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*** 

 

 نام رمان: آرامشم باش

 : فاطمه اشکوسندهینو 

 

*** 

 

 

 :با دوستان خواننده سخن  

رمان  نیاز ا خوامیفقط نم دمینم یکرده به خوب و بد بودنش را  دا یداستان تو کشورمون رواج پ نیو موضوع ِ ا تمیر 

و  ی   حل کن منطقر  و ت   ازدواجش عوض بشه همه چ یبرا مشیبا خوندنش تصم بشه و هرکیس شخیص یبرداشت ها

 !ن...ممنو ی    درست کن ِیو امکان داره ازش استفاده  شهیکه م  ی  تا جا

 

 

 : )) از زبان ِ زن ِ داستان ((مقدمه

 ....غرق شده ام و تو میدر تاوان ِ از دست داده ها من

 ....تیحشت به دست آورده ها در 

هت ِ رفته ها ِانیدر م من
ُ
 ....و تو گذرانمیم می ب

 ...شتای  یم تیآمده ها یرسا در 

 ... که نامردانه رفت و تو  نالمیم یدر فراق ِ مرد من

 ...که مردانه عاشق شد  یخز یم وصال زی   در 

 ....طلبدیرا م شیایکه در   ستیرا از آن نخواه... او ناآرام تر از ساحل آرامش

 

 

 " فاطمه اشکو "
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 : )) از زبان ِ پشه داستان (( مقدمه

 

 

 ....ازمندمی

 .... وجودم را به آرامش برساند ِیکه رستاپا  منت، آغوشر  آغوش ِ ی   کی  ِازمند ین

 ....آرامش از جنس ِ عشق هی

 ....به بوسه افیر  یدست یناب برا عشق از جنس ِ تالطیم هی

 ...بوسه ها خود و او را به آرامش برسانم نیمن در امتداد ِ ا و 

 .... آرمش ها ِیآرامش دهنده  یاِ 

 !.....باش... آرامشم باش آرامشم

 

 

وع  : رسر

 ....خسته شده بودم شیاعتماد ی   از 

 چند سال؟ آخه

 ...خسته شدم گهیسال تحمل کنم و خودمو عذاب بدم، د چند 

 ... خونه نیمرده نامرد... از ا نیا از 

شد  هت  به چشمهام خ  برهنه ش جلوم ست   شد و با نگاه ِ دل ِ مادر سوزوی   ِیبه هق هق افتاده بودم، بهار با پاها گهید

 :و زمزمه کرد

 ؟کن  یم هیگ  یمامان دار  _

 ...بچه گونه ت بره مامان یلهجه  قربونه

 .... پاهام خوابوندم ِیدو تا پاهامو باز کردم و اونو رو  ی   زم کف

 ....پاهام گذاشت و لبهاشو به شلوارم چسبوند یرو  رسشو 

  بچه
 

 ...کرده بود  دا یلکنت پ م ، گل ِ نازم، بهارم به تازه گ

 ...نهیدر حال دعوا با مامانش بب  مهربونشو اون شکیل ِیبابا تونستینم کرد یم تشیباباش اذ رفتاره
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 ...بچه مو نجات بدم یچطور  دونستمیشده بودم نم جیگ

 ....دونستمینم بخدا 

  از 
 
 ...داشتم همه گلگ

 ...خدا گرفته تا خونواده م از 

به م  یفرشته س، هنوز کمربند براق ِ بابامو رو  هی د یحم گفیر  یشون م همه  ... ادمهی خورد یکمرم که ض 

 ...ادمهی خوب

دختر  هی  ِیدانشگاه برا و گفیر  رفیر  ِ ونت  ب دنیحقوق، منو از دانشگاه کش یسالم بود سال ِ اول ِ دانشگاهم رشته 20

 ....هیمعن که خاستگاره خوب داره ی  

 ....لبهام شد پوزخند چاشن   هیپورخند، فقط  هی

 .... اون صحنه ها تو ذهنم نقش بسته ِی همه

 ....قینقش ِ عم هی

 ....نقش ِ مرمر هی مثل

 ....میخال ی سالن ِ خونه  ِیها یکار   کاشر   مثل

بودن  شده بود و فقط از خایل مرد ِ نادون و معتاد خایل هی  ِیپر بود و حاال به واسطه  منر یق لیکه از وسا  یا خونه

 ....دیدرخشیم

مو برام نگه داشته خونه رو تم ارمیکه تا بحال   ی  اون خدا ادهیو به  شمیم بلند  و بهارو با  کنمیم ت   بوده و حداقل دختر

 ....خوابونمیآرامش تو جاش م

 ...از اشک به خواب رفته بود چشمهاش

م، تنها دل خواستیدلم نم اصال  برم و با خانواده م درست  د یبشه با فیدر مقابلم ضع نطور یزنده بودنم ا لیدختر

 ...بسه گهیصحبت کنم، د

 ...اتاق ِ بهارو بستم و از اون اتاق فاصله گرفتم در 

خونه در نبودم غبار گرفته بود و در  ِتمام  ....شده باشه دهیبه گوشش کش دستمایل هیاز  غی     آشت  

 ...خونه باز شد و مرده نامردم وارد شد در 

 ....الغر شده بود، الغرو چروک یلیخ شناسمش،ینم کردمیم حس

 ...فکر کنم بزار 

 سالش بود؟؟؟؟ چند 

 ....م به حرکت دراوردم قهیشق یرو  دستمو 
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 ...به مغزم جنب و جوش بدم نکار یبا ا خواستمیم انگار 

 ....جواب داد کارم

  ستیاومد... من تو سن ب ادمی آهان
 
و اون  30سالش بود باهاش ازدواج کردم و حاال من  25که اون   کهیدر حال سالگ

 ....سالشه 35

  35 عن  ی
 
 شدنش گم بشه؟ ت  تو پ نطور یا د یبا سالگ

 چروک...؟ نقدر یا چرا 

 افتاده...؟ نقدر یا چرا 

 ....مت  ازش فاصله بگ د یاز خونه ش رفتم و حاال با موندی   اد یبزرگ و به  ی  بار با دعوا نینبود که آخر  ادمی اصال 

 ....چسبوند و دستهاش و دوره گلوم حلقه کرد وار یفرار کنم منو به د فشیکث  یاومدم از دستها تا 

 ...شدن ِ خون تو رگ هامو حس کردم قطع

 ...کردم آب دهنمو قورت بدم اما اون راه ِ نفسمو بسته بود  سیع

 ...... کردیتو آسمونا پرواز م مینس هیبود و مثل  دهیکنم، بهارکم خواب  هیگر   ا یداد بزنم  تونستمینم

 ....هت   من از اون آسمون فاصله بگ ِبی نه ِیبا صدا خواستینم دلم

م  ...سنش بودشک براش بزرگتر از  نیسالش بود و ا 5 دختر

 ...کشوند  قر یشدم که چشمهامو به نادق قیدق د ی حم ِیچهره  به

 ....دیتموم ِ بدنم لرز  شیلیس هی با 

 :دیمانندش غر  ت   غرش ِ ش ِیصدا با 

 بابات؟ یخونه  چرا رفنر  _

 ...رو ندادم جوابش

 ...دادمیم د ینبا

 ...دیلرز یمسته...چون دستهاش م دونستمیم

 ....حال و بدون ِ نا بود ی   ی...چون چشمهاش از قرمز  دهیکش  اکیتر  دوستمیم

 ....ونت  ب امی دسهتش ب ِر یاز ز  تونمیکردم آروم باشم و فکر کنم م  سیع

 ... پاهام شد ِیبرا یحصار  قیطر  نیپاهام گذاشت و به ا یقدم به جلو اومدم که پاهاشو رو  هیو  دمیوکش قیعم نفس

 ....نگاه کردم بهش

 ...بود حی    کر 
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 ... بود زشت

 ..وجوده بد بوش تحمل کنم تونستمینم

 ....دادیم اکیبو الکل و تر  دهنش

 ....کردم از خودم دورش کنم، نتونستم  سیع

و  اهیس یبرجسته م رس خورد تا رو دستها ی کنار ِ گونه  ِار یقطره اشک از ش هیتموم ِ بدنمو در بر گرفت و  عجز 

 ....پرموش جا گرفت

 :دیاشکو دنبال کرد و نال رد 

 آشغال؟ ... چرا رفنر  ستیاشکات برام مهم ن گهید _

 ....شدن فشیکث  یرفیر  به جلو و دوباره حصاره پاها یبرا .... دوباره سیعهیگر   دوباره

 ی...! اما کمک هاتوی  یپروانه تحمل کن تو م د،یبه دادم رس ی  ندا هیتحمل کنم،  تونستمینم گهید وردم،یکم م  داشتم

  ِیبه اندازه  خوای   و ی   خورایک چرا که از ی   د یاون نداهم به دادم نرس
 
پرجونشم  شده بودم و با دسهنر  فیضع  کاف

 ...کنم  حرکنر  تونستمینم

 ....قل خورد... تا شد پاهام

 ...پخش شد ی   زم یرو  نکهیجمع شد و جمع شد تا ا استخونهاش

 ...اونم دوره گلوم باز شد یبسته و دستها چشمهام

 ...کرد  یاداور یشد اما دوباره با گرفتنه کمرم همه رو  باز 

 ....جلوم نشست

 : رسش گذاشت و گفت ِیرو  دستهاشو 

 ینم ؟... بگو چرا رفنر د یمنو ببخش پروانه م... عمرم ببخش _
 

 ینم ه؟ت  میم دتیحم گ
 

 شه؟یت نابود م دهیحم گ

 ...زدم لبخند 

 ...بدتر بود یزهر زهر خندلبخند که ا هی

 ....دادیو به خورده طرف م کرد یاون لبخندها که پوزخند و تو خودش حل م از 

 .... زرد و زشتش داد ِیلبخندمو با دندونها جواب

 ...به روزه عقدمون افتاد ادمی

ا انگشت به دهن به شوهِر پروانه نگاه  کردنیصحبت م د ی حم ِی  بایکه همه از ز   یروز   ....کردنیمو دختر

 ...شناختنشیم نی فرد ِیکه همه به چهره   یشوهر  به

 ...بایجوون ِ تنومند و ز  هی
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 ....شده لیمعتاده عرق خور تبد هیبه  نیحاال فرد اما 

 ....معتاد فرا 

 ....صداش به خودم اومدم با 

  من؟؟؟؟ ِیپر  _

  خواستمینداشتم نگاش کنم م دوست
 

  عن  یکنم   با صداش زندگ
 

 ...کردن بودم  مجبور به زندگ

 .... کارخونه دارم ِیبچه م به خاطره بابا بخاطره

  گرانیبه خاطره د شهیهم من
 

م محافظت کنم قیطر  نیبه ا د یکردم حاالم روش، حاالم با  زندگ  ....از دختر

م م...آهدختر  ......دختر

 ... پام و به سمت ِ اتاق ِ فرشته م رفتم ِیدم باالجلوم بلند شدم و دامن و جمع کر  د ی توجه به زانو زدن ِ حم ِبدون

با بالِ  بچه بودنش و پاک  کنهیبدونه بال داره پرواز م یفرشته  هیو مثل  دهیکه آروم خواب  دمیوباز کردم و د در 

 ...بودنش

 ...رفت و به سمت ِ هال اومدم ادمیدواباره غم هام  دنشید با 

 ....و داشتم گیبزرگ و ش ی خونه

 ...مساعد بود یلیشوهرم خ یبابام و چه تو خونه  یتو خونه  میدختر  یچه تو دوره  میکل وضع اقتصاد  در 

دور بشه و رو به سمت ِ  شیاز خوده عال نطور یبزنه و ا د ی دلِ  شوهرم حم ِر یز  امر باعث شده بود خوشر  ی   هم و 

ه اد یاعت  ...بت 

 :به گردنم گفت یبه سمتم گرفت و با زدنه بوسه ا لباسشو 

 ش؟یبشور  شهیم _

 ...باشه عن  ی نیندادم و ا جوابشو 

 ...با الل بودنم کنار اومده بود گهی... خوب دد یجوابمو با سکوتم و برداشتنه لباسش فهم د،یفهم

 ...ش کنم هیتنب قیطر  نیالل باشم تا به ا خواستمیاون الل بودم م با 

 .... روحش بود ِیعذاب برا نیبزرگتر  نیعاشق ِ من بود و ا اون

 ....خسته ش بود که به سمت ِ اتاق خواب رفت و در و آروم پشت ِ رسه خودش بست یلیخ انگار 

 ....زدم میبه خودم و زندگ جوی    ی   ِلبخند 

   مکای   نیا به
 

 ... سقفش خودمو و شوهرم و بچه م مامن دادم ِر یگذاشتم و ز   ی   زناشو ِکه اسمشو زندگ

خدام قد علم  یو جلو  مت  از شوهرم اجازه بگ د ی نمازمم با ِی سجاده  ِدنیی بو  ِیبرا  بدونه استقاللم که حنر  ِفرد  هی من

 ....کنم



 

 
8 

  چوی   ِی   دردش قرار دادم و سالنه سالنه به سمت ِ جا دارو ِینقطه  یبه جونم افتاده بود، دستمو رو  یدرده بد رس 

 ....داکردمیرفتم و قرص ِ مناسب و پ

 ....بستم و دوباره باز کردم یا هی ثان ِیدادم باال و چشمهامو برا رعهالج

 ....کنهیبار داره تحمل م ی  لویرسم چند ک کردمیم حس

 ...کشنیو به دوش م وگرمیکل2 یباال تمام ِ لباس هام حجیم کردمیم حس

خونه قرار دادم و به مامانم زنگ زدم....اون و صداش نقشِ   صندیل یدسته  یو رو  رسم مسکنو برام داشیر   هیتو آشت  

 
 
ه اومدنم رو بهش ندادم بهش زنگ بزنم تا نگران نشه از وقنر  خواستمیم از طرف  ....اومدم خت 

 ....آرامبخش به روحم نوازش داد هیمثل  صداش

 جانم پروانه؟ _

 :گفتم  رسفه صاف کردم و  هیبا  صدامو 

 ؟. خوی  یبال مادر  جانت ی   _

  از 
 

 .... هم خوب به طبع عادت شده بود نیو ا میصداش کن یبه خواست ِ بابا عادتمون داده بود مادر  بچه گ

 خونه ست؟ د یحم ؟ی... تو چطور ستمیبد ن _

 :و در پاسخ بهش گفتم دمیکش  آیه

 ...الجونه و رفته بخوابه نطور یکوفت کرده که ا  ی  چه زهره مار ستیآره خونه ست....حاال برگشته معلوم ن _

 :اون سوزنده تر از من از دهنش ادا شد و گفت آه

 ... طور ذوب بیسر  نیسن ا نیتو ا د یقربونت برم که با _

 بابا چطوره؟ هت  بد تر بگ نکهیزنگ زدم دلم وا شه نه ا هیحرفها چ نیخدا نکنه مادر جان.... ا _

 ...و فرستاد د یبابا خر  لتو یوسا اونم خوبه ... رفت کارخونه راسنر  _

 چطور دونمیبخدا نم مرش یمادر  مرش _

 :قطع کرد و گفت حرفمو 

و نوه  یبرا _  ...اون لنده هور یگلمه نه برا  یدختر

 :مکث کرد و گفت کیم

 کننا  مشیدو ن فرستمیبابارو م یآدم ها ت  تماس بگ یپروانه مادر اگه بهت دست زد فور  _

 ...غشونیدر  ی   یها تیحما ادهیزدم به  لبخند 

 :دمینال آروم
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 ....جان چشم یچشم مادر  _

 ؟بخورتش از پشت گوشر  یو بده مادر  بال بهارم کجاس گوشر  چشمت ی   _

 :شد لیبه خنده تبد لبخندم

 ...نمت   شد زنگ م دار یجان خوابه ب یمادر  ستین _

 ...... فعال ی   به کلثوم خانوم برسون سالم

وع به صاب و یگوش ما بود و نقش  یکف ِ خونه شدم....کلثوم خانوم خدمتکاره خونه   یکهای رسام ِدنیقطع کردم و رسر

 ....مارو به همراه داشت ی هیدا

 ....شدیم می پدر  ِیشاملِ  خونواده  ما 

بود که تو سن  هاشیم ساداتت  و خانوم ِ من یت  ام ی   عبدلحس ی آقافرزند ِ ارشد ِ یت  ام ز یفرزند از خانواده پرو  ی   اول

15  
 
 ی   با اختالف ِ دوسال سن بعد از داداشم دوم یت  ام یتصادف کرد و جوون مرگ شد، بعد از اون من پروانه  سالگ

و  خوند یاشت درس مکم ند  یت   چ خانواده که از خانویم یساله  18  ِ دختر بود....  ناز یفرزند که پر  نیفرزند بودم و آخر 

مدام از درسش  کوبوند یشوهرو تو رسش نم ....مثل من یهکرد یفرشته رفتار م هیمن با اون مثل  یبابا بعد از تجربه 

 ....کردیزمزمه م

  یها یت  رفتارهاش تمام ِ دلگ نیبا ا کرد یم و سیع کرد یاالنم با من مثل فرشته ها رفتار م البته
 

 نیبه ا مو یو جوون بچه گ

 ....دمیدیو قسمت م بیازش نداشتم و همه رو نص یت  ببخشه هرچند من دلگ امیالت قیطر 

مرد از طرف ِ زنو  هی ی   و ع دمیاورده بودن چادرو پوش الرو یچشمهامو از خاطراتم باز کردم، وسا فونی زنگ ِ آ ِیصدا با 

 ....گرفتم  لیتحو  الرو یمرد خونه وسا

 

 

 ...دمیکشیخودم به دوش م د ینداشتم که.... همه رو با یمن شوهر و مرد آره

 ...مرد جا دادم هیرومثل  همه

ش بد اشتت   مهربون شده بود و نم د ی حم ِی رفتارها ِیبه واسطه  شمیساله پ 10 مغرورو غد ِ  ِیبابا  نهیبب یدختر

 ... خونه رو نداره ِلیاز وسا کیچیامضا که حق ِ فروش ِ ه هینامه گرفته بود با  هی د یاز حم نبار یا

و نوه ش داره ِیو همه  تیکت    قویط هی حنر   .... اونها متعلق به دختر

درست مثل مامانش تو چهارچوبه در ِ اتاقش  شی زرد و عروسک ِشونی پر  ِیبودم که بهار با موها لیوسا دنیچ مشغول

 ....ظاهر شد

 ...و اومد طرفم د یمال چشمهاشو 

رد ِ وسا  دستهام
َ
دم وغرق بوسش کردم طور  دمی اما از بغل کردنش عقب نکشداشیر   لیگ که   یو اونو به خودم فشر

 ...دینال
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 ...کنهیمامان آروم خو دردم م _

 "....خورمشایغنچه م نارو یو گفتم: " نکن ا دمیبوس لبشو 

 ....و حس کردم د ی حم ِی    سنگ ِ نگاه

 یکرده بود و به عشق باز   میدر خودشو قا ارهیتوش شی تو خونه ا ِ راحنر  ِیانداختم که با لباسها جانبش نگایه به

 ....کردیهمش و بچه ش نگاه م

 ....هنوز رسه جاش بود اندامش

ه رس سفره  طونشیش ینگاه کردنه به چشمها با   یبرا وقنر  یسفره  یکه پا  شدم، هموی   ی عقد ِیدوباره همون دختر

که تا حاال   ی  حس ها هی شن،یدرونش دارن زنده م ی  حس ها هیو حس کرد که  د یدستهاشو گرفت لرز  د یبار حم ی   اول

 ...لمسشون نکرده بود

 .....  زنانه ِیو تو در تو  داخیل ازهین هی.... از یحسِ  ن شدن،یم دار یحاال اون حس هاداشیر  ب و 

 ...از جنس ِ لمس، گرما و عطش ِ تخت از ین هی

 ....خواسیر   ازاز ین هی

 :چون روبه بچه کرد و گفت کرد یحس کرده بود و طلب م نو یاونم هم انگار 

 ...شمیم وونهید کنهیم ینطور یمامانت ا نکن که منم وقنر  _

 .... پوستم حس کردم، اما نشون ندادم ِر یبردم و جوشش ِ گرما رو ز  لذت

به  نگایه هیبه من و  نگایه هی دهیحرف نفهم نیاز بحث و ا چ  یکه ه  موجوده نادوی   هیبهارکم نگاه کردم... مثل  به

 ...یی   باباش انداخت و رسشو انداخت پا

 ....کناره هم  نهیچیپازل م هیو همه رو مثل  کنهیخودش کند و کاو م یبچه گونه  یبودم داره با فکرها مطمی   

 : گردنش گفتم ِر یز  یبشه و دستاشو تو دستهام گرفتم و با بوسه ا ت  ذهنش درگ نزاشتم

  مامان ِشیپ ا یمامان برو رس و صورتتو بشور بعد ب یبهار  _

 :لبخند گفت هیاصالحش روب  هم با  یمتوجه شد حرفش نابجه بوده برا د یحم

 ....آره بابا برو جونم _

خونه مادر  ی   چند روزبخاطره هم دعواشون شده بود و حنر  شینگاه کرد که چند روز پ ی  متعجب به مامان و بابا بهار 

 ....اتاقش رفت ی  اندر وجودش به سمت روشو هیودن و بعد با خوشحالجونش مونده ب

 ... بوسش کرد و رهاش کرد هیراه بهارو گرفت و  تو 

 :تو هوا تکون داد و گفت شد دسنر  لیسمت ِ من اومد و متوجه وسا به

 ...جونم پدر زن _
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 ....پوزخند نزدم هیجز  یت   جوابش چ در 

 ...باره از کنارش بلند شدم کیکه به   ی  سمتم اومد و اومد تا جا به

و منو به  ارهیمردونه ش کم م یو ت  زنانه م در برابره ن یقو  یو ت  اگه بمونم ن دونستمیم ارمیدر برابرش کم ب خواستمینم

 ....کنهیبودنه باهاش رامم م یگرما  یواسطه 

رک بگ میکه تصم  گشتمیباهاش برم ی  زناشو یبه سمت ِ رابطه  در صوریر  من
َ
  ِی....ترک هردو زهره مار  هت  به ت

 ...مرصف کننده

 ....هردوش

 ....خمارشو به جونم انداخت یداد و چشمها وند یگرمم پ  یگرمشو به دستها  یراه دستها تو 

 ...افتادم وندمونیپ ی   و اول شب ِ عروش باده

 ....شمی داشتنش کرخت م ِیو برا لرزهیاالنم دلم م ی   هم اداوردنشیکه با به   ی.. طور  ن  یت  ش وند یپ چه

 :دمیو نال ونت  از دستش اوردم ب دستمو 

 ....... االن نهمیت  گیم میتصم مینت   باهم حرف م ی  تنها _

 ....ازم فاصله گرفت یکه دستهامو ول کرد و با لبخند  د یو د تو چشمهام چه آرامیسر  دونمینم

 :ش گفت دهیگرفت و با لکنت جد  مینی ب ِیو دو تا دستهاشو جلو  شمیزده ش اومد پ ی  دستشو عی ما ِیبا دستها بهارکم

 ده؟ی...مما...مان بو خوب یم _

 ...تو چشمهام جمع شد اشک

 ....نمینب شو یخاکستر  یبور و چشمها یموها تونستمینم

 ...در مقابلش خوددار باشم تونستمینم

  نی من از ا ِاثت  تنها م اون
 

 ...بود اشیگو وضع ِ زبانِ    نیبود و ا زندگ

 ....همه کس ِ من بود اون

به  د یحم  ...دستش منو به خودم اورد یبا ض 

م داشتم اشک م یدوتا زانوم نشسته بودم و روبه چشمها یرو   ....ختمیت  مظلوم و معصوم دختر

 ...دور و برم نگاه کردم به

  ِیآدم ِ رو  نیتر  ت   چ ندارم.... انگار ی   چ  یاما با وضع بچه م انگار ه ،ی   ... پول.. ماشلهیداشتم....خونه... وس ت   چ همه

 ...نمیزم

 ..... خواستمیبهارمو از خدا م من

 ...آغوشم جا کردم یجمع و جور کردم و اشکهامو با پشتِ  دستم کنار زدم و اونو تو  خودمو 
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 ....عادت کردنبدن هامو با هم هم دما شدن و بهم  قر یاما بعد از دقا د یلرز  اولش

 ....مینکردم و اونو تو بغلم گرفتم و با هم بلند شد یماشاهلل خوب وزن دار شده بود اما توجه  نکهیا با 

 خرده و  ِلیاشاره کردم وسا د ی پاهاش درست کردم با چشمهام به حم ِ ر یدستمو ز  یبغلم جا به جاش کردم و جا تو 

 .... جا مونده رو جا بده ِکیکوچ

 ... بردم تو اتاقشو در و بستم بهارو 

 ...قرارش دادم و خودمم کنارش قرار گرفتم شیتی ک ِتخت ِ عروسگ یرو رو  اون

 : بورش کردم و گفتم ِی فرفر  ِیتو موها دستمو 

 ....بخوی   ی  پاهات بخوابم و برام الال یرو  یار ت   م _

 :حصاره صورتم کرد و تو چشمهام نگاه کردو گفت کشو یکوچ  یدستها

 چشمهامو...ن ه...همرنگِ  همه؟ دونسنر ی..مد یمامان..م...م _

 :دمیاز درد نال شیخاکستر  یو تو چشمها دمیخند

 ...همه کسم دونمیآره مامان م _

 ....جا داد شیجوراب شلور  ی جون گرفته تو اعماق ِ چشمهامو مهار کرد و صورتمو رو  ِاشک

 ...راحت بخونه چون لکنت داشت تونستینم

کمال _  ......ال...الال...بخو..اب بخواب دلت 

س اونو به ا گفیر  یتا دکتر برده بودمش و همشون م 10از  شیب شیپ روز انداخته و جز صت  و گذشیر  وقت از  نیاستر

 .....کنهیدرست نم و یت   اون موضوع چ

 ...کردمیمن صت  م و 

 ....همزاد همراه م بود هیکه با من زاده شده بود و مثل   ی... واژه اصت  

 ...تکه تکه بود اما آروم بود نکهیبا ا صداش

 ....الال ...ال...ال گل پو...پونه _

 ....کردیو آروم م مادرش

 ...اووومد دره خوننه دمیبا..باباحم..حم _

 ....و در خونه رو نگاه کردم برگشتم

مو در   ....اتاق ِ خوابِ  دختر

به  و اندگ ستهیبا نهیکه باباش تو چهارچوب در دست به س  کرد یم یدهنده ش کار  یار ی مظلوم و  ِیاون با صدا آره

  نیبه خودش و ا یو بفهمه چه گند اد یخودش ب
 

 ....زده لعننر  زندگ
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 ...که قامتشو تو اون چهارچوب جا داده بود  ی در  ِیتو پهنا دمیو د د یمن حم آره

 ...شدم از جام بلند  دمید سشو یخ یچشمها تا 

 ...بودم دهیو ند د ی حم ِی هیحاال گر  تا 

 ....مرد ِ من بود اون

ه شب هام اون بوده مگه م شیدر کنارش شب ها همش  من تفاوت باشم؟  نسبت بهش ی   شهیو کرده بودم.... همبستر

 شه؟یم عن  ی

 ....مونهییبه خاطره سه تا گمیم میو هر چ ستین چ  یمن تو دلم ه دونهیم خودش

 ... کنه تا مامان برگرده  یو ازش خواستم با عروسکاش باز  دمیبهارو بوس یدستها

کم چ   دونمینم  .....براش تکون داد د ییاز تا ی مامانش که حرفشو باور کرد و رس  ِیتو چشمها د ید دختر

 ...چطور خودمو به اتاق رسوندم دمینفهم شد یاز ذهنم دور نم یذره ا د ی حم ِ ی چهره

 ....و با شتاب باز کردم در 

 ...کردی راستش و تو دست ِ چپش گرفته و ناله م ِدست

 آهههههه پروانه.... دس...دستم _

 ...خواستم بهش دست بزنم که داد رفت هوا کشینزد رفتم

 .........آرومن         ه ....ن          ه لعننر _

 ...دادیم د یماقت ِ حماتاق نشون از ح وار ی د ِیرنگ رو  ی ترک خورده  ِیجا

 ...جا پاره بشه 10به دهنش بزنم که دهنش از  یلیس هیداشتم با دستهام  دوست

میبهارکم لکنت داره ب کم  ..... شهیم شتر

 :شدم قیبه چشمهاش دق دهی ورقلمب ِیبهارم بفهمه با دستم دهنشو گرفتم و با چشمها خواستمینم

 ... نیاز ا شتر یبچه م لکنت ب ی.. حق داد زدن ندار  د یحم کنمیخفه ت م _

رم یافتادن رو  یهق هق افتادم و اشکهام با زار  به
ُ
 ....صورت ِ از گونه پ

 ....برداشتم و پشتمو بهش کردم دستمو 

 ...... نکن باهاش..نکن باهام...نکن باهامونضی... مر ضهیبچه م مر  د یحم _

 ...پشت بغلم کرد و دستشو نشونم داد از 

 ...کرده بود و منو نگران کرد  باد 

 ...و بهش نگاه کردم برگشتم
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 ...کردینم داد یداد و ب گهید کرد یناله نم گهیشده بود از درد اما د قرمز 

 ....متوجه عمق ِ دردش شدم تازه

 ... بچه ِشیپ اد یو گرفتم و ازش خواستم ب ناز ی پر  ِیشماره  یچطور  دمینفهم

 ....کوچه فاصله داشت  هیتا خونمون  خونشون

 ...دردش به تنش کردم و دوباره به خاطرش آروم گرفتم یبا عجز و قرمز  دمیحم یفاصله آماده شدم و لباس ها نیا تو 

