدر
 .نيتو زم

 . عسل نباشه كمترش هم نبود دنيند يكه اگه قد سخت ياستاد گذشت، هشت ماه دنيماه از نبودن و ند هشت
دخترم  يالكرس تيكنار آ تشيرو به ن يالكرس تيهشت ماه گذشت و آ. هشت ماه توسل خوندم نيا يماه گذشت و به قد تمام هفته ها هشت

 .فوت كردم كيهم نزد ديدور شا يليخ يخوندم و به جا
دلم . شباهت هم نبوده يقصه . ستيدوست داشتنش عادت ن دميفهم يشدم و م يدلتنگش م شتريروزش ب كيكه با گذشت هر  يماه هشت

 .كرد يجسمش رو طلبكارانه، طلب م يخواست و جسمم فاصله  يرو م بشيدلتنگ دلش شده بود، نگاهم نگاه نج
 .خواست باور كنم ينم يول هيدونستم ك يكه م يكيدر انداخته بودش داخل،  رياز ز يكي ارهيب يكه پستچ نيا يجابار نامه اش رو به  نيا

 يم رونيآتش ب يبود كه ازشون شراره  اهيو س زيشد و فقط دو چشم ر اهيلحظه انگار همه جا س هيلحظه هنگ كردم،  هيرو كه باز كردم،  نامه
 . ختير

تمام طول . نظر داشت ريپس من رو ز. بود يپس حضورش واقع. بود دهيپس من رو د. اديم يليشكل به صورتت خ يبعمر نكينوشته بود ع برام
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رو جمع كنم و برم  ميضرور ليوسا ديگرفتم صبح به محض طلوع خورش ميتصم. دميپر ياز جا م ييبا هر صدا. اون شب رو با ترس گذروندم
 يم ديحضور حم زيدلم از سنجاق ت يپروانه . رونياز خونه بزنم ب ييتنها دميترس يچون م. دنبالم اديببهزاد هم گفته بودم  به. آقا جون يخونه 

دوش  هيمنم  اديسماور رو زدم به برق كه تا آبش جوش ب. چشم باز كردم يو چه موقع خوابم برد كه صبح با سر درد بد يدونم ك ينم. ديترس
از اون  يچيه. از اون كثافت روش كم نشد يچيه يول. دوش آب سرد گرفتم و شستم ريوز رو زاون تجا يآورده  ادي بهتن خسته و . رميبگ

 .از ذهن زن شده ام پاك نشد يچيخاطرات شسته نشد، ه ياز دمل سر باز كرده  ختهير رونيچرك ب
 ييموها رم،يكردم نم موهام رو بگ يسع رو گرفتم و يدست يحوله . ها رو هم پام كردم يحوله ا يپوش قرمز نرم و نازكم رو تن كردم دمپا تن

توام با  يحس. داشت ييرشد كرده بودن كه حس رها يكه از ته زده شدن و االن رو سر رها ييموها. ها كوتاه شده بودن يليكه به خاطر خ
 دميرو كش ينهار خور يصندل. گذاشتم كنارش كيبرش ك هيو  ختمير يچا ميگل صورت ديتو فنجون سف. رو آماده كردم يچا. ديشد يدلتنگ

از دلم وعده  يياومدن و زنگ زدنش كه جا يشدم به بخارش و غرق شدم تو چرا رهيفنجون رو با هر دو دستم گرفتم و خ. عقب و نشستم روش
فت زنگ در، دست چراها رو گر يغرق بودم كه صدا. اش طعم بد بودن و اومدنش رو گهيطرف د هيداد و  يعسل رو بشارت م دنيدوباره د ي

 .ترس و دلهره يايدر ونياز م رونيب ديو من رو كش
 ه؟يك ـ
 خانم رها مهربان؟ ـ

 د؟يبله بفرما ـ
 .خانم دينامه دار ـ

از دخترش  ينشون يذاشت و در پ يحس مادر بودن نم نيخونم و هر بار هم ا يو نم رميگ ينامه هاش رو نم گهيگفتم د ينامه؟ اَه، هر بار م باز
 .كرد كه خودم در تعجب بودم كه چقدر آستانه تحملم باالست يدرد و رنج م من رو وادار به تحمل

 هيطور بودم  نيهم شهيهم. يواحد رو گذاشتم تو جا كفش يدايكل. رو زدم سرم يو قهوه ا يآب يرو گذاشتم سر جاش و چادر گل مخمل يگوش
 يمشك يها ييخواد بكنه؟ دمپا يكار م يندارم چ ديكل دياومد د يقتتو و اديگفتم اگه هم به زور بخواد ب يترس مرموز باهام بود و به خودم م

قرمز رنگ در گرفتم و دادم باال در  يچشمام رو از دكمه . نييپا دمشيپشت در و كش ريدست گذاشتم رو زنج. نييپام كردم و رفتم پا ور ميابر
 .قدم برداشتم عقب هيو  دميكش يبلند نيه! من يخدا يداخل و، وا دميرو كش

 . قدم اومد تو هي
 .شدن زيگرد شدن چشماش ر چشمام

 .جلوتر دميرفت باال و چادرم رو كش دستم
 . رفت پشت سرش و در رو بست دستش

از . خم شده ام رو راست كردم يكمر تا شده و زانوها. نخواستم مقدار ترسم رو بفهمه يول. شده بودم اديشده تو دام ص رياس يآهو هي نيع
رو تنگ تر كرد و من رو  ريزنج نيا يحلقه . شد ريو مردونه اش زنج اهيدرشت و س يم طرف در كه مچ دستم تو دستاكنارش گذشتم و رفت

 .طرف خودش ديكش
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 . كنن هيآسمون به حالش گر يكنم مرغا يم يدارم براش، كار ستش؟يكو كاوه خانت؟ ن ؟يديشده؟ ترس يچ ـ
غول  نيسر ا ريرضاست؟ نكنه نبودنش ز ديباشه؟ نكنه نبودنش به خاطر بودن حم نيا ريتقصتلخ و شور، نكنه نبودنش  يپر شد از نكنه ها ذهنم

 ه؟يابونيب
تو رو نخواد منم نه تو،  ديكه با ياون ؟يبا من باش يخوا يچون نم شينينب يكه حاضر ياليخ يقدر ب نيا يعنيواقعا دلت برا عسل تنگ نشده؟  ـ

 ! حرف بزن! الل نشو! پدرت يخونه  يرفت يتو گذاشت! و سقط شد يكن ينگهدار يتونستتو بچه مون رو ن ،يتو درخواست طالق داد
حول و حوش دو سانت فاصله  يزيچ هيصورتش با صورتم . كردم زودتر بهزاد برسه يخدا خدا م. خواستم باهاش حرف بزنم يمن نم يول

 . ديداد و بو كش نيدماغش رو چ. داشت
 . داره ييآخ كه چه بو ؟يزن يشامپو م نيتو هنوز از ا ـ

كردم  كيبهم نزد شتريدستام رو آوردم باال و دو طرف تن پوشم رو ب. نفسم بند اومد. دشيراستش رو گذاشت پشت چادرم و از سرم كش دست
 . دشونينم دارم و كش يكه دست گذاشت تو موها

. كنه ميكس نتونست راض چيه. بو و رنگ تو رو نداشت يزن چيه يدون يكنه، م يام م وونهيآخ بوت داره د ؟يموهات رو چرا كوتاه كرد ـ
 . نتونستم فراموشت كنم

 .دستت رو بكش، به من دست نزن ـ
 ! چرا؟ من شوهرتم رها خانم ـ
 .يستين گهيخدا رو شاكرم كه د ،يستيچند ساله ن ؟يستينه ن ـ
 ،يكه اون همه واسش دوال راست شد ييگرفت؟ همون خداهمه سال دخترت رو ازت  نيكه ا يحتما خدات گفته، همون خدا ستم؟يگفته ن يك -

 كار كنه؟ يخواد چ يخدات م نميخواد با زنم باشم بب ياالن دلم م

 . دستت رو بكش ؟يديفهم يزن يببند دهنت رو، به من دست نم ـ
 . من خودت رو بهم نشون بده يخدا ؟ييكجا ايخدا. تو دلم خدام رو صدا كردم و

چشمم رو پر كرده بود، چشمم به  يكه كاسه  يتو اون همه اشك. دهنم و كشون كشون بردم تو خونه يگذاشت جلو بكشم كه دست غيج اومدم
كه . بود دهيمن بود و به موقع به دادم رس يكه خدا. راحت چشمام رو بستم اليخواست بپره تو خونه و بعد با خ يم واريبرادرم افتاد كه از رو د

 .تر و مهربون تر بود يمرد قو اون يوجود منياز اهر نم يخدا
 باز كن اون دو تا فندقت رو، پروانه جان؟! شو داريب! پروانه؟ ـ

دست  هيكه شب يدست. مانع برخاستنم شد يدست يبلند شدم كه برم دنبالش ول. رونياز در اتاقم رفت ب يكي. و چشمام رو باز كردم دنيلرز پلكام
 .ديورد و شونه هام رو مالمامان چادرم رو از سرم در آ. آقا جون بود

 استاد بود؟ آره استاد بود؟ ـ

 :شونه هام فشار داد و گفت مامان
 . آروم باش مادر، آروم باش ـ
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دراز . استاد رو به خاطر آورده بودم يصدا يفراموش يايمن تو اون دن. دونستم كه خود خودش بود يمن م. دونستم كه استاد بوده يمن م يول
 . شد و دوباره خوابم برد نيو پلكم سنگ دميكش

 زيم يرو صندل نهيشدم، بهزاد بود كه دست به س زيخ مين. رو كنار خودم حس كردم يبود و حضور كس كيبار كه چشم باز كردم خونه تار نيا
 هي شيگوش يخاموش روشن شدن صفحه  دنيو عوضشون كردم كه با د رونيآهسته بلند شدم و لباسام رو بردم ب. خوابش برده بود وتريكامپ
 . كه پشت خطه قطع كنه يمنتظر شدم تا اون. به سرم زد يفكر

 . و گشتم شيتو دفتر تلفن گوش رفتم
 .الف
 .يكاوه بهرام. ب

 . كرد يكه من داشتم فرق م يزيشماره اش با چ. بود خودش
 .آشكار گرفته بود يرعشه اتمام تنم رو . اتصال رو زدم يدكمه . شد به صورتم يليداغ مرداد ماه س يتو تراس و هوا رفتم

 . آروم يملود هياول و  ي هيثان
 .بزرگ يدلهره  هيدوم و  ي هيثان
 . ترس هيسوم و  ي هيثان
 .كه دلتنگش بودم يمرد يدهم و الو ي هيثان

 شده؟ حالش خوبه؟ يزيالو بهزاد چ ـ

 اكبر؟ يعل ـ

 .نفسش تند شد، راه نفسم بسته شد ينزد، حرف نزدم، صدا حرف
 الت خوبه؟رها ح ـ

 .دلم تنگت شده، دلم تنگ دلِ سنگت شده! بد شده، برگرد زيوقته همه چ يليبدون تو خ ست،يبدون تو مدت هاست حالم خوب ن ست،ينه ن ـ
 . كنه يم هيدونم داره گر ينم ؟ييالو؟ كاوه تو نم،يپشت خطه؟ بده بب يك ؟يكن يم هيچرا گر يخواهر ـ

و از رو  رونيشال رو هم، رفتم ب نيتر يبرداشتم و دم دست زيمانتوم رو از رو رخت آو گه؟يم يچ نمينم ببنموندم بمو. گوش كنم شتريب نموندم
. جوابش ندادم يول ديبار لرز نيهزارم يبرا ميگوش. رفتم يدونم، ول يكجاش رو نم. رفتم. رونيرو چنگ زدم و از خونه زدم ب ميگوش يعسل

 . يكس اي زيبه چ خوردممحكم 
 !؟ياست مگه مجنونحواست كج ـ

 . دونستم كجاست، ترس برم داشت يبودم كه نم ييجا. بود كيهمه جا تار. هم بودم ديآره، شا مجنون؟
 .ديلرز ميگوش باز

 الو؟ ـ

دلم . يزود هنگامت يترس و قضاوت ها يلعنت ي لهياون پ ريتو كه هنوز اس ؟يمن فكر كردم پروانه شد ؟يتو؟ من فكر كردم بزرگ شد يكجا ـ
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 . تييجوابگو يهمه انتظار برا نيمردم از ا ،يكنم، مردم از دلواپس يدارم سكته م ييكجا. ار راه رفتهز
 اد؟يچه به روزم م يو نگفت يخبر رفت يهشت ماه ب ؟ينيتا انتظار رو بب يهمه مدت كجا بود نيانتظار؟ ا ـ

بد  يبود خبرا يزدم كه هر چ يم يخبر ياشتم و خودم رو به بكشم، سال ها ازت خبر د يمن سال هاست كه دارم م يدياگه تو هشت ماه كش ـ
 من رو؟  يفهم يچرا نم! يبار تو بودم، له شدم رها، له شدم لعنت تيسخت و نكبت يآوار زندگ ريمن ز. بود و زجر آور

 شم؟يداغون م يفكر نكرد ،يدونن كجا يسراغت رو گرفتم گفتن نم ياز هر ك د،يبهم دروغ گفت ـ

 . ميزن يبعد در موردش حرف م. دنبالت اميب ييبگو كجا ـ
 . هيگر ريدونستم كجام، زدم ز يسرم رو به چپ و راست چرخوندم، نم ـ
 من گم شدم؟ ـ

 . تر گفتم دهيترس
 كار كنم؟ يچ ديدونم با يمن گم شدم و نم ـ

 هيگر زتينكن، جان عز هيگر! ندارم، بسه رها نكن، طاقتش رو هيگر گميم ؟ينيب يم يزيچ يآدم ينكن، اون جا مغازه ا هيگر زم،ينترس عز ـ
 .نكن

 . دميد يروزنامه فروش يدكه  هي گشتم،
 .هست يروزنامه فروش يدكه  هيآره  ـ
 ! رميرو بده بهش تا آدرس رو ازش بگ يبرو گوش ـ
 خوشگله؟ يگم شد ـ