 ....دمیاتاق و بهارو کناره عروسکش تو خواب د رفتم

 ...بورش بودم یو مژه ها ی خاکستر  ِی آرامش ِ چشمها ِعاشق

 ...ونت  نازش زدم و از اون اتاق اومدم ب یموها یبه رو  یا بوسه

 ....هراسون وارد شد ناز یپر 

 ....میرفت ونت  ب چیبعد از برداشیر  سوئ د یمخترص بهش دادم و با حم چیتوض

 ....شدم و کمکش کردم کمربندشو محکم ببنده ی   ماش سواره

 ....کردیروش تحمل م نی سالمشو مشت کرده بود و درد ِ دست ِ دردشو به ا ِدست

 د یبود با خودش و من و بچه ش کرد و حاال با یچه کار  نیشدم....آخه ا لحظه دلم براش سوخت و البته عصبای   هی

 .....میراه حل واسه پنهون کردن از بهارم باش هیتازه دنبال 

 ....افتادم راه

 ....نکردم نگاهش

 ....دمیدیم لبخندشو 

 ....دونمینم رس ِ چ   از 

 ....بود معن   ی   دنشیبره از زمان خند نیا تو 

 ....فقط به حرف اومد دونمیاز حد افراط کرده بود نم شیب ا یخوند  فکرمو 

 ؟یپر  _

 :بهش نگاه کنم با عوض کردن ِ دنده گفتم نکهیا بدونه

 !...بگو _

 .... دیخند

 ....کنهیو حسودارو کور م کنهیکه عرش و کر م  ی  بلند... از اون خنده ها یه خند هی

   ی  اون خنده ها از 
 

 ....دهیم د یپروانه ام که به زندگ
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 ....لکنت بهارو بهبود ببخشه تونهیکه م  ی  اون خنده ها از 

 ...اشتباهاتشو تکرار نکنه گهیببخشنشو ازش بخوان د میبابا و مادر  شهیکه باعث م  ی  اون خنده ها از 

 ....سازنده ی... از اون خنده هاآره

 ...یبعد از چند وقت باهام حرف زد دوی  یتو م _

 ...زدن نداشت د یبه د یاز یکارهاش ن  عن  ی... دبود یقابل د بهش نبود اما از بقل به راحنر  چشمهام

 :به سمت آسمون گرفت و گفت دستهاشو 

 ....خواسنر یفقط دستمو م یحرف زدن ِ پر  یچقدر خوشحالم که در ازا دوی  یشکرت.... نم ا یبابا مصبتو شکر خدا _

 ....کردنیو لبخند و به جاش مهمون لبام م کردنیآب م لو یبه ک لو یرو ک ده تن   یدلم قند ها تو 

  یبب ی   تو ماش مارو به راحنر  توننیتوجه به هرآنچه که متوجه ما هسیر  و م ی  
مِ  گوشم عاشقانه و به رو خم شد و د ی 

 :دیگرم و نرم نال

 ....زن آخه چقدر تو خوشگل و مایه _

 ... خوردم تکون

 :به خمر نشسته ام بگم یفقط تونستم با چشمها د یخودشو عقب نکش گهید نبار یا اما 

 ....میابونیتو خ د یحم _

 :من گفت یهاشو توهوا تکون داد و بدون ِ جا بجا کردن تنه ش از رو  دست

 هان؟ ؟بابا خوب تو کجا مال من   شهیزنمو ببوسم، تو خونه م که نم شهینم ابونمیتو خ _

 ....دمیخند

 ... خمار گونه ش از مواد خنده دارش کرده بود ِلحن

 ...به حال ِ خودم و خودش سوخت دلم

کارو   ی   هم شیبا زندگ دمیبدونم اما اگر فهم خواممیو نم بار به لباش چشونده بود اون لعننر  ی   اول گ  دونستمینم

 ....کرد  میکه با زندگ  کنمیم

 ...خوشبخت بودم د یبا حم من

 ....از اول عاشقش نبودم اما به مرور بعد از ازدواج خواستمش درسته

  نیشدم و با خودم به سمت ِ ا عاشقش
 

 ....کشوندمش  زندگ

 ....شده بود و به اصطالح سنگکوب کرده بود ی   بود تمامِ  تنش سنگ دهیشب که کش ی   اول ادمهیاما  از گ دونمینم

 ....کنهیو ناراحت م ی   اتفاقش منو خشمگ یبه اندازه  شمیاداور ی حنر 
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: د یبه سمتم برگشت و ازم پرس شده بود چون با ولع خایص دوار یام مونیزندگ یباز  نیرفته و به ا ادشیدردش  انگار 

 ؟یدیچرا خند

 ...ندادم و به راهم ادامه دادم جواب

 ....یی   پا اد یب طونیمجبورش کردم صاف راه بره و فعال از خره ش مارستانیب دره

 ی   وضع آروم ماب دنیزدمش اما بعد از صحبت کردن و د یت   بد ورم کرده بودم، دکتر اولش فکر کرد من با چ دستش

  دادن ِ صیمنو شوهرم از فکرش فاصله گرفت و بعد از تشخ
 

مربوط به گچ گرفیر  و بسیر  ِ دستشو  یکارا  شکستگ

 ....برگشت کرد یبرا نبار یراه اومده اما ا انجام داد و مارو رایه

 ....دیبغلمو گردنمو بو کش د یپر  دنمیبا د بهار 

 ....بو متعلق به مامانشه نیفکر کرد که انگار شک کرده بود ا نقدر یا

 :دستهاش گرفت و آروم دم ِ گوشم گفت ی   ب رسمو 

 ما . مان؟ _

 :که دوست داشتم مثل خودم حرف بزنه زمزمه کردم  یو شمرده طور  آروم

 جان ِ مامان نفسم؟ _

 :به پشتم کرد و گفت یا اشاره

 ...نیایب...هم م _

 ....اشاره ش به کجاست دونستمیم

 ... مامانش رو ِیکرده بود و نامردانه شوهر   شو ی که مردانه پدر  ِیاشاره ش به مرد دونستمیم

 ...کردم  د یی رسش حرفشو تا ِی دستهام به رو  ِدنیو با کش دمیخند شی فرشته ا ِیبا خنده ها منم

 ....خوشحال بودم ی  جورا هیدلم  تو 

 ....زود رفت یلینموند و خ ناز یکردم پر   هرکار 

 ...خونمون موند ینم اد یدم خور نبود و ز  د یبا حم یلیخ کردم،ینم تعجب

 ....مینشست ونیز یو بعد از اون همه روبه تلو  میو بعد از مدتها باهم خورد میبود دهیو که توراه خر  یرفتنش نهار  با 

کردم و اونو به   د یبه حم یاشاره ا هت  گیکودک داره مغز ِ کودکمو به کار م  یاوضاع کامال مساعده و برنامه  دمید وقنر 

 ...سمت ِ اتاق فراخوندم

 ...فتت  و باهام آروم راه م داشتیآروم قدم برم کنارم

 ....درو پشت ِ رسم بستم نهیشدم و با طمان وارد 

 ....تخت نشست ومنم کنارش نشستم یاشاره م رو  با 
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 ...کردمیدرک م تمو یموقع داشتم

  نیماه ... درست بعد از آخر  1اونم بعد از  د یکناره حم  من
 
 ...دیکه شبمو به گند کش  مرصف

 ....نکی    اهیخاطراتم روزمو س نیاز ا شتر یبستم تا ب چشمهامو 

 ....ی   دادم چشمهام بسته باشه، بسته باشه تا بهتر حرفهام روونه بشه، بهتر و بدون ِ توه اجازه

 ....دیحم ی   بب _

به ترک  میدکتر و تصم یبر  د یبا اصالح بیسر  د یداغون بشه بخاطره اونم که شده با نیاز ا شتر یبهارم ب خوامینم من

 ...یت  بگ

 ...کردم  مکث

 ...نداختیعقد م یسفره  یپا ادهیکه منو   مکن   هی

 ...به نه گفتنم شک کنه و دستمو فشار بده د یکه باعث شد حم  مکن  

 ... همون صحنه قا یدق

سی.. ممن .  یبرا نبار یا اما   ...نابود بشه میبگه نه و زندگ د یحم دمیتر

 ....باز کردم چشمهامو 

 ...کرد  نگام

 ...از تو نگاهِ  منجمدش خوند شد یو نم یت   چ چیه

 ...حرف اومد به

 ...داد قول

 ...دکتر  هت  م گفت

 ..... کنهیترک م گفت

  یاز اون بو ها گهید گفت
 
 ....دهینم مزخرف

 ..... شوهره نمونه بشه هیبابا و  هی خواد یم گفت

 حجله ش عروس  ِیکه پروانه، دوباره پروانه وار به دور شمعش سجده کرد و درواد  و گفت وگفت تا زمای   گفت

 ...شد

 ...هم بستر شدم د یماه با حم هیبعد از  درست

 ...داشتم هم اون از یمن ن هم

 ....مو بدون ِ حرص  یقو  یزنانه  یازهایزن بودم، با ن هی
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از عشقش  سیکه صبحش رو چشم تو چشم شوهرم تو بغل ِ خ  که بهار اروم و من آروم تر به خواب رفتم، شن    شن  

 ....چشم باز کردم

 ....کرد  نگام

 ...کردم  نگاش

 ....میزد یلبخند هردو 

 ....شدم دوش گرفتم و ازش خواستم آماده شه بلند 

 .....می(( رفت میمی)) دوست ِ صم ی   میس هیشنهادیبه سمت ِ مطب ِ پ د یو باحم نا ی مامان ِیدادم خونه  بهارو 

 

 

 ...سالم به اونجا پناه اورده بودن ا ی ضیبود که مر  ی  مغلول از آدم ها مطب

 .....دنت   که باهم حرف م  دمیتا زن ِ باردار و د دو 

  ِیمشکل ِ زن ها عن  ی
 

 بود؟ یبعد از باردار  ا یقبل   باردار همون افشدگ

 شده؟ چ   _

 :شدم و گفتم قیدق د،یحم قی دق ِیچشمها به

 .خودم افتادم ادهی دمیحامله رو د یدو تا زن ها چ  یه _

مثل  تونمیهنوز م ادمه،ی اومدن ِ بهارو  ِیمن هنوز اون روزها نکهیا عن  ی نیزد و منو به خودش چسبوند... ا یلبخند

 ....امیقبل کنارت باشم و باهات کنار ب

 گارشیس دنهیهرچند هنوز به کش ستین یخت   گار یس یاز بو  گهیو د دهیخوب م یدوباره داره بوها کردمیم حس

 ....اما قابل ِ تحمل بود داد یادامه م

 ...میصدامون کرد و هردو وارد شد منیسر  قه،یدق ستیرب  ع ب هیاز  بعد 

 ...ونت  بودن ب زدهت    م ِ ر یکه از بلند بودن ِ پاهاش اونا ازز   بلند قامنر  دکتر 

 ...ش آروم و البته بشاش بود چهره

ه بگم مر  ا ینفر آدم  200 تونستیبود چطور م بیعج برام داختیم تشونیز یو به و  کرد یجا تحمل م هیو  ضیبهتر  ...ت 

رو با  میسالمت چوقتی من باشه، چون ه ِیبرا جواب ِ واضچ شد یختمش کرد، اما بازم نم شد یکه به پول م  میَ هرچ

 .... می روح ِاونم سالمنر  کنم،یپول عوض نم

 ...هم مشخص کرد درو یخودش تو بندر عباس رو بهمون داد و مدت ِ موندن ِ حم  اختصایص ِنگیآدرس کمپ دکتر 

 ...ماه 6
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 ...مقدمایر  ا ی هی اول ِدرمان

 ....بود سخت

 به بهارکم بگم؟ که چ    کردمیموضوع فکر م نی راه به ا ِتمام

 براش پر کنم...؟ نه ش بگم و باباشو با چه اسیمبه روح ِ بچه گو  چ  

 ....دمیکشیم قلیروح رو براش ص نیا د یبا یانسانِ  کامل بود و روح داشت با چه واژه ا مهین هی بهار 

 !...دونمینم

 .....نبود ر یبرام امکان پذ نیجوره ا چیه

 ...خونه دمیرس

 ...بهارم نرفتم دنبال

 ....اندوه بچه گونه ش و حمل کنه کرد ینازش نگاه کنم اصال دلم قبول نم شیرنگ یتو چشمها تونستمینم

 ... خودش نگه داره ِ شیروز پ هی  ِیمامان خت  دادم و ازش خواستم بهارو برا هی

 ....نکرد مخالفنر  خوشبختانه

 ....شدیخونه که سقف ِ من و اون شناخته م هیتو  د یو حم من

 ....کردمیکر ماالن داشتم به رفتنش ف ی   هم از 

 ...ماه شش

  نیشوهرم ا هرچند 
 

ستیبرده بود اما همچنان او را زنانه م غما یو به  اواخر مردانگ  ...دمیت 

 ....ساختمیم شی مرد ِیبا نامرد د یمرده من بود و من با اون

 ....امی من و دن ِی   ماب یمرز بود، مرز  هی اون

 ....گرفت  دستمو 

 ....سمت اتاق خواب رفت به

 ....بست درو 

 ...ری... در آغوشم گرفت..... آروم و فنا ناپذر ی.... بوسه زد... آروم و لذت پذزد...آروم و دوست داشتن   لبخند 

 .... بدنش شدم آروم و آروم ِ ر یبه ز  یا برده

 بیر  ِ تازه تو روحم شکل گرفت....بیر  آرامش هیبیر  ِ نو،  هیآروم  و 
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 .... شوهرم چشمهامو باز کردم ِدر ی    ی   ِی بوسه ها ِیصدا با 

 ....ارمیب اد یبه  تمو یموقع تونستمینم اصال 

 ...ذره برامده مو در بر گرفته بود هی شکمِ   ِی رهیدا فیدرده خف هی

 ....آه بلند شدم هی

 ....شد در رایه ی هت   دوم دستم به دستگ ِآه

 ... سوم در و باز کردم ِآه

 ....برسونم بهداشنر  شیو تونستم خودم و به رس  و 

 .....داشت از ین  اساش ِیجارو  هیشده بود و به  فیکث  خونه

 ....داشتم اجیداشتم اما به بهارکم احت درد 

 ...کردمی رفیر  ِ پدرش آماده م ِیاونو برا د یبا دمت   باهاش حرف م د یبا

 ....کردمیاونو آماده م د یسخت، با هرچند 

 ....بمونه و حق ِ فرار کردن از خونه م رو نداره شمیپ د یو اضافه کردم با ارهیبهارو ب ناز یزدم تا پر  زنگ

 ....نازینفره...منو شوهرم، بهارو پر  4 ت   م هی

م ناز بود چقد   ...دختر

 ...خوردیناز غذا م چقد 

 ....رفته بود ادمی میشده بودم، اصال گرسنگ هت  لذت بهش خ با 

 ....تو چشمهام ثبت کنم....درست مثل رنگ و حالتِ  خمارشو چشمهاشو  نمیتا شب بش خواستیم دلم

ش و نداشت  ِ یطاقت اشکها د یحم  ...بلند شد و غذارو به دهن ِ منم کوفت کرد یا گهید هت   چ ا ی دختر

 ...باز بود مهیرفتم، در اتاق ن دنبالش

 ...دمشیرو تخت د شیافتادم که با حش یاونروز  ادهیبازش کردم...چشمهامو بستم،  اطیو با احت آروم

 ...و چشمهاشو بسته بود شیشونیپ یتخت، ساعدش عمود رو  یرو  نبارمیاما ا شیباز کردم، بدون حش چشمهامو 

 ...گردنش باال اوردم و ازش فاصله گرفتم  یرو تا رو  تو یپ

 ....آروم یکه صدام کرد با همون تن ِ مردونه   زد، مثل روز اول عروش صدام

 ...آرومم جوابش و دادم یمون تن ِ زنونه پشت برگشتم با ه به

 جانم؟ _

 ....یلی...خخوامتونیم یلیخ _
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 ...دمیخند

 .... از ته دل ِیخنده  هی

 ....گذاشت  شیکه تمام ِ بلوره دندونهامو به نما  یخنده ا هی

 ....داشتیکه همه رو به نگاه کردن وا م  یخنده ا هی

 .....ش با خودت هیمسافرت، بق یبر  یخوای...تو مارمیبهارو ب مت  م _

م بود وارد شدم  ی  و بستم و به اتاق ِ روبه رو در   ...که متعلق به دختر

 ...کردیم یبا عروسکش باز  داشت

 ...دیخندیم

 ... خودم ِیآروم و پر تمنا یخنده  مثل

 ....کردم  بغلش

 ...دی بغلمو تو بغلش جمع کرد و رسمو بوس ِتمام

 :اورد دم گوشم گفت ره اشتباهاتمو به چشمم یملکنت که دوبا هی با 

 م...مامان...بابا خوبه؟ _

 :و دم گوشش مثل ِ خودش گفتم دمیخند

 ......خوبه اما زمیآره عز  _

 :جستجو گر به چشمهام انداخت چشمهاشو 

 :رو زانو هاش و گفت دمی بچه گونه ش و دامنشو کش ِیزانو زدم روبه زانوها نشستم،

 ....مسافرت هت  بابا داره م _

 ....نگفت چ  یمن ه یجمله  ی هیبق منتظره

 ...از خودش مراقبت کنه یو ازش بخوا بوسش کن   د یتو با _

 اره؟یب چ..چ   بره؟برام چ   خواد ی...مخیکجا م _

 نره هیتا با غم و گر  یتو بخند د یبا اره،یب نر یک  یتاپ ها نیاز ا اره،یب ن  یچ ی   چ یدامن ها  نیبرات از ا _

مادرشو اطاعت کرد و بلند شد، دستشو گرفتم و باهم به سمتِ  اتاق خواب  یبچه گونه حرف ِ مادرگونه  یلیخ

 .....دادیم ناز ی پر  ِیدار ینشون از ب ونیز ی تلو  ِیصدا م،یرفت

مو به اتاق بردم و اونو باباباش رها کردم یلبخند با   .....دختر

 ....نشستم خواهرم شیو پ اومدم
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 ....کرده بود  شتر یبودنش هواداراشو ب یجد ی   .... همیآروم بود، آروم و جد شهیهم

 :جابجا کرد و بدون ِ نگاه کردنه بهم گفت نکشو یع

 بره کمپ؟ خواد یم _

 ....اوهوم_

 ....نداره دهیفا_

 ...ویل_

 ....ستینداره...اون عوض بشو ن ویل _

 :برداشت و گفت فشو یشد... ک بلند 

 ...نموندم کالس دارم اد یز  د یببخش _

 ...جان یخواهر  ی چشمها و لبهات ادامه داشته باشه با ِدنیخند دوارمیام

 ...رفت درو بست یو جد خشک

 ....دعوا و مرافه نداشتم یاصال حوصله  شهیبا لبخند دادم، مثل هم جوابشو 

 ....با خودم جدال کردمنشستم و  ونیز یتلو  یمن جلو  نبار یاون ا یبجا

 ....انیپا ی   جدایل

م به گشت و گزار گزروند د یعرصه اون روزو با حم تموم  ....میو لذت برد می، گشت میو تک دختر

 ...از با هم بودنمون مون،یزندگ از 

 ...بودم و اون بود من

 ....دمیخندیم د ت   م لبخند 

سیاصال نم دادم،یبه کمرش م هیتک گرفت،یم دستمو   کردند،یمعتاد بهش نگاه م هیکه به چشم   یطیاز مح د یتر

 .....رو تشیو از من و بهار ماه خواستیفقط از خودش، خودشو م اون

  نیا ی   که قرار بود بدونه شوهرم رس به بال  ی  فردا
 

 ...بزارم زندگ

 ...کردم  منتظر، روحمو با اون رایه ی  کنان باباشو بدرقه کرد و من با چشمها  هیرفتنش بهار گر  صبح

 .... شد دوروز یط

 کرد،  لونیمن خونه رو زل یبابا که حاچ    یدو روز  ،یچه دو روز  اما 

 بشه، یز یکمپ تا آ برو ر   نشیکه چرا فرستاد  گرفتیبه مامان خرده م همش

 ...کردیسکوت م شهیو اون به رسم و آداب هم گفتیاز ترس آبروش به مامان زور م همش
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ش محبت م کرد یم سکوت  ....کردیو به جاش به دختر

د یو بهار و م د ت   مرتب بهمون رس م ی   میس ،ت  همش به داخل م ونمت  ب یزده  یگونه ها  ون،ت  ب ت   فیر 

عکس از  هی گفتیم کنه،یدرد داره و داره تحمل م گفتیم شدم،یحالش م یایو جو  گرفتمیدکتر ش تماس م با 

 خوانواده شده مرحم درداش ،

 ... کردیو برام منعکس م د یحم یو صدا گفتیم کردم،یباور نمو من  گفتیم

 ....مونده نیکه من رساغ داشتم ته اون فرد  یذره از اون مرد هیکه هنوز   دمیست  باور م نیو من داشتم به ا گفتیم

 ...بهش با بهار بود میشگیهم سالم

 خواستیبهار مدام باباشو م یقوله بچه گونه  برعکس

دشیم ی   میس چون  د ت   قراره من دامن م خونه به دل ی   ومد یو م کرد یم هیگر   د یدیو باباهارو با بچه هاشون م ونت  ب ت 

 کمکش کنم  خواستیدلم م

 ....کردیو قوامو جمع نم کرد یحرفا آرومم نم نیبودم که ا ت   چ اونقدر ناراحت و ی   شد ینم اما 

 .....ت کردراح الیخ یگذاشتش مهد و منو تا حدود  ی   میس ی   خاطره هم به

بودنم تا زن بودنم و مادر بودنم بود ِیاز دوست ها گی ی   میس  .... دوران ِ دختر

 .....کردیکمکم م  بود و عایل عایل

 ....دادیو با خنده هام قهقهه رس م کرد یم هیهام گر  هیکه قرار بود عقد کنم با گر   زمای  

 ....کردیم یو برام خواهر  سوختیدلش به حالم م گفتمیم د یحم ت  اخ یبراش از کتک ها هروقت

 یو از طالق دور  دمیبخشیو م د یپدر شدن بهار حم  من اقدام کرد اما هربار من به خاطر ی   ِی طالق برا ِیبار برا چند 

 .....کردمیم

 ....روزها و من گذشتم گذشت

  بعیص  
 

بهارو تو بغلم  ا یدلتنگ ی   رفع هم یاوقات برا بعیص   کردم،یم هیو گر  نشستمیگوشه م  هی موقع هااز دلتنگ

 ...شدمیو آروم م گرفتمیم

باورش داشته باشم، ازم  خواستیو ازم م اشتت   و برام م د یحم یآه و ناله  یصدا دم،ت   موقع ها به دکتر زنگ م بعیص  

 ....شهیخواست و من باورش کردم، مثل هم

 .....کردمیاما صادقانه اونو باور م دونمیارنمیاخت ا یاجبار  از 

 ....دمیخوابیقاب ِ عکس و من با اون قاب عکسا م هیهمدمش شده  گفتیم دکتر 

 ...گذشتیم

 ....کردمیم یلحظه شمار  د ی اومدنه حم ِیاونها برا و من در ی   گذشیر  یقطار وقت ها روزها م هیمثل  آره
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 ...ادیها بر ب سخنر  نیاز پس ِ ا تونهیداشتم م باور 

 ..... من بود ِنیفرد اون

پناه از شوهرش شب هاشو به صبح برسونه، اونم کجا؟ رو  ی   شده بودن، سخته زی   یعاد ت  کم و رفتارهام غ  غذاهام

مردونه و  یها لیو درد، پر از تحم پر از سخنر  گایهیجا ؟گایهیعشق ِ دو نفرشون بود.... اونم چه جا گاهیکه جا  تخنر 

 ....زنونه یاشک ها

  ِیو منو و بهار و با خودش به خونه  اورد یمنو ن ی  اشتها د که مامانم طاقت ی  گذشته بو   د یماه از رفتنه حم کی تنها 

 .....برد میپدر 

 ....بسته موند ی خونه از همون زمان بسته شد و تا اطالع ثانو  ِدر 

 و برام یم ز ای مورده ن ِلیو وسا فیر  ت  خودشون به اتفاق هم م نکهیا ا ی فرستادنیم ناز یراننده رو با پر  ا یالزم داشتم  یت   چ

 ...اوردن

کم کم   میبهارم نبود چرا که زندگ یپدر  و البته به خاطره ی   دونستمینبود، خودم خوب م د یبه خاطره حم مییاشتها ی  

 ....کردیم دا ی خودشو پ ِیداشت روال عاد

خونه برد و با دکتر در  کی نزد ِمارستانیمنو به ب یحالم بد شد و مادر  یدر حال ِ ست   یاز جمعه ها گیاز ظهره  بعد 

 ....حرف زد مییاشتها  ی   ِیمورد ِ مسئله 

معمول  یها نهیبه معا شی آزما ِی جهی نت ِدنیو داد و تا رس احتمایل یوچکاب ها شیآزما هیبالفاصله دستور  دکتر 

 ...پرداخت

س و کم اشتها عالئم، عالئیم عن  ینشد  شت  دستگ یت   چ  ... نبود ی  جز استر

 ....دیها رس جهیچند روزم بودم که در اتاق به صدا دراومد و نت نیا تی وضع ِدکتر مشغول بررش با 

شد، اون گفت، از  سیرفت، دکتر گفت و دلم پر از خون شد، دکتر گفت و چشمهام خ ایهیگفت و چشمهام س  دکتر 

 .....کشوند  یدیبه ناام د یام نیبه کمرم گفت، گفت و منو از ا دهیبطن تازه شکل گرفته تو شکم چسب هی

که بلند شد و دستمو گرفت، آروم و متناوب قلبمو   کردمیو چطور داشتم به دکتر نگاه م قهیدق ا یچند وقت  دونمینم

 :دمیتو مشتام جا کردم و نال

 ...بچه هیداشته باشه....من...م...ن....  قتیحق تونهینم نینه دکتر .... نه ا _

 " داشته باشه قتیحق تونهینم نیخودم تکرار کردم " ا ی قلبم شکممو تو مشتم گرفتم و دوباره برا ِ یبه جا نبار یا

 .....کردم  ایطیاحت ی   نقدر یچطور ا آخه

 ....کردم  یفکر  ی   نقدر یا چطور 

 .....ادیبچه م ب یو پدر  یمادر  قرار بود به رس ِ ی   چ  

 ...باشم شیپدر  ی   یبرا مادره خوی   تونستمینم من

 ....اتفاق افتاد نیاصال کجا ا چطور 
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 ....منتظر جا گذاشنر  ی   ادگار ی هیکه از خودت   یکرد  رحیم چقدر ی   د یحم یآ

ست  پشتم گرفته بود و  هیدستهاشو مثل  ویل دونمیضعفم نم ا یبود  میاز شدت ناراحت کرد یهنوز داشت نگام م دکتر 

 ....شدیمانع از سقوط کردنم م

 :گفتم  آروم

 خوامیم _

 :گفتم شک داشتم اما مطمی   ادامش دادم  به

 ....بندازمش_

 ....که از صد تا زهر خند تلخ تر بود  یخنده ا هی د یخند

 ....نبود شمیاون پ گهیپشتم نبود، د گهیشد د بلند 

راه  کن  یبود آخه؟ واقعا چرا فکر م چه حرکنر  نی... اشناسمی خودمو م ِیاوقات شک دارم که هم جنسا واقعا بعیص   _

 ی   ظالمانه بچه شو از ب د یقشنگ و مظلوم نبا یچشا نیگناه تو شکمته؟؟؟؟؟؟ ا  ی   یبردن اون بچه  ی   حلش از ب

ه  ...بت 

 :تو هواتکون داد و گفت دستشو 

 ....کنمینم حداقل من کمگ _

 :زمزمه کردم آروم

 ...دونمیم _

 ....نو ت  تشکر کردم و اومدم ب ازش

با  یاز دهنم بود که اونو به رفیر  مجبور کردم اونم چطور  یاومدن جمله ا ونت  بود و منتظره ب ستادهینگران ا یمادر 

 ....مارستانیسالن ب ت    ل ِیها کاشر   یتند راه رفتنم اونم رو 

 ...دت   کشوند، داشت نفس نفس م  یمنو به گوشه ا ورد یتاب ن گهید نگیپارک تو 

 ....؟یشد ینطور یا یداد تو خورد دختر چ   ت  آروم بگ _

 ....زدم و سوار شدم یلبخند

 .....سادیوا ی   در ماش ینشد و تو پهنا سوار 

_  
 

 ....ارمت   نم ی   ماش نیپامو تو ا تا نگ

 :دمیچشمهامو خمار تو چشمهاش دوختم و نال ونت  ب اومدم

 ....حامله ام _

 .....هامو باور نکرد گفته
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نبضم فشار وارد کرد و در  یشو از تو چشمهام بخونه، نتونست، دستمو گرفت رو  درسنر  خواستیشد، م هت  خ بهم

 :دیگوشم مشکوک نال

 یدروغ م _
 

 گه؟؟؟؟؟ید گ

 :شد و گفت هت  ول کرد و تو چشمهام خ دستمو 

 .....مگه نه _

 کرده بودم؟؟؟؟  کار یمن چ ا یخدا

 و بابام کنم....؟؟؟؟ یبا مادر  تونستمیم کار یکار چ  نیبد تر از ا من

 ....شدیکردم آروم باشم اما به جرات نم  سیع

 ....خواستمیرو نم گهیبهاره د هیعنوان  چیخوشحال بودم اما به ه یلیاز داشیر  ِ بهار خ من

 ....خواستمشیاز وجوده من بود اما من بدون ِ تعارف نم اون

 ...میادسوار شد و آروم به راه افت نبار یشدم، ا سوار 

 ..... دورو برم نداشتم ِیمسئله و به فکرها نینسبت به ا چرا اما حسِ  خوی   دونمینم

 !...کی   یم لیهمه " نه " رو بهم تحم کردمیهمه مخالفن احساس م کردمیم احساس

دنبالم و منو به خونه م  اد یزنگ زدم و ازش خواستم ب ی   مینشد، به س چمیپاپ یلیخ یطول راه، مادر  تو 

  تونستمیه...نمبت  
 

 .....مشهود بود به خوی   نیکنم و ا  رانندگ

  ِیحال و هوا دوباره
 

 فعال کیس خواستمینم کردم،یم یکار   هی د یبا کرد،یم تمیبهار اومده بود تو وجودم و اذ  حامله گ

 ....دونستمینم چ  یبفهمه چون هنوز خودمم ه یت   چ

 .....آروم شه ینگه تا اوضاع ِ خودم تا حدود یت   فعال چ م خواستم به کیس یمادر  از 

 پروانه؟ _

 هومم _

 شده؟ چ   _

 :و گفتم ششیبرگشتم پ رسدرگم

 .... چ  ی؟هچ   _

 :و آروم زمزمه کرد ستاد یچراغ قرمز ا پشت

 خدا کنه _

 ....به سمت بهار ساکت شدم ینگفتم وبا اشاره ا یت   در جوابش چ منم

 ...میخونه سکوت کرد به دنهیاز اونم تا رس بعد 
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 ...شد گیبا دوش گرفتنم  دنمیرس

  کرد،یخراب م یاون حالمو به اندازه ا ینرم، چون بو  خچالیکردم اصال رساغ   سیع
 

مو از مامانم به  من عادته حامله گ

 .....شدیم گی هیاز ثان یاول حالت تهوع داشتم ودل و روده م به کش  یارث برده بودم، از روزها

 .آب و به سمتم گرفت یبطر 

 ادیبخور حالت رس جا م _

 .... دیکش  ونت  که بهارو از اتاقش ب  یخنده ا هی....  دمیخند

کنت گرفتم ِیکه الل شدم و به جا  د یرس عی    رس  نقدر یا
ُ
 ... اون، من ل

م؟ ی   چچ   _  شده دختر

 ...شد هت   صورتش به مامانش خ ِیبه پهنا حیمل یخم کرد و با لبخند گردنشو 

 یخندیآخه فقط اون موقع ههه...ها م یدت   حرف م ی  فکر کردم با بب....بابا _

 ....قورتش دادم، نه قورتش ندادم فقط هضمش کردم د،ی....نه نماسد یم ماس خنده

 ....منتظره ت  هضم غ هی

 ....دیبخش قلیجو ِ حاکمو ص ی   میس یصدا

 خندهیم شهینه خاله جون مامانت هم _

 :روبه من ادامه داد چشمگ با 

 بدوی   د یکه توام با  فتهیم ی  اتفاق ها هیتازه داره  _

 ....گرفته بود  اد یکارو از باباش   نیا طونیبرد و به اون چسبوند ش ی   میبه سمت ِ دهان ِ س گوششو 

 :گفت  یاز دهانش فاصله ش داد و با لبخند ی   میس

 ....ارهیم ی   داره برات ی   تی... مامستین خصویص زمینه عز  _

وع کرد  هی... گر د یخند بهار   ....کرد... تمام شد ... رسر

 :م گفت نهیس یبه رو  یممکن رو شکمم فرود اومد و با بوسه ا یجمله بند نیباتر یز  با 

 گه؟یمامانه خوشگله م راست م_

هت ِ عم موندم
ُ
 ...میشد هت  بهش خ ی   میبا س قر ی... تو ب

 ....رو دوبار تکرار نکرد یواو  هی بهاره من بود که کامل و بدون ِ نقص حرف زد و حنر  نیا

ه داشیر  ِ خواهر  دمیکه بهار لکنت داشت و زجر کش  ی  تمام ِ روزها چه  ی   لکنتش از ب ابرادر یو چه اون روز که با خت 

 ...رفت
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ک لکنت گرفته، با شکم درست ِ دکتر 
ُ
 حالت براش  ِیت  تغ نیا نیبزار  د یاما نبا شهیم  معالجش گفته بود که چون با ش

 ....شه و ادامه داشته باشه یعاد

خراب  خیو کار از ب شد یبودنش و متوجه م اما هربار مصنویع میبهش شک وارد کرد د یچند بار با حم دونهیم خدا 

 ...شدیم

 ...دنیخند یبرا میشد لیو هردو به هرسه تبد دمیاما هردو خند میبار بحث کرد چند 

ونش و پوشش م ِ ی خنده  ِن  یت   لکنتش، ش ِبود اما تلچ   نیت  ش دنشیخند  .....دادی دختر

خودم داشتم سالم  شد،یبهار داشت سالم م شد،یداشت سالم م د ینداشت ناراحت باشم، حم یلیدل گهید حاال 

 .....کردمیتالش م هیبق سالمنر  یو برا موندمیاوردم پس سالم م یم ا ی سالمو به دن ِیبچه  هیو  شدمیم

م عاشقتم شییطال  یخرمن موها ی   ماب رسمو   .....بردم و آروم زمزمه کردم تک دختر

 ....شدیقطع نم ی زنگ تلفن لحظه ا ِیصدا

 ....الو _

 

 

 ...دمیو کالفه نال عصن  

 د؟؟؟ییالو بفرما _

 ....گفت طرف پشت ِ خط آشناست، اما قطع کردم  ی  حس ِ آشنا هی

 ....دانگ ِ زنگ نگید دوباره

 ....دادم صیشخص ِپشت ِ خط رو تشخ دِن یخسته از دو  ینفس ها نبار یا

 :دمینال دوباره

 نم؟یخواهش مک د ییبفرما _

 ....دادم نفهمم حیترج دنیفهم یبه جا نبار یا

 ....رام نداشتجز عذاب ِ دوباره ب ی  برام معنا د ی حم ِدنی خسته ازدو  ِی تهران و صدا ِ وکسی ک ِیکه شماره   چرا 

کردم آروم باشم و آروم صحبت کنم بهارو چشم مالون به سمتم   هفته....امکان نداشت سیع هیماه و  1بعد از  اونم

 ...به دستم داد مو یاومد و گوش

 ...تیمامان گوش _

 ...گرفتم  و یگوش

 ....جواب دادم تر از هر مبهویر  مات
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 ...داد د یبود خت  از فرار حم د ی حم ِ دکتر 

  خواست،یاز من تو پشتِ  تلفن جواب م د،ت   داد م د یحم
 
  ِیحرفها دنیشن ی م برا َی  گفیر  نداشتم و نا  یبرا اما حرف

 ....نداشتم شیمعن پوچ و ی  

 ...بار داد زدم هیرس هردو به  بر 

 ...هردو قابل فهم یبرا

 افته؟؟؟؟یاتفاق ها ب نیا د یبچه با نیچرااااااااااااااااا؟ چرا با وجوده ا ااااااااااااااا یخدا _

ک ب بهار   من، وضع تو از منم بدتره.... از منم  ِی چارهیهمچنان متعجب و ناراحت بهم چشم دوخته بود.... دختر

 ....ببخشه رو تسیل دیل تونهیشکل و اوصاف نم نیبا ا یداغون تره... داشیر  پدر 

 .... تلفن و قطع کردم و خاموش هردو 

 ...و خودشو تو بغل مامانش جا کرد د ی بهارکم باز کردم... دو  ِیادستام آغوشمو بر  با 

از  سی مادرش خ ِیتفاوت که چشمها نیمادرش با ا ی   اما نفس هاش به شمارش افتاده بود... درست ع کرد ینم هیگر 

 .....بدون جواب شوهرش بود یاز اشک ها سیاشک بود... خ

 ؟یدیقول به مامان م هیبهاره مامان....  _

 ....م برداشت و به صورتم پرسشگر نگاه کرد نهیس یاز رو  رسشو 

 :دمیقرار دادم و نال ا یدن یجا نی اولش تو مامن تر  ِیجا رسشو 

 هیبره سفر....  د یو بکنه و برگرده مامان با داداشر  ا ی آبچ   یها د ی مامان جون تا مامان بره خر  ِیچندروز برو خونه  _

 ی مامان جون باز  ِی هیپشِ  همسا ی   حس ت  تا با ام یت  کنه... م  یباهات باز  ستین سفره چند روزه تو اون سفر کیس

 ؟کن  

 ....نه شو متوجه نشدم ا یتکون داد، اما آره  رسشو 

 .....دمیپرس دوباره

 ....همه کسم یت   عسلم، م یت  مامان جان؟ م یت  م _

 ...جواب نداد بازم

 ..... اشک تمام ِ بغلمو پر کرد ِکه مرطوی    نمیشدم صورت ِ ماهشو بب خم

 :دمیو نال دمیقرمز شده ش کش ی لپ ها ِیبه رو  یطرف صورتشو گرفتم و بوسه ا دو 

 ...کارو .. نکن فسم.. نه عمرم...ن  نینه مامانم...نه عسلم... نکن با مامان ا _

 ....هقم اجازه نداد جمله م رو تموم کنم هق

آغشته  هیکه خونشو به گر   می...چقد پست و رذلمت  گیم تیمونو به باده اذکه تک دختر   میاحمق د یمنو حم چقدر 

 ....میکنیم
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 ....که فقط آزار دادن و آزار رسوندن بلدن....فقط....فقط  نه دو تا آدمک چوی   خواد یپدر م خواد یمادر م اون

م داشت ادامه پ ِی معارفه با خط   آی   ِیها فرمیونی  ِیبا لباس ها د یکه در به شدت باز شد و حم  کرد یم دا ی من دختر

 ....وارد شد د یسف یها

 ...هاش بلند شده بود.... بلند و پشم ناک شیچشمهاش گود افتاده بود.... اندامش الغر و ر  ر یز 

 .... در سقوط کرد و دستاش به لرزش دراومد ِیپهنا تو 

 ...دیو باهاش لرز  د یکه بهار د  لرزشر 

به تنم چسبوند و دوباره  دهیگنجشک آبکش  هیکه خودشو مثل   دونمیشد نم تو ذهنش تدایع یت   چه چ دنشیباد بهار 

 ....با لکنت داد زد

ه...ی   _  ...ونت  ...بببت 

م و شوهرم گ ی   شدم ماب بلند  م.... ا  ت  دختر م نبار یکردم... اول دختر  ... دختر

 ....ونت  ب دمیدو  هیگونه ش با گر   یبه رو  یاونو تو اتاقش جاش دادم و با بوسه ا اول

 ...و گرفتم 115افتادم و  د یحم کنار 

 .... دستهاش بدنمو کرخت کرد ِچ  ی... دمیگرفت منم مثل بهار لرز   دستمو 

 ....کنمیحال بهارو درک م حاال 

 ...دیباز و بسته کرد و نال چشمهاشو 

 ...خمارم یپروانه...پر  _

م.... به حال حمامیکردم به حال ِ خودم.... به حال دن  هیگر   شیپ ی   می... بردنش و من با اومدن ِ س د ی... به حال دختر

 ....همراه شدم د یبهار باحم

 ....لغزش خورد اما وجدانم نزاشت 110یمردد دستم رو  توراه

 ...خمارم یشدم، مدام گفیر  ِ جمله ش جلوچشمش بود، پر  کهیت کهیت

 دهیکه چشمهاش و پر از در   آخ که چقد خم شدم وقنر  دم،یدگود شده ش رو   یچشمها شدم وقنر  تیکه چقد اذ  آخ

 
 

 ....دمید گ

 بهم ثابت شده س....؟ تییکه خدا  ی  خدا چرا 

 .... شوهر.... نکن ِتت  با من ِ مادر، نکن با من ِ بدون ِ رگ غ نکن

 ....شی نامرد ِیبه واسطه  دنمی نفس کش ِیفرار کردنش، تمام شد تمام ِ نا یبدنم به واسطه  ِیشد تمام ِ اعضا هیتک

 ....شدم تمام

 .... خم شدن، تمام شدم ِ واقیع ِیشکست، شکست خوردم و به معنا کی  ِ واقیع ِیمعنا به
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 ....کردم و ناله رس دادم  هیگر 

 ....قسمش دادم که چرا فرار کرده و اون به تمام مقدسات عالم قسمم داد که لوش ندم ا یتمام ِ مقدسات ِ دن به

  نیبه ا شد یاز پول پر بود که نم شیو زندگ میزندگ انقدر 
 

 ...فکر پر کنم نیاون رو از ا سادگ

 اب ِ بدنش از  ِیقند و مقو  ی درمان و رسم ها ِی نهیبعد از متقبل شدن ِ هز  ی  اهویتر از هر ه خاطر خایل ی   هم به

 ...اومدم ونت  ب مارستانیب

 ....میپدر  ی...اول به خونه  اومدم

نبود، با  یاز مادر  یخت   داد،یدستور م ی   دار اون وسط قد علم کرده بود و به طرف مونهی پر و پ ِیهمچون شاه ها پدر 

 .... فرستاد و بعد با حرکت دستهاش منو به طرف خودش فراخوند اول صلوایر  فمینح ی چهره  ِدنید

 ...کردم  هیو گر  دمیکنارش خز   آروم

 !تمام و ناتموم، فقط گوش دادو آروم،  کیستر یو کوتاه، ه بلند 

 !به پشتم گرم کرد حایم هیدستشو مانند  فقط

 !گفتمیتا به امروز م د یهرآنچه که با گفتم

یم ..... از ی  د یحم یها ی  چشم و رو .... از ی  د یحم یها یاز نامرد گفتم ..... ختمی..... گفتم و اشک ر د یحم یها رسر

 ......کردم  گفتم و نارحنر 

 ..... حرف زدن رو بهم نداد شتر یب ی هقم اجازه هق

 کتک هاش  ِیمنو البه ال ما یکه بهم حمله ور نشد و مثل قد  یا گهید هت   چ ا یساله و بزرگ شدنم بود  30از  دونمینم

 ...خالصه نکرد

 .... جواب پس داد بود ِیخرده بودم که حاال موقعه  اونقدر 

 یرو رو  ی  پتو همون مبل جا خوش کرده تو سالن مهمان ها خوابم برد و همونجا گریم یاما رو  و گ یچطور  دونمینم

 ...خودم حس کردم

مادرانه م نسبت به بهار و  یمبل جدا کنه، انگار تمام حس ها نیمنو از آرامش ا تونستینم د ی بهار و نه حم ِنگرای   نه

 ....زار از گوشتم وتنه ی   واستمخیرفته بود و حاال فقط خودمو م ی    مجهول از ب ِیبچه  نیا

روم  یآغشته به الکل، نرم و مرطوب، چشم باز کردم و مادرمو نگران جلو  یهمچو پنبه ا ینوازش دستها گریم  با 

 ...دمید

  تمی خواب فاصله گرفتم و به موقع ِیایکم از دن  کم
 

 ...دادم رنگ ِ زندگ

 ...چشم چرخوندم آروم

   دو مردمک ثابت شدم.... دو مردمگ ی   ماب
 

 .... من بود ِکه تمام زندگ

 ....بود میاتفاق زندگ نیباتر یبودنم....آره اون دو مردمک متعلق به ز  یعمرم و تمام ِ بهانه م برا بهارم،
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 ....دیعروسک اطاعت گر اما مهربون و با احساس خند هیبه روم مثل  دم،یخند

 .....داد هیتک ی   میس یها نهیبه س رسشو 

 ...کردنیعادتش ضعف م نیا یو همه برا کاشی آشناها و نزد ِی نهیدادن رسش به س هیکرده بود به تک  عادت

 میدیخز  میآروم و نجوا کنان سالم کرد، سالم کردم و آروم بهارمو ازش گرفتم، منو و بهارم هردو به آغوش مادر  ی   سم

 ....میو اونجا سنگر گرفت

 .....به آغوشت ندارم یاز ین د ینداشته باشه، پس حم گرمکن    چیبه ه از یه نگرم بود ک  اونقدر 

برنده بودنش  یکه به واسطه   ا ین ا،ین د ینداشته باشه، پس حم یکننده ا  ت   ت چیبه ه یاز یبود که ن ت   تند و ت اونقدر 

دتیم   ش،یبرو از زندگ م،ی....برو از زندگکند یات م کهیت کهیو ت ت 
 

 ....پدرش بزار برو...برو بهارم برو و ی   از زندگ

 ..... آروم زمزمه کردم ی   میس

 ....خواستیمدام تورو م دهیبهار اصال نخواب _

 ...باال دمیگردنش کش  ر یکردم و بهارو رو پاهام خوابوندم و پتو رو تا ز   د ییتا

 ....خوندم براش....خوندم شهیهم مثل

 ........الالالالالالالال

 .... آروم بخواب

 ....بانو بهار 

 .... نجایتو ساکته ا ی   که

 .....آروم.... بخواب جونم بخواب

 .....بخواب مادر نجا یا بخواب

 .....ساکت ی   زم

 .......آروم زمان

 .....بخوابه گهی د ِیتو آسمون خوابه، باباش رفته از امشب جا بهار 

 الال الال الال الال 

 ...و بابونه اسی ی رسخ، گل ها ِیها گل

 ....خونه اد ین گهیکه بابا د  شه،یباورش م نو یا گ

 بابا سخته ی   یبخواب آروم روزها الالالال 

  یها ی  بابا اومدنه حرف بابا و ی   با 
 

  بچگ
 

م هق هقم باال گرفت خودم و حاال بچگ  ....دختر
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 ....ختمی به اجبار اشک ر  ِیهمبستر  ی   اول ا یمسخره،  یاون سفره  ینشستنم پا به باداوردن ِ روزه عقدم و زورگ با 

م یبسته  یبا پلک ها ختمیر  اشک  .....دختر

ش  یتو اون نقاب معتاد د یحم ی چهره  ِاداوردنیبه  با  ناراحت شدم، چرا که چهره شو با چهره همچون ماه ِ دختر

 ....کردم  سهیمقا

 .... ختمیو ر  ختمیر  اشک

و بغل همچو مادرِ  گرمش، به خودم اومدم و بهارو به حالت خواب رهاش کردم و به سمت  ی   می دست س ِیها تکون

 ....هجوم بردم ی   میبا س امیاتاق ِ بچه گ

 ....به حساب پس دادن نبود یاز یاون اتاق و تو اون بغل همچو مادر، ن تو 

 .....دادن نبود حیبه توض یاز ین

 ....به حرف زدن نبود یاز ین

 .... دن بودکر   خایل فقط

 ....رس دادم کردم و نارحنر   هیگر 

 ....خودم بودم با خدام و خواهرم آره،

مرد برخورد کرد، اما اون عاقل بود  هیپست تر از  یالماس ِ گرانبها که اونم همانند من با شوهر  هیگوهر،   هیخواهر،  هی

 ....اوردیبه عمل ن تیو مانند من خر 

 ....گرفت و آزاد شد  طالق

 ....کرده بودن  ت   اون پس فطرت اس ِیشد از هراون چه که اونو در بند ِ نامرد رها 

 : خودش نشوند و ملتماسه به چشمهام نگاه کرد و گفت ِیذره آب منو روبه رو  هیاز خوردن ِ  بعد 

کنم، اما   کتهیبهت د و یکه من بخوام مثل بچه ها همه چ  سنر ین و تو هم آدیم ستیحرفها ن نیاالن وقت ِ ا دونمیم_

 ،یایوقتشه که به خودت ب عن  ی... یایبه خودت ب د یتا شا گمیم مونیو حرمت خواهر  یمیدوست ِ قد هیبه عنوان 

مثل  نشیبب ؟کن  یتو مادرو پدرش شو، اصال تو به بهار فکر م ستیمادر شو، اگه اون پدر نبود و ن ا،یپروانه به خودت ب

وقت  هیتا  کنهیمامانش مدام اونو لمس م شیپ اد یم وقنر  ه؟یاز هردو فرار و  کنهیعروسک از بابا و مامانش اطاعت م هی

شه یفکر کن، من هم ی   خواب نباشه ، نکن پروانه، نکن خواهره من، بش ت   رخ نداده باشه، همه چ یت   چ ،اشتبایه

 توراه  ِی گهیبچه تو شکمته که از هر اتقاقه د هیخدام باهاته،  یهام تا اون رسه خونه  باهاتم، دلگریم شهیپشتتم، هم

  گهیراه نده، د تیاونو به زندگ گهیرو نبخش، د لعننر  د یاون حم گهیمهم تره، د
 

نکن...  ی بهارو خودت باز  ِبا زندگ

 ....نکن نکارو یا

 :د من ادامه دا ِی ماندهیو بعد از خوردن ِ چند جرعه از آب ِ باق ستاد یبه من رو به پنجره ا پشت

درست شد؟؟؟؟؟؟؟ نه نشد ...  شه؟یو درست م اد یم ادشی شینداره مرد ن  یع چند بار گفنر  ش؟یدیچند بار بخش _

 ....اومد ادشی شینامرد ش،یاز مرد شتر یب چیدرست که نشد ه
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که داشت تو چشمهام   تو دستهاش گرفت و به سمت ِ باال اورد، با تمام قدریر  نمو ییطرفم، رسِ  خم شده به پا برگشت

 :زل زد و گفت

 ...نه تخت خواب و اوردن ِ بچه خواد یزن آرامش م هی ؟فهیمیم ،زی   هیتو  _

 ...بفهم نارو یا ،وی  یاع ینه لباس ها خواد،یگرم م  یزن خونه  هی

 :مو ول کرد و دوباره پشت به روم به همون حالت گفت چونه

خودش و  یها یماه به خاطره گند کار  هیکه   یامرد خوار نکن، مرداون ن شیخودتو پ گهیاز من گفیر  بود، د _

 ...حروزاده س هی ست،یبه خاطره زن و بچه ش مرد ن ؟اونم به خاطره گ ارهیاصالحش دووم ن

  رسشو 
 

 ....به چپ و راست تکون داد از کالفه گ

 ...بارش بتیمص  ِی...خوب...دوباره صداش و دوباره حرفهانهیمیدرد من درد ِ س دونستمیم خوب

 نکاراتو یا معن   مارستان؟؟؟؟؟؟؟؟اصال یب شیبرد شیخمارم، اونوقت تو برداشت گهیو م نهت   تو چشات زل م تکهیمرد _

 فهمم؟ینم

 ...برگشت

 ...کنارم و دستهامو گرفت  نشست

  قتیحق نیتلخ تر  عن  یبود و منطق  اما منطقر  خورد،یبه صورتم م یلیس هیمثل ِ  صداش
 

 .... زن هی  ِزندگ

 نکارو ینکن ا شه،یحال سن همه چ   نیولش کن، بچه ت تو ا افتمیبه پات م کنم،یخواهش م کنم،یفقط التماست م _

 .... با بهارو خودت نکن

  خواهرانه و مادرانش فقط ِ حی تمام ِ نصا ِدرجواب

 "....لبخند زدم "

 :نالهلبخند که باعث شد منو به خودش بفشاره و آروم دم ِ گوشم ب هی

 ....دونستمیم _

 ...شد که بره، دستشو گرفتم و آروم نجوا کردم بلند 

 فقط_

 :طرفم برگشت

 بهم وقت بده _

 ....مطمی   شدم شیشگیاون لبخند زد و من از بودن ِ هم نبار یا

************ 

 ...روز ی   اول
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  یبرا دمیام نیو اتاق و تنها بهارم و آخر  خونه
 

 ....موجوده درون ِ بطنم ،زندگ

 ...روز ی   دوم

 .... ما ِیبودن ِ هرسه  یبهار و اتاق ِ گرمم برا ی من و آغوش ِ گرِم من برا ِیچهار گوش، آغوش ِ گرم ِ مادرم برا مربیع

 ...روز ی   سوم

 ...بابا یکردنش توسط ادما  ونت  و ب د یحم اومدنه

 ...روز ی   چهارم

 ... بابام ِیها ی   در برابر کتک هاو توه د یله شدن قامت حمشدن ِ دلم بر اثر مچا مچاله

 .... روز ی   پنجم

 ....پشت رسم یها شدن ِ دلم از حایم گرم

وع ِ کابوس ها ی    پنجم ِشب  ... من ِی شبانه  ِیروز و رسر

وب مست م د یکه حم  یها کابوس  هیکه بهار مثل   ی  ... کابوسها کرد یوادار م شیو منو به زور به همبستر  کرد یاز مشر

 ....کردیو اون از درد ناله م دادمیتو دلم فشارش م خرس ِ عروسگ

سی... بعد از اون شب بهار از من مد یبود که بهار تو آغوش مادرش نلرز  شن   نیشب آخر  همون  ...دیتر

سیخودمم از خودم م دروغ؟ حنر  چرا   ....خواستمشیو کمتر م کردمیعلت بهارمو درک م ی   و به هم دمیتر

هیو  یآهنم متوجه  یبعد از خوردِن قرص ها ،لعننر  یشب از اون شب ها هی  ....رو دراور کنار تختم شدم میگوش  ی ت 

 ...بود ی   میس

 ...دادم جوابشو 

 ...اعالم کردم میتصم یبرا مو یآمادگ

 ....رو قطع کرد تا به خدمتم برسه به کنار، با عجله گوشر  واکنشش

انگ از   ....بلند شدم میرو تخت ِ دوران ِ دختر

 ...به لبش چسبونده بود پشو یو بابا پ خوند یروزنامه م یمادر 

اشاره کردن تا بهارو با خودش به اتاقش  ناز یبهم، به پر  یانداختند و با لبخند متعجب، اما خوشحال بهم نگایه دنمیباد

ه  ....بت 

 دادم، خواستم به بابا بگ حیترج ستادنو یا
 

 بابارو  ِیحرف زدن تو چشمها یکه رو   م، اما لعنت به ترس دوران ِ بچه گ

شدم و شمرده  هت  هات ِ الزم بهشون، خودم به مامان خ حیو دادن توض ی   میس دنهیتا رس بیترت نیازمن گرفته بود، بد

 :دمیشمرده نال
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خودم  یخودم برا نیو بزار  ی   رها کن میروانگمنو به حال پ  واقیع ِیبه معنا نبار یا خوامیازتون م یت  من، پروانه ام _

 .... مت  بگ میتصم

 ...دو سه تا جمله بنالم نیاز ا شتر یخونه کرده تو گلوم اجازه نداد ب بغض

 ....بود حس ِ من به بابا دوست داشتنش با ترس همراه بود بیو فقط با صداش دلگرم شدم، عج دمیاز بابا ند حرکنر 

مو خوب شناختم،تصم _  ....ارمت   و تنهات نم میباهات که کن    یهرکار  تیپس منو مادر  هت  گیاشتباه نم میمن دختر

 ....نگاه کردم یمادر  به

تازه زنگ  فونیو به سمت آ دمیکش  آیه شهیدرست مثل هم د،یحرف بابارو به دوش کش هیدییجور تا هیزد،  لبخند 

 ....خورده رفتم

 ....و بغل کردم ی   میباز کردم و س درو 

 نانیطالقشو برعهده گرفته بوده حرف زد، درجواِب بهش بابا بهش اطم یکه کارها  سالم کرد و از کیس یبابا و مادر  با 

  یداد که از کمک ها
 

 ....نخواهد کرد یع  یدر  مایل ی   و همچن ونسن   خانوادگ

 ....به اتاقم رفتم ی   میاز رفیر  س بعد 

  نیاز پسِ  ا به سخنر  د یکم اوردم و حاال با  د یسال بودنه با حم 10فکر کردم که چه زود بعد از  نیا به
 

 ام،یبر ب زندگ

 ....اومد ا یبهار که به دن ا ی د،یحم ا یبود؟ من  اصال مقرص گ

 ....کفر نگم  نیاز ا شتر یگرفتم تا ب  لبموگاز 

 ....دیلرز یاما اون از بودن ِ با من م دم،دایو بخاطرش جونمم م خواستمشیبهارمو دوست داشتم م من

 ... تنت از بودن ِ باهات بلرزه ِی کهیچه بد که بچه ت، ت و 

 ...آرامِش فکرمو بهم زد خورد یاتاقم م  پشنر  ِیکه به پنجره   یز یر  یسنگ ها یصدا

 رفیر   ِالیگربه خ  نیخودمو به خواب زدم اما ا الیخ ی   قهیولش کردم و تا پنج دق لیدل ی   کردم گربه ست، به هم  فکر 

 ....نداشت

 ...تق و تق دوباره

 ...رنگمو کنار زدم یت  ش یشدم و پرده  بلند 

 ...کنهیم ی  پشت خود نما نیا نجا،یا د یکه حم  شهینم باورم

 ....اشتت   کاش نم  یکه ا  گذاشتیم شیبهتر صورتشو به نما خورد یکه به صورتش م  ینور 

 دی  یشن ی  ها اهت   اومدنش شد و دوباره اونو با بدو ب ِی مدار بسته متوجه  ِی   تو دورب د یحم رهی تصو  ِ دنیبا از دکه با  چرا 

خودمو  خواستمینم گهیکه د  غیم هیغم هست،  هی د ی حم ِیانداخت، احساس کردم دم ِ رفیر  تو چشمها ونت  به ب

 ....بدم وند یبهش پ

 ...دیبا لباس خواب در اتاق باز کرد و منو پشت پنجره د مهیرساس بابا 
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 ...بود ناراحت

 ....خورد تاسف

منده  شتر یمنو ب نیاما نموند و رفت و ا گرفتیمنو به باد ِ فحش م د یو مثل حم موند یبست و رفت، کاش م درو  رسر

 ....کردیم

ه زدم و گلوله وار به تختم چسب امیاز رفیر  ِ بابا رو تخت مثل بچه گ بعد   ....دمیچمت 

   فکر 
 

 .....بطن شکل گرفتم بود به خواب رفتم یکه دستم رو   در حایل ی  نا از ی   ،کردم و فکر کردم تا از خستگ

 

 

 ....کرد و منو تو حال ِ آهنگ برد  ینوا تو گوشم خودنواز  هی  ِیصدا

 
 

 ....کردیم یذهنم باز  یاز اون تو  یکه خاطرات ِ مکرر   آهنگ

و  کرد یم ینواز  آهنگ ی   نیمدرسه، ا فتمت  و بابا داشتم م یبا مادر  ی   بود تو ماش میسالگ 7خاطره مربوط به  ی   اول