 !خدا چقدر بكشم، بدو برو كنار همون دكه زود باش يا ؟يكن يچه م نيبود؟ بب يك نيا ـ
 . رو نگه داشت و در رو باز كرد كه چشمام رو بستم نيماش. خودش رو رسوند دهينرس قهيچند دق به

 . قلبم بزنه يرو پروانه  ميو اجازه دادم بال دوم پروانگ نينشستم رو زم د،يبهم كه رس. اول رو كه به طرف برداشت، قدم خم شد قدم
نگاهش روضه خون دلم شد و . اهشيس يشون زدم به محرمِ چشما هيرو آوردم باال و تكگرفت طرفم، چشمام  يديزد كنارم، دستمال سف زانو
 . دنشيكوبش قلبم مارش عزا نبود، كوبش قلبم دهل نبود، كوبش قلبم از عشق بود و دوباره د. دميبار

 ؟يچرا رفت ـ
 . دميكش غيروشنش رو گرفتم و تكونش دادم و ج راهنيپ ي قهيدو زانو بلند شدم و دو طرف  رو

 ؟ينگفت شه؟يم ستيجا بدون تو ن نيا يكي ينگفت ؟يچرا رفت ـ
 . نييدادشون پا واشيمانتو و  نيتو آست دهيپوش يگذاشت رو ساق دستا دست

 . نيتو ماش ميبر ايب ـ
به  ميبود تا از افتادن احتمالدستاش رو با فاصله از تنم باز كرده . و نرم بلند شدم ابونيكف دست راستم رو گذاشتم رو آسفالت داغ و زبر خ ـ

 . كنه يريجلوگ ازيوقت ن
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 .كرد و راه افتاد و من موندم تو كالمش و حرفاش ميصورت داغ و ملتهبم تنظ يكولر رو رو ي چهيدر. رو برام باز كرد و نشستم در
بهزاد اومد و گفت دوستت  يبود وقت نيگدلم سن ؟يكار كرد يتو چ يول ادته؟يمن بهت گفتم منتظرم بمون . داغون شدم يازدواج كرد يوقت ـ

بهزاد . نگه داره يستيرو با يباز حرمت همخونگ يول ديدونستم ناتن يم ،يآخه تو خواهرش بود. ذاره يداره اولش فكر كردم داره سر به سرم م
چشمات رو  يستيو حاضر ن يخوا يرو م تييبعد گفت كه تو عاشقانه پسر دا. دونه چطور بهت بگه يگفت دوستت داره و نم يكرد و م يم هيگر

گفت بارها . نهيب يرو م رهيبنفشه م يچشما يگفت چشماش رو كه پ. گفت طاها چشش دنبال بنفشه است. ينيعشق رو بب نيا يو دروغا يباز كن
 .يديتو نشن يول هاشاره وار بهت گفت

 . انيب ادميكردم  يرو بستم و سع چشمام
 كنه؟ يبنفشه نگاه م يطاها چقدر تو چشما يديرها د ـ

 ! نيبنفشه آخر چه رنگ يچشما نهيخواد بب يآره فكر كنم اونم مثل ماها م ـ
 شه؟يچرا طاها هول م شهيحرف بنفشه م يرها وقت ـ

 !و باز من رو آزار بده اديترسه ب يكنه، م يم تيمن رو اذ شهيبنفشه هم ستين ؟يدون ينم ـ
 . جوابشون يب يرفتم تو فكر چراها يكه خودم هم بهشون اعتقاد نداشتم و بعد م يليدم، دالآور يم يمسخره ا لياومد، چه دال ادمي آره

 .كرد، من ترم آخر فوقم بود ديبهزاد رو تبع يحاج يوقت ـ
 . كرد مكث

رضا  ديمح ؟يشد يزن ك دميشن يشدم مخصوصا وقت يم وونهيكار كنم؟ داشتم د يدونستم چ ينم يخوندم، تو كه ازدواج كرد يم اتيادب ـ
 شتريكه فرستادنش خارج تا ب يكرد، كس يپوشش مقدس مذهب همه كار ريكه ز يو مسجد رو شكست، كس شيكه حرمت ر يكس ؟يمهدو

بهزاد گفت  يوقت. نتونستم ادامه اش بدم يرو انتخاب كردم ول يمهندس يرفتم رها، اون جا رشته  شش،يبهزاد ازم خواست برم پ! گند نزنه
 .برد يبرم، شكستم، شكستم و بهزاد به راز دلم پ ديرهاست با يعروس

 .تو موهاش و دستش رو پشت گردنش نگه داشت ديمكث كرد، دست كش باز
تا  يرفت ؟يتا طعم رفتن رو نشونم بد يبدم؟ رفت يستيتو رو با يها يبود كه گذشت؟ تقاص دل خون ييروزها هيهشت ماه نبودنت تنب نيپس ا ـ

 ؟يم جبران كنبا آزار يديرو كه د يآزار
 .ديكش قينفس عم هينگاهم كرد، پلكاش رو محكم رو هم بست و  نيخشمگ

كه به اون روز انداخته  يگشت يم يتو چشمام و دنبال كس يزد يكه كنارت بودم، زل م يتو تمام مدت گم،يچرا رفتم؟ برات م يبدون يخوا يم ـ
 ه؟يخواستم نشونت بدم عاشق شدن چه جور يدست دلت رو گرفتم، م .بود نيكه دلم ازش پر بود كه دلت ازش سنگ يدنبال كس. بودت

 يكنجكاوت م يچشما ادي يوقت. باز بدون تو نتونستم برم اون جا يول يكه فقط دو ترم دانشگاه اومد نيتو، با ا يزدم و نشستم پا زيهمه چ از
كه بدون تو گذشت سخت  ياول يهفته . از تو بودم يشون و شباهتتمام دانشجوهام دنبال ن يتو چهره . رفت يكالم از دستم در م يافتادم رشته 

 .نتونستم بمونم، رها نتونستم ارن،يخونه به قلبم فشار م يوارايكردم د يعمرم بودن، احساس م يشب ها و روزها نيرت
هر چند . ارتتيش كردم به زكه شدم زوار اون بخش و دلخو نيتا ا. كدومشون رو نداشتم چيه دنيد يحوصله . يرو دادم سمسار زيچ همه
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وقت  يكم كم با پرسنل بخش دوست شدم و تونستم وقت و ب. گشتم خونه يو من داغون تر از روز قبل برم يديد ينم ،يگفت ينم يچيه لياوا
! يگشت يتو م يول يدوست نداشتم تو چهره ام دنبال طاها بگرد. خودم متنفر بودم ياز چشما. شدم يطور حداقل آروم تر م نيكه ا. شتيپ اميب

و من باز دلخوش بودم به  يكرد يهم طاها صدام م يو گاه يديكش يم غيو ج يگرفت يمن رو اشتباه م يو گاه يديترس يازشون م يو گاه
 .بودنت، به موندنت، به وجودت

تو شدم، حاال من  ريو من اس يتو رها شد! هاتو از عشق طاها و من از ترس طا. منم با تو پروانه شدم. شدم وونهيمنم با تو د دم؛يمنم با تو كش رها
 . شميدوست داشتن تو هر روز گرفتارتر م ي لهيهستم كه تو پ يپروانه ا

 نيتا باور كنم ا! يبهم عادت نكرد يتا باور كن. يخوا يمدت رفتم تا باور كنم من رو به خاطر چشمام نم نيخوام از دستت بدم؛ ا ينم گهيد رها
 ! خوام يرو نم يعمر طوالن نيگذشت، من بدون تو ا يرها هر روزم قرن! شييبه پسر دا هيشب ينه چشمارها عاشق استادش شده 

. مرداد نداشت ياز شرج ييبو چيكه ه قينفس عم هي. دميكش قينفس عم هيو  نييپا دميرو كش شهيش. و چشمام رو بستم شهيچسبوندم به ش سر
 .رز يو سرخ ميو نازِ مر يبه جاش پر بود از عطر خوش رازق

 اكبر؟ يعل ـ

 خوش رنگم؟ يجانم پروانه  ـ

 !نرو گهيكنم د ينرو، خواهش م گهيد ـ
 .باهاتم ايجا تا آخر دن نياز االن تا هر وقت اجازه داشتم، از ا. رميجا نم چيه رم،يذاره؟ نم يكجا برم؟ خودمم بخوام برم مگه دلم م ـ

خم شد و چند سنگ نسبتا . ستادميشدم و شونه به شونه اش ا ادهيپ. سمت من رو باز كردشد و در  ادهيپ. رو كنار رودخونه نگه داشت نيماش
 . درشت رو برداشت و داد دستم

 . پرتش كن تو آب ـ
 . نگاهش كردم پرسشگر

 . ذارمت يتنها نم گهيكه د ،يستيتنها ن گهيهاته، پرتش كن تو آب كه د يسنگ حامل تمام تنها نيا ـ
 . م تو آب، سنگ دوم رو داد دستمتمام قدرت پرتش كرد با
 . سنگ هم پر از اشكا و غصه هاته نيا ـ

 .پرتش كردم و دورتر افتاد يتر از اول محكم
 . مهربونمه يتو يها يها و چرا ها و نگران نهياز ك زيهم لبر يكي نيا ـ

 ياما تو همه . كردم يم نشونيگزيداد رو جا يبهم م اكبر يرو كه عل ييها يهام رو به آب دادم و دلخوش يدونه دونه تمام دل نگران انداختم،
 .كم بود اونم نبود عسل يزيچ هيها  يدلخوش

 . دينگاهم فهم دينه كه انگار خودش از ترد ايدل كردم بپرسم  دل
بوره لب باز كنه؛ باز كه اونم نگران نباش مج دهيعسل رو لو نم يكنن جا يم يفقط هر كار. بمونه زندان ديكردن، فعال مدت ها با تيازش شكا ـ

 .به زور بازش كنن دمينكرد م
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 . نگاهش كردم و سنگ آخر رو هم انداختم قدرشناسانه
 بود؟ يچ يآخر نيتونم بپرسم ا يم ـ

 : گفتم بشيتو صورت و نگاه نج دميعشق تازه و ناب و جا افتاده كه پاش نيبه وسعت ا يلبخند با
 .رضا بود ديحضور بد رنگ حم ـ
  مشيپروانه م «

 را  ميها يزنم تمام تنها يم بال
 رسم  يتو م به

 كه  يتو ا به

  ميدلِ خدا يآسمان آب انيم
  يانتظارم نشسته ا به
 گذارم  يرا جا م ميپروانگ ي لهيپ

 به بال  بال

 به مهر  مهر

 كنم  يعشق را طواف م نيا وسعت

  ميوانگيد يشب ها يفروزنده  شمع
  ياز رها من
 »  .ام دهيرس يپروانگ به

 يبا گوش ن،ييزد، سر انداختم پا يطور بهم زل م نيبار بود كه ا نيطرفم، رخ به رخ، صورت به صورت، بعد از اون همه مدت اول برگشت
 .بدون ترس نگاهش ياهيتو س يينگاهم و پرتش كرد جا ريچونه ام سرم رو داد باال و خم شد و نگاهش رو آورد ز ريهمراهش كه گذاشته بود ز

 .ديد يگذران گذشته رو م ريچشمام تصو يفندق يايدن ين يذش رو به چشمام دوخته بود و انگار تو نناف نگاه
 شب صبح بشه؟ نيدوست ندارم ا ـ

 .مشونيباهم بودن برسون يمن برعكس تو دوست دارم هر چه زودتر تموم بشه تا به شب ها يول ـ
 من؟ يها يوانگيپر از د يشب ها ـ

و  يناباور بود ،ينبود وونهيكه از اول هم د نيولو ا ،يبش وونهيد ستيقرار ن گهيد. يتنها بش ستيقرار ن گهيد. بود ياما مخرب فيظر يطعنه  ـ
 .باورهات اون طور نابارور بشه يدونم چقدر سختت بوده مزرعه  يم
 يكيكاشته و با نگاه  گهيد يرش رو جاداس به دست درو كرده و تخم و بذ رحمانهيب يكيگندم زار دلت رو  ينيو بب يبش داريآره، سخته ب ـ
 . كرده ياريآب گهيد
  ؟يدوسش ندار گهيتو كه د ـ
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 :ترسون و لرزون و آروم ادامه داد يبا صدا بعد
 ؟يدار ـ

 . دو قدم ازش فاصله گرفتم يكيكردم بهش و  پشت
 هي ،يعشق اشتباه هياش بوده، انگار داستان  لهيبه پپروانه  هيعادت  يبوده قصه  يانگار هر چ يكردم داشتم ول يكردم دارم، فكر م يفكر م ـ

 . بوده يداستان اشتباه هيخط از  هيو خوندن  ينگاه اشتباه ريتعب
كردم دوسش دارم كه  يشدم و فكر م يم ميمن پشت مراقبتاش قا. هاش شده بودم تيمنم عاشق حما شهيبچه كه به مادرش عاشق م هي نيع

خواد  يكه من رو م ييطاها نينه ا! رو كه من رو دوست نداشت و من دوسش داشتم ييامروز رو، اون طاها يطاها نيالبته دوسشم داشتم اما نه ا
از  يا مهيمال اون ن ست،يپروانه شده ن يرها نيدوست داشتن مال ا نياما ا! شميدوسش دارم و منكر دوست داشتنش نم! مشخوا يو من نم

 ! گرفت اديو دروغگو  يبدل يرو با اون طاها يعاشق يكه خوندن و نوشتن نتها يياپروانه است كه رهاست، همون ره نيا يوجود
امروز  يزن امروز عاشق طاها نيمطمئن باش ا يول. مهيتكه از دخترانگ هيدوست داشتنش ! تكه از وجودمه هياز خودم دورش كنم كه  شهينم
 رهيو خ نهيرو نب يديكرد چشمام اون همه سف يگذاشت رفت، نه، چون كاركه چون من رو  نيهست نفرت و تنفر و خشمه، نه ا يكه هر چ ستين