من و خودش رو با گرفیر  دستهام  ی   ب یشد و فاصله  آهنگ احساسایر  نی ا ِدنیبا شن یمادر  خوند،یم ی   اهل ماش یبرا

 .....سوال برد ر یبرد و حرمت آهنگ و ز  ی   از ب

  وار ید کی  ِیتو 
 

 ....نت  دو پنجره اس سنگ

 ....من شونیکیشون تو  گیتا خسته، دوتا تنها  دو 

 .....ما یخسته  یبه لب ها ی  صدا ، سنگ رسد و سخت ِ خارا، زده قفل ی   ِاهیاز سنگ س وار ید

 ...واری د ِن  یسنگ رِ یز  میکه بجنب  میتونینم

 ....وارید یعشق من و تو قصه است قصه  ی همه

 ها ها ها ها آه

رفت اما من  ی   بازم با گرفیر  دستهام فاصله از ب ،ی   بازم تو ماش م،یبه شب عروس گردهیخاطره م برم نیو تلخ تر  ی   دوم

 .....خواستمیتموم شه من اونو خالصانه نم د یحم یفاصله با دستها نیا خواستمیمن نم خواستمینم

 ....من و تو یگذشته شب و روزها  تلچ   ی   من و تو، با هم یدستها ی   فاصله بوده ب شهیهم

 ....من و تو دست مهربون ِ باده وند یتنها پ اده،یز  نمیاما باز ا ستیما ن ی   ب یدور  راه

 ...میت  میم میمرگه، تا رها بش ی  واسه رها م،یت  تا اس میزنده هست م،یبمون ت  اس د یبا ما 

 ها ها ها ها آه

 ....میت  هموبگ یدستا گهید یایدن کیتو  م،یت  خراب شه، من و تو باهم بم وار ید نیا کاشگ

 ....نباشه یوار ید گهیپنجره هاشون د ونینباشه، م یار ت   اونجا تو دلها درد ب د یشا
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 ....هاهاهاهاها

دستهام و لمس کرد که براش جون  ،ی  دستها نبار یا اما  ،ی   تو ماش نبارمیرفت، ا ی   فاصله با گرفیر  ِ دستهام از ب نبارمیا

 ... به بعدم خواهد کرد نیاز ا دونستمیکرده بود و م  یکه برام خواهر    پایک ِیدستها دادم،یم

 ....شدن شدم ادهیو بست و منم مجبور به پ در 

 :روبه روم کرد و گفت یبه خونه  یا اشاره

  خانوم ِ فرچ   یخونه  نجا یا _
 
ش حله... منم برم  هیبق یکن بگو از طرف من اومد  بود که گفتم، برو تو و خودتو معرف

 ... حل شه به خوی   ت   موافقت کنه و کی   و همه چ شاهللی مهده بهار، برسم ا ِیبه کارها

 ....زدم و به طرفش برگشتم یلبخند

 ؟ی   میس _

 ....اسمش توقف کرد و به سمتم برگشت دنیباشن

 ...ممنون ت   بابت همه چ _

 :زد و گفت یلبخند

 ....دوست گرام کنمیخواهش م _

 ...دیو خند دمیخند

 ....تنهام یشد و حاال تنها احساس کردم پشتم خایل ،ی   میو رفیر  ِ س ی   ماش یها کیالست ی صدا ِدنیشن با 

بهار  اداوردنیاما بابه  که،یافته، احساس کردم همه جا تار  کردم کابوسام زنده شدن و رسم داره به دوران یم  احساس

 :به رسعت از کنارم رد شد و داد زد ی   ماش هی شکمم قرار دادم،  ِیهمه جا روشن شد و دستمو رو 

 ....فهیضع ی            یمگه کور  _

راه  لیوک یدر خونه  یکار شده   یاه کییرو و از اون طرف به سمت ِ موزا ادهیبه پ ابونی مانتومو تکوندم و از خ ِدامن

 ....افتادم

 خونه پناه بردم، خم شدم و  ِی معده م به فاضالب ِ جلو  ِد یته ِ گلوم برامده از اس یدیاحساس سوزش ِ شد با 

 ....دادم هی پر از آب تک ِیو به اون جو  ونت  دادم ب ت    معده مو هرچند ناچ ِاتیمحتو 

 ...شده دهییگرا  وار یبه گچ ِ د یدیکردم صورتم از سف  حس

 ..... بلند شدن نداشتم ِیو چشمهام از درد متورم شده بود که اصال نا ی   کردم بلند شدم اما انقدر رسم سنگ  سیع

و از  ی  هات   داره؟ اگه برم چه چ فکر کردم اگه نرم چه عواقن   نیبه ا ج،یباره دودل شدم و گ هیانگاربه  ستادم؛ی در ا ِدم

 ....دمیدست م

دن ِ زنگ،  انیپا نهیبه فکرهام، بدون ِ طمئن نبار ی رسد و سخت بهم هجوم اوردن اما ا ِیاون فکرها دوباره دادم و با فشر

 .... خودم بستم ِی برگشت و به رو  ِیدرها یهمه 
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 ((فصل دوم))

دم فونو ی آ ِزنگ  ....فشر

  بعد 
 
 ....باز شد کیکوچ  گیت هیدر با  فون،یخانِم نازک صدا ازپشِت آ هیکردن خودم به   از معرف

 ....باغچه تعلق گرفت هینگاهم به  ی   شدم....اول وارد 

از تعلقات ِ بهاره منو برطرف کنه، اون دختر عاشق ِ گل ها بود و مرتب تو خلوتش  یلیخ تونستیکه م  یا باغچه

به ارث برده  ی  بایو ز  یاز ست    به هرآنچه سهیم فروختیفخر م بهاره گل ها بود کیل نکهیو از ا د ت   باهاشون حرف م

 ....بود

 ....به استقبالم اومد د یو سف  آی   ِفرمیونیبا  زی  

 ...به خونه د یبرگشت حم یو زنده شدنِ  صحنه  فر یونیاز رنگ ِ  نبار یباره بد شد... ا هیبه  حالم

ک جا خوش نکنه لباس او  ِی درون معده م رو  ِاتی دهنم گرفتم تامحتو  ِیجلو  دستمو   ....ن دختر

 :گرم و مهربونش گرفت و دم گوشم گفت  یشد و دست آزادمو تو دستها کمیصورتم نزد به

 شد خانوم جان؟ یت   چ _

 ....شد نشیگز یجا رفت وبه جاش حس دوسنر  ی   تهوع از ب حالت

ش دق یچشمها تو   :شدم و گفتم قیست  

 ...ستین یت   نه چ _

 ....ادب راه رو بهم نشون داد و با انگشتهاش منو به داخِل خونه دعوت کرد دستهاش به رسم و آداب ِ با 

 ...دادیبهت م ی  حس ِ آشنا خونه

 ...دادیجلوه م خوب و عایل و ت   حس که همه چ هیدر اون تداخل نداشت،  یحس که احساس بد هی

 ...کردیدو چندان م تالشر  تیزانوان ِ دو پا وند یو به پ د یبخشیم یجون و کرختت رو انرژ  ی   یحس که پاها هی

 "...بود ن  ی دلنش ِی" خونه  شد یخالصه م نصورتیجمله به ا هیحد  در 

 ...وی  ت  ب یگرفته تا معمار   داخیل ینظره فضا از 

  اطیتا دور تا دوره ح کرد یرو راغب م دل
 

 ...اوردیو خم به ابرو ن د یدو  و به رسم بچه گ

 خونه بودم که متوجه شدم زی   نیعضو ا ی   در مورد ِ خونه و اول می درون ِ یر رفیر  با حس هادر حال ِ کلنجا همچنان

  یرو  نگیقد بلند با ع
ر
 ....ادیم کمیته سالن لبخند زنان به نزد چشم از اتاف

 :بگم به خدمتکار نگاه کرد و گفت یت   بخوام چ نکهیاز ا قبل

 ....یبر  توی  یتو م جهیخد _

ک  .... ما خارج شد ِ یکوتاه از جمع سه نفره   یمیبعد از تعض شناختمشیم جهیکه حاال به نام خد  دختر
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 ....دمیخودم دراز شده د یرو جلو  شده بودم که دسنر  هت  خ جهیبه رفیر  ِ خد توجه به خانوم فرچ   ی  

 ...کردم دراز شده ش آشنا   ِیشدم و دستامو با دستها کیبهش نزد یخودم اومدم و با لبخند به

 ...شهربانو صدام کن   توی  یهستم، م یدیمن شهربانو تمج _

 :دمیپرس متعجب

 !نمیبیرو م گفته بود خانوم فرچ    ی   میس ویل _

 : لبش با آرامش جوابمو داد ِیکرد و با همون لبخند گوشه   مکن  

ا یو منم ب هیفرخ امرزمیشوهره خدا ب لیدرست گفته فام ی   میس _  ....کی   یصدام م به فرچ   شتر

بهتر  مرد یم د یفکر کردم که اگه حم نیخواست خدا ترکش کرده و رفته به ا ِی فکر نکردم که شوهرش به واسطه  نیا به

 انه؟؟؟؟ی ا یآ بود یاز زنده بودنش م

 :تلنگر ذهنم به خودم اومدم و زمزمه کردم با 

 ...امرزتشونیخدا ب _

 :با من به اون سمت گفت شت  راه رفیر  و کج کردن مس  ِی   به سمت ِ اتاقش تکون داد و ح دسنر 

 ...میکنیاونجا اتاق کاره منه، راحتتر صحبت م زم،یعز  ا یدنبالم ب _

 ....به روش زدم و باهاش همقدم شدم یلبخند

 ...وارد اتاق شد آروم

 
ر
  لی اتاق ِ کارها پر از وسا ِیمثل همه  عیوس اتاف

ر
که   ق  یقطور و ظر  یاشخاص، شامل پرونده ها قر یو حق حقوف

 ....گرفتیاتاقشو دربر م ِی  کتابخونه  ِیمحدوده 

  ِیطفل که برا هیجا خوش کردم و آروم نشستم، درست مثل  ی مشتر  ِیها از صندیل گی  ِیکارش رو   هت   م پشت

 ...هاش بود یو کثافت کار  د یبند حم من از  ِی  رها از ماماِن مهربونشه، اون بستن   منتظره حرکنر  شیخوردن ِ بستن

 ....عشق ها باالتر بود یاز همه  میروح و جسم ِ زندگ داشتم، اما سالمنر  دوستش

 پروانه جان؟ _

 ....خودم اومدم به

 ...و گفتم یلب بله ا ر یشدم و ز  هت  خ بهش

وع کرد به حرف زدن د ینشن مطمئنا   ....اما با حرکت ِ لبم درست " بله " رو برداشت کرد و رسر

 ...یفکرهاتو خوب کرد _

 :دمی اراده نال ِبدون

 ....نه _
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 :گفتم  کردمیکه تلوتلو خوردن ِ ذبون و فکمو احساس م  شد...دستپاچه، درحایل هت  بهم خ متعجب

 ...نه ا یمطمئنم  دونمینم عن  ی _

 :م تر بهم نگاه کرد، چشمهاشو جمع کرد و ادامه دادآرو  نبار یا

 ؟طالق اقدام کن   یبرا یخوب چرا اومد _

 ...دونمینم _

 ... من آب طلب کرد ِ یرو صدا کرد و ازش برا جهیتو اتاق خد از 

ِ  "چشم "  جهیخد  ...رفت ونت  از در اتاق ب یبا گفیر 

 ِی بارِ  دوم به حرفها یبرا کردمیه رفتنشو با چمشهام بدرقه مو را کردمینگاه م جهی خد ِیکه به قدم ها  همونطور 

 ...فکر کردم! من واقعا مطمی   نبودم خانوم ِ فرچ  

: "  شد یکلمه خالصه م  هیکه تو   یعمِق فاجعه ا هیبه  دم،یرس جهینت هیزن به  نی ا ِیبا حرفها هیثان هیدر عرض ِ  من

 " طالق

 یلیتا به وکالت، چون خ خورهیبه طبابت م شتر یب احساس کردم خانوم فرچ   د،یبه دستم رس عی    رس  یلیآب خ وانیل

و  د ی م بدون فاصله به معده م رس َیکه از نا  خوردمیبا ولع م نقدر یخوب حالمو درک کرد و آب و به مشامم رسوند... ا

 ....سوزِش آِب رسد و ته دلم احساس کردم

  نکهیا بدوِن 
 

منده گ  حرکنر  چیو بدون ه دمیتعارف کنم چند قطره آب و به صورتم پاش ا یبهم دست بده  احساِس رسر

 ....خانوم وار لم داد ، صندیل ِبه پشنر 

، به اون سفره  یکه بابا و مادر   رسد و گریم ِی شد، به روزها یکه ست    ی  گذشته فکر کردم، به روزها  به  ِی برام ساخیر 

بوسه م که  ی   به گرفتنش نداشتم، به اول یلیتما چیکه ه  گیلرنگ ِ عقدم، به دست ِ   شده، به لباِس نبایر  نیعقِد نفر 

شد، چرا که اجبار  لیتبد ِنشیمنو شوهرم باشه، اما نبود و چه بسا به تلخ تر  ی   ماب ِی بوسه  نیتر  نیت  ش تونستیم

 ...نداشت در اون نقیسر  ار یبحث بود و اخت نیا قایِط 

 ....به سمِت در قدم برداشتم شدم و پشت به خانوم فرچ   بلند 

دم فمو یک  ی دسته  .... محکم تو دستم فشر

 ام؟یکنار ب  میمرد ِ نامرده زندگ د،یبا حم تونمیکه چطور م  نی حالم به ا ِتیحالم فکر کردم... به وضع به

 کنم؟  ونت  اونو ب د یبا ا یآ

 پدر بزرگشون کنم؟ برم و پشت پا به بچه هام بزنم و ی   د یبا

 .... اتاقم ِی اونشبش پشت پنجره  ِی  افهیبه ق د،یبه بهار و به حم مم؛یبه تص نده،یر به آدر آخ و 

ر گرفتم، ا  دوباره
ُ
  نیبه ا د یچه با نکهیاز درد، از ا نبار یگ

 
 که نکردم؟  کردمیم قیتزر  زندگ

 که نرسوندم؟  سوندمت  به مشامش م د یچه با نکهیا به
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 ؟یروز نرسم واقعا چطور  نیاوردم، تا به ا به وجود یم مو ینخدوز زندگ یچطور پارچه ها د یمرحم ها...! با به

 ....دمیغر  میصدف ِی دندون ها ی   ماب نبار یا یبلند یبا صدا رفته رو برگشتم و روبه خانوم فرچ   راه

 ... خوامیآره مطئنم، ازشما طالق م _

 :درنگ تکرار کردم با 

 ....طالق _

 ....میاشاره کرد بشن میقبل یزد و به جا یلبخند

 ...نشستم

م، من همه  ی   بب _ ِ و شاه ستهی شا ِی    ُمَوِکالمو ع ِیدختر
 ِی را یتالشمو برا نیشتر یب شهیخودم دوست دارم، هم ی  

 میتصم هیو  فکر کن   ،یایکنار ب  تیبا خودت و زندگ خوامیموفق بودم... ازت م شهیدادگاه کردم و به لطِف خدام هم

 ....یت  درست بگ

 :و به سمتم گرفت و ادامه داد  صویر  ِضبط

 نیاما تو با ا کنه،یکارمونو سخت ترم  نیبچه م تو شکمته که ا هیو  یدختر دار  هی د ت   ازت حرف م ی   میکه س  نطور یا _

ِ ضبط صوت تو تنها هم  نو یو ا ،یت  طالق بگ یخوایچرا م نکهیمثل ا ،یاطالعات بد یرس  هیبه من  د یخودت با ی 

 ...شهیتر باشه طالقت زودتر انجام م حکمم التیدل گفته بشه، در ضمن هرچ    ت   فراموش نکن که همه چ

 .....قرار داد ت   م یتو هم قفل کرد و رو  دستاشو 

 ...خود دای   هر چ   گهیمن تموم شد...حاال د یحرفها _

 .....اعالم کرد یو به طرِف پشت در  ی" دییماکار دراورد و " بفر   ِت یرو از جد خانوم فرچ   ِی در چهره  ِی تقه  یصدا

 ...وارد شد خانوم فرچ   ِی مشابه ِ چهره  یبلند و چهره ا یبا قد باز شد و پِش جووی   در 

 :توجه به من گفت ی  

 ...عمو حسام شیساختمون پزشکان، پ مت  رس م هیمامان من درسام تموم شد،  _

 ...بزاره کالس عمیل  هیبود باهام  قرار 

 :روبه من، نه اون پش کرد و با اشاره به سمتش اونو متوجه من کرد و گفت فرچ   خانوم

 ...خونهیدرس م ن  ی بال ِ  روانشناش ِیسال ِ سوم رشته  ،ی   پروانه جان، پشم شاه _

 : من شده بود کرده و گفت ِیروبه پشش که حاال متوجه  بعدم

 ... مامانه یاز موکل ها گیپشم، پروانه جان  _

 .. تکون داد و با من سالم کرد جواب سالمشو دادم یرس  ی   شاه

 ....به من درو پشِت رسش بست یدیکرد وبا ببخش  از انجاِم معارفه، با مادرش خداحافیط   بعد 
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 :برگشتم و گفتم به سمت ِ خانوم فرچ   دوباره

 .....ضبِط صوت و برش گردونم نیا تونمیوقت دارم و م تا گ _

 :مهربانانه زد و گفت یبخندل

 ....ستیدر کار ن ی....عجله ازمیعز  یتا هروقت بخوا _

 ...دادم و بعد از تشکر ازش، اونجارو ترک کردم ی لطفشو با لبخند ِجواب

  ی  به تنها از یاما ن م،ت  گفت بود به محِض تموم شدنه کارم باهاش تماس بگ  ی   میس
 
هوا گرم نبود که  داشتم از طرف

 ...کردمیتو بطنم احساس م ونو ت  ب یگرم تر از هوا  ی  کنه، هرچند هوا  تمیاذ

 ... کنهیم ی  برامده بهم خودنما گهیکه تا چندوقته د  شکیم تو 

 :دمیو نال دمیبچه م کش خوی   کلیبه ه دسنر 

 ....یو سخت کرد و کاره مامای   ی...؟چرا اومدچرا مامای   _

  دونمینم
 

آب  ِی بطر  هیرِس کوچه  روزنامه فروشر  یساس سوزش ته گلوم کردم و از دکه اح چقدر راه رفتم که از تشنگ

 .....جونم به سمِت خونه رفتم  ی   ِیو با پاها دمیخر  معدی  

 ....زمستوِن بهارکم بود یشال برا هی  ِمشغول بافتن   ی   میو س داد یگل ها رو آب م  یمادر 

 ...دادم ی   میس میحج ِی به لبها یمادر  ِی رسمو از گل ها ی   میس ِی باصدا

م کن ب یزن تواز بهارم بچه تر  _  دنبالت؟ امیآخه مگه نگفتم خت 

 ....سالم کردم یهاش به مادر  هیو گال  ی   میتوجه به س ی  

 .... شلنگ آب و تو باغچه انداخت و به سمتم اومد بغلم کرد یمادر 

 ....ماهت ِی سالم به رو  _

 :و گفتم نگاه کردم ی   میاز جدا شدِن ازش به س بعد 

 شد؟ بهار چ   _

 :و دوباره تو دستهاش گرفت و گله مندانه گفت و بافتن   د یبه کمر کش دسنر 

 یدیچه عجب بالخره مارو د _

 ...سمتش رفتم به

 ...تو بغلم جاش دادم و بغضمو قورت دادم آروم

م جمع نکن، هرچ   _
َ
ِکت
َ
 ...ونت  ب ز یبر  یدار  بغضتو قورت نده، ف

تو صورتش رفت  به تنها شدنمون شد... دل از گل ها کند و با اخیم داد که رایص   لیبه مامان تحو  یهچه نگا دوی  ینم

 ....داخل
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 ...شد هت  افتاده بود و به سمت باال اورد و تو چشمهام خ یی   مو که پا چونه

 ؟یخوایم ....بگو هرچ  یدار  ...بگو هرچ  زمیبگو عز  ؟یشد خواهر  گلم چ    آچ   _

 ....اوردمیطاقت ن گهید

و بگه: " منم  هت  دستمو بگ گیبهم کمک کنه،  گیداشتم  اجیتنه تحمل کنم... احت هینتونستم اون همه فشارو  گهید

 ... "باهاتم

 :دمیو گرفتم و نال ی   میس یدستها

داغونم ...  ی   می پرواز افتادن... س ِیرو دارم که بالهاش از تکاپو  ی...خسته م ... خسته.... احساس پرنده ا ی   میس _

 جوقتیبشم؟ چرا ه یمجبور به کار  د یمن با شهیچرا هم ی   میاما مجبورم....س ارمیاسم طالق و ب خواد یدلم نم

 ...؟مت  بگ میخودم تصم ِی نتونستم برا

 ....اوردمیداشتم از لرِز صدا و هق هِق خفه شده تو گلوم باال م گهید

م کردم و به طرف دستشو دستمو 
َ
ن
َ
ه
َ
 ....رفتم ی  سِد د

ق
َ
 ...زدم و حالمو بهم خورد ع

ق
َ
 ...چشمم خندون و بدون لکنت زنده شد یزدم و بهار جلو  ع

ق
َ
 ...شد هت  ت امیزدم و دن ع

ق
َ
 ...بازوم به رفیر  مجبورم کرد...آه بازم مجبور یرو  زدم و دسنر  ع

 ...ی   میخواهر به نام س هی دم،یو د می ناج ِی...چهره دمیمبل خواب ِی رو 

 ....دمیخواب در ی   ی   ِی به بدنم دادم و آروم با ناله ها کوی  ت

 

 

 ....چشمهامو باز کردم ی   میس ِی بهارو ناله ها ِی ها غیج ِی صدا با 

 ....بودم دهیمبل خواب ِی رو  دمر 

 ....برا خاله بخون تا رسه حال شم گهیشعره د هیخوب  _

 .....زد یلیس ی   میشد و با دستش به صورِت س طونیآروم ِ من ش بهار 

 ت   منو م _
 ...پدرسوخته ی 

 ....دیدنبالش دو  و 

 ....قاچ کرده جلوم روشن شد ِی با خربزه ها یجلوم تار شد و مادر  میزندگ زهی دو تا موجوِد عز  ِ ی چهره

 :به لبش اورد و گفت یباِز من لبخند ِی چشمها دنهیگذاشت و با د  ت   م ِی هارو، رو  خربزه
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ردونه د نمیا _
ُ
م، پاشو مامان، پاشو خربزه بخور دلت آروم شهاز د  ...ختر

 ی   می س ِی نهیبرداشت...خودشو به س ی   میبا س شیاسمم با ترس به سمتم برگشت و دست از باز  دنهیبا شن بهار 

 ....دمیکه نفهم  د ینال یت   چسبوند و آروم دِر گوشش چ

ِ " بر  ی   میس یخواهر  بازهم
چرا؟  دونمی" از من دور کرد، نم میکن  یادامه شو تو اتاق باز  میبهم ثابت شد و اونو با گفیر 

 ....از بهار گیبه نزد دادمیم حیاز بهارو ترج یاما ناخواسته منم دور 

 .....به دور شدِن بهار از من زد و بلند شد لبخند محزوی   مامان

 ....کردیبغضشو از من پنهون م اونم

 .....کرده بودن  داشتم همه دور و برمو خایل ار یغمخوار و  هیبه  از یدلم گرفته بود، حاال که من ن ا یدن از 

 ...رفتم تو اتاقم جوی   ی   با 

مو بردم تو ح خایل گلدوِن 
َ
ل
ُ
که بابا   ن  وانی کوده ح ِی سهیچشمم به ک ختم،یکم خاِک باغچه رو داخلش ر   هی اط،یاز گ

 ....جا داده بود افتاد اطیح یاورده بود و گوشه  روز ید

بذر  هیکردم و   خورده قایط سیرو تو دستم مشت کردم و با اون خاِک خ یمقدار  هیشدم و به سمتش رفتم،  بلند 

 ...داخلش کاشتم

ِ اون بذر م خواستمیم
 ه؟ت  بدونم چند روز از روزهام هدر م خواستمیبفهمم، م مو یطوِل ناراحت ِی و دوره  انت   با کاشیر 

 کرد؟یم دا یچند روز آب شدنم ادامه پ واقعا 

 ... خاک مشامو پر کرد و مجبور شدم بلند شدم یبو 

سیباال اوردِن دوباره م از   .....دمیتر

 ... جونم به اتاقم اومدم ی   یدوباره م فرار کردم و با پاها ارهیو  از 

  یو رگ ها دمیتختم دراز کش یرو 
ر
 وار به قاِب عکس ِ عقدم تو اون لباِس نب پامو ماساژ دادم، نگاهمو تای

ر
انداختم و  ای

 ....زمزمه کردم با لبخنِد محزوی  

 ....همون خدا د یدراورد و رسنوشتمو با اون قسمت کرد... به ام د یکه منو به عقد حم  ی  همون خدا دِ یبه ام _

 ....وارد شد ی   میاتاقم به صدا دراومد و به متعاقب از اون س در 

 ... تخت کنارم نشست ِیرو 

 ؟خوی   _

 ...زدم لبخند 

 ...سنر یمعلومه که خوب ن دما،یپرس چه سواِل چنر  _

دم و با گرفیر  ِ گاز  نبار یا  ....کردم  یت  کردن جلوگ  هیاز زبونم از گر  یبغض کردم و جونمو با دندونم از تو دهنم فشر
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 ....ونت  کارو، هزار بار گفتم بده ب  نینکن با فکت ا _

لش بود و اون دختر نم ینگاه کردِن بهش و نداشتم، اون مثل مادر  جرات ش تحِت کنتر دست از پا  تونستیبود که دختر

 ....خطا کنه

 اونروزت با شهربانو چطور گذشت؟ کن    فیتعر  یخوایهنوزم نم _

 !...؟شهربانو 

 ....هفته هنوز ضبِط صوتشو بهش برنگردوندم هیکه با وجوده گذشته   اومد، خانوم فرچ   ادمی

 ؟ی   میس_

 ...گرفت  دستمو 

 ؟ی   میِن سجا _

 ؟شناشیو تا چه حد م  فرچ   ِیخونواده  _

 اِن ت   از شوهره فوت شده ش بدونم... بدونم تا م خواستمیخاطر بود که م نیبه ا فرچ   ِی  خانواده  ِیبه رو  دمیتاک

 ....و خسارت باره سوزونهیمادر و م یانفجار بدوِن پدر، بزرگ شدن بچه تا کجا

 ... بلند ِیقهقهه و خنده  نباربا یا قیتر... بازم لبخنِد عم قیعم نبار یزد... دوباره لبخند ا لبخند 

 شوما؟ یچکار به خونواده ش دار  _

 ....ندادم جوای  

  د ی...امااول شما باگمیچشم ...م _
 

رو بهت  شهیکه مربوط به خودمو شهربانوم  ی  هات   از اونروز، بعدش من همه چ بگ

 ....گمیم

شیچرا از خودش نم _  ؟ت 

 ....براش مونهی... مثل راز مگهینم یت   چون اون از موکل هاش چ _

 ...کردم  د ییتا بارس 

 ...رسوند کمی قول به انگشت کوچ ِیبه نشونه  کشو یانگشت کوچ شهیهم مثل

  دمیقول م _
 

 ...منم بگم اگه تو بگ

 ..... شدم هت  زدم.... به گلدوِن شمارشگر ِ غم هام خ لبخند 

در حقم کرده دوبار  ی  ها یچه نامرد د یاومد حم ادمی ... خواستم برگردم، اما وقنر و رفنر  یکرد  ادهیکه منو پ  زمای   _

 ؟شناشیرو م جهیبار با خد ی   مصمم شدم....رفتم و اول

 ...کردنش  د ییبا رس تا ِی فقط حرکت رسشو حس کردم و گذاشتم به پا دمش،یند

 ...ارهیخواست برا آب ب جهیاومد و منو برد تو اتاق... انقد حالم بد بود که از خد اول با اون آشنا شدم. خانوم فرچ   _
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دم و اول ی   می س ِیدستا  ....فرستادم ونت   اشکمو ب ِیقطره  ی   و که تو دستام بود و فشر

ه نو بدم اومد م د یخوار شدم... از خودم و از حم ی   میشد... س کیکوچ  یت  ام شدم... دختر حاچ   کیکوچ  ی   میس _

 ...کشونده بود  نکار یا یبرا نجا یبه ا

 ... دمیکش  قر یعم نفس

اومد  ادمیبلند شدم برگردنم اما دوباره تا  حنر  ،منم َمنگ جواب دادم نه...حنر  ؟مطمئن   د یآب و خوردم...ازم پرس _

 ...خوامیکرده راه رفته رو برگشتم و گفتم طالق م  تمیچقدر اذ

 :دادم ی   میس ِی از گلدون گرفتم و به چشمها نگاهمو 

 خب؟ _

 ...شدم هت  به گلدون خ دوباره

 هینیبال رشته ش روانشناش گفتیپشش اومد تو و بعدشم رفت....م ،چ  یه _

 ...تکون داد که باعث شد به سمتش برگردم یرس 

 ..پاک خورده ست ت  پدر بزرگ شده اما واقعا ش ماهه، ی   یلیآره خ _

 ....و بعد از اون ضبط صوت و به سمتش گرفتم دمیکش  قر ینفس عم دوباره

 ....طالق و بگم لیبهش برسونم و دال  داد تا حرفهامو شفایه نو یا _

 ...بهم انداخت هانهیاندر سف نگایه

 ؟یو شومام نداد _

 ....کرد  د یگفت و رو کلمه ش تاک  ستانت  تو دب مونیشوما رو مثل دوراِن دختر  دم،یخند

 ؟ی   میس _

 ....و مردونه از زن بود گرفت یقو  یتو دستها دستمو 

 ؟ی   میجاِن س _

دلم  کنمیکم دارم... احساس م  و ت  ن کنمی... احساس مفمی.. ضع مارمیکم اوردم...خسته م ...خسته... ب  ی   میس _

  30من تو سن  ی   می... س قهیدرده... دردش عم
 
شده ..کمرم دو ال شده...احساسام  پاهام خم ی   میکم اوردم.. س  سالگ

 خوامی... محبت بابامو منهت   م ادشو یاما دلم فر  میشده...! از بچه م فرار  دفتر نقاشر  هیمثل  دوی  یبا هم تناقض دارن م

و  روای   هیاحساسا  ی   می...سخوامیم شو ی....مامان کنارمه اما دور نمت   م اد یترسشو فر  خورهیرسم م یاما تا دستهاش رو 

 ..سالم نبوده چوقتیدارم که ه

 ...ختیشلوارم ر  یرو  اشکش

 ...خسته م _

 :کوه ماساژ داد و فقط گفت  هیدستاش پشت کمرمو مثل  با 
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 ....خدا با ماست _

بودم که خدا با ماست... واقعا خدا با ماست؟؟؟؟ چند وقته نماز  دهیحس رس نیتازه به ا نکهی.... مثل ادمیخند

م مثل  ستادمیاینماز م شیپ هینبوده، من مثل  شمیکه بهارم پ  ینخوندم؟ دو هفته....درست از روز   ت  ش هیو دختر

به  ،د یکشیمسح م کشیکوچ  یبه پاها کرد،یاقامه م کشیکوچ  یبا دستها کرد،یو اون تکرار م خوندمیپشتم بود... م

د یوقتها قنوتش و تو صورتش م ....بعیص  داد یو هللا اکت  رس م سود ت  زرد و قشنگش آب م یموها شیرو  تا چشمهاش  ت 

 ....بچه مو کرده...آخ ی... آخ که چقد دلم هواارو یدن نی ا ِیها ق  ینه کث نه،یفقط خدا رو بب

 ...دیبه پهلوم کش دسنر  ی   میس

 ارمش؟یب یخوایم _

 ....کردم  د ییرس تا با 

 ....ازم گرفت ذره آب شده نشگوی   هیذره، فقط  هی خمی د ید وقنر 

ه خوب اول با خودت و ا هیخوب مثل  _  ...ارمیبهارو ب دمیضبط دردو دل کن، بعد من قول م نیدختر

 ....ی   میمنو س ِک ی دو انگشِت کوچ ِوند یو دوباره پ یمیقد یقول ها دوباره

ِ جمله  نقدر یرفت اما من ا ی   میس
 ...دمی آخرش تو فکر رفتم که رفتنشو نفهم ِیاز گفیر 

 ...کنمیدردو دل م ضبط صوت تو دستمه و دارم با اشکهام با اون موجود و شر  دمید فقط

، چطور به دن یزن شد، چطور  یچطور  د ینفهم چوقتیزن که ه هیزنم....  هیمن  _ اومد،  ا یبکارتش رو ازش گرفیر 

 
 

 همه چ   امیعقد رفت و در آخر چطور مادر شد... تو دن یِ اون سفره  ِی بزرگ شد، چطور پا کرد، چطور   چطور بچه گ

قده داشتم، داشتم تا ا ه،یبود، پول و رسما
ُ
با همون ذهن بچه  نکهیشوهر و بچه...اما عشق و کم داشتم... کم نه، ع

 شد... فروخت هرچ   قر یرد شد و...تزر َمردم، نام میَمردم....اما تو اوِج عاشق یعاشق شدم...عاشق و دلباخته  میگ

د... بچه م لکنت گرفت....حم عاشقم بود، هست اما  د یداشتم و نداشتم....گذشت و منو و بچه شو به امان خدا ست 

ماهه از کمپش فرار کرد و اومد خونه تو  هیکه ترک کنه، اما اون   نیا خواستمیم یمرد خواستم،ینم من عاشقر 

 خوامینم دمش،یند گهید ون،ت  و اومدم ب مارستانیبردمش ب خوام،یه... گفت مواد مچشمهام زل زد و گفت خمار 

 ..ی   ...هم اد ین گهیبره و د خوامیفقط م نمش،یبب

 ....ضبط صوت و زدم stopeِی ...دکمه ِتق

 

 

 منم گوش بدم؟ شهیم _

 ...برات ارمت   بزار به موقعش بعد از به دست اوردِن حالم همه رو م ی   مینه س _

 ....شدم هت  گرفتم و با عجز به چشمهاش خ  دستشو 

م و بدم خانوم فرچ   _ ش َمهد تا منم ضبط صوت و بت  ازشون  چ  یباشه ه ادتی ویل ،تورو خدا مراقِب بهارم باش... بت 

 ...بهم نگفنر 
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 :زد و گفت چشمگ

 بعد از ظهر تو باغچه...؟ _

  به
 

 :کردم و با بسته و باز کردن ِ چمشهام گفتم  د ییحرفشو تا یبا لبخند مونیتا زنانگ رسم بچگ

 ....بعد از ظهر تو باغچه _

  حاِل 
 

 :دراز کردم و گفتم تاکیس ی    اول ِینداشتم، دستمو برا راننده گ

 ....دربست تهران پارس _

******** 

فقط به  شناختمیخانوم رو نم نیبرام ثبت شده بود، من ا نانیجور اطم هیمثل  د،یلرز ینم گهیچرا دستم د دونمینم

ِ س
 ....تیبود که بهش اعتماد داشتم، اعتماد نه، امن ی   میرسم شناخیر 

دِن زنگ و تعارفاِت معموِل خد بعد   ..وارِد خونه شدم جهیاز فشر

دم و با قدم ها ِیکه حاو   فمو یک  ...مطمی   وارد شدم ی   ضبِط صوت بود تو دستم فشر

ِ بخخش جهیخد
خونه کج کرد و منو تنها گذاشت یدیبا گفیر   ...راهشو به سمِت آشت  

ِ تو سالن بودم که پِش خانوم فرچ   ا یکند و کاِو رفیر    تو 
 ...دمید رو با گرمکن و شلوار ورزشر  نشسیر 

 ...که کردم متوجه شد و به طرفم اومد  یحضور من نشد اما با تک رسفه ا یمتوجه  اولش

چند  دونمیو داشت، نم یبود، صورِت قشنگ و مردونه ا د یقابل د به درسنر  نبار یما اا دم،یشو درست ند افهیق اونروز 

چشمهام توجهمو به  یکه با دستهاش جلو   کردمیچقد بهش نگاه م دونمینم خورد،یم25سالش بود اما رنِج سنش به 

 ... رقص دراورد

 ...رای  یا ِی بانو  د یسالم بر سپ _

 ...دراز شده ش نگاه کردم یبه دستها متعجب

 :جمع و جور کرد و با لکنت گفت خودشو 

 ...دیب...ببخش _

 :تو چشمهاش ادامه داد طوی  یش شلوارش و با خنده و اندگ بیبرد تو ج دستشو 

ها _ ؟یاز دست دادن فرار م نطور یا رای  یا ِی بایز  ِی نکنه تموِم دختر  کی  

؟؟؟کجا دم،یدلم بهش خند تو   !...شپ یکار   ِی دختر

 رفتار کرد؟ زود پشخاله شد و خودموی   نقدر یپس چرا ا ست؟ین ی   مگه شاه نیتو ذهنم روشن شد، ا یجرقه ا هی

 ...به خودم اومدم باصداش

 ...یدیهمون تمج ا ی پِش خواهره خانوِم فرچ   وانمیمن ک _
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 ...واقعا پشخاله از آب دراومد نکهی... به ادمیخند

 ن؟یخندیم اجالتا به چ   _

 :شدت گرفت، دستشو جلو دهنش گرفت و با ناز گفت خندم

ا گنیوا.... م _ نا، اما من با هوش نجا یا یدختر
َ
م پس م ِی ار یدزِد ِدل

َ
 ....دمیتمام بازم دارم ن

 ...جواب دادم کنهیم دا یبه گلوم راه پ دنیموقِع خند شهیکه هم  یمو جمع کردم و با رسفه ا خنده

 ...فکر کردم شما آقا شاه من اشتباه گرفتم، _

 ...قطع کرد حرفمو 

ِک مورد نظر خودمم و اشتباه نگرفنر زمینه عز  _ اون،  هیمنه و نه من شب هیبگم اون شب د یبا ی   امادرمورد شاه ،...مشتر

 کجا؟  سیکجا اوِن برِج زهره ماِر خس  سالمه اما اون هنوز ِفن  چه... درضمن منه خوش اخالق ومامای   25من 

 ...از پشتمون دراومد ی    شاه ِیو طلبکارانه   عصن   ِیوم شدنه جمله ش صداتم با 

 وان               ن؟یک _

 یبا تو خانوم خوشگله...بابا ی   من رفتم شاه د یصاحبش رس یوا یا_

 ...و تنها گذاشت ی   گشادم رفت و منو شاه  ِی تعجبم و چشمها تیدرنها

 ....بگم؟ نکنه فکر کنه من....با به حرف اومدنش فکرمو قطع کرد چ   حاال 

 ...ی   گفت ناراحت نش  یت   نداره، اگه چ ی  با فرهنگ ما آشنا یلیخ وانیک  د یسالم، ببخش _

 ...شدم هت  خ وانیش به ک هیشب یلیخ ی افهیزدم و به ق یلبخند

 ندارن؟ فی... مادرتون تشر کنمیخواهش م _

 ...نوبت ِ دادگاه داشیر   ون،ت  نه، رفیر  ب _

 ...کردم و ضبط صوتودراوردم  فمیدستمو تو ک الیخیشدم...ب کالفه

 :طرفش و گفتم گرفتم

 ...منتظره زنگشونم د یبه مادرنتون و بگ نیبد نو یا شهیاگه م _

ِ باشه ا ابیارز  دستم گرفت و نگایه از 
تِ  رس ازم زنِگ تلفِن همراهشو جواب داد و باحرک یبهش انداخت، با گفیر 

 ...باال رفت یکرد و به سمت طبقه   خداحافیط  

شوخ و بذله گو اونجارو  واِن یاز ک وارد سالن شد اما ازش معذرت خواستم و بدون خداحافیط   ی  چا ن  یبا س جهیخد

 ....ترک کردم
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 ....مامان جونمو) ماماِن مامانم( کرد ِی دلم گرفته بود و تنها بودم که دلم هوا نقد یا

 ...بهشت زهرا و باهاش دردو دل کردم رفتم

 ...دمیراه رفتم و دوباره محل دردمو دست کش هیتک هی.... بلند شدم، تک د یکش  ت  دلم ت ر یکردم ز   احساس

 دمید یدِر مطب دکتر  ِی خودمو جلو  ویل یچطور  دمیگرفت... نفهم  ..... صورتم رنِگ نگرای  د یکش  ت  تر، ت قیعم نبار یا

 ...میهفته قبل رفته بودچند  یکه با مادر 

 ....لبخند زد دنمید با 

 ِی و داد که بچه سالمه و جا نانیاطم نیبه شکمم و ماساژ دادنش، بهم ا یت   مواِد ل دِن یرو آماده کرد و بعد از کش سونو 

 ....ستین نگرای   چیه

 :بطن گاهم به رقص دراورد و گفت ِی شکمم، درست رو  یاز تموم شدنه کارش دستشو رو  بعد 

 ....یلی...خدمی فرزندت د ِیبرا خوشحالم که تو چشمهات امروز نگرای   یلیخ _

 ....جوابشو دادم یلبخند با 

 ....دنبالم اد یتماس گرفتم و ازش خواستم ب ی   میاومدنم از اتاق، تو راهرو با س ونت  از ب بعد 

 ...چشم دوخته که پشت کمربند به کمر نشسته و به مامانش  دمیکه نشستم بهار و د  ی   ماش تو 

 ...ازشون دل نکنم امتیق اِم یچشمهاشو تو چشمهام قفل کنم و تا ق خواستیم دلم

 ...سالم مامای   _

 ....کردیو مامان صدام م خواستیاون بود که بهار دوباره منو م یانداختم.... تالش ها ی   میقدرشناسانه به س نگایه

 ....قربونت بره مامان سالم نفسم _

م که با لکنِت دوباره  از خوشحایل دونستمینم  ....شدم خکوبیتو صداش م ِی به کجا بت 

 ؟مامان...مامای   خ..خو...خوی   _

 ...نگام کرد نگاه کردم که با ناراحنر  ی   میو نگران به س متعجب

 ....میتا توخونه درموردش حرف بزن موندمیمنتظر م د یجاش نبود و من با نجا یهر حال ا به

ِ لکنت زبون به بهار بودم که نفهم نقدر یا
دنش به  دنشیشدم و بعد از بوس ادهیپ یچطور  دمینگراِن برگشیر  و ست 

 :زدم اد یفر  با یو تقر  وار یو دادم به د ی   می س ِی قهیدر اتاقو بستم و دو طرِف  یمادر 

 بچه م چشه؟ _

به خودم  دست داده بود، وقنر  حرف بزنه، اون لحظه جنون بهم تونستیمتورمش گذاشت، نم ِی گلو   یرو  دستشو 

موهامو تو  ی   میس ِی دِل درد اومده م برا  تسیِل  ِیفقط برا یچطور  دمیبودم، نفهم اومدم، ازدسِت خودم عصبای  

 ....پنهون کرد شو که از ترس چشمهاش تخمِ   عی    رس  نقدر یچنگم گرفتم و به طرفش برگشتم، ا
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 :از ترس گفت لکنت ِ حایک با 

 ... بخدا از من نبود از خودت بود زمیعز  ی   بب...بب _

 ...شدم وونهید ی   اوردن بهاِر تو ماش اد یجنونم برگشت... دوباره با به  دوباره

 ...زدم وار یدادم به تخت و رسمو به د هیتک

 ... به سمتم اومد .... دستمو تو دستهاش گرفت نگرای   با 

 ...حس کردم میشونیرو، رو پ خوی   گریِم 

 ...در اومد غمی زخمم گذاشت که ج ِی برکه ا ِیرو نقطه  دستشو 

 اد یفر  غیافتاد که با ج چ   ادهی دونمینم د یبود، بهار تا خون و د ستادهیهراسون وارد شد .... مامانم پشِت رسش ا بهار 

 :دت   م

 مثل بابا.....مامان نرو...خ..خون...خونه بدرن...بدرنگ...گمشو ت  ن...نه...ما..مان نم _

که باشم، بم ا یکنم   هیگر   دونستمینم
ُ
سه ارمردنم، بخندم به  کهیان ا ی نمیروزها رو نب نیو ا مت  ش زنده بمونم تا بهارم نتر

 ....کنم به ضعفم  هیگر   نکهیا ا یحال و روزم 

  هی ِی متناقض ها ِی حس ها تماِم 
 

 ...انسان اونم تو اوِج زنانگ

 ...افتاد ی   می س ِی نهیو با حالت عق رو س د ید کیشدم، خونو از نزد کیکردم آرومش کنم اما تا بهش نزد  سیع

مبل تک نفره خوابوند، چند  هی  ِیرفت منم با رسعت تموم رفتم دنبالش، بهارو تو سالن برد رو  ونت  هراسون ب ی   میس

که کرد از   یحالشو مساعدکرد، با تک رسفه ا نواخت، با تنفس مصنویع شیعروسک یبه صورِت بچه گونه  یلیتا س

 ....شهبراش تکرار  و یدوباره اون سنار  خواستمیخارج شدم نمصحنه 

که از شدت   دمشیکش  میشونیبه پ نقدر یشد اما مهم نبود، ا دِم دستم خوی   یکردم، تنها پارچه   ت   رو از خون تم تختم

ک ب
ُ
 .اشکمو فعال ِی کرد و چشمه   ونمت  درد از ش

 ....دردم بود یتنها آرامش دهنده  ناله

 " من، آرامشم باش ِی ناله ها یبا خودم زمزمه کردم " ا متیبا مال  شه،یهم مثل

 ...سوندت  تو باغچه، بغِض لونه کرده تو صداشو نو به گوشم م ِی پرنده ها یصدا

ِ چرا همه رو مبغوض)بغض کرده( درست ع دومینم
 ...دمیدیخودم م ی  

  یو برگشیر  به روزها دنیدو  ِی اهو یتو ه انقدر 
 

ق خوردم بهش دمیو ند ی   میبودم که س بچه گ
َ
 ....و ت

 ...و با دست مثل شاهزاده ها منو به نشسیر  دعوت کرد د ی رسشو مال ِیبرخوردمون رو  یجا

ِ خاطره از خونه  ِی بود، تنها جا می پدر  ِیمورِد عالقه م از خونه  ِی که تنها جا  ی  باغچه نگاه کردم، به جا به
 ِی داشیر 

 ...بود میپدر 
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  ی   میآب دادم، بزرگش کردم، با س مو یاونجا نهاِل بچه گ من
 

بهشت و  نیسالمون بود که ا 7تنها  اد یم ادمیکردم،   زندگ

 ....خاطره مون افتادم ی   اول ادهیو شد رازدار ِ خاطره هامون،  میساخت

ه  ی   میس کا گیدختر  ...دمیدیرو م گهیهمد اد یز  لیدل ی   بابام بود ، به هم یاز رسر

ِ  م،یدیاز باغچه رو د خایل یجا هیکه   میکردیم یمشابه ِ هم تو بالکن باز  یبا لباس ها ی   و سم من
با دوان دوان رفیر 

 ...میاما خودمونو پشِت درختا پنهون کرد د،یپاهامون بابام رس رس

 ...میداد گهیاز ترسمونو به خورِد همد حایک ِی و نفس ها مینشست اونجا 

کردم تا بابام از خونه خارج   هیبچه از درد گر  هی ی   ع ی   می س ِی نهیبه جاش تو س ومد،یزخم شد اما صدام درن پاهام

 ....نکنه دا یبهشت مانندمونو پ ِی بشه و جا

سم،یاز بابام نم گهید کنمیصحنه نگاه م نیحاال که دارم به ا اما  سمیبه جاش از رسنوشت م تر  ...تر

صحنه از  نیا ِی رو  نجا یمادر شدم و االن ا ی  من به تنها م،یشد زن م،ینگاه کردم، هردو بزرگ شد ی   میخودمو س به

  اِل یرس 
 

 گوشیپروانه باز  ا ی یو پر  ستیساله ن 7 ی   میس گهیتفاوت که د نیبا ا م،یکنیتگارار م ومونو یسنار  میدار  زندگ

 ....ستین

 ....بهش نگاه کردم یلبخند با 

ر ق یکه صدا   آهن   ِ دو تا صندیل ِیکناِر هم رو   ی   میبا س مونیبچه گ ِی روزها مثل ر ق ت   داشتیتموم ِ خونه رو برم شت 

 ....مینشست

 ...دیخند

ک
َ
 :زد و گفت گهیلبخند د هینگاش کردم،  چشیم ر یکردم به رفتارش، ز   ش

 تا حاال؟ یدیکه خوشگل بخنده ند  ؟ کیس هیچ _

 :غضبناک بهش انداختم و گفتم نگایه

 خوشگالش کجا برن؟ توخوشگیل _

 :کرد و جواب داد  ی بلند ِیخنده  هی

 ...نفر بهم گفته خوشگیل هیقبول کی   آخه  قتو یحق د یبرن، با ی  جا ستیجا ... قرار ن چیه _

 ...گشاد شد، دهنم وا موند  چشمهام

 ...دیحرکتم خند از 

 !...بخور منو ا یچته ب _

ک بودم....س جاد یا ییت  تغ چیصورتم ه تو 
ُ
حرفها  نی؟؟؟؟ایبهش بگه خوشگل شد گی..؟ ی   مینشد، چون هنوز تو ش

 ...بود د یو رفتارها کامال ازش بع

 ...که جواب سوالمو داد  د ینکش طویل
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 ...دلم بخواد دختر بمونما ستین ن  ینکن لبتو تضم ی..پر یوا _

 :تو ِکتفش و بابهتم گفتم زدم

 ؟یبه آب داد چه دسته گیل نمیبنال بب _

 ....سنگ پنهون کرد هیجمع کرد و پاشو پشِت  خودشو 

ک گرفنر  چ  یه _  ...بابا خواستم جوو عوض کنم از صبح تا حاال غمت 

 ...شد هت  خ فمی نح ِیکرد و به چشمها  ز یر  چشمهاشو 

 ...یز یو چشم ر  ،یت   ه ،یت   ت میدیباشه بابا فهم _

 :ادامه داد یلبخند با 

 ...بهم گفت خو وانیک _

هت بهم خ ندفعهیخنده که ا رهیزدم ز  حرفش به من، پقر  ی   هم قا یو دق وانیوردن کا اد یبه  با 
ُ
 ...شد هت  اون با ب

ِ تو رسش و ح زدم
 :کردنِ  پشِت لباسم از گرد و خاک گفتم  ت   تم ی  

 ...خو به منم گفت تت،یظرف خاک تو رِس ی   _

 ...خنده ش باغچه رو پر کرد کیشل یصدا

 :دیگرفت تو دستشو دم گوشم آروم نال  دستمو 

 ..و نگه هسنر  یگفت اونوقت تو که حوره پر   مونی..اون به منه مگهیم دونستمیم _

وع به تعر  ِیچشمک دستشو در اورد و با خنده  هیبا  بعدم  ....کرد   فرچ   ِیدرمورِد خانواده  میو تعل فی هردمون رسر

 ....است تر  نیت  سخن دوست ش میخوب از هر چه بگذر  _

  ی پر از رد پاها ِی   زم یحرکت دستهاش رو  با 
 

وع به تعر  بچه گ ر کرد و رسر
َ
 ....کرد  فیتا االِن من، لبهاشو ت

بود که تو  فرچ   ینفر...رسپرسِت خونوادشون آقا 3بودن چون االن شدن  عن  ینفرن...  4شامل   فرچ   ِیخانواده  _

 
 
 یایخودش برو ب ِی گرفت و برا  سانسشو یزبان بود، تو زمان شاه ل ِی  سانسهیعمرشو داد به منو تو...ل سن چهل سالگ

 ِی همون شهربانو  ا ی یدیرابطه شون با خانوم تمج اره،ت   مو خونواده شو تنها  هت  میتصادف م هیداشت خالصه...تو 

و شمام  کرد یاز دور نوِر عشقشون تابش ترشح م یدیدیدو رو با هم م نیاگه ا عن  یخودمون عاشقانه و خالصانه بود 

ِ مدرک د  ستهیبود به نام شا یفرزندشون دختر  ی   ...اولیشدیم ذ یمستف
که پدره   یمرد هیبا  پلمشیکه بعد از گرفیر 

 ِی شده برا اما االن پزشِک قابیل خوند یآلمان، شوهرش اون اوال درس م هت  و م کنهیداره ازدواج م رای  یو مادره ا آلمای  

 ...خودش

بت تشکر کرد و گفت یاز مادر  برداشت و با جشمگ فیعر مامان دست از ت ِی صدا با   :به خاِط اوردِن رسر

 ...نهیبیشمارو نم یت  ام یموندم چطور آقا هسنر  نای   گرهیتوج _

 : روبه من ادامه داد ِیخنده  با 
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 دادا...؟ گمیمگه نه راست م _

 نه،یداره بش می... احساس کردم تصمکرد یم دوار یو به خودش ام یمادر  شهیکه هم  ی  کردم، حرفها  د ییزدم و تا یلبخند

داد  حیترج ی   میفرارکن ِ س ِی امر  ِی نگاه ها ی   و همچن ی   میس ِی حرفها ندنهیش یمنتظره من برا ِی  افهیق دنهیاما با با د

 .....بره و مارو تنها بزاره

 :منتظر موند من ازش خواهش کنم، با نگاهم قهقهه زد و گفت ی   میرفتنش س با 

 ....تمت   ه زو ی ر  ِیچشمها نیاعاشِق  _

 گهیبنال د _

 ....ش گذاشت نهیرو س دستشو 

 ....براتون نالمیچشم چشم م _

 :صاف کردن گلوش و بعد از اونم صداش گفت با 

 م؟یِاِهم... کجا بود _

 ... رسمو به حالِت قهر ازش برگردوندم کنه،یکردم داره مسخره م  فکر 

 :گرفت و گفت  دستمو 

 ...کجا بودم  ی   ادمیبخدا  _

 ....باشه... کاره دومادش _

 :ادامه داد و گفت یجد ندفعهیا

شو و  گفتم،یآره م _ ه خوشگل دنم،یند شهیم سایل هیدختر افتاده  لیداره و انگار از دماِغ ف یاما اخالِق تند هیدختر

 یلیآقاست... خ یلینداشتمه، خ دوسش دارم انگار داداش ِ یلیپشش، خ ا یپر از حجب و ح ،ی   ....برعکسش آقا، مت

تش اما اون به عشق مادرشو ا ستهیاز ده بار شا شیب خواد یمامانشو م  ....مونده رانیخواسته بت 

 ...داشته باشه تونهیم یجچه رابطه ا ی   میخونواده با س نیفکر رفتم، ا تو 

 ..دمیپرس سوالمو 

سم سوایل ی   همچ خوامیم دونستهیو گفت م د یخند  ...بت 

 :داد نطور یا جوابمو 

فرق داره و  یلیاما با خوانواده ش خ وان،یداداِش ک عن  ی شد یم ستهیشا یشوهرم اون نامرده پس فطرت پش خاله  _

طالقمو انجام  ِی شهربانو تازه خودش تمام کارها ی   رابطه دارم، نمونه ش هم اشونیلیبا خ خوبن و حنر  یلیاونا خ

 ....داد

و خارج از  سیر  ی شوهرش ن ِیپرواز کردم، اون تو اون شب بهم گفت خونواده  ی   میس خودآگاه به شِب عروِش  نا 

 
 

،یم کشور زندگ  ....بودن نجا یهمه ا نا یپس چطوره که ا کی  
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 :بهش چشم دوختم و گفتم متعجب

 ...چرا تیپس تو شِب عروس _

 :حرفم تموم بشه و گفت نزاشت

 ...اشه هاهمه مشکل باز مغزت رسه ج نیتو با وجود ا _

 :کوتاه ادامه داد  یاز لبخند بعد 

 ینه اما لهجه  ا ی یمتوجه شد دونمینم رانیتازه برگشته ا یدیکه د  وانمیآره خارج از کشور بودن، همه شون؛ ک _

 ....کامران اونارو دعوت نکرد  ی   باهم اختالف داشیر  به خاطره هم شوهرم و فرچ   یداره اون زمان خانواده  یسیانگل

 ....تکون دادم میبر تفه مبن   یشده بودم اما رس  جیگ  نکهیا با 

 :و گفت د یخند

  ت  خودتو درگ خواد ینم _
 

  ،من کن   زندگ
 

 ....تره دهیچیمن از شاه سلطانم پ زندگ

 :گرفت و دم گوشم گفت  دستم

 یبگم نه نم یت   چ هی یحاال پر  _
 

 ؟گ

 ...کردم...منتظر  نگاهش

ت دوباره بخوادت تو امروز دوباره مطرحش کن   خوامیامروز ازم خواست...م ؟بهار یشهره باز  میبر  یایم _  ....تا دختر

دم و  یلیدوست ِ خ هی نکهیخواهم شد...از ا دونستمیبودم، شدم و م خوشحال خوب دارم، بدوِن درنگ دستشو فشر

و با هم  دمیشکِم تازه شکل گرفتم کش یرو  ....دسنر کنمی تالشمو به خاطره بهارم م ِیبهش دادم که همه  نانو یاطم نیا

 .....میاومد ونت  شدِن هوا از باغچه ب کیبا تار 

 

 

و مدام  ختیت  دست و پام از ترس عرق م ر یز  دم،یرو کش ادهیشدت دست ِ بهارو گرفتم و با خودم به سمِت پ به

 ....خواستمیمن نم د ی: مامان ببخشگفتیم

 :تند تر از قبل رسش داد زدم نبار یا

 ؟یدیطرِف بابات، فهم یبر  یحق ندار  گهیخفه شو.. د _

م جدا کرد ی   میس یدستها  ...منو از دختر

و با رسزنش بهم نگاه  داد یانگشت هامو با دستهاش مالش م یروانم شدم... بهار جا ِی عاد ت   حالت غ ِیمتوجه  تازه

 ....ازم دور شد ی   میرسد انداخت و با س مظلوم و البته پرسشگر بهم نگایه یلیخ کرد،یم

متنفر بودم که چرا به  د ی.... از حمومدنیروزها با هم به رساغم م نیکه ا  ی   درد ها ِیکالفه شدم، مثل همه   دوباره

 ....روبه دنبالم کشوند گهی د ِیبچه  هیه * و*س شبونه منو گرفتار، و  هی یواسطه 
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 ....کنه  منو به خودش محتاج تونهیم ینطور یا دونستیم د یشا دونم،ینم

و  عیمط دادم،یطفل به رفتارهاش پاسخ م هیکرد، مثل   ی   دوره دستهام حلقه شد و منو سواره ماش ی   میس یدستها

 ...آروم

بلغزم منو با احساساتم  اندگ ،یاگه بخوام لحظه ا دونستمیخوب م ندازه،یازم اونو به تشر م یهر رفتار  دونستمیم

 :دیکه به سمتم غر   اورد ین خاطر سکوت کردم و بهش اعتماد کردم....اما دوویم ی   به هم کنهیم گی

، تو لیسر یپروانه، روانت   یص  یتو مر  _ که در برابرت سکوت   یدختر  ،یلعل و ندار  نیا اقتی... خاک تو رسه احمقت کی  

 ....اقتیل ی   ی....اتاِر تاره موهاش بیسر  یفدا الیه ،یدورش بگرد الیه ندازه،یو تو رو به غلط کردن م کنهیم

 ....ترمز یرو  ی   میو س هیگر   رهیمن ز  ه،یگر   رهی اراده، بدون ِ درنگ ...فقط زدم ز  ِبدون