 .رفت يرژه م زمياز همه چ يذهن خال يتكه از شعر فروغ تو شلوغ نيكردن، تمام مدت ا ميبستر يوقت. نگاهش بشه قمطل ياهيبه س
 زن بدبخت دل افسرده «

 او را  يدم ادياز  ببر

  يخطا بود كه ره داد نيا
 شق بد خو را دل آن عا به

  ييجو يرا كه تو م يكس آن
 تو به سر دارد؟  اليخ يك

 را  يناله و زار نيكن ا بس
 » . دگر دارد اريكن او  بس

 .رو فروغ مختص من رو امثال من نوشته تيچند ب نيبردم كه ا يم يخوندم و پ يم
گرم و ملتهب بوسه زن از دز گذر كرد و  يمينس. قل رسوندقدم اومد جلو و فاصله رو به حدا هي. به طرفش و راه رفته رو برگشتم دميچرخ

گرفتم و او عاشقانه عشق  اديرو  يمن عاشق شدم، اون عاشق بود، من عاشقانه عاشق. ديعشق پاش نيا يهوا رو به خنكا يو شرج ديچيدورمون پ
هام رو  ياما تو اون چند ماه، مردود. ه امتحان دادمآموزگارم رو نخوند يمدت آموزه ها نيبودم كه تو ا يو من چه شاگرد تنبل كرد سيرو تدر

 . پاس كردم و شدم شاگرد اول اون كالس تك دانش آموزه
 . نميرو از نگاه پروانه ها بب ديو طلوع خورش نميدوست داشتم بش شهيهم ـ
 . آرزوت رو بر آورده كنم نينه چندان دور ا يا ندهيتو آ دميبهت قول م ـ
 سوال؟  هي ـ
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 !بپرس ـ
 : كردم گفتم ينگاهش م ليسمت راستم رو گذاشتم رو زانوم و همون طور كه ما يرو تو شكمم جمع كردم و گونه  انوهامز
 اكبر؟  يكنه عل يچرا بانو صدات م ـ

 :چپش رو گذاشت رو زانوش و گفت يمن زانوهاش رو تو شكمش جمع كرد و گونه  نيفاصله كنارم نشست و ع با
همه انتظار وارث ازش داشتن كه دست بر  شهيمادرم باردار م يوقت. پدرم خان زاده هستن يها بود، خونواده  يبهرامپدرم تنها پسر خاندان  ـ

 .زاد يقضا مادرم دوقلو دختر م
پسر  هيخوب  يذارم كاوه ول يگفته اگه پسر باشه اسمش رو م يو پدرم م شهيكه بعد از سه سال دوباره باردار م نيشنوه و تا ا يطعنه م يمدت هي

 . ارهيم ايمرده به دن
كه  شهيم نيو ا اميم اياكبر من به دن يو درست روز تولد حضرت عل شهيرو من حامله م ازيكه با نذر و ن نيتا ا. يليرها، خ ديزجر كش يليخ مامانم

 و يتو هست دايكنن بانو و جد يمصدا  ميكه من رو به اسم اصل يكنه و تنها كسا يپدرم كاوه صدام م ياكبر ول يعل شهيم مياسم شناسنامه ا
 . اسم از زبون تو چقدر قشنگه پروانه نيا دنيشن

 پروانه؟ يگيچرا بهم م ـ

باالخره  يول رهيبگ اديتا بال زدن و پرواز كردن رو  ديكه طول كش يپروانه ا هي ،يپروانه بود هي دمتيكه د يمن از اون روز يبرا ؟يستيمگه ن ـ
 . گرفت ادي

به  ديگفتن وامونده، دستش رو كش يدو راه نيشدن، احساس كردم شرمش شد، احساس كردم ب سيكردم چشماش خكرد، احساس  مكث
 جانيكه از ه يسنگ برداشت و هم زمان با پرتابش با صدا هينگاهش رو از چشمام گرفت و بلند شد و . صورتش و رو چونه اش نگهش داشت

 : گونه گفت اديفر ديلرز يم
 . ميتم كه به عشقم رسوندشكرت، عاشق ايخدا ـ

 : سنگ برداشتم و قبل از پرتابش گفتم هي ن،ييانداختم پا سر
 . پروانه بشم يو گذاشت يممنونتم كه رهام كرد ايخدا ـ

 : كه بر گردم طرفش گفتم نيرو كه نگه داشت، بدون ا نيماش. مياون لحظه ها فرو رفته بود ينگفت و هر دو تو خلسه  چيراه برگشت ه تو
 .يبمون يخوا يممنونم كه م ،يمنونم كه برگشتم ـ

 : و همون طور كه نگاهش به رو به رو بود گفت ديمانتوم رو كش يشدم كه گوشه  يم ادهيداشتم پ ن،ييگذاشتم پا نيراستم رو از ماش يپا
 ! بار منتظرم بمون نيزنه خونه تون، خواهش ا يفردا صبح بانو زنگ م ـ

 : لبخند بدجنس زدم و گفتم هيزا اون رو اديگل كرد به  طنتميش
 ؟يواسه چ ـ

 . گفت يصداش م يرو لبخند فرو خورده  نيا ديدونم منظورم رو فهم يم د،يفهم
 مادر دخترا؟ يخونه  رنيم يچ يمادر پسرا برا ـ
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 !كارن يب ديدونم شا ينم ـ
نگفت، نگاهش رو  چيه يا هيانداختم، چند ثان رياهم گرو تو نگ شيقهقهه زد، سرش رو به چپ و راست تكون داد كه نگاه دوست داشتن د،يخند

 : با تقال از نگاه چسبنده ام كند و گفت
 ! منتظرم باش ـ

 .كه در رو كامل ببندم صدام كرد نيانداختم به در و رفتم داخل و قبل از ا ديرو بستم و كل در
 پروانه؟ ـ

 . و منتظر نگاهش كردم رونيرو آوردم ب سرم
 : گفت يملود هيآروم به آرامش  يو با لحن رونيرو آورد ب سرش

 .دوستت دارم ـ
وقت از گفتن و  چيرو كه ه يدوست داشتن يول يتكرار يجمله  نيحرفش، گفت ا نيچه به روز دلم آورد ا نهيو گاز داد و رفت و نموند بب گفت

 .يشيتكرارش خسته نم
 .دادم و باز فروغ رو مهمون دلم كردم هيرو بستم و بهش تك در

 آغاز دوست داشتن است يآر «

  داستيراه ناپ انيپا گرچه
  شمينديدگر ن انيبه پا من
 » . باستيدوست داشتن ز نيهم كه

 .رو به وصال صبح برسونم بايرفتم كه اون شب قشنگ و ز اليو آرامش خ يو از در كنده شدم و با سبكبال خوندم
 .سبز و خوشگلم نگاه كردم ياون الكدادم بهش، مشتم رو آوردم باال و به  هيرو بستم و تك در

 د،يلرز يكه م يكف دست. گذاشت كف دستم داميسبزم رو همراه با كل يدست كه دراز كردم الك شون،يرفته ببر ادتيرو بهزاد داد، گفت  نايا ـ
كه هنوز زخم اون  يخواست نه جسم يكه دلش لمس م يدست به دست دادن احساس رو هنوز باور نكرده بود، كف دست نيكه ا يكف دست

و اشك از چشمات راه  رهيگ يو خنده ات م اديكه قلقلكت م يخواد، از اونا ينوازش پر گونه م هيدلم  ،ينوازش كه خوب نشده بود، بلكه احساس
 . آوردم ادياون شب رو به  يچشمام رو بستم و تمام لحظه ها. افته يم

پله ها رو  يو منگ يو مست يبا سبكبال. و اعترافاتش، و دست آخر دوستت دارم گفتنشها  يانداختنامون، خدا عاشقتم گفتناش، دلنگران سنگ
چقدر دلم براش تنگ شده بود،  م،يكه با دخترم روز اول مدرسه اش انداخته بود يرفتم باال، در رو كه باز كردم چشمم افتاد به عكس دو نفره ا

 .طاقتش شده بودم يدلم ب رچقد
 : دميلب غر ريز
 . دارن اونم نبود جگر گوشمه يناخوش هيهام تمامشون  يرضا كه خوش دينتت كنه حمخدا لع ـ

 شيشدم و خبر زنگ زدن بانو و قرار خواستگار داريحالوت كالمش اون شب سحر شده رو به صبح رسوندم كه صبح با تلفن مامان از خواب ب تو
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مكالمه رو جمع و جورش كردم تا راحت . داد يمادرانه خبر م يبرداشته  بغض نشكسته و ترك هيمامان خوشحال بود و صداش از . رو برام گفت
 جانشياز دو سه كلمه نتونست حرف بزنه و ه شترياكبر چند مرتبه زنگ زد و هر بار ب يببارن، اون روز عل شيابر ينه و بذاره چشمايبره و بش

 . به وضوح معلوم بود
 . شب رو تو گوش صبح خوند و رفت يو كالغ قصه  ديح رسگذشته به صب يشب تموم شد و مثل تمام شب ها اون
تو وان، لباسام رو در آوردم و رفتم  ختمير ليآقا جون رفتم حموم، وان رو پر از آب كردم و چند قطره اسانس نارگ يكه برم خونه  نياز ا قبل

استحمامم كه . بتركونمشون ينفس ميكنم و با نس هام رو فوت يكس يآب غم ها و ب يرو ياون حبابا نيكردم ع يچشمام رو بستم و سع. توش
آقا جون، رفتم و چقدر خوب بود  يو رفتم خونه  يساك دست هيخواست بپوشم رو گذاشتم تو  يرو كه م يو لباس و كفش شيلوازم آرا دتموم ش

 .آقا جون بنفشه رو خبر نكرده بود
ساده هم نشوندم رو صورتم و چشم به راه اومدنش  شيآرا هيتم رو موهام و هم انداخ يشال طال هي دم،يپوش رياز جنس حر يشميلباس سبز  هي
به او  ميفكر يرهايمس يباره تمام ذهنم از او پر شد و همه  كيعقربه ها رو به نظاره نشستم كه  يالكپشت زيو گر بيتعق. دختر نوجوون هي نيع

شد و من رو  ريعالمه حس متناقض و بدون ربط به هم به دلم سراز كي. بود يو بهت زدگ ياز عشق و ناباور يا ختهياحساسم به اون آم. ختم شد
كدومشون نبود، كه دوستت دارم  چيه تيبه امن يكه اعتبار ييفكرها. با هم نداشتن يوجه تشابه چيكه ه يتو اسارت خودشون گرفتن حس ها

 يتك زنگ و خاطره  هي. قرار دادم ازهامياش رو تو صف اول نبد رو عقب زدم و قشنگ يحس ها. الزم رو خاطر نشانم كرد تيامناون  شبش،يپر
 .يزندگ ينون و بو

. كرد يم طنتيو ش ديپر يشدن قامتش باال م دايمن مدام پلكم دنبال هو يكرد ول ياكبر رو بهم معرف يعل يبانو بغلم كرد و خواهرا اومدن،
 : و گفت ديپدرش هم وارد شد و از رو شال سرم رو بوس

 !بابا يبوده، ارزشش رو داشت يهمه صبر كاوه واسه چ نيفهمم ا يحاال م. خدا حفظت كنه ،ي، چه خانم...ماشاا ـ
رو پر  مينيتلخ ادكلنش تمام سر و ب يبو. تنگ شده بود ايدن هيدو روز دلم براش قد  نيكه تو ا ياون. من تو جوابش موندم و محو اون شدم يول

 ذاشت؟ ياما مگه چشم دل م نمشيبب يخواست عقالن يم. بود ينيعقب نش منطق خواسته هام در حال دنشيبا د. كرد

 يدسته گل رو جلو. خوش دوخت شده بودم يمن محو اون مرد تو اون كت و شلوار آجر يرو طرفم گرفت ول ديو سف يدسته گل رز صورت هي
 : تو قورت دادنش داشت گفت يلبخند كه سع هيماتم تكون داد و با  يچشما

 ش؟يريبگ يخوا ينم ؟يومخان يكجا ـ
دسته گل رو گرفتم و تو دست زدن مهمونا با هم . مادرش از جا پروندم يبلند پدر و هلهله  يخنده  يكه صدا نيزده سر انداختم پا خجالت

رضا  ديحم يگارخواست يلحظه خاطره  هي م،ينيدو نفره بش يدعوت به نشستنش كردم كه بانو ازمون خواست رو كاناپه  ،يرايتو سالن پذ ميرفت
 هي دهيترس. داشتم آب دهن نداشته ام رو قورت بدم يدهنم خشك شد و سع. دستم رو گذاشتم رو گلوم و فشارش دادم. گرفت جونتو ذهنم 

 : آروم و زمزمه وار گفت كم،ياومد نزد. اكبر پنهان نمونده بودن يعل ديانگار حالتام از د. قدم به عقب برداشتم
 . نميش يمن اون جا نم يحاال كه دوست ندار. ندارم تيكار چيمن، ه ي نترس، نترس پروانه ـ

 .آورد باال سيكردم، لب باز كردم تا جوابش رو بدم كه دستش رو به عالمت ه نگاهش
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 ! راحت باش نم،يش يم يمبل تك نيجا رو ا نيمن ا ،يافتاد يچ ادي دميخودم فهم دم،ينگو، فهم يچيه ـ
 . طرف بهار ديچرخ

 . دياريخواهرتون ب يآب برا وانيل هيخواهش كنم  شهيخانم مبهاره  ـ
خودم  يابيو سر به سر همه گذاشت كه من فرصت باز ختيسپاس نگاهش كردم، كم كم مجلس گرم شد و مسعود شوهر بهار اون قدر مزه ر با

 .كردم دايرو پ
كه اون جواب بده پدرش لب باز كرد و گفت  نيو كرد و قبل از ااكبر سفارشم ر يشد، آقا جون خطاب به عل دهيبه اصل كش هيحرفا از حاش يوقت