 ...ناگهای  

مگ رسم که منو عاشقانه   ی  بلکه از خدا، خدا ،ی   میبودم نه ازخودم، نه از س ی   به داشبورد خورد، تکون نخوردم، رسر

م و بدبخت کردم ِیبدون ِ اراده بواسطه  ینطور یمادر کرد و من ا  .... َمردم دختر

 ...شو ادهیپ _

 ی   میبه صورت س هت  خ یاونور کردن و نگاه ها نورو یا چشمام تاره، بعد از کیم کردمیبلند کردم... احساس م رسمو 

 ....شدم هت   روبه روم خ ِیبه دست اوردم و به تابلو  مو یحالتِ  عاد

 (( ختهیدکتر حسام فره ))

 ....برام آشنا بود نقدر یاسم ا نیچرا ا دونمیبود... نم ن  ی بال ِرونشناش تخصصش

 ....ومدین ادمیبه ذهنم فشار اوردم  هرچ  

بدم چند روزه برات نوبت گرفتم اما دنبال بهونه  حیبهت توض و یت   که بخوام چ  هیپروانه تو درکت باالتر از اون ی   بب _

ه واقع هیبرو و با حسام حرف بزن ... اون  یبهونه رو بهم داد نیبودم که خودت امروز ا  هی ا ی الگ هت  پول بگ هی هیدکتر

 هیخودش  نیاما از جنِس مذکرش که ا نهیمیکن س  حساسا ونه،یم ششیحرفهات پ ست،یآدِم دو رو ن

 ... دنبالت امیو من م شهینوبتت تموم م 12.30....ساعت نهیتسک

 ...نگاش کردم پرسشگر 

بهش که مگه من  دمیها نت   یلیچرا؟ اما مثل خ دونمیمنو اورده رونشناس...نم ی   میس افتاد،یذهنم داشت راه م زهتا

اف کردم نیقبول کردم و به گناهم به ا عیمط یلیکردم؟ برعکس خ  کار یمگه چ ا یام  ووونهید  ....شکل اعتر

و بدم...  بودم که بخوام جواب لبخنده کیس جون تر از اوی   کرد... اما من خواهرش، دوستش ی    تمیهدا یلبخند با 

 ...حرفها بود نیحالم خراب تر از ا

 ...بودم دهیبود؟ کجا اسمشو شن گ  ختهیحسام فره حسام؟

 ...باشه ی   می س ِیبابا یدوستها ا یبابام  یاول... فکر کنم تو خونه از دوستها ی طبقه

 .....بهار بود ی دوستها ِیا تو خانواده دوم... نه اونجا نبود... حتم ی طبقه
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 ... سوم... نه ی طبقه

 ....مهابا گذشت تمام بهم برخورد کرد و از من ی   ن  یالغر اندام با سنگ کردم و خانویم  ستیذهنم ا ی   ماش

 .... چشمهام گذشت ِیاز جلو  تر از اشگ عی    اما اون رس  برگشتم

  طرف منیسر  به
 
جلوم دراز  ی  اشنا یدستشو برا گرفت، حنر   لیمنو تحو  یکردم، در کمال ِ ناباور   رفتم و خودمو معرف

 ....کرد

 ....رفیر  به داخل اتاق منو آماده کرد یدادم و برا جوابشو 

 ...کردمیلمس م طو یروانشناس بشم، حاال داشتم اون مح ا ی لیدوس داشتم وک شهیهم

 خایل اندگ د یکشوند تا شا  نجا ینبودم، به عکس عارفانه ازش ممنون بودم که منو به ا ت  ناراحت و دلگ ی   میاز س اصال 

 ....بشم

 

 

 ....دنگ نگید

 ...ها برات زده شد پروانه خانوم صدا 

 ...کن  فیتعر  نانهی.. آروم قدم بردار و متبچه در درونت وارد شر  هیبا  د یبه بعد با نجا یا از 

 ...و تق تق

 ... رسانگشتانم ازش گرفتم ِآرامشش و من به آرویمکه   ی در  ِیصدا

 ...در پشِت اون نظرمو جلب کرد یو پشانه ا فیباز شد و صورت ظر  در 

 ....اورد ادمیرو به  ی  بایکه خونه باغ ِ ز   یا افهیق

 ...نجا؟ی.... اما چرا ا...! پش خانوم فرچ  ی   شاه

 ....تنها تند بتازون اون ماسوله تو ....آهان ... صت  کن ... اندگ قطار 

 ...در کنارش پس بده شو یقرار بود امتحان عمل ی   بود که آقا شاه همون عمو حسایم نیا

ام به سمت داخل اتاق گرفت و منو به اونجا دعوت کرد دستشو   ....به نشانه احتر

 ...پاسخش و دادم یلخند با 

 ... ما با هم بود ِیهر سه  سالم

  صوریر  یمردونه  هنت  با پ حسام
 

 ...جا خوش کرده بود شت   پشت م رنگ

 ....به چشم داشت نگیبود و ع ختهیموهاش ر  بانِک 
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شد تو چشمهام،  هت  برگشتم، خ ی   ... بدون ِ اراده به سمِت شاهنمیبه جانبم انداخت و ازم خواست بش نگایه

 ...پشه دانشجو هیمرد نه  هیرقِ  برق خاص داشت، مثل ب هیچشمهاش 

 
ر
 ...دمیخودم ند یتو چشمها چوقتیپش ه نیکه تو سن ا  برف

حرفهامو بزنم مخصوصا حاال که  به درسنر  تونستمیزود بدون ِ تعارف نشستم، جلوش معذب بودم و نم یلیخ

 ...داره یلینسبت ِ فام نمیمیبا س دونستمیم

 ...دستهاشو تو هم گره کرد حسام

 د؟یدار  لیم چ   نمیبب د ییبفرما یت  خوب خانوم ِ ام _

 ...دادم حیرو ترج ی  چا تیکم با خودمو گلوم فکر کردم و در نها  هی

 ..ی  چا _

 :انداخت و گفت ی   به شاه و نگایه د یخند

 ...انگار دنیتو هم نافتو با قهوه چ _

 ....تکون داد ی   پاسخشو داد و رسشو به طرف یبا لبخند ی   شاه

به  یبعد از دادن ِ سفارشات به مستخدم روبه من کرد و با تعارفات معمول وقتمو مقدار  کر یاسپ حسام پر کرد..... ض 

 ...حسامو نگران کرد دمت    پام م ِیجلو  ت   م ی هیکه به پا  ین  در پ ی   یها

 ن؟یشده خانوم؟اظطراب دار  یت   چ _

شدم ونجوا کنون " نه "  هت  بده بهش خ صیتشخ تونستیبهارَمم با وجوِد بچه بودنش م که حنر   ی  مصنو یلبخند با 

 ....دادم لشیو تحو  یا

 ونت  مو درک کرد.... با چشم اونو به ب نگرای    اصیل ِ نگاه کرد، انگار معن   ی   از تعجب باال انداخت و به شاه ی  ابرو

و آرومش منو هم  شینی ذره ب ِر یز  ِی ..... اما حسام با چشمهافراخوند........ خواستم باتعارف ازش معذرت بخوام.. 

 ...کرد  لیمتما یی   به حالت اول به شکل خِم روبه پا معذرت خوایه یآروم کرد و گردن راست شدمو برا

و نجاتم از  میجز زندگ چ  یه تمیموقع نیساعت و تو ا نیجا، ا نیشد اما من ا ت  دلگ نکارمیبابت ِ ا ی   کردم شاه  احساس

 ....دمیکه بامامانش داشتم خجالت کش  سنر یمنجالب برام مهم نبود.... فقط از رودربا نیا

 ؟یت  خانوم ِ ام _

 .....دادنیخود جوالن م ی طهیخود در ح یو هر کدوم به نوبه  کرد یم ت  س گهی د ِ یجا هیجا و جسمم  هی فکرم

 ...طرفش برگشتم به

 یلیکه نظرمو خ  یت   بود..... تنها چ ومدهیتو ظاهره نگاهش به وجود ن ییت  ه بودن و تغدستهاش تو هم گره خورد هنوز 

 ....به آسمون ِ اتاق شدنیم منتیه شییبود که از استکان ِ چا یا وستهیپ یمنحرفانه جلب کرد دودها

 ....سخنگو اون بود و مخاطب من دوباره
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 ...نکردم که سکوت بشنوم ونت  راستش اونوب _

 ...من معذر _

خانوم خواسته بودن  ی   میاز س شونیبه من لطف دارن ا یلیخ بشنوم... خانوم فرچ   من نخواستم معذرت خوایه _

 ...داشته باشم با شما مالقایر 

 ...تکون دادم د ییاز تا یرس 

وع کار ندار  یبرا خوب خدا روشکر مشکیل _ ه من با شیپ ی  جلسه مم باب ِ آشنا ی   ...اولمیعدم رسر مشکلِ   د یبره بهتر

 ...ی   بگ تونیکه از عمق ِ ناراحت  نهیو فاجعه باره شما رو بشنوم .... منظورم ا قیعم

 ...شما خواستمیمن م _

 ....راحت باشر  خوامیتو...م میشیبه بعد هم من هم شما م نیاز ا دوباره حرفتون و قطع کردم، ویل د یببخش_

 ...زه امروزمتو طول رو  یخنده  ی   اول دم،یخند

 .....به صورتم چشم نواخت پرسشگر 

 شما؟ ی   گیخوب خودتون چرا م _

 ...دیخند

 ....میگینم گهیاز حاال د _

 ....دادم لیو تحو  لب ممنوی   ر یکردم و ز   د ییرس تا با 

 ....دیکوتاه و گوشت آلودش و به رخم کش  کلیه ت   شد و از پشت م بلند 

 ....دمیدیم گیو قصه ها  الیرس  یها رو با آدم مثبت ها تیشخص نیا شهیکردم نخندم چون هم  سیع

 ....نافش منتقل کرد یبه باال دستاشو دو طرف کمربندش گذاشت و اونو با توازن ِ خایص دوتا 

 .... من قرار گرفت ِیرو  روبه

 ...انداخت ت    م ِیها هینشست و چشم هاشو به پا صندیل یرو 

 ون؟ت  بره ب ی   شاه چرا خواسنر  _

 ....دونستمینداشتم، چون خودمم به واقع نم جوای  

 ..منه ِل یمامانش وک کردم،یاحساس عذب بودن م _

 چون درسشو درش کرد یمن اون وارد تر عمل م یها ضیاز مر  کمکت کنه به واقع تو بعیص    تونهیاما اونم م دونمیم _

وع نم نیما ا ی   شناخته .. بب نشناخته لمیس  یباشه تا هم اون سود نمیاما دوست دارم شاه میکنیجلسه درمان و رسر

ه و هم تو بتوی    ....اما اگه نههاش استفاده ک ی  از راهنما از درسش بت 

 ... از ته گلوم قطع کردم با اهیم حرفشو 
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 انیب ستیبه اجازه ن یاز یحرفتونو قطع کردم اما ن د یببخش _
 

 به ی   یاز یبدون ِ ترمز بوده و ن یمن قطار  .. زندگ

 .... مخاطب بودن ندارم

 :گفت  شش،یته ر  یبه رو   دسنر  ِدنیو با کش د یخند

 ...درکت باالست در ضمن تو نه شما دونستمیم _

 :به طرف ِ در گرفت و گفت دستشو 

  یجلسه فقط معارفه بود از جلسه  نیا ،نگران بچه یر  ذونمیم یبر  توی  یم راسنر  _
ر
که قراره حسام   بعد هر اتفاف

ه پس منتظرتم بانو ،ی  بدونه دوست داره با عکس بدونه تا درکشو به حد نسابه باال  ....باال بت 

 ....ونت  از اتاقش اومدم ب ازش تشکر کردم و بعد از خداحافیط   یلبخند با 

 ..... نگاهش و گرم صحبت کردنشو درک کردم ِمعن   نبار یم تشکر کردم و ا از اتاق از منیسر  ونت  ب

 ...12ساعتم نگاه کردم،  به

نبود و درست  رایه یکنم، تا خونه   یرو  ادهیکم پ  هیدادم  حی...ترجاد یب ی   میتا س شدمیساعت معطل م مین د یبا

 ....خونه بودم 12:30

 ...م فکر کردم مانتوم کردم و اون تو مچاله شده درست مثل روحم به گذشته بیتو ج دستمو 

اونو رسد کرد و  یبا ناباور  د یخودم اونو گرم کردم، اما حم ِی که گذشت و خودم با دستها  یسخت و رسد ِی روزها به

 ....بود دهی شوقم ته کش ِتیمن گرم نشد چرا که کت   یبا دستها یمت   ه چیه گهید

 

 

 ...به خودم اومدم،دِر خونه بودم تا 

 18  ِی   هوا متعادل بود بازم عرق کرده بود و چ نکهیاوردم، با ا ونت  ب بمیاز تو ج قهیچند دق دونمیبعد از نم دستمو 

 ....کردیم ی  کف ِ دستم خود نما

 ...نباشه نمیمیآروم و ساکت بود، حدس زدم بهار خواب باشه و س خونه

خونه اومد ب ِیبا دستکشها یمادر   ...و باهام سالم کرد ونت   کارش از تو آشت  

 :رو مبل رها کردم و گفتم فمو یک

  خودم... اهل ِ کاشانه کجان؟ ِیسالم به مادر  _

 ...و همزمان به سوال ِ منم پاسخ داد شیبه سمت ِ مقصد قبل برگشت

کت، س _  ... ناهار، بهارم با خودش برد ِیبرا ارهیب کفتم ترشر   د یرفته خر  نمیمیبابات رفته رسر

 ...بود د یآخرشو با حرص ادا کرد که از مامان بع ی جمله
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خونه و بدون ِ فکر رو زمکرد یجلوه م یعاد ت  غ  ...نشستم ی   ...رفتم تو آشت  

 شده؟ یت   چ ؟چرا با حرص گفنر  _

 ...شدم هت  بده، با لبخند بهش خ صی صدامو تشخ ِتیتا موقع برگشت

 :گره خورده گفت  یبه طرِز نشستنم نگاه کرد و با اخم ها متعجب

 چه طرِز نشستنه؟ نیا _

 ...دمیرو دامنه مانتوم کش دسنر 

 شده؟ یت   مدلشه... حرفو عوض نکن... چ هی نمیا _

 ...و تو تابه، تاب داد و خونشد جواب داد ت  گ  کف

ه اصال نه انگار مادرشر  نیدسته ا ی؟ بچه رو داد چ   عن  یآره... ِد  _  ....ها عادت کنه هبی... دختر نزار به غر  دختر

 ...دیدی ماها م ِیبد نگفته بود و اونو مثل همه  ی   میاز س یبود.. آخه تا حاال مادر  بیبرام عج یلیخ

م خطابش م شهیهم شامو  ا یتا حاال نشده بود بزاره ناهارو بره و  شناختیاز خونواده م یو تاه اونو عضو  کرد یدختر

 :باال رفته گفتم یمتعجب شدم... با ابروها یلینمونه خونمون... خ

 ...کیاشتباه م یدار  یمادر  _

 ...کنینم ت  نه خ _

نزاشت حرفشو تموم کنه، عمق ِ فاجعه رو درک نکردم، بلند شدم و بغلش کردم و رسشو  د یکه از چشمهاش چک  اشگ

دم نهیبه س  ...م فشر

وع  ....زد شیکرد و دِل خودمو و خودشو آت  رسر

ت به س چ  یه _  .....گفت مامان  ی   میمامان جان... امروز دختر

 ....ی   میخوب بودِن س یُمردم اما بلند شدم، فقط به واسطه  دم،یگرفت اما خند  شیآت دلم

تا طالق،  ت  بهش گفتم، از دکتر بگ ی   مینشوندم و از اقداماتِ  س صندیل ِی و آروم کردم و اونو رو  یبه زور مادر  اول

 ....به بچه م برسم شتر یما بعدش آروم شد و ازم خواست باولش ناراحت شد ا

 ....و چروک شده ش رفتم اتاقم دهیزجر کش یگونه ها  یبه رو  یقول دادم و با نشوندن ِ بوسه ا بهش

به خواب  کالیم   ی   ِقر ی موس ِیتو تختم مچاله شدم و آروم با صدا ،ی  جمع کردم و انداختم لباسشو فامو یکث  رخت

 .....رفتم
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ه کیل ا یزن  هیاشتباه  نیبزرگتر   شهیباعث م نیکه به طرف ِ مقابلش بفهمونه دوسش داره، ا  نهیانسان ا هیبگم  بهتر

 .....بکشونه تیابد یطرف خودشو گم کنه و مطلوب و تا پا

 

 

... من بهارو شد یتموم م د یبا بد بخنر  گهید دم،یجنگیم د یو اشک... اما با هیگر   ،یقسمت من بود .. درد و ندار  نیا

 ...ارمیداشتم، تنها 

 ...دادیکه تازه داشت با جون گرفتنش به بدنم جون م  مهی دو ماه و ن ِیبچه  هی

 ....کردیم تیو خونواده رو اذ کرد یدوباره اوت م ی نابابور  ِی   اما در ع فتت  کم کم حائل م  ارمیو 

 قصد به قانع کردنم تو مخق   تونستیمطلع شد و تا م میتالش ِ خودمو کرده بودم اما بابام از باردار  تینها نکهیا با 

 ....کردیو مشخص م ت   آخش که شکم ِ براومده م همه چ ؟کردنش داشت اما تا گ

 .... بهار رفتم ِدنیکردم و بعد از بوس  خداحافیط   یاز مارد ی   میس ی بوق  ِیصدا با 

سخت بود نبودش اما به  ومد،یکم تر به خونه مون م  گهیو د میجدا کرد ی   میبهار و کم کم از س یسفارش مادر  به

  کردم،یخاطره بهارم تمل م
 
  مامان دلنازک شده بود و با هر تقر  از طرف

ر
ش روونه بود و دل ِ بابارو به درد  هیگر   به توف

 ...بحث هیو دوباره  اورد یم

م ی   آرامش ِ اونوهم از ب شد یدرسش بود و نم یدر آستانه  خواهرمم  ...بت 

 ...خونه رو بستم و سوار شدم درِ 

 :زد تو داشبورد و گفت یشد و با لبخند هت  خ بهم

 ؟ینه بزنم به داشبورد خوب رنگ و روت برگشته و چاق شد _

 :و به کارش با رس اظهاِر تاسف کردم و گفتم دمیخند

 قضا داره زن؟آخه داشبوردم دفع  وونهید _

 :و روشن کرد و گفت ی   ماش

 ...م خانوم هت   من دوش _

 :چشم دوختم و ضمن ِ درست کردنه حجابم گفتم بغیل ی شهیبه ش متعجب

 ....دنمونییدو تا شکم زا نیبا ا میا هت   منو توام دوش ی   هم _

 ...دیخند

 :گفت

به روِح باکره ست نه جسم،  یا هت   دوش ا یو اما ثان دم،یاوال که من نعمت مادر شدونو نداشتم و مزه شو نچش _

 ...بانوو
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 ... اراده قلمبه سلمبه شده بود ی   حرفهاش

 ... دمیخند

 :گفتم

 ....ووونهید _

 :خواسته گفت نا 

 شوهرته _

  اخیم با 
 

 :گفتم  ساختگ

 ...اونو که صد البته _

وند یم کهی به مقصد فقط ت ِدنیرس تا   ...کردیگذار بود و منو خوشحال م  ت  و صد البته م که تاث خندوند یو منو م ت 

 ....نهیهفته بتونه بهارو بب 1وبعدشم، بعد از  اد یکرد و دوباره ازم خواست راس ِ ساعت بهش خت  بدم تا ب  ادهیپ منو 

 حسام و خت  کنه یمیدوباره گرم و صم که شدم منیسر   وارد 
 ...باهام برخورد و ازم خواست دکتر

 ...بود ومدهیهنوز ن ی   تم داخل، شاهرف وقنر 

 :انداخت و گفت نگایه مینگران باهام سالم کرد و بعدش بع ساعتش ن ی  با چشمها حسام

 موجود آخه؟ نیا ومد یچرا ن _

 ...ارهیدادم خودش آرامششو به دست ب حیسوال نکردم و ترج ی   به خاطرههم دونتسمیم

 :گفت  به بودن ِ من واقف شد با معذرت خوایه بعد از موقنر  وقنر 

 ...و بهت بدم ی  شنهادایپ هیهت بگم و  دبیهست که با ی  هات   چ هیبزار  اد یب ی   خوب تا شاه _

 ...بهش نگاه کردم منتظر 

  شتر یدلگفته هاتو گرفتم تا ب راستش من از خانوم فرچ   _
 

 یمرحله  یاما برا بشناسمت، دوست داشتم خودت بگ

 ...راه بود نیبهتر  مقدمایر 

 ...وار و پازل مانند کناِر هم قرار دادم ی   و همه رو جورچ دمیخانوم پرس ی   میمشکالتتو از س ی همه

ه بگم روان ِ تو معالجه شده س، فقط  ا ی یندار  یمار یکه تو ب  دمیرس جهینت نیا به آرامش و  نی.. اخواد یآرامش م هیبهتر

کارام تو رامش متوقف شده   یرس  هیدوست دارم بهت کمک کنم اما  یلی. متاسفانه... خبدم...  هیبهت هد تونمیمن نم

 ...داشته باشم اجرتبه اونجا مه د یبا طوالی   با یمدت ِ تقر  یکه برا

  تونمیخوب دارم که م یلیدوست ِ خ هی من
 
 ....کنم  تورو بهش معرف

و از  خانوم فرچ   نور یا ،ی   میمردم و به زحمت بندازم، از اون ور س نیاز ا شتر یب مخواستمیحرفش تموم شه، ن نزاشتم

 ...آقا حسام نجامیا
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 ...وارد شد ار ی بس ِنیدیعرق کرده و قرمز از دو  با صوریر  ی   بلند شدم که در به شدت باز شد و شاه یتشکر  با 

رس سالم کرد و بعد از اونم معذرت  ا ی بدونه معطیل هنشت  اول پ یتو دستش جابه جا کرد و با باز کردنه دکمه  فشو یک

 ....خواست

 :که تو بدو ِ رفیر  بودم به طرفش برگشتم و گفتم  من

به  یاز ین گهیشما د نیمعذرت بخوا د یچون نبا مونهیجواب م ی   تونیاما معذرت خواه نیسالم خوش اومد _

  امیم نم گهیندارم و د من مشکیل ستیاومدنتون ن
 
نیم فیآقا حسامم دارن تشر  از طرف  ....رامش ت 

 ...بلبل حرف زدم نگاه کرد بعدشم به حسام ی   اول به من که ع متعجب

 :کرد و گفت  د ییبا رس تا حسام

وگرنه  تونم،یکنم، بخدا نم  غی    آرامشو ازت در  نیا د ی.... من نباخواد یگفتم ذهنت آرامش م  ،یندار  من نگفتم مشکیل _

روانشناس حاذق تو  هیحتما به  یشنو ی.... اما بازم با خودته از من ممت  دوست داشتم پروژه تو خودم بر عهده بگ یلیخ

 ....دهیراه جوب م نیا گمیم و مراجعه کن، باور کن بدون ِ غل ن  یبال ی نهیشیپ

 :و رو به حسام متفکرانه گفت نمیشنونده رو بر عهده داشت، به من اشاره کرد بش هیکه تاحاال نقش ِ   ی   شاه

بود  اجیو هر وقت احت ی  تنها نبار یاما ا م؟ت  و بر عهده بگ یت  من کاره درمان ِ خانوم ِ ام شهیاما م د یعمو حسام ببخش _

درمان کنم با  و به راحنر  مار یب هی گهید تونمیدارم و م نانیبهت اطم گهید ... خودت گفنر مت  گیباهات تماس م تلفن  

 ....مداوا کنم سیر  ین مارمیکه تازه ب  شونو یا خوامیحاال م دم؟ید مامان  ِیازخودت و پرونده ها که  شناخنر 

 :گفت  ی   شد، روبه شاه هت  درهم به من خ متفکرانه و ذهن   یبا لبخند حسام

ه بگم  نکهیا ا ینباشه  پروانه خانوم رایص   د یداشتم اما فکر کردم شا یمیتصم ی   خودمم همچ یراستشو بخوا _ بهتر

 ....راحت نباشه

 دادم،ینم صیازش دور شده بودم برگشتم، راستش اصال تشخ یا قهیکه چند دق  طمیاسمم به زبون اومد به مح تا 

 نه...؟ ا یتر از خودم حرف بزنم و از اون آرامش ِ ذهن ِ معلولم رو بخوام  کینفر کوچ هیدرسته که با دونستمینم

 ....بودم مردد 

 ...و به خوِد حسام ُمَعَول کرد میتصم لیدل ی   هم به

 ....اونو بر عهده داره ی ندهیبه من کمک کنه و نقش ِ نما تونهیمستحرص  شد که اون م ی   شاه دِ ییبا تا اونم

کنم....   خودمو خایل ی  جورا هیو ببندم و  انمیدهن ِ اطراف قیطر  نیبه ا خواستمیهر صورت من سالم بودم و فقط م در 

 
ر
 باشه؟ طرفم گ کرد یم حاال چه فرف

کردم و از حسام   از هر دو خداحافیط   ی   قبول کردم وبعد از دادن شماره تلفن ِ خودم و خونه به شاه لیدل منیه به

 ........... کردم  تیموفق یتشکر کردم و براش آرزو  غشیدر  ی   ِی بابت کمک ها

دادنه به س بعد  ساعت در استانه  نمیخونه و اونم بعد از  دمیمن رس کرد یزودتر از انچه که فکشو م یلیخ ی   میاز خت 

 ...بدم حیمامانم توض یرو جلو  عیاونقد متعجب بود که مجبور شدم کل ِ وقا دم،یدر د ی
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 یلیبتونه خ ی   شاه دوارهیو انتخاب کردم و ام که کاره درسنر   د یرس جهینت نیبه فکر فرو رفت اما بعدش به ا کیم  اولش

 ...هت  گزود مداوامو بر عهده ب

درون ِ شکمم بود  یفقط و فقط بچه  لشمیدل نشست،یکناره خودم م  شتر یرفت و ب ششیکم تر پ  ی   میس دنهیبا د بهار 

 ....کشوندیخواهرش م یکه اونو به طرف   ن  و عکس سونوگراف

3  
 

دست بهارو گرفتم و با هم به طرف ِ  ی   میه محض رفیر  ِ س ی   کم حوصله م کرده بود، به خاطره هم  ی باردار  ِ ماهگ

 ....میرفت اطیح

 :دینرم به جانبم ازم پرس بچه گونه ش گرفت و با نگایه یانگشتها یگلِ  رِز قرمز و از تو باغچه ال  هی بهار 

 مامان جون؟ _

 :نگاه کردم و گفتم بهش

 زم؟یجانم عز  _

 اد؟یم با...بابا ک.ک.گ _

متنفر  د یاز حم شتر یمنو ب نیبرسونه و ا انیونست با مشکل فراوون جمله شو به پابه ابروهاش اورد و ت ی   چ کیم

 ...کردیم

 ....افته اوقات به عرق کردن یم به رسفه و بعیص   اد یکردم از لکنت ز   احساس

 ...کردیمنو نگران م نیو ا کرد یم دا ی لکنت عادت پ ِیص  یمثل دست گلم داشت به مر  ی بچه

بهارم اونو مشغول کردم و در ِ مطب دکتر  یبرا بستن   یشدم و بعد ز گرفیر   دار یزود ب یلیصبح ِ اونروز خ یفردا

 ....اطفال نگه داشتم

 ... معالج خوده بهار بود دکتر 

و  شناختیخواستم نوبت منو زودتر رد کنه آخه خوب منو م از منیسر  کرد یبهارو معذب م نیغل غله بود و ا مطب

 ...داشت یلیباهام دواردور نسبت فام

 ...میکه منو بهار وارد شد  د یینپا یدور 

 یهم یهمون حرفها حرفها دوباره
 

 یهم یاز ناله ها فیخف ی....دوباره همون ناله شگ
 

حرفها،  نیخسته از ا ،شگ

 ...ها باز هم گوش کردم یدلدار 

است که  و اجتمایع عاطق   ،از عوامل جسیم ن  ینداره، بلكه ترك یعرض کنم که لكنت علت واحد د یبا یت  خانوم ام _

 ....هت  گیمسئله در رابطه با مشکلتون با شوهرتون نشئت م نیکه ا  نیفرموده بود حیخودتونم توض نو یا

از  ناشر  یلكنت خود، حاصل حاالت و فشارها ا یعلت لكنت زبان است  روای   یهایگونه ناراحت  نیا ا یكه آ  نیا صیتشخ

 از مواقع لكنت زبان ممكن است حاصل مشكالت دستگاه عصن   در بعیص  مشكل است.  ار یاست، بس اختالالت روای  

 ......دیآیبه وجود م گیولوژ یت   ف فیخف یهای  هنجار نا در اثر بعیص   لكنت زبان از زمان كودگ ت   ن یباشد در موارد

 ...چه برسه به بهاره کودکم گرفتیم یخودم و به باز  هیحرفهاش دستگاه عصب ی هیبق دنهیشن گهید
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 :دمیشدم و نال هت  خ میروح ِ خاکستر  ی   یبلند شدم و به چشمهاش با چشمها صندیل یحوصله از رو  ی   یلیخ

از منو  ضهیبهارم مر  نهیحرفه من ا شنه،یهم امیاز علمتون از حفظم، هر جلسه که م شتر یحرفهاتونو ب نیدکتر ا یآقا _

از  یعاد ت  رفتاره غ هیدرست شد اما بازهم با ظهروه مدت ِ موقت  هیشوهرم اون رفته اما بهارم درست نشده، بهارم 