 يدونه كاوه اش خوشبختم م يگفت كه قد دختراش من رو دوست دارن و گفت كه م. ديو نگرانش نباش ميذار يكه رها رو، رو تخم چشمامون م
 . كنه

. طرف خودش دو دهنه از مغازه هاش رو پشت قباله ام زد قبول نكرد و از يبهرام يحاج يام ول هيمهر شهيخوام كه مهرش م ينم هيمهر گفتم
بار آقا  نيرو انجام بدن اما ا يمربوط به عقد و عروس يكارها يبهم محرم بشن تا بتونن به راحت يحاج عل يگفت با اجازه  يحاج. ديبانو كل كش

 :جون ترس لونه كرده تو چشمام رو خوند و لب باز كرد
. راحت بود كه مردونه بهش اعتماد كردم شياز مرد الميبودن و من اون قدر خ هيها و كاوه خان چند سال همسااجازه ما هم دست شماست، ر ـ
 . ميعقدشون كن يدفعه رسم هيهمون روز عقد  ميبه نظر من بذار ،يگيمدت هم رو اون مدت همسا نيا
 يكفه  گهيدرجه د هي ديبا حم سهيرو داد و باز هم تو مقا اليخ يو راحت نانيو كم رنگ بهم اطم حيلبخند مل هيكاوه با  دم،يكش قينفس عم هي

 .تر نييترازوش اومد پا
گوش نكرد و دست آخر  يدوباره عروس بشم كس شهيگفتم روم نم يهر چ. انجام شد دمونيو خر شيآزما يهفته كارها كيعرض كمتر از  در

 .باشن ميسه مونيام تمام كرمانشاه تو شادخو يرو دارم و م شيدوماد يو آرزو ميپسر رو دار هي نيگفت ما هم
رو  ديمهش ديكفش كه با هياما من هر دو پام رو كردم تو . حرف نزد ييدا ياز دعوت كردن خونواده  يكس. ميمهمونا رو نوشت ستيكه ل يموقع

 گنيكه م يمادر رو بده كس يوكه ب يكي. باشه كيدل و جسمم شر يپروانگ يهم خون تو لحظه ها يآشنا هيخواست  يدلم م. ديهم دعوت كن
. نفر نبود تمام داشته و سهم من از خونواده بود كيكه  يكي. خبر بودم يكه سال ها ازشون ب يبو و رنگ. نگاه پدر رو داره يبونگاهش رنگ و 

 .نبرد يمامان مخالفت كرد و اصرار من هم راه به جا
 يجا هيگفت . ميبر ميخوا يگفتم كجا م. دنبالم اديكبر ازم خواست آماده بشم تا با يعل. ميبه طرف كرمانشاه حركت كن ميكه بخوا نياز ا قبل
 . شهيدلت آروم م دنشيدونم با رفتن و د يكه م

 :گفتم م،يديرس
 !جا؟ آرامش من تو گورستونه؟ نيا ـ
 ؟يروزهات رو واسه پدر و مادرت بگ نيخواد حس ا يپروانه؟ واقعا دلت نم ـ

 . ديدلم ترس نمشون؟يه بودم تا ببمن اومد ن،ييپا ختير دلم
 !ايدنبالم ب ـ
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 ياون جا خونه . ستادميمنم ا ستاد،يا خيتار يشگيزندگان هم نيو گذشتن از ب يمسافت يشد و بعد از ط دانيسرش رفتم، وارد قطعه شه پشت
روش به اسم  يكنده شده  يبه دو الله . ودچشم من رو جسم اونا ب يكه فاصله  ديرو اون سنگ سف يبود؟ نگاهم رو دادم به نوشته ها نميوالد
 ! زانو زدم كنار خونه شون. پور و اعظم سرمند، چشمام دوختم انيآر ديمج جحا ديشه

 د؟يجا بود نيپس ا ـ
 .رو سال تولد پدر ختياول ر ي قطره

 د؟يهام نگاه كرد يجا به تنها نيسال ها از ا نيا يهمه  ـ
 .كه اون جا نوشته شده بود ينيفتح المب اتياد رو عملكنان و حسود افت بيدوم هم تعق ي قطره

  د؟يو فكر نكرده رفت ديمن تنهام؟ نگفت دينگفت ـ
 .اومد يبند نم دميكش يدست م يكه هر چ يامان يسوم و چهارم و بارش ب اشك
رضا، از عسل و دست آخر هم از آقا  ديمبنفشه، از بهزاد، از ح يدونم از همه گفتم، از طاها، از چشما يدونم، فقط م يزدم، چقدرش رو نم حرف

كه  يخش دار و بارون ينشست رو شونه ام و متعاقبش صدا يكه دست نيگفتم تا ا. رو با نگاهش قشنگ كرده بود اميگفتم كه دن يچشم قشنگ
 . تشنه بود دنشيشن ياگوشم بر

 . بسه رها، بذار منم باهاشون حرف بزنم ـ
 . خواهرم باز شده بود يكه خواهرانه به رو يمتعلق به دختر عمه اش نبود، آغوش گهيكه د يتو آغوش. شمتو آغو دمشيشتاب بلند شدم و كش با
 سال ها بهمون دروغ گفتن؟ نيمن خواهر تو هستم؟ رها تو همه ا يعني ؟يتو خواهر من يعنيرها  ـ

و تو دل آب شده  ديخند يم دنيرس نيبه ا ونيگر يكه با چشما دميرو د ياكبر يسمت راستش عل يشونه  يتر فشارش دادم و از ورا محكم
 . اعتراف كردم بايتناقض ز نيام به ا

تشكر كردم محكم عطر تن خواهرم  ديصبح سپ دنيو رس هيشب س انيخوبم به خاطر پا يبود؟ سرم رو گرفتم باال و از خدا زشيسوپرا نيا پس
 . نماز كمبود بودنش رو جبران ك يذره ا ديتا شا دميكش هيرو به ر

 دم،يجد يمن خوشحال بودم، كنار زندگ. كم بود دنشونيگفتن و شن يدونم سال ها هم برا يچقدر حرف كه م م،يگفتن داشت يحرف برا چقدر
 .بودم ونياكبر بعد به عشقم مد يعل يداشتنش اول به خدا يخواهرم رو داشتم و برا

 

 :و دوم ستيب فصل
 .رو گذاشت صندوق عقب، برگشت طرفم چمدونام

 ؟يرو جا نذاشت يزيخانم گل چ ـ
 !هام و در آخر عاشق شدنم بود يغصه هام بود، نفرت و سرخوردگ. هام بود ييكه شاهد تنها يرو از خونه ام گرفتم، خونه ا نگاهم

 . شهيدلم براش تنگ م ـ
 .كوچولو يو اون باغچه  يكاغذ يگل سرخ و گل ها يبه بوته . كردم ينگاه كرد كه من نگاه م ييكنارم و به جا ستاديا اومد
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 ....پروانه يول نطور،يمنم هم ـ

 .طرفش دميطرفم و چرخ ديچرخ
 خوبه خانمم؟ م،يكن يم يو رفع دلتنگ ميايهر وقت دلت تنگ شد م. من و تو به هم بود دنيرس يجا نقطه  نيا ـ

كرد و من  يم زيمحبت تجو يبه موقع دارو يكار بلد بيكرد، چه طب يهام دور م يچقدر رندانه ذهنم رو از دلتنگ ،ينيريش يچه كلمه  خانمم؟
 . كرد يم اجياز احت رابيمحتاج رو س

 .ميبا آقا جون و بهزاد و بهار به طرف سرنوشتم حركت كرد همراه
 .بخواب ريچشمات خسته ان، بگ ـ
 . ادينه خوابم نم ـ
 :خنده گفت با
 ستن؟ين يچشما كه قد نخود شدن از خستگ نيپس ا ـ

 : گفتم يگر گرفتن و از كوره در رفتن رو خوب بلد شده بود، با تند ياعصابم، درس ها يشاگرد ساع ديبا حم يتو زندگشدم،  يعصب
 ! نايبهزاد ا نيتو ماش رميبزن كنار م ياگه ناراحت اديخوب خوابم نم ؟يدار يچه اصرار ـ

محبت رو برد باال و  ديصلح طلبانه نگاهش پرچم سف. ش كردمجنگ نگاه يآماده . دلخور نگاهم كرد. ديكوچولو سرخش ماس يرو لب ها لبخند
 .نگاهم عقب گرد كرد يلشكر به تاخت رفته 

 ....هوي ست،يببخش دست خودم ن ـ

 . نگفتم خانمم يزيمن كه چ! ـــــــــــــــــــــسيه ـ
 .بزنه انهياشقش تركه به دست به تن كالم گستاخم تازنگاه ع خياما بلد بود به موقع توب. زد يكتك نم. داد يفحش نم. زد يداد نم ديحم برعكس

من تا اون روز كرمانشاه . و دو بهمن هستش ستيب ابونيگفت تو خ يم. يياليبزرگ و و يپدرش، خونه ا يخونه  ميراست رفت هي ميديرس يوقت
خون گرم و مهمان  يآدم ها ن،يزم يمردم رو نيهتركردها هم كه از نظر من ب. اومد يبايو ز زينگاه به نظرم شهر تم هياما تو . بودم دهيرو ند

 !زكميبا تكه كالم عز ،نواز
 .يكوب يو پا يچقدر هلهله و شاد دن،ياكبر گذاشتن و كل كش يازمون كردن، چقدر اسمم رو تنگ اسم عل ياستقبال چه

 دهيبلند و پوش يانوماشون هم با اون لباس هااكبر رو كول گرفتن و بردن و خ يعل يكرد يمحل يبه رسم و سنت با لباس ها لشونيفام يپسرا
اكبر  يپدر عل. و خنده نبود يجز شاد يزيچ چيه. نبود يگشتم ول يتياز نارضا يتو نگاه بانو و خواهراش دنبال رد. دور من رو گرفتن يرنگ ي

اون شب . همون موقع آماده شون كنن كرد و خواست كه آشپزها يپامون دو تا گوسفند قربون يكردم جلو يكه به خواست خودش بابا صداش م
 . نگاه كردم نيكردنشون و كوفتن پاهاشون به زم نييبه باال پا داريب مهيخواب و ن مهيو من ن دنيصبح زدن و رقص يها يكيتا نزد

شم و لباسم رو ازم خواست بلند  يوقت. بودم جانزدهيه. شگاهياز صبح رفتم آرا. ديرس ميهم گذشت و روز عروس گهيد يشب پر خاطره  هي
 يو زل زدم به عروس تو ستادميا يوقت. كرد ينم ينيرو دلم سنگ گهيد دمشيپوش يوقت! بار به اون لباس به چشم كفن نگاه نكردم نيا. بپوشم

 . رهاست كه نه از اون لحظه پروانه بودم نيفكر نكردم، فكر نكردم ا بودنمبه زن  نهيآ
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طرفم، سرم رو دادم  ديدر رو كه باز كردم چرخ. نيياومدم پا شگاهيآرا يتم و آروم آروم از پله هادامنم رو گرف يرو سر كردم و گوشه  شنلم
كنان از رو  يدست نگاهش رو گرفت و آروم آروم و تات. ديكش قينفس عم هيو دست راستش رو گذاشت رو قلبش،  نييباال كه نگاهش رو داد پا

 .گهيد قينفس عم هي كرد و دستش رو به دست نگاهم داد و لندشب نيزم
گام جوابش دادم، دو طرف شنلم رو تو مشت راستم جمع كردم و نگاه ازش گرفتم كه پوف بلندش بازگشت  هيگام كوتاه برداشت طرفم،  هي

 .تسلط از دست داده اش رو لو داد
 !جواب نداد دم،ينشن چيكردم اما ه سالم

 .داداش عروست سالم كرد ـ
 . واهر بزرگش و بدون كالم سر تكون دادنگاهش رو داد سمت خ سرگردون

 هيرو گذاشت رو پام و آروم بستش، در سمت خودش رو باز كرد و سوار شد و  ديسف وميليو دست گل ل نميرو برام باز كرد و كمك كرد بش در
 .كيگفت و انداخت دنده  يعل اي هيو  ديكش قينفس عم

 ؟يديجواب سالمم رو نم ـ
 .ها و نداشتن هات تموم شد يو دور يتو مال من شد ،يمال من شد شهيپروانه باورم نم. ول شدمه دنتيلحظه با د هيببخش  ـ

و باز ! دميكه بهش داشتم باز ترس ينانياطم يداغ شدم، با همه . كه دستم بود يديرو دستكش براق و سف ديدستش رو آروم و كوتاه كش پشت
 .كه از چشمش دور نموند دميزكردم، لر سهيبودم مقا ديكه با حم ياون شب رو با شب

 ! شهيتكرار نم گهيببخش د ؟يشد؟ ناراحت شد يچ ـ
 .طرفم ديرو كش دستش

 . و هوا معلق موند نيدستش تو زم. كردم ميشنلم قا ريرو به در چسبوندم و دستام رو ز خودم
 . بهت بدم يزيچ هيخواستم از تو داشبورد  يم! ندارم تيكار ـ
 . فرو رفتم نشينرم و راحت ماش يتو صندل شتريبو من  ديدستش رو كش شتريب
زنم،  يدست هم بهت نم يتا خودت نخوا! كنم تتيخوام اذ ينم! خوام آزارت بدم يمن نم. نترس زتيتو رو به جان عز! نترس، از من نترس ـ

 !خانمم دميقول م
 .خوشگل رو داد دستم يصورت يجعبه  هي بعد

 منه؟ يبرا ـ

 .خانممه ينه برا ـ
 ليو اكل يرنگ يكه پر بود از ستاره ها يا شهيش يگو هي م،ينيتو ب ديچيپ اسيخوش  يتر نشستم و بازش كردم و هم زمان بو لكسيو ر مديخند

 .وسطش ديسف يخونه  هيو 
 يبشه؟ وقت زن خونه ام شهيم يعني دميپرس يكردم و از خدام م يتو رو نداشتم نگاهش م يوقت شهيمن رو تو هستش پروانه، هم يخونه  نيا ـ

 ....خواستم يرو برداشتم، نم يگو نيمنم ا يتو رفت
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 .نگفت چيه گهيبغلش و د ي شهيكرد و نگاهش رو داد به ش سكوت
 .بوق بوق، زنون من رو برد داخل باغ. دستش رو گذاشت رو بوق دن،يمحض رس به

 .بود نيريطعم آغوشش رو مزه مزه كردم، چقدر ش صانهيحر دميبانو منقل به دست اومد طرفم و در آغوش كش. كرده بودن نييباغ رو تز تمام
 .من رو ببخش بانو ـ
 زكم؟يعز يواسه چ ـ

 . زن مادر شده هيخواست نه  يدختر م هيدونم دلتون  يم د،يپسرتون آرزوها داشت يدونم برا يم ـ
 ! باشم؟ يناراض ديمن چرا با هيضاكبر را يدر ضمن عل. كردم ينم دايپ تيگشتم به خوب يرو هم م ايدن! زكمينگو عز گهيد ـ

 . دم گوشم داغ شد يقرص شد، تنم از زمزمه  دلم
 ! طاقت ندارم گهيكه د ميبر ايخانمم؟ ب يستاديچرا ا ـ

 . ميكه آخرش پر بود از نور و بارون و نس يبه شونه اش قدم برداشتم تو راه شونه
 .دم رو جمع و جور كردم اما خوشحال بودم، خوشحال بودم كه خوشبختمخو يتيكه با تشر گ دياشك جوش. اومد طرفم و بغلم كرد ديمهش
 . نكردم داشيپ يكرد ول يكه مو به تنم راست م يگشتم، نگاه ينگاه ينيدنبال سنگ تيرو خوند، تو جمع غهيكه ص عاقد

 لم؟يخانم رها مهربان وك ـ

 . بله رو گفتم يد از نم نم بارون خوشبختكه پر بو يگفتم و با صدا ييتو ديبه ام يلب اله ريرو بستم و ز چشمام
 . همسرم شد. زنش شدم. عقدش شدم. رسا و محكم بله ام رو با بله اش جواب داد يصدا با

. دستش، لرز به جونم افتاد يكه سرد بود رو گرفت تو گرما يكه مشت شده گذاشته بودمش رو زانوم، دست يرو آروم گذاشت رو دست دستش
 . دوستاش شيلبخند مهربون مهمون لبش كرد و رفت پ هياخم نكرد  رون،يب دميم كشدستم رو از دستش آرو

آروم . پرسشگر نگاهم كرد و سر تكون داد. نگاهش كردم دهيترس. اومد رو به روم و دست دراز كرد طرفم. رقص دو نفره مردها نموندن موقع
دونستم ترس نگاهم رو خونده و  يم. خودش رو بهم نچسبوند يول دست گذاشت دور كمرم. بلند شدم و دست به دستش دادم و باهاش رفتم

 .دميخنك شهرش رقص ورياش و همراهش تو شهر نهيكف هر دو دستم رو گذاشتم رو س ده،يفهم
 از طرف پدر و مادرش مونيعروس ي هيهد يبودمش ول دهيكه من ند يخونه ا. كه تموم شد، مهمونا تا دم خونه مون بدرقه مون كردن مراسم

 . بزرگ بود يباغچه  هيكه در اصل  يخونه ا. بود
 .گونه ام رو نوازش كرد ينرم يكه شدم خنك ادهيپ. شد و در سمت من رو باز كرد ادهيپله ها برد، پ يها يكيرو تا نزد نيماش

 !يعروسم به خونه ات خوش آمد ـ
كه تو هشت سال تاهلم متعهدانه  يپوست ريبود، ز دهيد اديز يمردكه نا يپوست ريپوستم، ز ريز ديحس ناب و تازه دو هيقلقلكم اومد،  عروسم؟

 . ها رو تحمل كرده بود يكبود
 .اكبر، ممنونم يممنونم عل ـ

 .تكه هيسالن بزرگ و  هيبا  ياومد، خونه ا يو ساده به نظر م كيخونه كه شدم تو نگاه اول ش وارد
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 آشپزخونه نداره؟ ـ

. مير يم يو مهمون ميد يم يمهمون اديما كردا ز ،يا داره اما من نخواستم اپن باشه، اون طور راحت نبودچر ؟يتو فكر پخت و پز ومدهيهنوز ن ـ
 .برات درستش كنن دميكار دو روزه، م يدوست ندار ،يطور راحت تر نيفكر كردم ا

 . يگينه راحت ترم، درست م ـ
 يداد، بو يم اسي يكرم رنگ، تمام اتاق هم بو يتخت دو نفره  هيبا  ديو سف ياتاق خواب صورت هي. در رو باز كرد نيباال و اول ميها رو رفت پله

 .كه عاقالنه دل بهش داده بودم يمرد يبو ت،يامن يآرامش، بو
 . و حوله اش رو برداشت يدست لباس راحت هيتو كمد  از
 . تو هم برو نييم پاحما رميجا به جاشون كن، من م يتو كمد، بعد اگه دوست داشت دنيلباسات رو خواهرام چ ـ
 .اشاره كرد يديدست به در سف با
 . و تافت ها خارج شو ريگ نيحمام از شر ا نيتو هم ـ

 . كه نرفته برگشت رونيبره ب اومد
 .ارميو تور رو از سرت در ب ريگ نيكمكت كنم و ا يشياگه ناراحت نم ـ

ها رو در آورد و دونه  رهيگ يو به آروم اطيو با احت زيگذاشت رو م رو لشيتوالت و نشستم روش، اومد پشت سرم، وسا زيم يطرف صندل رفتم
 . از جا بلند شدم هويلباسم كه  پيدونه گذاشتشون كف دستم، دستش رو گذاشت رو ز

 ! باورم كن پروانه! ندارم كه تيكار واشي ـ
 . نييپا ديرو كش پيدو سانت ز يكي
 .اش رو باز كردم رهيگ نيهمواسه  يبش تيفكر كردم ممكنه واسه در آوردنش اذ ـ

 .رونيب رفت
 . با طاها فرق داشت يرضا حت ديبا حم چقدر
 . رونيرو هم زدم سرم و اومدم ب دميسف يرو تنم كردم، كاله حوله ا يآب ي دهيگرفتم، بلوز و شلوار پوش يدوش حساب هيحموم و  رفتم

 . خانم تيعاف ـ
 : گفتم طنتيخنده و ش با
 !آقا تيعاف ـ

 . دميندخ د،يخند
 . موهات رو خشك كنم نيبش ايب ـ
 تو؟ ـ

  ؟يآره؟ دوست ندار ـ
 ؟يدون يآخه، م ـ
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 ! لوس نشو نيبش ايب ـ
اجازه دادم چنگ، به چنگ دلم . كه هم سن دوست داشتنم بودن يياجازه دادم پنجه بكشه به موها. و اجازه دادم موهام رو خشك كنه نشستم

 . ارهيدا در برو به ص ازيتمنا و ن يبكشه و ملود
 بخوابم؟ ديمن كجا با ـ

 . نگاهش كردم يسوال
 . رو تخت بخوابم يذار يباشم م ياگه قول بدم پسر خوب ـ

 . غنچه اش خنده ام گرفت يبامزه و لبا يو چهره  تيمظلوم از
 ! برم ها، گفته باشم يگوشت رو م يكرد طنتيپسرم ش يول! ذارم يآره م ـ
 ! چشم مامان ـ

 . زد رو تخت يو جست ديرو كش دستم
 . دم تخت هم مال من نيبدو بدو اون جا مال تو، ا. رهيگ يتونم بخوابم نفسم م ينم وارياون جا نه، من كنار د ـ

 .جمالتم رنگ باخت يچقدر زود شد تو و شما. ترسم، چقدر زود مرد بودنش رو فراموش كردم يرفت ازش م ادميزود  چقدر
نگاه مردانه اش رو با ترس نگاه  يهنوز تمنا. ديخواب يبعد از گذشت پنج ماه هنوز برادرانه كنارم م. ش بوداكبر سراسرش آرام يبا عل يزندگ

 . شدم يفشرد و من هر روز ممنون دارتر م يم شيخواستنش رو با مشت مردانگ اديفر يتو سكوت، حنجره . كرد يزنانه ام سركوب م
انگار تو وجب به  ستون،يب ميرفت. طاق بستان چقدر خوشگل بود. ميرفت يكرمانشاه م يدنيد يرو با هم به جاها ليتعط يشب ها و روزها اكثر

 . كرد يناله م نشيريش يكه از دور دميد يرو م يكوه، فرهاد يها يخور شهيوجب ت
 تو  يب «

 ها  ستونيب تمام
 » . ستون شده اند يب

 .طرفش برگشتم
 ؟يچ يعني ـ
و  ديچيو صدام پ اديجمله رو گفتم، با فر نيبعد ا ختميا و واسه فرهاد حرف زدم و گفتم و گفتم و اشك رج نياز دستت دادم، اومدم ا يوقت ـ
 .اديكه فكر كردم انعكاسش تا شهرت م ديچيپ يجور ديچيو پ ديچيپ
 ؟ينبود سيمگه تو اون موقع انگل -
  .كه پشت درخت منتظر اومدنت شدم يهمون موقع گم،ينه نبودم، روز عقدت رو م ـ

 .قرارش قرار نداشت يبود كه دل ب ياكبر شكسته شده ا ينبود، عل هيسا ه،يبودم، اون سا دهيدرست د پس
*** 

 . زدم غيكه دوباره دل آسمون شكست، ج. شدم داريترسناك و بلند و رعب آور آسمون ب يصدا با



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا رز صورتي –پروانگي يك پروانه                            

wWw . 9 8 i A . C o m  312 

 اكبر؟ يعل ـ

 .نبود يدنبالش گشتم ول يكيروشن نشد، تو تار يچراغ خواب بغل تخت رو زدم ول ديكنارم نبود، دست گذاشتم كل نبود،
 ! ترسم يمن م ؟يياكبر كجا يعل ـ
 .در با شدت باز شد و اومد داخل دم،يكش غيمن هم ج يرعد سوم با
 ؟يديشده؟ ترس يچ ـ

 .رو تخت و تن عرق كرده و لرزونم رو گرفت تو بغلش و فشارم داد ديپر
 ؟يخوب گميم! به من نگاه كن ؟يپر يخوب! مردم؟ يخوردم م يبرم، حاال آب نم يستينه نباخدا من رو لعنت ك شتم،ينترس پ ؛ينترس پر ـ

طرف  دمياون محكم تر بغلم كرد و كش. اش فشار دادم و دستام رو دور كمرش حلقه كردم نهيس يتو پهنا شتريو ب شتريمن سرم رو ب يول
 . كه نذاشت رمياومدم ازش فاصله بگ. دميفهم دم،ينفس نفس زدناش رو شن ينفسام آروم شدن كه تند. خودش

 . ازم يترس يهنوز م گه؟يد ستيبس ن ـ
 .دياش كه هلش بدم اما هر دو تا دستم رو گرفت تو دستش و هر دو تا شون رو بوس نهيكالم دست گذاشتم رو س بدون

 . دمينال
 اكبر؟ ـ

 :خش دار و پر از التماس گفت يصدا با
 !جانم ـ
 ! تو رو خدا ـ

 .چسبوند ميشونيرو به پ شيشونيش نشست رو گونه ام ، پنفسا هرم
 . كنم يپروانه؟ خواهش م ـ
 .بار، زنانه زن شدم نيمن تو آهنگ خواهش كالمش شل شدم، نرم شدم، غرق شدم، ا و
 ؟يخود تنها ي لهيكه تو در پ ديگو يم يچه كس «

  ؟يروزنه در فردا كيداند كه تو  يم يكس چه
  يات را بگشا لهيپ

  يپروانه شدن خلق شد يه اندازه ب تو
 رفت؟  يبرون خواه يپرواز ك يبرا از

  يات را بگشا لهيپ
 »  " ييبايز "پروانه شدن  يبه اندازه  تو

 ؟يش داريب گهيد يخوا يخانم خانما؟ نم ـ
داشتم، كنارم نشسته بود و رو كه دوسش  يو براق مرد دهيصورت تراش. آروم بازشون كردم و نگاهم رو بوسه بارون كرد دن،يلرز پلكام
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 . خم شده بود اديز يلينه خ يرو صورتم با فاصله ا يجورا هيدستاش رو دو طرفم باز كرده و 
 . ميبزن اطيتو ح يچرخ هي ميخوشگل شده، پاشو صبحانه بخور بر رونيقدر ب نيرو بارون زده و ا شبيخوشگلم، پاشو پاشو تمام د يسالم پر ـ

 يمخمل صورت يآروم نگاهم رو دادم به رو تخت دم،يلب گز دم،يافتاده، خجالت كش نمونيب ياومد كه شب قبل چه اتفاق ماديلحظه  هيآخ،  بارون؟
 . نبود رونيجام ب چيبود، نه ه دهيكه روم كش يكم رنگ

 من لباس عوض كنم؟ رونيب يبر شهيم ـ

 باز شد  ميمال يبه لبخند لبش

 . چسبه يسرد م يهوا نيداغ كردم تو ا فقط وان رو برات پر آب شه؟يبله چرا نم ـ
 . تو حموم كه چشمم به تن برهنه ام افتاد دميكه رفت منم پر رونيب

 .دست گذاشتم رو گردن و حنجره ام و آروم آروم رفتم جلوتر دم،يترس
 رو لبم  دمياول رو برداشتم و دست كش قدم

 .گوشم يدوم و نگاهم رو دادم به گردن و الله  قدم
 ! دميرو د نهيتو آ ياون زنِ زن شده  دم،ياون زن رو د دمش،يو د دميرس

 . دندون، لبخند نشست رو لبم، با تمام ترسناك بودنش، بدون درد بود، بدون دلهره ينه زخم، نه جا ،ينبود، نه كبود يچيه
 ديسف ريحر يرفتم كنار پنجره، پرده بستم  يرو رو موهام م ميسه گوش سرخاب يهمون طور كه حوله . رونيپوشم رو تنم كردم و اومدم ب تن