 ...نآخه چرا م ؟یشد؟ چرا؟ چطور  یمار یب نیمن دچار ا

 کنه،یم هیاز اشک بهاره، و بهار داره گر  سیخ میرسم بود که احساس کردم، رو رس  ِی اراده دستم رو  ی   شدت ناراحنر  از 

 ....نهیبیپناه م خودشو ی  

 بود دکتر دچار احساس شده بود و پشِت پنجره چشمهاشو از من مخق   ختهیدستهاش ر  یآب شده بود و رو  شیبستن

 ...کرده بود

 ...ممشمینکن..م...من خوب م هیم..مام..مان.؟ گگگگگ _

 ..ونت  بخوام زدم ب یت   از دکتر چ نکهیرسد دادم، بدونه ا مظلومش کردم و ناراحنر  یبه چشمها نگاه

  با 
 
م گشتم، از کاف  .... پف دار ِپرنسیس یگرفته تا لباس ها  از اسباب فروشر  ،یگرفته تا شهره باز شاپ   دختر

 .....مامان پروانه یسر یآسا تا ی   د ی بابا حم ِیاز خمار  ،یاز هر در  م،یدیخند

 ...کردمیم د یبا کار یلکنتش دوستش داشتم، با لکنتش خواستمش، چ با 

ه حاچ   یت  ام یرسنوشت ِ پروانه  یگوسه ا  هی نیا بازم  .... بزرگ بود ِیت  ام دختر

 ...  پروانه وِش ِگردش ِد یبدون ِ حم کرد،یرسنوشت و از آن خودش م نیپروانه ا د یبا

کردن ِ   ت  س یبرا جاتشیاز سوِپ ست    نتونستم غذا بخورم اما بااضاره مامان فقط کیم م،ینا بود هردو ی   میبرگشت وقنر 

شب به  یها مهیخودش تو بغل گرفتم و تا ن ی   پدر ش و همچن یدرونه شکمم خوردم و تو بستر بهارو به جا یبچه 

 ...ستمیآسمون نگر 

 ...کنم  ادشی خواستمینم گهیکه د  نداختیم ها ت   چ یلیخ ادهیاتاقم منو  آسمون

 ...پروانه خانوم الشیخیب

 ....و آروم بخواب ت  تو بغل بگ بهارتو 

 ....اروم بهارکم شبت

ش  گهیتو دست ِ د یت  دستش و دستمال گردگ ِی تلفن تو  کرد، گوشر   دار یمنو از خواب ِ شبانم ب ی گرم مادر  ِیصدا

 ....تکون بخورم تونستمیبود که نم دهیکردم بلند شم اما چنان بهار به بغلم چسب  بود، سیع

گرفتم، اول فکر کردم   یپشت ِ تلفنه دستگاه رو از مادر  چه شخیص نکهی ا ِدنیدستمو دراز کردم و بدون پرس نیبنابرا

 :حال گفتم ی   یلیخ ی   بخاطره هم نهیمیس

 بله؟ _

تو جاش تکون خورد و به من با چشم  ت   خ میکه بهار ن  یکرد، طور   خکوبمیاز پشتِ  تلفن م ی گرم و مردونه ا ِیصدا

 ....باز نگاه کرد مهین
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 ....بود د یبد از جانبِ  حم یمنتظره خت   همش

 ...... انگار مزاحم شدم و بد موقع وقتتونو گرفتمنمیشاه یت  سالم خانوم ِ ام _

  قر یبه هم مالوندم و نفس ِ عم چشمهامو 
 

 ...دمیکش  از رس آسودگ

 خانواده خوبن؟ ه؟یچه حرف نینه ا _

 ...کنم  ی   وقت مالقاتو مع خواستمیسالم دارن.. راستش غرض از مزاحمت م همه خوبن مرش _

 ...دادم و آروم نجوا کردم هیپشتِ  تختم تک وارهیبه د رسمو 

 ....دییبله بفرما _

ه میسوال ازتون داشت که هردو باش یرس  هیمنتظرتون هستم مامانم هست  5.30من عرص ساعت  _  ...بهتر

 ...و قطع کردم و بلند شدم بر رفتنم گوشر  مبن   نانیحرفهاش و دادن ِ اطم دهییتا با 

 ....دمیکم موشو بوس  هیشونیکردم و پ  دارشیآروم دوباره با تالش ِ فراوان ب بهارو 

 ..دینافمو بوس یو رو  د یرو شکمم کش دسنر 

 ...کنهیم هیخواهرش از کجا تغذ ا یداداش  دونستیخوب م اونم

و صبحونه  میکه بر   میو دستشو به رسم اون زمان گرفتم و بلند شد دمیتو خونه م خند می دوران ِ متاهل ِی   روش ع به

 ...میبخور 

 ...نبود ی   میاز س یخت  

 :دمیکردم و پرسشگر پرس  یازش نبود، رو به مادر  یرو هر چقدر صدا کردم اثر  یپر 

 کو؟  یپر  یمادر  _

 ...دیکش  قر ینشست و نفس عم خشک کرد و رو صندیل دستشو 

 ؟چطور؟ کار داشنر کالس..   ونت  رفته ب _

 .... چرم ِد یواسه خر  میباهم بر  خواستمیآره م _

 :واسه بغل کردنه بهار دراز کرد و رو به من گفت دستشو 

ه وسا اد یب گ  دونمینم _   یدار  از یو که ن یلیاما بهتر
 

 ادیتا بخره رسه راهش و ب بهش بگ

 ....احسنت گفتم وبلند شدم تا بهش زنگ بزنم یفکره مادر  به

 

 

 ....فاصله گرفتم نهیو از آ دمیو کش رژ ِ میس ی هیال  نیآخر 
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   هت  و قبول کردم، ترکش کنم، من جوونم، تازه موهام داره به رنگ ِ ت د یکه حم  مثل زمای   د یبا ومدم،یبه خودم م د یبا
 

  ِگ

 ....شمیتازه دارم خودم م کنه،یم دا یسوق پ یزرد

 ....تازه

دم و سوار  بهارو   ...شدم نمیماشبه مامان ست 

ِ در، دنده  موتیدنده عقب، زدن ِ ر  استارت،
 ...و راه افتادن به سمتِ  مقصد کی یو بسیر 

ه مظلوم، خد نیهم ا باز  ونه ش یبا کک ها جهیدختر  .... دختر

 ارتیز  کیمکان و از نزد نیا نکهیا ا ی مکان پا گذاشنر  نیقبال بارها و بارها به ا نکهیبود، مثل ا محریم یلیخ ِی  خونه

 ...یکرد

 ....بود ن  یحس ِ غر  دونمینم

 ...حس شدم و وارد شدم نیا الیخیب

خونه  هیاومدنه منو به اهال جهیخد یواسطه ا چیو بدونه ه دمیو ند وانینبارکیو روانبخش بود، ا ننر یهمونطور ز  هال

 ...ار به استقبالم اومدو با چند دفتر و خودک ونت  با چادر ابا از اتاقش اومد ب خت  داد، خانوم فرچ  

 ...از رفتارش کامال محسوس بود نیعجله داشت و ا یلیپرداخت، خ مشتاق و با محبت به احوال پرش یلیخ

از مصاحبت ِ باهات لذت برم خواستم بگم واسه کارمون در  تونمیکار دارم متاسفانه نم  ی  جا هیبرم  د یمن با زمیعز  _

 ... و به دستم برسوی   یورقه بهم جواب بد نیتو ا د یسوال داشتم که با یرس  هی ی  مورد ِ جدا

 ...و آروم جواب دادم دمیخند

 ..دیو راحت به کارتون برس نیچشم شما بر  _

 :و گفت دمیبوس دوباره

 ....کمکت کنه  خواد یم ی   خوشحالم که شاه _

 ..جواب ِ محبتشو دادم یلبخند با 

 ...اتاِق کارش رفتم زود رفت و من به سمت ِ یلیخ

 ...دمینشن زدم اما جوای   در 

از پشت منو ترسوند و  ی   شاه یکه صدا  شدمیم د یکم کم داشتم خسته و ناام  گهید ،جوای   باره دوم و دوباره ی   یبرا

ب ل رِ یو ز  دمیکه خجالت کش  اوتو کرده بهم نگاه کرد، نگایه یبه سمت ِ پشتم برگشتم، آراسته و با لباس ها وونت  ح

 ...سالم کردم

  اتاق ِ خانوم ِ فرچ   ِیکه هنوز چشمهاش روم مسلط بود سالم کرد و دستشو به سمت اتاقِ  روبه رو   لبخند در حایل با 

 ...دراز کرد

 ...اتاق ِ منه نه اونجا....اونجا اتاق ِ کاره مامانه نجا یا _
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 ....میوبا هم به سمت ِ اتاقش راه افتاد یی   انداختم پا رسمو 

 
ر
  هیو مدرن،  کیش اتاف

ر
  یا نندهیکه هر ب  اتاف

 
تو کنج ِ اتاق به  ن  در ِ چوب هی کرد،یو متنانت ِ خودش م و مجذوب ِ بزرگ

 ...باشه شیبهداشت سیکه احتمال دادم رسو   خورد یچشم م

 ...دستهاش نشستم ینکردم و با اشاره  یکنجکاو   اد یز 

 ا ی کرد یاز سنش رفتار م شتر یب نکهیمثل ِ ا داشت،یشخص بود که منو به تفکر وا م نیتو رفتارها و حرکاتِ  ا ینکته ا هی

 ... و به هدفشون برسونه گرانیکنه که هم به هدفش برسه و هم د  کار یچ دونستیم نکهیا

 ...کرد هم خودشو به مقصد ِ درسش  کیکارش هم منو به هدفم نزد  نیبا ا نیا

 ...بود ت   اعجاب انگ واقعا 

 :زد و در جوابم گفت یکه لبخند  دمیو ازش پرس وانیرسم ادب حال ِ آقا ک به

 ...یرانگردیآقا رفیر  ا _

 ...کردم و منتظر به چشمهاش چشم دوختم  د ییحرکت رس تا با 

وع کرد شیو خاکستر   چشمهام، درست در برزخ ِ آی   ِیتو هم گره زد و روبه رو  دستهاشو   :غرق شد و رسر

 ...کنم  حی    خورده از علممون رو براتون تشر  هی ستمخوایراستش اول م _

چرا که رسوکارت با روح ِ انسان هاست نه  هیعلم پزشک نیکه داره مشکل تر   یبر اساس قواعد روانشناش علم

 شیجسم یها یدر برابره ناهنجار  تونهیداشته باشه م خوی   ِی  هیانسان روح هیکه اگر   میدونیجسمشون ما همه م

 ...ونارو کنار بزارهمقاومت کنه و ا

 ....دکتر  هی... درست مثل ِ  داشتی صداش آدم و به گوش دادن وام ِتن

 و ت   بدونم همه چ د یکه با  یو اونم در حد دمیکردم اما من از مامانم در مورده مشکلتون پرس  یکه کنجکاو   د یببخش _

روحتون در کمال ِ آرامش به من تعلق داشته باشه...  خوامیندارم، فقط م یکار   تونیحقوق یبهم گفت، من به کارها

 .... منه معالج ِیفقط برا

 ...کردمینگاش م فقط

 :تکون داد و گفت یرس 

 ...اوگ _

 ...فرض کرده بودم دعوت کرد بهداشنر  سیاتاق بود و من اونو رسو  یکه گوشه   منو به سمت ِ اتاقگ یباشه ا با 

ش نیاز ا د یو نبا زی   هیزدم که تو  بیاما به خودم نه دمیترس اولش  یخونواده  هیپش از  نیا در ثای   موردها بتر

 ...نبوده ی   میجز س متمدنه و معرفش کیس

 ...دمیدیسد م هیدر بود اما من اونو  هیلرزون وارد اون اتاقک شدم،  ن  حرفها با پاه نیتمام ا با 

 ..کردیجدا م واقیع یایسد که بهشت و از دن هی
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 ....داشته باشه تونستیم که هر آدیم  ی  ای رو  ِیایاز دن کهیت هی

 ومد یمکان دارم، ن نیبه درک کردن ا از یداخل روند و در و پشت ِ رسم بست، اونم خوب درک کرده بود که من ن هی منو 

 ...تا من بتونم به طوره کامل اونجا رو حس کنم

 ....کنم  دا یپ نانیبودنم اطم ار دیو آروم چشمهامو باز کردم تا از ب دمیکش  قر یعم نفس

 
ر
 ِی با رگه ها د یو سف آی   رهیچپ به راست، هر سه مثلث گوِش اتاق، همه رو حر  ،یی   که رس تا رسش از باال تا پا  اتاف

 ینورها ،یروون و جار  از اتاق با آی   ی حوض گوشه ا ِیبه پهنا کیکوچ  یلیخ ی اچهیداده بود، در  لیبنفش تشک کیم

 ...و رز اسی یو بنفش، گل ها آی  

 ... عروس ی ناز و تپل، دسته گل ها ِیبچه ها یها عکس

 ...فتت  م ونت  غم از بدنم ب هی کردمیکه بهشون وارد م  یکه با هر فشار   یخز دار  یها عروسک

 ....فیر  ت  م ونت  درد از دردام ب هی نداختمیم ی افسانه ا ِطیمح نیکه به ا  نگایه با 

 ...منو آروم کنه تونستینم نیتر اباال لذیر  چیه

اونو  یسورمه ا یکه ستاره ها  آی   یرهایآسمون با حر  هیشده بود،  ی   تزئ د یخورش ی  دست مبل که با انواره طال هی

 ...و از اون مرادتو بطلن   شر  زوونیبه حاللش آو  که دوست داشنر   یماه نقره ا هیاحاطه کرده بودن 

که نامردانه منو ترک کرد و رفت،   یشد، مرد گیشد، مرادم با مردم  گی د یخودآگاه با لمس اون ماه، مرادم با حم نا 

بود ... ماه و  نیا ر یتقد د ی.. شافتت  م د یکه نبا  ی  گذاشتم و رفت... رفت به سمت و سو  ازمند ین ازمیکه در اوج ن  یمرد

 ...مبل ول شدم ی   اول یرها کردم و رو 

 ...روم شدآ ذهنم

  ی   همچ یتو شکمم وعده  یو به بچه  دمیشکمم کش یبه رو  دسنر 
ر
 ...دادم ا یدن نیبودنش تو ا ی ندهیو تو آ اتاف

 ....و گذاشت جنت  اتاق ِ بهشنر  ِاسم

 ....افتن  یبود دست  که جننر   به راسنر  آره،

 ...در اتاق منو از افکارم دور کرد یصدا

 ...در ظاهر شد یدر آستانه  ی   قامت ِ شاه دمییگفیر  ِ بفرما  با 

 ...جا گرفت مییمبل روبه رو  یرسم ادب بلد شدم که منو به نشسیر  قانع کرد و رو  به

 :قهوه پرش خیر  یو با ر  نشست

 ن؟یت  ش ا یتلخ  _

 ؟چ   _

 :کرد و گفت  یبه قور  یجشمهاش به اشاره ا با 

 گم؟یقهوه رو م _
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 :گفتم  یلبخند با 

 ...نیت  ش _

 ...کرد  ر یمن رساز  یروبه رو  یو تو قهوه  شکر 

 :انداختم و گفتم دور و برم نگایه به

 ..قشنگه نجا یا یلیخ _

 :داد و گفت هی مبلش تک ِ ضمن حل کردنه شکر تو قهوه ش راحت به پشنر  یخنده ا با 

 ...میدرستش کرد وانیآره .. با ک _

 ...گفتگو خاتمه دادم  نیبه ا یلبخند با 

وع به پ ِیراحت بعد از خوردنه قهوه ش از رو  یلیخ  ... اتاق کرد ِیبه هر سو  یرو  ادهی مبلش بلند شد و رسر

 خوب..؟ _

 ...به چشمهاش چشم دوختم پرسشگر 

وع به تعر  ادشهی میاز انچه که قد خواد یدختر بچه به نام ِ پروانه که م هی یسر یساعت توم نیاز ا _ کنه و من   فیرسر

بدونم تابتونم  تی زندگ ِکیو پ کیج خواز یو بشنوه....رک بگم من م نیت  ش یقصه  هی خواد یدوست که م هی شمیم

 ..بهت کمک کنم

 :ترسو از چشمهام خوند، چرا که گفت نیو اون ا دمیترس

 نکهیبه شما کمک کنم، به ا خوامیو به شما ندارم، به عکس م ن  یآس چیپروانه خانوم من قصد رسوندن ه د ینیبب _

 
 

مثل  خوامیو م کنمیجسارت و نم نیکارو انجام بدم اما ا  نیا ممت   پنوتیبا علم ِ ه تونمیشه... من م نیت  براتون ش زندگ

که به   ستیدستم ن یا شهیت چیو ه نجامی...من امیایو کنار ب میو روانشناس با هم حرف بزن ضینه مر  قیدو تا رف

کنه پس آروم و   تونونابود یکه بخواد زندگ  ستیجا بند ن چیکه دانشجوام و دستم به ه  میپش  هیبزنم...من  شتونیر 

س  چیو بدونه ه د یمبل بشن یراحت رو   ....ی   بهتر بگم به برادرتون اعتمادکن ا یبه دوستتون  ترش ا یاستر

 ..م نشون داد هیاسم برادر برق ِ صدام به جرقه دراومد وصاعقه شو با گر  دنهیباشن

که   یهممونو داغ دار کرد و رفت، بردار  ی   تصادف ِ سخت و سنگ هیبا  شیکه تو اوج نوجوون  یز یپرو  ز،یپرو  برادرم

 ....بعد از رفتنه اون نابود شد میزندگ

 ....باعث شد اعتمادم بهش جلب شه و بگم ی   ارداه گفت، اما هم ی   ا یشگردش بود  دونمینم

 ...بگم

 ....برادرم برادر داشتم که ی   هیمن فقط  _

 ...حرفم تو اون لحظه نی...! آخر ی   ف و 

 :قرار گرفت و گفت مییمبل روبه رو  یزود خودشو به آرامش رسوند و رو  یلیبهت فرو رفت اما خ تو 
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وع م ی   خوب از هم _ چند سالش بود...و شما چند سالتون  وستیپ یزدی.... برادرتون که به رحمت امیکنیجا رسر

 ...بود

 ...دمینال شنوهیروبه رومه و داره حرفهامو م ز یپرو  نکهیشدم و با احساس ا هت  نقطه خ هی به

 ....م ادوارهیروزه اول ِ  از 

_  
 

تو خونه  ارو ت   چ نیبابام بود و ا یت  ام ی   اما حاج عبدلحس خواستیبزرگ و رنگارنگ م یدلم عروسک ها از بچه گ

دو سال از من بزرگتر بود و  ز یو مامان و بابام.... پرو  ز یبود، من و پرو  ینفر  4ش خواسیر  جرم بود.... خونواده مون 

 یوقتها که آرزو  بعیص   ا ی م،یدت   دور م اطیو تو ح شدمیموتورش م رهسوا د یبا ا ی کردمیم یتوپ باز  ز یبا پرو  د یمنم با

با دوستاش  شی باز  ِیو به تماشا نشستمیپشت ِ پنجره م د ی خونه باغ باهاشو داشتم، با ِاطیح یکردنه تو   یباز  ی   هم

ه حاچ   دادم،یبراش دست تکون م سیخ یو با چشمها نشستمیم  ...خواستیم هارو ت   چ نیا د ینبا چرا که دختر

 ارمت   کنه، خودم نم  یدعواش شد و گفت: پروانه دل داره، بزار باز  واقیع ِی روز با بابام مثل مردها هی ادمهی درست

 یکنم... طور   یباز  به گوشش نواخت و گفت: نزار خود تورم ی   شو یزندگ هیلیس ی   اما بابا اول وفته،یبهش ب چشم کیس

 ...فرستادمیدر غذا م رِ یاز ز  شبرا واشگیو من  خورد یدوسم داشت که دو روز غذا نم

و مثل بابا باهامون رفتار  خواستیهم مارو نم یاما به عکس مادر  سنت  به بچه هاشون م یلیدوران مامانا خ نیا تو 

دچار  و ماور به محبنر  کنهیکارو باهامون م  نیبدتر  دونستینم گهیلوسمون کنه، د خواستینم ....به نویعکرد یم

 ....کنهیم

 ی لهیها دوست دارن آبروشو به وس یلیو خ ستمین یآدِم عاد هیبزرگتر شدم، کم کم درک کردم که من فرزنِد  وقنر 

کت ها ن، کارخونه دار بود و با رسر ش بت 
  یدختر

 
به زور  خوندم،ینماز م د یبود... اوال به زور با یمکار در تعامل و ه بزرگ

و  الکرش تیو آ خوندمیندبه رو م یدعا د یبه زور با گرفتم،یم روزه د یبه زود با شدم،یظاهر م ا یتو مراسم اح د یبا

 شیآرا نکهیا ا ی دمیپوشیچادر م ار یکه بدونه اخت  ی....اما بعدها و به ندرت با خودم کنار اومدم، طور کردمیحفظ م

ب، بودن کسا شیآرا اد یما ز  یهرچند تو دهه  کردمینم یادیز 
ُ
 ...دنیست  م نکه خوب به خودشو   ی  متداول نبود اما خ

 ...و آروم تو جام جابجا شدم دمیکش  قر یعم نفس

 ....بودم که متوجه نشده بودم امیغرقه تو رو  نقدر یبرام آماده کرده بود، اما من ا ت   م یآب و رو  وانیل هی

 :رفته مو برگردوند و ادامه دادم لی تحل ِیقلپ از اون آب انرژ  هی

 غیگوشش و ت  یو کناره ها کرد یکوتاه م  یکرده، مثال موهاشو بکش   یت  تغ ز یپرو  کردمیبود که احساس م چند وقنر  _

شکسیر  ِ  یو مدام تو اتاق صدا کرد یدرس بخون اما اون گوش نم گفتیو م کرد یباهاش بحث م یلیبابا خ د،یکشیم

لش زمزم د یباباهم که فهم ومد،یم یت   چ خارج و تو گوشش خوند که حداقل دور از  یها هاز دستش خارج شده کنتر

 نیبود و ا 13بچه بودم اما خوب من  گمیشدنش برگرده، نم ت  هاش برسه و بعد از س یبه کثافت کار  طیمح نیا

بابا گفتم،  یاز نقشه  ز یرفتم و به پرو  کنهیبه پا م یرسر  حرفم چه نیبدونم ا نکهیبدونه ا کردم،یمسائلو هم درک نم

 قشر  هیاونم 
ر
خارج از کشور  یکرد، همه شونو بابا از سفرها  گیمامان  یها ن  یبه پا کرد که نگو.. تموم خونه رو با چ ف

 زجلوشو یبود ...بابا اولش فکر کرد مامان گفته اما بعد از متوجه شدنش و تو بدو ِ زدنش به من بود که پرو  دهیخر 

 بابا رو خنن   قیطر  نیوبه ا گفتهیکه داشته به مامان م  دهیبوده وشن سادهیگفت خودش گوش وا  داد یگرفت و با داد و ب

 ...کرد
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 هی.. نهت   م انو یو برام پ مونهیم شمیپ ز یپرو  نکهیخارج رفتنشم کنسل شد و منم خوشحال از ا بیترت نیبه ا خالصه

 گفتی گوگوش بود و م ِیعاشِق صدا شهیهم خوندم،یو من م د ت   داشت دستهاش که نگو... اون م ی  انوی پ ِینوا

 ...کردمیم ی  گوگوش برام بخون و منم باهاش هم نوا

 ....اومد ادمیبه  تمیموقع میزنگ گوش یباصدا

اشک به  خیر  یبود، ر  یامر عاد هی نیاشک تموم چهرمو در بر گرفت... ا هیسیرفت خ فمیکه به سمت ِ ک  دستم

 ...... واقعا مرد بودز ی... پرو  میتنها مرده زندگ یواسطه 

 ...و جواب دادم یی   چشکهام رس خورد پا یقطره اشک از گوشه  هیاون زمان،  ادهی به

 ...... با لکنت بهم فهموند که منتظرمه باهاش برم پارکبود  بهار 

   ی   شاه
 
 :بود لبخند تلخ زد و گفت اوردهین ونیبه م که تا اون لحظه حرف

 ...خوادیمشتقام ادامه شو بشنوم اما مغزه شماهم آرامش م نکهیبا ا هی امروز کاف ِ یبرا _

 ....نیکه بهم اعتماد کرد  خوشحالم

 ....اومدم ونت  کردم و از اون اتاق بازش تشکر   یلبخند با 

 ...زیراه همش به فکره کارم بودم، به فکره پرو  تو 

 ...داداشم کرد فکره تنها داداشم که ی   به

دراز شده ش به  یزود از دور دستها یلیراهمو به سمت بهشت زهرا کج کردم، بعد از رفتنه به قطعه ش خ ار یاخت ی  

 یهم گاهِ یجا یو دستشو گرفتم و رو  دمیسمتمو د
 

 ...نشستم شیو ابد شگ

 ...دم ِ گوشش زمزمه کردم آروم

 هیخت  دار بشه اما انگار  انتیاز جر  کیس  خواستمی... نمخواستمی...من نمزمیسالم تنها داداشم... سالم پرو  _

که به زور بهم   یدیاز همه خسته م از خودم از حم ز ی...پرو خونهیو حرفهاشو م ارهیروانشناس داره روانمو به دست م

 ...شد، از مامان از بابا ..حنر  لیتحم

 ..نکردم میبه روح ِ برادرم تقد جنجایل چیخاطر سکوت کردم و ه ی   بگم بهار ... به هم د ینچرخ زبونم

 ...تو یتو اما برا بود، ی   ی   دلم چن ر یتقر 

ش خ ی رو  ِدنیآرامشم د تنها   ....مامان اومدن و برگشیر   ا یبابا  اد یبود به احتمال ز  سیماهش بود که بدست اومد قت 

 ....به مقصد خونه روونه شدم نبار یو به حرکت دراوردم و ا ی   ماش گشتم،یبرم د یشده بود و با ر ید

من بود و من با اون زنده  هت   کردم چرا که اون همه چ  دا یتو بغل گرتم و از خسته بودنه ازش تنفر پ اقیبا اشت بهارمو 

 ...بودم

خنده م گرفته بود چرا که  کردمیبه بابا نگاه م ناز یو پر  ناز یمه مامان از تعجب به ر  یکامل خوردم، طور   یلیخ ناهارو 

و  ز یآره حتما از پرو  گرفتیاز کجا نشئت م دونمیخودمم تعجب کرده بودم رفتارم ناخودآگاه عوض شده بود و نم

 .....صحبت کردنه با اون بوده
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 ه؟یک _

 ...و برم یخانوم خوشگله م که اومدم زشت هارو بردارم وبدم به شهردار  هینه ..  ا ی کن  یمنم منم باز م _

 ...وارد شه ی   میزدم تا س فونو ی آ ِکیت یخنده ا با 

 ....بود ش با بهار ستودی   رابطه

 ...دواردور عادت کرد یرابطه  نیجو و به ا نیزود به ا یلیبار، بهارم خ هی یا هفته

در خوب جلوه دادنه همه  دوست بود که سیع هیخوده  هی نا یدوست نه ع هیکه مثل   شخص ِ نمونه بود، کیس هی اون

 ....کردیاوضاع م ِی 

در مقابلم قرار گرفت و با نازک کردن ِ پشت ِ چشمش باهام دست داد و آروم دم ِ گوشم  مزاچ   با یو ز  ی  خنده رو با 

 :دینال

 ....قهوه _

 ...ازم دور شد و بهارو تو آغوشش جا داد با چشمگ بعدم

 ...دمیو قهوه رو براش تدارک د میدیخند

 ..شدم قیجا خوش کرده بود بهش دق ی مبل ِ تک نفره ا ِیروبه روم رو  وقنر 

 ...خوشحال شیخوشحال یخوش حال بود... و من برا واقعا 

 خانواده کجان؟ _

 :دادم و گفتم هی مبلم تک ِپشنر  به

 ...کالس کنکور  نازمیبابا رسه کارو بارش، پر  د،یمامان خر  _

 ...بود که جاش واقعا خایل  رفت.. کیس ز یپرو  یذهنم به سمت  ناخودآگاه

 ...لب زمزمه کردم رِ یز 

 تو قت   زمیپرو  _

به سمت  ز یو منو از فکره پر  کرد یم سیع نطوربود،یهم شهیکردن شد، هم  یکرد و با بهار گرفتاه باز   دنیبه نشن تظاهر 

خودش  یتالش کنه برا د یو آدم با شهیبا زمان حل م داشت که هر مشکیل دهیمسئله عق نیخودش پاس بده، به ا

 
 

 ....و نخواهد بود ستین رفتن   اد یاز  ز یپرو  دونهیکه خودشم خوب م  دونمیکنه اما من م  زندگ

 :و گفتم دمیکش  قر یعم نفس

ا؟ _  چه خت 
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 :خودش رها کرد و گفت یچپش انداخت و بهارو به حالِ  بچه گونه  یپا یراستشو رو  یپا

 ....میدار  شیجشن در پ هی.... فقط سالمنر  چیه _

 :به خودش گرفت و گفت  منظورش اوردم که لحن ِ مغمویم ِدنیبه ابروام به هدف نفهم یا گره

 ....تولدمها نکهینباشه خانوم..مثل ا ادتی د یبا _

 کردم... قطاره ذهنمو به کاووش دراوردم، امروز چند شنبه ست؟  فکر 

 م؟یهست تو چه مایه ا ی

 ؟چه سایل از 

که انگار مورده   رهیبپذ مو ییکردم دلجو   سیع یشده باشم، با لبخند جیاندازه حواس پرت و گ نیکه تا ا  شهینم باورم