 .دلم آوردم يفروغ رو به مهمان شه،ينگاه كردم و باز مثل هم. دميشهر جد يرو كنار زدم و نگاه كردم به آسمون دل گرفته و ابر
 پر زد رهيت يابرها يبه سو «

  دوارميروشن ام نگاه
 خداوند  يكردم كا اديدل فر ز

 » . او را دوست دارم، دوست دارم من
 .شد يكيگم شد، حل شد،  يتو آغوش تن يبه سرم، تن ديچسب ينشست رو شونه ام، سر يدست

 :وار دم گوشم خوند زمزمه
 »خواهم؟  يچه م ياز زندگ يدان «

 :رو براش تكون دادم، آروم گفتم سرم
 ؟يخوا يم يچ ـ

 :داد ادامه
 تا سر تو يمن باشم، تو، پا «

 گر هزار باره بود  يزندگ

 » . تو گريتو، بار د گريد بار
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 .دميطور كه تو آغوشش بودم چرخ همون
 ؟يشناس يتو هم فروغ من رو م ـ
 : و گفت مينيزد رو ب زيانگشت اشاره و شستش به تلنگر ر با
 . دميكشاون گفت و من خوندم، اون خوند و من آه  ختم،يتو بودن تو رو همپام گفت و من اشك ر يمن رو و ب يفروغ تو، تمام لحظه ها نيهم ـ
 . احمق بودم يليمتاسفم، من خ ـ
 .بوده دنيرس نيمستلزم ا يدور نيهمه فاصله و ا نيدونسته كه ا يما بهتر م يدونم خدا ينگو، م يچينگو، ه ـ

*** 

 .ادين شيپ ينفهمه تا بعدها مشكل يزياز رابطه مون چ يكس ميبه خواست خودش قرار گذاشت ،يگرفتم و باز شدم شاگرد استاد بهرام يانتقال
من و منم نگاهم  يطرف نگاه منتظر و تشنه  ديسر يهوا م يحس و حال دلش بود نگاهش ب اتشيخوند كه حس و حال اب يم يشعر يوقت يگاه

 . نگاهش رو يتاب يكرد ب يم ريغافلگ
از  رونيازم خواست ب انيمرشد يودم آقاكه منتقل شده ب يترم نيدوم يكه اون روز وسطا نيبودن تا ا يو بستون نگاه و قلبم رو راز دار خوب بده

 .ديساب يهم م ياكبر، رنگ چهره اش كبود شده بود و دندوناش رو رو يآروم نگاهم رو دادم طرف عل. كالس تو محوطه منتظرش باشم
 . اميتونم باهاتون ب ينم انيمرشد يشرمنده آقا ـ
 . ستيچرا خانم؟ به خدا قصدم مزاحمت ن ـ
 ....دونم اما يم ـ

 اومده خانم مهربان؟ شيپ يشكلم ـ

 .رو باال نگرفتم سرم
 د؟يداشت يآقا، با خانم مهربان كار ديشما بگ ـ

 : و بعد گفت رونينفر هم از كالس بره ب نيلحظه مكث كرد تا آخر كي انيمرشد
 ! رهيخ تميخوام مزاحمشون بشم، ن يراستش استاد نم ـ
 ؟يتيچه ن ر؟يخ ـ
خواست اگه اجازه بدن با  يم نيهم يكرده برا فتهيخانم مهربان من رو مجذوب و ش يو خانم ييباينجابت و ز ديدون يبگم؟ م يراستش، چطور ـ

 ....خانواده

 : ديجمله اش تمام نشده بود كه غر هنوز
 . خانم شوهر دارن هي شونيكه ا ديبد صيتشخ ديچطور نتونست د؟يشما نگاه به دستشون نكرد ـ
 استاد؟  يول ـ

 . ديجا تموم بشه و شما هم فراموشش كن نيموضوع هم نيهمسر دارن و بهتره ا شونيا! ساكت لطفا ـ
 . نييكرد طرفم و من شرمنده سر انداختم پا رو
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 . شهيم رتونيد ديخانم، بفرما دييبفرما ـ
 . دميچادرم رو محكم گرفتم و دو يها لبه

 ! ديخانم مهربان صبر كن ـ
 . دارمكنم، من همسر  يخواهش م د؟يخوا يم يچ ـ
 . تونم خوشبختتون كنم يذارن، من از شما خوشم اومده، به خدا م يكالس حلقه م يها برا يليروزها خ نيكنم؛ ا يباور نم ـ

 ! بغل كه باز جلوم رو گرفت يتو كوچه  دميو دو دميچادرم رو از دستش كش ي لبه
 خواستم؟ يگفتم؟ مگه چ يمگه چ ؟يريچرا در م ـ

 . شهينم تينه انگار تو حرف حال ـ
 . باد كرده بود رتيكه رگ گردنش از غ يام رو دادم طرف مردم، طرف مرد دهيو نگاه ترس دميترس

و با تحكم و  واريلباسش رو تو مشت گرفت و چسبوندش به د ي قهي ان،يگذاشت كنار پام و رفت طرف مرشد فشميرو داد دستم و ك كتش
 : گفت تيعصبان

كنم تا آخر عمرت دنبال نمره و  يم يكار يرد شد شيلومترياز چند ك اي يمن هستن، من بعد نگاهش كرد يو شرع يخانم همسر قانون نيا ـ
 ؟يفهم شد ريش ،يبر نييدانشكده رو باال پا يپاس درسات پله ها

 ....دونستــــ يبله استاد، من نم ـ

 ! خوام بشنوم، برو رد كارت ينم ـ
 . رو رها كردم و دستام رو گذاشتم رو سرم و كز كردم فشياال كه كاش رو ول كرد و اومد طرفم، دست برد ب قهي
طور  نيتو من رو ا ؟يدون يم هيكه خودت رو محق تنب يكار كرد يمگه تو چ... ؟ استغفرا....خوام يمن م يتو فكر كرد ؟يپر! من يخدا يوا ـ

 ؟يشناخت
 . جلوتر دشيچادرم رو گرفت و كش يباال يتر و لبه  كينزد اومد

 ! ميزندگ نيبودن خواستم چادرت رو جلو بكشم، هم رونيب تيخوشگل و خرما يهامو ـ
 . دستم رو برداشتم و شرمنده نگاهش كردم آروم

 ....نكردم كه يبه خدا من كار ـ

 ! گهيدردسرها رو هم داره د نيدونم، باالخره زن خوشگل داشتن ا يمن، م يپروانه  ـ
 .ديهم با اون خند ايو دن ديخند

وقت مشت  چيوقت، ه چياما ه يهم بارون يشد، گاه يم يآسمون خونه مون ابر ينه، گاه يدوست يپر بود از لحظه ها مونيسراسر زندگ گمينم
 ينيريتو ش يگاه ن،يريبودن و ش نيبحث كردناش هم مت. دينلرز ادشيگوشم با فر يوقت پرده  چيه! ومديتن زنونه ام ن افتيمردونه اش به ض

تو آغوشش  ديكش يگرفت و من رو م يدست لرزونم رو به دست م ،يتو اوج ناراحت يگاه. كردم يو مزه مزه اش م ستادميا يم خانشيكالم توب
 : گفت يو م
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 . من رو ببخش عشقم يندار گهيرو د ششيحواسم نبود، حواسم نبود كه تو گنجا ،يمن رو ببخش پر ـ
زنه اما  يحرف م يكيبا  يگوشه و تو خلوت، تلفن هي رهيم دميد يروزها بود مگذشت،  يسال م كيبه  كيشدنمون نزد يكيبا هم بودن و  از

 .بهش شك نكردم، كنجكاو نشدم چون خودش رو بهم ثابت كرده بود
 .نشست اتيخار َشك نيكم كم حساس شدم، پروانه دلم از بال زدن دست برداشت و رو اول اما

 .فعال نمت،يب يم اميتونم حرف بزنم، باشه فردا م يسالم، االن نم ـ
 . صبر كن جام رو عوض كنم ده،يجا آنتن نم نيالو، الو، ا ـ
 .زد يحرف م اطيو تو ح رونيرفت ب يم و

خام و قرچ قروچ برنج  يرفتم سر وقت برنجا ياومد و مدام م يخاك بارون خورده خوشم م يحوصله بودم، از بو يروز بود خواب آلود و ب چند
 يگرفتم و گذاشتم وقت ياز داروخونه تست. ديتو دلم لرز يزيچ هي. خواست يدم و دلم آلبالو خشك و آلو متمام مدت گشنه بو. خوردم يم
 . بدم شانجام ستشين

لرزون بلندش نكردم تا  يبار با دستا نيا. رو زدم و منتظر نشستم يو تست حاملگ ييتو دستشو دمياكبر پر يصبحش به محض رفتن عل فردا
كم رنگ تر، آره من مادر دوباره مادر شده  يكيپر رنگ و  يكي يدو خط صورت. برش داشتم ديپر ام يلرزون و دل ينگاهش كنم بلكه با قلب

 !بودم
كه  يديدورم و منتظر نشستم؛ منتظر مردم، منتظر ام ختميو آزاد ر شونيرو كه بلند شده بودن رو پر ييو موها دميكوتاه پوش يلباس صورت هي

 .كرده بود دوارميام
لوس رفتم تو بغلش و  يبچه  هي نيو آغوش باز كرد و ع يرو گذاشت رو جا كفش فشير كه اومد تو رفتم طرفش، چشماش برق زدن، كد از

 . گردنش يسرم رو فرو كردم تو گود
 رو كرده؟ مونميو ا نيشده خانمم امشب قصد د يچ ـ

 قصدت كردم؟ يمن ك گه،ياكبر؟ لوس نشو د يا عل ـ

 .اديرنگ بهت م نيروانه؟ چقدر ااالن پ نياالن، هم ـ
 .نگاهش نگاه كردم، دست گذاشتم رو شونه اش ياهيرو دادم باال و تو س سرم

 اكبرم؟ ـ

 ؟يجانم پر ـ
 شم؟يم يبه نظرت من مامان خوب ـ

 !خانوم اتيخوب يخوبه اون كه راس همه  زتيتو همه چ ـ
 .كنم ياز بچه مون خوب نگهدار دميقول م ـ
 درخت عشقمون ثمر داده؟ ؟يكن يمن رو بابا م يآره؟ آره پروانه؟ تو دار نم،يبذار بب.... چــــبچه مون؟ كو تا ب ـ

 . دميرو تكون دادم و تو هوا بلندم كرد و چرخوندم و بوس سرم
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 . مشكوك بودم ياما هنوز دل نگران اون تلفنا. كرد يبرام گرفت و چقدر مامانش لوسم م يچه جشن. ديكش ينازم رو م چقدر
 آقاهه؟ ـ

 جانم خانومه؟ ـ

 م؟يبذار ياسمش رو چ گميم ـ
 تو بگو؟  ـ

 . اوم، اگه پسر بود عطا، اگه دختر بود عسل ـ
 . شد زيخ مين
 ! عسل نه ـ

 . شدم نيغمگ
 چرا؟ ـ

 . دوست ندارم ،يطور نيهم ـ
 . ختميصبح اشك ر يها يكيندادم، نخواستم بحث كنم اما تا نزد ادامه

اصال خودش . نداشت يآزار چياش كردم، ه سهيمقا ديباز با حم. كنار اومد ميبد باردار طيدوست كنارم موند و با شرا هي نيع ميدوران حاملگ تو
 : گفت يو م ديخواب يبود كنار تخت و خودش رو اون م دهيكرد، كاناپه رو كش ينم ليرو بهم تحم

 ! يخوام راحت بخواب يم ـ
 . خندوند يخوند و من رو م يخوند، شعر م يزد و براش قرآن م يشكمم و باهاش حرف م ذاشت رو يدست م يكم كم بزرگ شد، گاه شكمم

لحظه نگاه  كي. و كمكم كرد كميبستم كه اومد نزد يتنم كردم، داشتم موهام رو م يا روزهيف يبلند آب راهنيپ هيبودم و  ميپنجم باردار ماه
نگاهش  تيكه هفتاد هزار بار دور معصوم! نه هفت بار. شد و طواف كرد ريش زانگاه ينگاهم تو كعبه . نگاهم قفل شد ياش تو فندق فتهيش

 . خرابات چشماش نياعتكاف نگاهش شدم و خلوت نش عتكفم. گشتم
موهام اكتفا كرد، اوج خاموش كردن  يرو يآروم بغلم كرد و به بوسه ا. رو گذاشت دنيلرز يچشماش بنا اهيتاب شد و مردمك س يب نگاهش
 .آغوش بدون هوس و شهوت بود هيبوسه و  هيمردانه اش  بيآتش له

 . شدن يحالم م ريگ يزدن و پ يخواهرا و برادرم تند تند زنگ م. شميكمك و مراقبت اومد پ يشدن، مامان برا يگذشت و ماه ها هم سپر روزها
 يكردم آروم باشم تا شامشون رو بخورن، م يم يسع يدرد داشتم و ه. ديكش يم ريدلم ت ريكرد و ز يكمرم درد م. سر شب حالم بد بود از

نتونستم، دست گذاشتم رو كمرم و  گهيكه د نينگفتم تا ا يچيو ه دميلب گز نيواسه هم. رهيگ ينخوره سر درد م يدونستم بعد از شام اگه چا
 . و ناله صداش كردم شكبا بغض و ا

 . بغلم رو گرفت تا بتونم بلند بشم ريو نگران و دست پاچه ز دارم يبد مانيدونست چه زا يتو گلوش، مامان م ديپر يشد، چا هول
اشك و ناله از خدا دخترم رو  ونيو م دميدرد كش. فاطمه رو صدا كردم نبِيتخت رو گرفتم و زور زدم، زور زدم و ز يلبه ها دم،يكش درد

 .بلند پسرم گم شد ي هيفاطمه ام تو گر اي يزدم و صدا غيو ج دميخواستم، درد كش
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قرمز و برآمده اش  يشونيو منم نگاه به پ ختير يكرد و آروم اشك م ياكبر تمام مدت نگاهم م يبخش رو تنم كردن، عل يلباس صورت يوقت
 . كردم

 شده؟ يچ تيشونيپ -

 نگران نباش؟ يچيه ـ

سرش رو زده  ياونم از ناراحت يكن يط ديرو با يو پر درد يطوالن مانيو زا يدرد دار يليپرستار اومد و گفته خ ياما بعد مامانم گفت وقت نگفت
 .واريتو د

پسرم گذاشت و با دست  يمشت كوچولو و صورت نيو انگشت اشاره اش رو ب ديساب شينيبه ب ينيرو آوردن، اشك تو چشماش جمع شد، ب پسرم
 . اش آروم آروم گونه اش رو نوازش كرد گهيد

با زنگ و  شبيخانواده اش هم كه از د ،ينيريعالمه ش كيدست گل بزرگ و  هيد، با و صبح اول وقت اوم رونيبه زور از اتاق كردش ب پرستار
 . كالفه ام كرده بودن اميپ
 پروانه؟  ـ

 جانم؟ ـ

 . خوام بهت شوك وارد بشه يخوب؟ نم يفقط قول بده آروم باش ؟يكه با اسم عسل مخالفت كردم رو بدون نيا ليدل يخوا يم ـ
 . من به دل نگرفتم ست،يمهم ن ـ

 ميتو عكس رو پاتخت ييهمون دختر مو خرما هيشب ايدن هينبود اما  كيكوچ گهيافتاد كه د يدر رو كه باز كرد چشمم به دختر رون،ياتاق رفت ب از
 . شدم زيخ مين يبا درد و سخت. بود

 .من بود، رنگ چشماش، پوست شفافش هياش چقدر شب چونه
 .رو دادم طرف مامان نگاهم

 . نميب ياكبر بگو، بهم بگو دارم خواب م يعل ؟يكن يم هيچرا گر ـ
 . كرد آرومم كنه ياومد طرفم، دستام رو گرفت تو دستاش و سع بدو

دفعه دو  هيخدا  نيعسلت برگشته، اومده تا بمونه، بب ؟يخانوم يخوشحال باش ديكنم، جان اكبرت، پروانه جان آروم باش، االن با يخواهش م ـ
 !كنه، آروم باش يم هيداره گر نيكن، بب نگاهش! تا بچه بهمون داده

 !شد كيشدم، تار رهيشدم، خ آروم
*** 

 دهيرو دو ايانگار تمام دن. سرگردان، شنا كنان، غرق شده بودم ا،يبلند در يانگار تو موج ها. انگار كوه رو جا به جا كرده بودم. خسته بودم چقدر
 .بودم

 . رهيرو بازشون كن و نذار دلم بگ نيريفندق شخانمم، چشمات رو باز كن، باز كن اون دو تا  ـ
 يجون كندن جون ندادم كه صدا نيجون كندم و تو ا. نگاهم بكشم يپلك رو از پنجره  يكندم، باز نشدن، جون كندم و نتونستم پرده  جون
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 .تو ذهن خسته ام ديچيپ ك،ينزد يليدور، خ يليخ ياز جا ،يدخترك يفراموش شده 
 مامان؟ ـ

 .كرد مكث
 .ارهيچه به روز دلم م يمكث كالم نيدونست كه ا ياونم م گاران
 ؟يمامان ـ

. خانم شده بود گهيكه د ييمو خرما يدختر كوچولو يبسته، آغوش باز كردم برا يپوستم، با چشما ريز ديدو ياز لذت و شاد يعيوس حجم
تونه رو هر دو بخشش هر جور  يبدم مادر دو بخشه و م ادينبودم تا بهش . مادر كمكش كنم يكلمه  يو هج يكه نبودم تا تو صدا كش يدختر
 . خواد حساب كنه يكه م

كه كنارم بود و من  يكه االن بود، دختر يدختر. بدم ادشيرو ) 2+2(دو  يكه نذاشتن بمونه تا خودم و به مهر خودم، اجبار دو به اضافه  يدخترك
 .كردم يم ادشيتك تك سلول هام فربا  ،يمادر يشدن از حس ناب و دور افتاده  رابيس يتشنه 
 .دميجدا افتاده از آب عطر تنش رو بلع يماه هيتو آغوشم، مثل  ديرو باز كردم و دخترم خز دستام

 مادر؟ يكجا بود ـ

 .خوشبو و نرمش يام رو چسبوندم به موها گونه
 مامان هنوز منتظر و دلخوش به قولته؟ يكشم؟ نگفت يم يمن بدون تو چ ينگفت ـ

 .دستش رو گرفتم تو دستمدو  هر
 !يكرد ريد يليمادر، خ يكرد ريمنتظرم باش؟ منتظرت موندم عسلم، منتظرت موندم و تو د ينگفت ام؟يزود م ينگفت ـ

 يكي. آرامش بود يخوب و لحظه ها ياز روزها يكه اون روزها فشرده ا يكي. سرم رو گرفت تو بغلش يكيكردم و  هيكردم و گفتم، گر هيگر
 .كه دوستم داشت يكي. كه دوسش داشتم يكي. كنه قيو بال زدن تشو دنيبود تا من پروانه رو به پركه اومده 

 !نم؟يب يبهم بگو دارم خواب م! اكبر بهم بگو يعل ـ
 !نكن يتاب يمن، ب ينكن پر يتاب يب ست،يآروم باش، برات خوب ن م،يآروم باش زندگ ـ
 تموم شد؟ يهمه چ يعني ـ

 ! هات شروع شدن پروانه يها و دلخوش يشده، شاد نه خانمم تازه شروع ـ
 ؟يكرد داشيچطور پ ـ

كردم و  دايخونه اش رو پ يشوهر بنفشه شماره  قيكه از طر نيكردم تا ا يم دايگشتم كمتر پ يم شتريب يهر چ ياز طالقت افتادم دنبالش ول بعد
 . هيجواب نداد، مجبور شدم شخصا برم ترك يتماس گرفتم اما كس

 !ه؟يترك ـ
. كردم و رفتم داياز دوستام آدرس خونه اش رو پ يكيكرده بود، خالصه با كمك  ليو م فيآره، نتونسته بود بره اروپا، آقا تمام پول هاش رو ح ـ

مورد اون در  يچيه ديكه به حم نيالتماس و قول از ا يو بعد از كل دميكه خانمش رو د نيتا ا ستادميوا كيكش يچند روز هيخونه نبود،  ياما كس
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گفت  يافتاده، م يچارگيگفت به ب يالخمر شده بود و م ميدا ديحم. يپر دميشن زهايچه چ يدون ينم. شد باهام حرف بزنه يراض گميمالقات نم
 . ارهيسرش ب يترسه بال يبره چون م يگفت عسل رو همه جا همراه خودش م. كه جفتشون دلشكسته اش كردن هيتاوان شكستن دل مادر نيا

 يدست خال گه،يد ينه اون روز نه روزها ومد؛يمنتظر شدم ن ياما فرداش كه رفتم نبود، هر چ. و گفتم براش و قول داد بهت برش گردونهت از
 . ديبرگشتم و نا ام

خاطر ورود و و بعد به  اديبعد از اون اتفاق افتاد زندان اول به خاطر اعت يوقت. كرده جاديبرات مزاحمت ا ديكه بهزاد گفت حم نيتا ا گذشت
تا بهش بگم كجاست، گفت هر دو تاشون بهش نارو  اديرها خودش ب ديگفت با يرفتم سراغش اما م. دنيزندان بر يبراش كل يقانون ريخروج غ

 عسل خبر نداره  ياز جا دميفهم. تو و همسرش بود ازدن؛ ب

خواد عسل رو برگردونه، گفت اون  يبهم زنگ زد و گفت كه م كه خود كژال نيتا ا. سراغشون رو گرفتم يكه فكرش رو بكن ياز هر كس پروانه
خواد  ياز دستش تونستن فرار كنن و االن هم م يبتيگفت به چه مص. كرده شيمتوجه شده و تا خورده زدتش و بعدم تو خونه زندون ديروز حم

 . مادرش شيخواد عسل رو برگردونه پ يرضا راحته م دياز نبودن حم الشيگفت حاال كه خ. ازدواج كنه
 ؟يچرا بهم نگفت ـ
برگشتش رو انجام  يقانون يكارها مياز دوستام كه تو سفارت بود تونست يكيبا كمك . بگم و نتونم برش گردونم دميترس يم دم،يترس يم ـ

 . ميبد
 بود؟ نيگاه واسه هم يگاه و ب يپس اون تلفنا ـ

 ؟ينگو كه بهم شك كرد ،يكرد زميو سورپرات تيكنم كه با خبر حاملگ زتيخواست سورپرا يآره خانمم، م ـ
 . گرفتم دشياز د دهيزده د خجالت

 ....خانوم كوچولو نيا دميدادن و د لميكه عسل رو تحو يماه پنجم بود. يرو پشت سر گذاشت يبد يدونم تجربه ها يم ،يخانوم دميبهت حق م ـ

 .دخترم و به صورتش لبخند زد يبافته شده  يرو موها ديكش دست
دو پروانه نازك و شكننده و حساس  نيقدر بهم توان بده تا بتونم از ا نيمنه و با خودم گفتم خدا ا يپروانه  هيخانوم كوچولو چقدر شب نيا ـ

 . كنم يو نگهدار تيحما
 مدت كجا بود؟  نيا ـ

 . ارهيو بچه مون بسر خودت  يباال باعث بشه بال جانيه دميترس يبهت نگه چون م يزيچ يبهروز، سپرده بودم كس ي خونه
 يچيه. نكرد آرومم كنه يسع. هيگر ريبلند زدم ز يو با صدا رمينتونستم لبام رو به دندون بگ شتريب گهيد. نتونستم خودم رو كنترل كنم گهيد

 :كه گفت دميو شن ديخودش هم لرز يبه جاش سرم رو بغل كرد با لرزش شونه ها و چونه ام، شونه ها. نگفت
 !خوش رنگ من ينت مبارك پروانه دوباره مادر شد ـ
 ؟يدخترم رو دوست دار ؟ياكبر دوسش دار يعل ـ

از فروغ پاك كرد، فوت  تيب نيزمزمِ ا يهام رو با زمزمه  يتمام دل نگران بانهيو اد ميبارون يشد تو چشما رهيرو از رو سرم بلند كرد و خ سرش
 .كرد ستيكرد، ن
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 عاشقم،  «

 صبح يستاره  عاشق

 سرگردان  يابرها عاشق

  يباران يروزها عاشق
 هر چه نام توست بر آن  عاشق

 » . هر آن چه نام توست بر آن عاشق
جونم  ي رهيلبخند نشست رو لبم و دست دارز كردم و از مامان پسرم رو گرفتم تا از ش تشيتكرار كرد كه تو تكرار ب يآخر رو چند بار تيب و
 .كنم رابشيس
 

 )فصل آخر:(و سوم ستيب فصل
اكبر  ياما اون قدر عل. كرد ينگاه خاص به عطا نگاه م هياول با  يروزها. كشد ياكبر خجالت م يعسل از عل ليگذشتن، اوا ياز پس هم م زهارو

 رونيرفت ب يم دشيهمراه پدر جد يوقت. خودش دونست يكه دخترم اون خونه رو خونه  نيبراش حرف زد، اون قدر پدرانه نوازشش كرد تا ا
 يمن م. يموندم و حس خوش خوشبخت يمن م. ترسوند يمن رو م يگاه اهشيس يآشنا يتپل كه چشما يپسر كوچولو هيو  مندمو يمن م

 .آوردم باز كم بود يبه زبون م يعالمه شكر كه هر چ كيموندم 
اومد و  ياكبر خنده كنان م يرفت هوا كه عل يم غميج يگرفت و صدا يام رو گاز م نهيدندون اولش رو تازه در آورده بود و با حرص س عطا

 : گفت يكرد و م يبغلش م
 . يكرد تيباز كه مامان رو اذ يپدر صلوات ـ

 . يقدر خوشگل نيكه ا ايقربونت برم ب ايب گه،يكنه د يم تشيگفت خوب كرده حتما مامان اذ يگرفت و م يبا شوق برادرش رو از پدرش م عسل
 . كرد يرو به جمع خونواده مون عطا م يآورد و لبخند و شاد يخواهرش ادا در م يهم سر و صدا كنان برا عطا

 . زهيزهرش رو بر يستيبا يجا هيكه  يغم هيغم بوده  هيمن  يكنار خوشبخت شهيهم يول
*** 

 الو؟ بله؟ ـ

 ... ـ
 شده؟ چرا صدات گرفته؟ يجان، خدا بد نده خواهرم چ ديسالم مهش ـ

 ... ـ
 : نگاهم رو دادم طرف نگاهش و گفتم شونين، سرگشته و پراز دستم افتاد، زانوهام تا خورد يگوش

 !نه خدا ـ
 ! خدا من يطور شد؟ طاها؟ وا نيا ديبهش گفت يخانم چ ديشده ؟ الو مهش يچ ـ
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خواستم  ينم. ستين يطاها گهياما نتونستم راه برم، نتونستم قدم از قدم بردارم، نتونستم باور كنم د. هر دو بغلم و بلندم كرد ريگذاشت ز دست
 كه نبود معلم احساسم كه بود، نبود؟  يچيخواست باشه كه اون ه يهاش، دلم م انتيها و خ يبا تمام نامرد يخواستم باشه حت يرفته باشه، م

 !بكش غيكن، ج هيگر! تو خودت زينر! پروانه حرف بزن ـ
دستام رو از رو گوشام برداره و بگه  اديم يبكشم ك غياگه جكردم  يدونم چرا اون لحظه فكر م يبكشم كه نم غيخواستم ج يتونستم، نم ينم اما

 ! گهيجام، تموم شد د نيرها نترس، من ا
كه مدال نقره  يعكس هيتو سالن،  واريعكس بزرگ هم ازش گذاشته بودن به د هيعزا زده بودن و  يتمام كوچه رو پرده ها. بود امتيق مراسمش

 . كرده بودن نشيگزيزشت و بد رنگ رو جا اهيبان سرو هيرو در آورده بودن و به جاش  شيكشت ي
 ومدهياما من ن رونيخواست ازم كه برم ب يزد و م ياش و داد م نهيزد به س يكردن، م نيو نفر دنيكش غيشروع كرد به ج ديتا من رو د ييزندا

 . بودم كه جواب نگرفته برم ومدهيبودم كه برم، من ن
 ! جا نيا نيبش ايرها ب ـ

 . جلوتر و رفتم نشستم كنارشون دميكردم، مستانه برام كنار خودش جا باز كرد، چادرم رو كش ديسرخ مهش يگاه به چشماو ن برگشتم
 شد؟ يمستانه تو بگو چ ـ

و آشفته حال،  ختهيكه دو هفته بعد برگشت، به هم ر نيخاموش بود تا ا شيزد، گوش بشيغ تيدو روز قبل از عروس يكيداغونمون كرد، ! رها ـ
طاها بلند شد  اديفر يصدا دميبعد د يكه اومد ازش خواستم بره باهاش حرف بزنه ول ديمهش. نگفت يچيه يكجا بود ميديازش پرس ير چه

 :كه
كنار  دمش،يد دمش،ياما من رفتم د يبهم نگفت ديمن هنوز دوسش دارم؟ مهش يو بهش نگفت يرفت ش؟يعروس يگمشو، رفت. رونيبرو ب ـ

 . ستيمال من ن گهيكه اون د قتيحق نيا ينايو كور شدم و ب دمشيعروس ددومادش تو اون لباس 
 انداخت مال نگاه طاها بود؟ يم ادميرو  ييآشنا ينيكه سنگ نياون نگاه سنگ پس

اون . با خاطراتشه ييگفت دكتر من، عشق رها و تنها يدكتر م شيحاضر نشد بره پ ميكرد يو افسرده، هر كار وونهيشده بود رها، د وونهيد ـ
نشد، رها؟ اون قرص خورده بود  داريب ميكرد يهر كار. بود خوابه دهيكه مامان رفته بود صبحانه براش ببره د روزيكه صبح پر نيقدر نرفت تا ا

 . نوشته مونيكي يبسته نامه كنارش بود كه هر كدومشون رو برا هي
 . ديو هق هق رو كرد طرف مهش هيگر با
 ؟يرها رو بهش داد ينامه  ـ

پاكت نامه  هيبا  قهيبلند شد و رفت و بعد از چند دق. خوب بودنم رو بهش دادم نانيپرسشگر نگاهم كرد، با باز و بسته كردن چشمام اطم ديمهش
 . برگشت يخاكستر ي
كه منتظر  يبره به خونه ا كنه و يبار آخر با خونه اش خداحافظ يبلند شد، آورده بودنش تا برا اطياز تو ح... و ال اله اال ا غيج يصدا هيمرت كي

 . اش بود شهيصاحب جوان و عاشق پ
 دشيتو رو خدا نبر يكه صدا ياومد، زن يافتاد كه به شدت آشنا م يچشمم به زن مچاله شده ا تيو جمع غيبلند شدنم نبود، تو اون همه ج ياراي
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 . ثل برگ گل بنفشه بودصورت م هيشب ارياش بس دهيكه صورت خراش يزن. شد يبلند بلندگوها گم م يتو صدا
 سرد يباز من ماندم و خلوت «

 دور  يز بگذشته ا يخاطرات

 كه با حسرت و درد  يعشق ياد

 » .... و خاموش شد در دل گور رفت
 كه پارچه از صورتش گرفتن، يرو حاللش كنه، موقع رشيش ييتا زندا نيكه گذاشتنش زم يموقع دمياما رفتم و د نميخواست برم و بب ينم دلم

بودن،  سيبلندش خ يكه هنور مژه ها دميرو د ييطاها. رو بسته بود اهشيس يكه چشما دميرو د ييبهتره بگم طاها دم،يطاها رو د دم،يد
بود كه رو اون  يينمازم بود، اون طاها يتو اتاق و سر سجاده  ياون طاها هيهام بود، به شدت شب يبچگ يطاها هيدم كه به شدت شبيرو د ييطاها

 ينگاه م نيشد و با لبخند به لنز دورب يمطلق اون چشما خالصه م ياهيتو س اشيمز پرز بلند سرش رو به سر رها چسبونده بود كه تمام دنقلب قر
 . كرد

 قلبم از فرط اندوه لرزيد.... «

 بر من، كه ديوانه بودم  يوا

 بر من، كه من كشتم او را  يوا

 » .... كه با او چه بيگانه بودم وه
اون  يكردم برا يكه فكر م يقلب. كرد يتاالپ تولوپ م يكه به سخت يقلب. رهينگ يجور نيا گهيكه قرار بود د يشتم رو قلبم، رو قلبگذا دست

 يو با صدا ستاديكه ا يقلب. رفت ادشيكه شكستن ها  يقلب. به درد اومد نيبه زم شيكه از سر كوبوندن ناخواهر يقلب. نداره ييجا چيطاها ه
 .كرد دنيشروع به تپ مردش دوباره

 ! يكن يطور دق م نيا زهيكن، بذار بر هيپروانه گر ـ
 . شد ياز حجمش كم م ليبه ب ليكه ب يبه جاش زل زده بودن به اون تل خاك خت،ينر اما

 من به او رنج و اندوه دادم.... «

 به خاك سياهش نشاندم  من

 بر من، خدايا، خدايا  يوا

 » . به آغوش گورش كشاندم من
خواد اون داغ رو  يدونستم چطور م يكه نم يرو خاك سرد ختمشونيقدر رو خوندم و ر يتا سنگ برداشتم و رو هر كدومش سوره  فته

 . خاموش كنه
و رو  ريز يباز شد سر گذاشتم رو خاكا يفيخف يصدام به ناله  د،يشونه ام لرز! نگاهش رو كرد يباره دلم هوا كيبه ! باره دلتنگش شدم كي به

 . مزارش، آروم و زمزمه وار اسمش رو تكرار كردم اما از سوز دلم كم نشد ي شده
 بونيسا يكه مژه به مژه  يكي. خواست نگاه به چشماش كنم يكه اون لحظه دلم نم يكيسرم،  دشيكش يكياز رو شونه ام سر خورد كه  چادرم
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عاشق  ينگاهش كنم و فكر كنم قصه  دميترس يكه م يكي. طاها بود هيشب يليخ يليكه خ يكي. بود ميو نوجون يآور خاطرات كودك اديچشماش 
 . نگاه بوده هي يو دلتنگ عادتشدنم داستان 

 يخوام برا يگفتم م ،ياكبر خواستم ببرتم رو پل فلز ياز عل. از اون نتونستم اون شهر و آدماش رو تحمل كنم شتريب ياز مراسم خاكسپار بعد
 . و بهش سر بزنم امينخوام ب گهيخوام كه د يم مگفت. با اون شهر وداع كنم شهيهم

چقدر . اومد ادمينگاه كردم به ساحلش رو . نگاه كردم نشيپل و از باال خم شدم و به آب خروشان و خشمگ يلبه ها يرو گذاشتم لبه  دستام
از  شيسال ها پ يلينه امروز، كه خ. دست دادماومد كه من طاها رو از  ادمي. طاها راه برم يو شونه به شونه  شيدوست داشتم برم لب ساحلِ گل

در آوردم و  يبسته پر از پوست شكالت توپ هيو  فميدست كردم تو ك. اكبرم لبخند زدم يدادم و شرمنده از حس اون لحظه به عشق عل شدست
 :شعر رو هم خوندم نيكردم ا يهم زمان كه دستم رو باز م

 اكنون منم كه در دل اين خلوت و سكوت.... «

 كنم  يشهر پر خروش، ترا ياد م يا

 بسته ام به او و تو او را عزيزدار  دل

 » . كنم يباخيال او دل خود شاد م من
 .خوابه يگذرونه و شب هاش رو با ترس نم يروزهاش رو با عذاب وجدان نم گهيكه د نيا. خوش به آرامشش شدم دل

 . شد دهياون قدر سخت كه بنفشه شكست، خرد شد، پاش. تم نامه اش رو باز كنماون قدر سخت كه نتونس. بود، داغ رفتن طاها سخت بود سخت
باهاش حرف زدم و علت خواستم گفت، از اولم دلش با زن برادرش نبوده، گفت نتونسته كنارش بخوابه، گفت نتونسته  يوقت. طالقش داد نيحس

 . كنه يم هيزجه و مو شيميعشق قد يداره برا هنيتونه بب يدست برادرش بهش خورده، گفت نم يدست بزنه كه روز يبه كس
*** 

زن  هيتخت داشت و  هيكه  يرفتم تو اون اتاق، تو اتاق دهيترس يلرزون و قدم ها يبا دست. باز شد يبد يرو هل دادم كه با صدا يسرد و آهن در
 . انداخت يكس نم چيه اديكه من رو  يالغر و افسرده، زن

 . نشون نداد يعكس العمل چيه تر، سالم كردم اما كينزد رفتم
دست گذاشتم رو صورت الغرش و . كه تنها اسمش بنفشه بود يبنفشه ا يرو به رو دميرو به روش، رس دميبرداشتم و رس گهيقدم د هي

 . چرخوندمش طرف خودم
 يب ي شهيو خوشگلش دو تكه شخوش رنگ  يچشما. بسته ليو قند يهمه جا برف. نمونده بود يچياز اون دشت سرسبز ه. سردم شدم. كردم خي

 .بود اليخ ايدن كيو  ياليخ يعالمه ب كيبود  يهر چ. نبود يپر خشم و پر از نفرت هم خبر ياز اون نگاه ها يحت گهيد. روح بودن
 !بگو يزيچ هي! حرف بزن! طور نكن نينكن با خودت، ا! يبنفشه خواهر ـ

 نيممكنه بهشت و جهنم خدا تو هم دميشد و من فهم انيپنهان خدا، اون روز نماعدالت . دلش سوخت ينگفت، دلم برا يچيحرف نزد، ه اما
من تمام ناله  يخدا دميمن فهم. برسه امتيذاره تا بنده اش به ق يو نم شهيخدا هم طاقتش تموم م يگاه دميمن فهم. باشه يبه اصطالح فان يايدن

 . انتقام و عدالت نبودم نيخودش حاضر به ا يبه خدا. طور جواب داده نيو ا دهيهام رو شن يدلخستگهام و 
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هست و  يآقا چشم قشنگ نداشت تا همه  هيچون اون مثل من . رو اون جا موند، چون اون قدر خوش شانس نبود ياديز يروزها و ماه ها بنفشه
 . عاقلش كنه ش،يوانگيو دست به دست د. بودش، باشه

 . داشتهم ن ييطاها گه،ينداشت، كه اون د ياكبر يعل اون
. رو با خودش داشت ييحرف ها يكه تو اون پاكت خاكستر يرفتم سراغ نامه اش، نامه ا اميسال كه تونستم با خودم و دلم كنار ب كياز  بعد

رو  ميو دو دل ديكه فشار دست آقا چشم قشنگم ترد. دميكش قينفس عم هيسرم رو بلند كردم و  د،ياشك شد پرده پوش چشمام، چونه ام لرز
 . نارزد ك

 ! هم پاره بشه پروانه ييبند آخر رها نيبذار ا. بازش كن و بخونش ـ
بازش كردم  ده،يلرز يموقع نوشتنش دستش م. داد يشده بود رو نشون م نيينوار قلب باال پا هي نيكه ع يكردم، چشمم افتاد به خط خوش بازش

 . و خوندم
 سالم رها «

 يتو لباس عروس جلو دهياز اون عروس پوش ريغ يزيچ چيو ه رهيم جيدشون رو كردن، سرم گكه قرصا كار خو سمينو يبرات م يرو موقع نيا
 . ستيچشمام ن

فروغت  يحرف هات تو حرفا شهيدونم هم ياما به زبان دل خودت، كه م سمينو يم ؛يزيلبر يدونم از خوش يكه م سمينو يم يرو موقع نيا
 . بودن
 از ديده چو دورش سازم گفتم

 ر از دل برود گمان زودت يب

 بايد كه مرا دريابد  مرگ

 درديست كه مشكل برود  ورنه

رها من . خدا دست من نبود كه هر چه بود كار دلم بود ياش به خداوند هياما بق. بود ياولش لج و لجباز ديشا! رو ببخش رها، من رو ببخش من
 .كه نتونستم ازت دل بكنم يرو بدون نيخوام ا يو سكر آور بود و مرها عشق ت. شراب كم كم تو دلم جا افتاد هيكه عشق تو مثل . عاشقت شدم

 از تو بگسلم، دريغ و درد يگفت

 است؟  يوفا مگر گسستن رشته

 ز خويش و از تو نگسلم  بگسلم

 است؟  يعاشقان مگر شكستن عهد

 . كنم دايش پآرام اياون دن ديببخشم تا شا گمياما م. يا يگريخوام بگم دوستت دارم چون متعلق به د ينم
 مرا ببخش و مگو او وفا نداشت رفتم،

 به جز گريز برايم نمانده بود  يراه

 عاشقان يپناه خدا در
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 »طاها : تو يدلشكسته  عاشق
 .ميپروانگ يلحظه لحظه  يكردم طرف همسر و همسفر و همپا رو

نه از عشق طاها، نه به جان بچه . كنم يداد بزنم و خودم رو خالتو،  يخوام مثل اون روزا يم ستون،يب يبر يتركه، من رو م ياكبر؟ دلم داره م ـ
 ؟يبر يها، نه، از بغضِ طاها، من رو م

 نيتار ا نيبشم، برد تا خودم به دست خودم آخر يو برد، برد تا بتونم خال ديخرد شده ام رو به آغوش كش يداد و مردونه تن زنانه  سرتكون
 .پروانه باشه كي يهد پروانگرو پاره كنم، برد تا شا دهيتن ي لهيپ
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