 ....جوابمو داد یش واقع شد و با لبخند قهیسل

 ...ایایب ما یخوشگل مثل قد یلیخ خوامیم _

 :و گفتم دمیخند

 ....چ                شم _

 ...میک شوهرت بد  یایبه چشم ب مردام هستنا پس سیع ی   بال... بب ی   _

 :بهار گفتم یبه سمت  یو با اشاره ا دمیرو شکمم کش دسنر 

 هندستون کنه ادهی لمیف دمی دو تا شکم با ِدنییبعد از زا _

 :زد و گفت چشمگ

 ....انیبه چشم م شتر یها ب وهیروزها ب نیا _

 ...میفعال که ما متاهل _

 :به رسش زد و گفت یبه اسم اوردن ِ متاهل تشر  با 

 ...گفتیبود از طالقت م روز یکه با شهربانو حرف زدم د  یبار  نیآخر  ،یاورد ادمی خوب شد گفنر  _

 :تر کرد بهار نشنوه و ادامه داد واشی صداوشو 

 ... شهیش ا ی اکیتر  کشه،یم ی   که هروئ  نهیمنظورم ا کشه؟یم یچه مواد د یحم دوی  یتو م گمیم _

 :قطع کردم و گفتم حرفشو 

 ...شهیش کنمیفکر م _

 :بهم چشم دوخت و گفت متفکر 
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 ی   و دو تا بچه هات مال خودتن ... بب کنهیم د ییتا تشو یعدم صالح مانت،یزود بعد از زا یلیباشه دادگاه خ شهیاگه ش _

  ی   تو به شاه هت   همه چ د یپروانه تو با
 

آقا حسام بزرگ شده و خوب  شیاما پ هی ترم هفت ِیدانشجو  هیدرسته اون  ،بگ

که رفتارهاش   نیاز کتک هات بگو، از ا ی   بب ه،یبه تو کمک بزرگ نیمامانشو ملتفت کنه وا تونهیبه فنش وارده، اون م

  هیمثال چرا بهار لکنت گرفته، چرا تو  نکهیا ا یبوده،  عد از مواد چه شکیلب
 

 ضیو رفتارات ضد نق گرفنر   مدت افشدگ

 .... یبه نظره من که اگه به جا ه،ت  سالمت ِ روانم برات بگ گوایه  هیتونست  ی   شاه د یشدن...شا

 :کرد و دوباره به حرف اومد  سکوت

 یراحت م یلیخ ش،ینیبب ز یپرو  یبه جا _
 

 ...ی   بب ز ی... پس اونو پرو گ

د دستسهامو   :تو دستهاش گرفت و فشر

 ...من به فکرتم کنمیخواهش م _

 .بگو تا بتونن تورو صاحب ِ بچه هات بکی    ازهمش

 :شدم...بحث و با گقتنه هت  رسدِ  جلوم خ یبار به قهوه  نیدادم و ا هیتک دوباره

 ...گم شده  د یحم _

 :گذشته ش گفت  ی نهیکردم اما اون با داشتنه ک  عوض

 ....اقتیل نامرد ه ی   ی کهیمرد هت  بهتر بره بم _

 ....تلخ جوابشو دادم یلبخند با 

 ....روم یتلخ و رسده جلو  یقهوه  هیمثل  تلخ

 ....بودنم د یحم تلخ ِ ی   یتموم ِ روزها مثل

 ...عن  ی نیو ا هت  گیرو نم هیخوبه چون احضار  یلیاگه گم شده باشه خ یپر  _

 ........نمیو بب د یبه سمت حم دمی ام ِیکور سو   نیباال گرفتم تا آخر  رسمو 

 ....طالق ِ زودهنگام _

 ...اسیو  یدینا ام دوباره

 ...؟ا یخدا چرا 

 گمش کنم؟  د یچرا حاال با ؟از من دورش کن   یخوایم شدمیو عاشقش م کردمیعادت م د یحاال که داشتم به حم چرا 

 ...بره د یوکال و مشارورا رو دارم با نیحاال که خونواده مو دارم، دوستامو دارم، بهتر  چرا 

 !!!!...چرا

 ...گله کنم  ی   میس شیپ تونستمینم

 بگم؟ چ   از 
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 تنگ شده که نامرده؟ کیس  یکه دلم برا  نیا از 

 و کرده که بچه شو به لکنت دچار کرد؟ کیس  یدلم هوا نکهیا ا ی

 خوش عطرش بگم؟ از کدوم...؟ یها از هم آغوشر  ا ی

 ...کرد  ن  یشونه هام سنگ یرو  دسنر 

 .... گاهش بود  هیتک ن  یسنگ شهیبود مثل هم ی   میس

  یشونه هارو داده که بنداز  نیوقتها خدا ا ... بعیص  الیخیاما ب زمیعز  یدار  چه احساش دونمیم _
 

 ...الیخیب باال و بگ

 :و گفت د یکش  قر یعم نفس

 هیپارت یجور با هیدعوتن  نامییشهربانو  کارت بدم، راسنر   د یجاهارو با یلیبرم خ د یجان اما من با یپر  د یببخش یلیخ _

ِ  نیایآقا حسامم هست بهارو خوشگل کن باهم ب  خودم...؟ باشه آچ 

 ....کردم  د ییبارستا

 ...رفت رها کرد و  یدوار ی موهام نواخت و با دستهاش منو به سمت ام ِیرو  یا بوسه

 ... شد گیچشمهام  ی نهفته  ِی اشکها ِخیر  یتق ِ رفتنش با ر  یصدا

 .... هام بلند شد آخ

 ....کنهیم اظهار به خوشبخنر  دها یمادرش چقدر بدبخته و به حت  و با د یفهمیم د یتو گلوم چرا که بهار نبا اما 

م یا هیدارم و چه تخل اجیاحت هیتخل هیکردم به   احساس  ...بهتر از دفتر

 ...خدا بنام

.. 

 ...از غم گفتم انیتا پا و 

هام با پا ِی ها انیکاش پا  چه گفتن   اما   ....که  فیاما ح شد یغم هام تمام م یها انیدفتر

 .....شهینم

 

 

 ...چه ناز شد قربونش برم یآهان خوشگلم وا نتت،یرستو باال کن مامان بب _

 :دیم محاضه کرد و آروم نالکج کرد و خودشو تو بغل  رسشو 

 ...ممم..مرش_

 ...رو پاشوندم یا هت   لکنت ِ بهار زدم و به روش لبخنده ت ِی مهار ِ بغضم در ازا ِیبرا قر یعم نفس
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و اونو کناره خودم  دمیپدرشم به لباسش پاش یپاش کردم و عطره مورده عالقه  شو ت   پاشنه بلنده نوک ت یها کفش

 ....آماده نگه داشتم

 ..دمیاز رنگ قرمز پش ی  با رگه ها و مشگ ی بلند ِ خاکستر  ِماکیس هی خودم

 شکِم تازه بزرگ شده م  ِیچون از باال تنگ بود و رو  ومد،یخوشم م نشییداشت اما در کل از قسمت پا گیخوره ش تن

 ....اشتت   م شیو اندام و به نما شد یشکل باز م به طوره کامل مایه یی   اما از پا د یگشاد مش  کیم

تو حق ِ  بیسر  دهید با یز  د یبرو... تو با با یم وارد شد که : ز  یا شهیتلنگر به قلب ِ ش هیبود اما ته ِ دلم  ن  یعج احساس

 .... یشدن و دار  دهید با یز 

بهم  هت  به بهار نگاه کردم، خ مملو از خوشر  و با نگایه دمیپاش نهینگاهمو به آ نیآخر  یکارو تموم شد با لبخند  وقنر 

 بود؟ چ   لشیدل دونمی.. م کرد ینگاه م

 هیکوچولوش   یبشه و با دستها نهیبیوقت نم چیکه ه  ی  به لبخندها هت  خ دمیبا ده،یمامانشو ند یوقته خنده ها یلیخ

 :از ته دلش آه بکشه و بگه در ی    ی   ِی مامانشو تو دستش خفه کنه و با بوها ِیطره از موها

َپَپ..س؟ یایم گ  دا...دادا...شر  _
َ
 ....پ

 :دمیکردم و تو گوشش نال  کیگرفتم و چشمهامو به نشونه حساب کردن بار   دستشو 

 ...روز 180 شهیماه م 6... صت  کن   گهیماه د 6حدودا  د یاوممممم با _

 :دیکرد و پرس  ت   به چشمم ت نگاهشو 

..ه تا ب عن  ی _
َ
د
َ
د
َ
؟یاز د  شتر

 :و با بلند کردنش رو شونم گفتم دمیخند

 ....تا 10از  شتر یب یلیآره جونه ممان.. آره همه کسم... خ_

لش م ادهیپ کرد یشونم تقال م رو   ....کردمیشه و من همونجا با تموم ِ قدرتم کنتر

 ..شد هت  مامان متعجب بهمون خ ونت  ب میاز اتاق اومد وقنر 

 ...دیشونه هام د یبهارو باال نکهیکرد اما به محض به ا  مونییرایا لبخند پذب اولش

 :دیو غر  د یبهم کوب دستاشو 

 !!!!!!!!...تو شکمت یبچه  ،یمادر  یی   بزارش پا یپر  _

با  د ت   که ازبس تقال کرده بود نفس نفس م  کردم و بهارم از اون باال در حایل  و با حالت دو ازش خداحافیط   دمیخند

 ....گذاشت  یرو تو خمار  یمادر  یبا یبا ِی دستاش به نشونه  ِی اشاره 

 ...سونهت  رو به نوش ِ جونم م یچه نوچ نوچ ها دمی رسمو نگاه نکردم و ند ِپشت

 ...دمینه... اما من خند ه؟یبیعج هت   چ یلی... آره ... خدمیجاش از ته دلم خند به

 ...دمیجلو گذاشتم...درو بستم و کمرمو صاف کرد و پشتشو مال ی   تو ماش بهارو 
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 ...شده ها ی   به تخته بچه مم خوب سنگ بزنم

 ...توجه مو جلب کرد فونیاز پشت ِ آ کیس  یصدا

 ....و خودم به طرف ِ صدا رفتم نهیبهار اشاره کردم بش به

 ...دمیو د د یحم کهی در کوچ ِتو چشیم از 

 ...دمی شب د ِایهیاز س یو در حاله ا کشیندام ِ بار فقط ا دمشیدینم کامل

 ...با زنم حرف بزنم خوامیتورو خدا حاج خانوم ....من م _

 ....کردیم تیحکا مثل نگاهش مخمور بود و از اون زهره لعننر  صداش

 ....دادگاه رو نگرفته بود ِی گم شده بود و نامه   د یکردم آخه حم  تعجب

 ...نمشی زود ممکنه بب ِیبه زود دونستی... اما صد در صد مد یدیمنو نم یبود مادر  کیشکر چون هوا کامال تار  خدارو 

 ...نتتیصورت بب نینزار بهار با ا ونت  ب اد یداره م ی... پر ی   برم تو رو به حس د ینه حم _

 ..مارمیمگه چشمه؟ من ب _

 ...باال د یکرد و دماغشو کش  ن  یف

 ...شدمیاشتم با صداش آروم ماما من د بهیعج

 ....آرامش که تاحاال نداشتم هی

که چقدر دلتنگش بودم، چه خوب چه بد اون مرده من بود...   دمیداشتم، فهم از یچقدر به زهره صداش ن دمیفهم

 .... زنش بجنگه ِیمردانه برا خواد ینامرد باشه م خواد یحاال م

 ... از پشت شونه هامو نوازش داد  دسنر  ِگریم

 ...نهیوضع بب نیمادرانه م بهم هجوم اوردن و نزاشتم باباشو با ا یبهار تمام ِ حس ها دنهیاما با د دمیترس اولش

 ....میبرگشت ی   کردم و با دو به طرف ماش  بلندش

 ....ستیمرده من ن گهی... اون د خواستمینم

 ...زدم موتیر 

 ..دت   پرپر م قلبم

 .... تپشش منو به عرق کردن انداخته بود ِیصدا

 ...بود ن  یعج حال

 ...یجا کرد "نه" تو ی   گفتیداشته باشم، اما عقلم م دو یحم د یبا کردمیم احساس
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 دهیداشتمش گاز دادم و اون هاج و واج با اون کمره خم ر یبغل تو تصو  ی نهیکه از آ  و با رسعت در حایل دمیکش  نفیس

 ....ش به من چشم داشت

 ...دمید بهارو 

 ...دیدیشده بود به سمت پشت و بهارشو م خم

 ....کرد  سکوت

وع به غرش م شهیم ت  اگه حرف بزنه مامان پروانه ش ش د یفهم  .کنهیو رسر

 یکار بهار   یجهان پوشوندم تا حداقل جلو  د یآهنگ شاد از ام هیاومدنو داشیر  با  ونت  به ب لیکه م  مزاحیم یاشکها

 ....نکرده باشم

اراده با دست پاهامو ماساژ دادم و لب  ی   میدیرس که وقنر   ی  رسعتمو کردم، تا جا میخوب از خونمون دور شد وقنر 

 ....روا کردم یدیخسته نباش نهیترک خوردمو با لبهام تر کردم و به خودم تو آ یها

 ...بودم ومدهین ی   میس یوقت بود خونه  یلیخ

  انسالشیبود و با مامان بزرگِ  م شیخونه ارِث پدر  نیا
 

 ...کردنیم اونجا زندگ

خونه گذاشت، اما خوب مامان بزرگش زِن  نیپا به ا یکه از رسه ناچار   یروز  ادمه،یپدرو مادرشدنشو خوب  ی   هنوز 

 ....شدیم دا یپ انسالی م ِی زن ها ِیتو همه  نیبود و ا مقدار مقررایر  هینبود فقط  یبد

 ...بردم شی خونش پ ِنگیپارک کیو تا نزد ی   ماش

 ....نموند نمیماش یبرا ی  ها جا لیازدحام ِ اتومب بخاطره

 ...کردم  ادهیپ بهارو 

 ....دمیپله ها د یباال نهیو دست به س ی   میس

اب   شال مخق   ِر یبه تنش بود، موهاشو ز  ن  ی ک ِیسیانگل قهی  ِشیمی  ِلباس خوب به  شو یکرده بود و من فقط رنگ ِ رسر

 ....دمیچشم د

 ساده رو  ِی   میاما من س ومد یم شتر یداده بود و به چشم ب شیت  به چهره داشت که خوب صد البته تغ ی تند ِ شیآرا

 .....تشیو موقع افهی... همه اونو به خاطره اخالقش دوست داشیر  نه بخاطره قدمیپسندیم شتر یب

 ...و بدو به طرفش رفت د یکش  ق  ی خف ِغیج از خوشحایل دنشیبا د بهار 

 :دیبا غر نال ی   میکه س  د یو بوس ی   میس نقدر یا

ااااااا کن  ی*ک میبابا... ت * ح* ر* مینکن خورد _  ...آدمو دختر

 ....راحت کردم ی   میاز خوب بودنه حالِ  س الشو یخ یَمنگ نگام کرد که با لبخند بهار 

 ....حرکاتش شک داشتم نیراستش خودمم تو خوب بودنه حالش با ا وهللا

 ...دیپله ها به گوشم رس یخانوم(( از باالها نتیمامان بزرگش)) ز  یصدا
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 ...دمشیدیبود نم دمی د ِیجلو  ی   میس چون

 ...خانوم دادم نتیو بهار به ز  ی   میبلند کردم و نگاهمو از س رسمو 

ندشو رو  یموها
ُ
و به  ی  بای ز  ِکه با رنگ موهاش هارموی    توی  یبه رقص دراورده بود .. کت و دامن ِ ز شونه هاش  یِبل

 ...رنگ دراورده بود

 ...رو داشت ی  بایهنوز برق ِ ز  شیعسل چشمهاش

 ....دمیجلوم ظاهر شد نزاشتم خم شه و دستشو بوس نشیبلور  یعصا با 

 ....تو میتعارفم کرد بر  یو با لبخند د یموهام کش یرو  دسنر 

 ...دمیو شن ی   می س ِیگوشم صدا  پشت

 ؟یایب د یاز همه تو با رتر ید ینامرد یلی؟خیتا حاال کجا بود _

 ...دمیم حیبخدا نتونستم ... توض د یببخش _

 ...میتن وارد شد4جمع کرد و ادامو دراورد و با خنده هر  لباشو 

 ...خانوم نتیو ز  ی   میبهار، س منو 

 

 

 آشت   خونه که از دور تو روح ِ آدم  ِیها یوار یخونه رو عوض کرده بود، از مبلمان ها گرفته تا کاغذ د لهی وسا ِتمام

 ....شدینواخته م

خانوم بدِو  نتیرها کرد... دستمو گرفت و منم دست ِ بهارو، ز  یی   چشمک به سمتم اومد و بهارو کنارم به سمت ِ پا با 

 ...رفت شیمیقد یدوستها ی مارو ترک کرد و به سو  ِیورود به سالن هردو 

که هنوز با   خانوم بود، مرده کهنسایل نتیبرادر ِ ز  یمرتضو  یکردم، آقا  دار یکه اونجا باهاشون د  یخانواده ا ی   اول

 عطش  ِیکه حاض  بودم تو بغلش تا صبح مشممو از بو   پوشر  کیبه همراه خانوم ش کرد یکراواته جوون پسندش رس م

 ...کنمپر  

،  هیاز پرورشگاه  بیترت نیبه ا شدن،یعاشقه هم بودن اما بچه دار نم یلیبودم خ دهیشن ی   میس از  پش  هیبچه گرفیر 

 ..به نام ِ ارسالن

  یوافر  یعالقه  شناختمش،ینشونه م نیبه ا بود که در حالته کیل یقد بلندو چهارشونه ا پشه
 

 به خواننده گ

 ...داشیر  

 ...بهارم با لبخند جواب ِ محبتشو داد د،ینگاه کرد و آروم لپشو کش تیبهار با تهن به

ه نازم برم که م الیه  ...و اشاره جواب ِ طرفشو بده ما یکجا حرف بزنه و کجا با ا  دونهیقربونه دختر
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که فقط نک ِ   اسالیم مغرور و متکت  با حجای   بود، زی   ی   می س ِیعمو  ف،یظر  یآقا یخونواده، خونواده  ی   دوم

 ...بود سالم کردم دا یپ شینیب

اعالم  یو اگرم حاال اومدن فقط برا شدنیمراسم ها حاض  نم نیتا پش داشت که هردو طلبه بودن و البته تو ا دو 

 ....شنیگذشته محو م  یها دار یزود مثل د یلیحضوره و خ

 ....کم دور تا دور ِ سالن و جمع و جور سالم کردم  کم

 ...بود وانیک  می نگاهش به سمتش رفت ِن  یکه با سنگنفر   نیآخر 

و ش همون  هت  مردونه و آقا منشانه تو چشم هام خ یلیکه به دستش بود خ  یبلند هی پا ِوانیکه با ل  طونیجوون رسر

 ....شده بود

 ...شدم و دست ِ بهارمو محکم تر گرفتم ذوب

 ...وانیبود و پشش که پشتش به ما بود و روش به ک خانوم فرچ   کنارش

 ....به طوره کامل به سمت عقب برگشت ی   شاه وانی ک ِی ابرو  ِ یباال رونده  یاشاره ها با 

چشم بر  کی اسیبه مق یجوابشو دادم... فور  ی سالم خم کرد، منم با لبخند ِیژکوند رسشو به نشونه  یلبخند با 

 ...روبه بهار مردمک هاش معطوف شد شد و  هت  هم زدن به دستم خ

 ....شدم اما خودمو جمع و جور کردم و کنارشون حاض  شدم متعجب

 ...یو با شکوه حاض  شد با یچه ز  زمی_ سالم عز  فرچ   خانوم

 ... خم کردم رسمو 

 ...نیممنون لطف دار  _

 :راغب به باال رفیر  کردمو گفتم سالم با خانوم فرچ   ی بهارو برا ِدست

م بهار _  ...دختر

دست داد، با وقار اجازه داد گونه شو ببوسه و  درست باالتر از سنش رفتار کرد و مودبانه با خانوم ِ فرچ   نانهیمت بهار 

 ....خطاب کنه یاتور ینیو م با یاونو ز 

 ...کردم  طونیش ِی جمعِ  اون پشه  حواسمو از خانوم فرچ   وانی ک ِیصدا با 

 نیو بدون ِ شک تو ا اورد یرو به زانو در م یکه هر دختر   ی  ... از هموناد ت   پشونه موج م یها طنتیچشمهاش ش ته

 ....جمع کم نبودن

  فاخر؟ ِیبانو  ی_ چطور وانیک

 ...  ابروام به وجود اومد ِانیم یبند

 ؟یشما چطور  _

  هیو شما بسم هللا که  میکه ما جن شد  نیمثل ا میما خوب _
 

 ....یت  گینم ا یت  از ما فرنگ فق رسایع
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 ...دمیاراده خند ی  

 ..می احوالتون دورادور هست ِیایجو  د یدار  ار یشما اخت ه؟یحرفها چ نیا _

 ..شد و زوم کرد هت  به لبهام خ متعجب

 ؟یدیپرس از گ _

 ...خودش کرد ونهیازم دفاع کرد و منو مد ی   سوالش هول شدم و در صدد جواب دادن پس اومدم که شاه از 

سهیاز من مرتب م _  .. ت 

د که  یدندوناشو رو  حریص   وانیک  عن  یهم فشر
 

 ...یکرد  بسته هرچقدر خوشمزه گ

 :گفت  کرد،یکه بهش نگاه م  در حایل یو جد  دو لحن ِ شوچ   ِی   ب یاون از رو نرفت و با پوزخند اما 

 ...؟چرا به من نگفنر  در ثای   خوره؟یبه تو...؟ آخه تو کجات به من م _

 ...ققهقه ش باال نره یخشک صدا با یجمع بزرگ تقر  نیدهنشو گرفته بود تا تو ا ِی جلو  فرچ   خانوم

 ..ستیجاش ن نجا یبسه بچه ها ا _

 :گذاشت و گفت  خانوم فرچ   یدستها یدستشو رو  ی   میس

 ...بزار راحت باشن _

 :بچه گونه گفت تشکر کرد و روبه بهار با لحن   ی   میاز س یبود با لبخند نر یموقع ی   که انگار منتظر همچ  وانیک

 ؟کن  یکوچولو با من ازدواج م _

 ...از سوالش جا خورد وخودشو به دامن ِ لباسم چسبوند بهار 

 ...یمشکل دار  از نظر روانشناش گمیکه م  کن  یکارارو م  ی   _ همی   شاه

س _ کیسی   روبه شاه وانیک  ...دیاز شما خائن سوال نت 

 ..به صورتش نگاه کرد متعجب ی   شاه

 ؟خوی   وان؟یک _

 :دستش کرد و گفت وانیبه ل یا اشاره

 ؟یرسو کرد  آب مواده الکیل ِینکنه به جا _

 :به ظاهر مستانه زد و گفت یقهقه ا وانیک

 ؟کن  یفکر م تو چ   _

 ...یدیجلوه ش م ت الکیل هیاما تو با روح الکیِل  ت  غ دی  ی_ که نوشی   شاه

ل کردم خنده  ....م باال گرفت...اما خودمو کنتر
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 ...قشنگ و حساب شده جوابشو داد یلیخ

 :گفت  ساختن   با اخیم وانیک

 ...نه بابا _

 _ زن بابای   شاه

 _ ندارموانیک

 م؟ت  برات بگ یخوای_ می   شاه

 ت  خودم بگ ی_ براوانیک

 ...تکون داد یدیق رسشو از ی   ی   شاه

 ....نیقزو  یتو به سنگ پا _

 ؟زگ گمی_ موانیک

 ی_ می   شاه
 

 ..گ

 ...؟ت  _ برو بموانیک

 ی_می   شاه
 

 ..گ

 _ برو بتمرگ...؟وانیک

 ی_ می   شاه
 

 ...گ

 ...مادرانه ش هردوشون و ساکت کرد یبا خنده  فرچ   خانوم

 ..خودش بود گی_ همون ز فرچ   خانوم

 :گفت  کرد یکه لبخندشو جمع م  در حایل ی   شاه

 ...گینه ز  ،مامان ِ حقوق دانم ِزگ_

 ...و با اشاره به در سالن حواسه همه رو با اونجا کشوند د یبا رسه شالش خند فرچ   خانوم

 ....دور شناختمش، آقا حسام از 

ش حیبه طرفش رفت اما من ترج با عذر خوایه ی   میس کنم بنا بر   دادم بمونم تا خودش که اومد منم سالم و احوالت 

 ...لیدل چند 

 بچه م شد یم تیبهار باهام بود و اذ نکهیا ی   اول

 من صاحب جشن نبودم نکهیا دوم

 ...ترک کرد شد یجمع و نم نیا نکهیا سوم
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ش بعد   ...کردن  فیو تعر  د یبا آقا حسام همه از بهار تمج از سالم و احوالت 

 ....کردیهاشون با لبخند و گفیر  ِ ممنون تشکر م فیموقرانه به تعر  یلیخ بهارم

 ...پرداختم لیو من تازه به تحل میتعارف جمع همه نشست با 

 کم رنگ و فرنگ پسند و کاله ِ کج ِ  ِصوریر  یبا لباسِ  مردونه  وانیک  ،حسام کت و شلواره خوش دوخت شکالیر  آقا 

مندانه و شاه  ....حاض  شده بودن یخاکستر  یبکار رفته  ینخ ها خوش دوخت با  با کت و شلواره مشگ نمیهت 

 ...راه رفیر  نبود یجا گهیرفته سالن متجمع شد و د رفته

 ...رقص و بزن و بکوب نبود، جشن ِ بزرگ و رسیم گهید یجشن ها مثل

که پر از توپ شده بود و   کی کوچ ِاستخر آی   هیبود...  وستهیکه بهارم به اونا پ  یباز  یجا مخصوص ِ بچه ها بود برا هی

 ...گوشه ش جا خوش کرده بودن  هیهرکدوم 

 ...تراس و کرد یبا چشمهاش بهم اشاره  که خانوم فرچ    فتت  کم کم داشت حوصله م رس م  گهید

 دار یبه خواب رفته رو دوباره ب یها رگیو مو  شد یبرتنه آدم نواخته م یآبان رسد و سخت همچون رعد ِی  هیت    پا ِیهوا

 ..دکر یم

 .... مفرط ِهوشر  ی   هیخواب، از  هی از 

 ... هوا دعوت کردم ِ به سالچ   پاهامو 

 ....رو از لبهام جدا کرد یندیآخِ  خوشا د یکه به مِچ پاهام تاب  یسوز 

 ....رسد ِ تراس داد یبه آهن ها هیو اونم مثل من تک د یبعد از من رس شهربانو 

 ...زد لبخند 

 خانوم؟ ی_ چطور شهربانو

 ...دمیو د ی   کنار رفته شاه  ی پرده  ِ ی   تکون دادم...پشت ِ رسم و نگاه کردم... از ب رسمو 

 ....دت   حرف م وانیبه تراس و لبهاش به ک چشمهاش

 ... برگردوندم رسمو 

 ...گذرهیخوبم ... م _

  یمرد .. ی   سنر یخوب ن دونمیم _
 

 ...گه مردت نامرد باشه  حنر  مونهیم مثل آوارگ

 ...دادم بهش نگاه نکنم حیترج

 اون جنت واقعا تنگ شده بود احساس  ِیچرا اما دلم برا دونمیو نرفتم، نم روانشناش یبود جلسه  یهفته ا چند 

از گذشته م حرف  سخنر  یکه نه حداقل به کم تر از واژه   به راحنر  تونمیندارم و م غیم چیتو اون بهشت ه کردمیم

 ...بزنم
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 ....نداشتم شناخنر  کرده باشه.. آخه من واقعا از علوم روانشناش  مت   پنوتیمنو ه ی   اهواقعا ش د یشا دونمینم

 ست درسته؟ شهیشوهرت مبتال به ش گفتیم ی   میکه س  ینجور ی_ اشهربانو

 ... در خشکم زد ِیاز اون باال جلو  د یحم دنهیبگم بله که با د خواستم

 .... منتظره جواب ِ مد ِ نظرش بود اما من شهربانو 

 ....توجه به سوال ِ اون زن نقطه ی   هیبه  معطوف

 ... لب زمزمه کردم ِر یز 

 دیح م_

 ....ستادی در ا ِی جلو  ِی دهیمرده خم ی نگاهمو دنبال کرد و رو  ِرد 

 ...رسوندم یی   اونجا رو ترک کردم و خودمو به پا و صدا زد اما من به آی   ی   میس

رو به عهده   نگایه ِلیاما من خرد تراز اون بودم که تحل کنهیم ن  یسنگ کلمی ه ِیرو  ی  راه چشمها ی   کردم ب  احساس

 ...مت  بگ

 ...در برگرفت اما بازم خودمو رها کردم فمو ینح ِی شونه  دسنر 

 ...کرد و دستم به نرده ها بند شد  ت  گ  ی   زم یکفش ِ رو   ی   پشت ِ اول پام

 ...قرار گرفتم ی   فرار و پروانه خانوم ِ شاه ی   می س ِ یپر  یشدم و دربرابره پر  بلند 

 ...زهیو به هم بر  ی   میجشن ِ س خواستمیمات شده بودم که نم د یحم دنهیبا د چنای  

 ...بره کردمیردش م د یازش ساخته بود با ی... االن حالش خوب نبود و هرکار شناختمیو خوب م د یحم من

 ...خسته م ا یمثل ِ من... خدا ی به زنها  ِیوا یشوهر... ا نیه من با اب ِی وا یا

 دوست  ِیو تنها لخته  نهیصحنه ها رو بب نیبچه م ا خواستمیو به سمتش رفتم....نم دمیشکمم کش یرو  شالمو 

ستیاز جنس ِ خون تو شکمم و از دست بدم... من سه ماهم بود و بچه م م داشتن   هرچند ناخواسته بود اما االن  دمیت 

  کیتپش ِ قلبش قلبمو تحر  یو صدا د ت   نبض م خواستن  
 

 ....کردیکردن م  به زندگ

 ....قدم به سمتم اومد هی دنمید با 

 ...دمیکردم و اونوهم به اجبار به اونجا کش  میقا  پشنر  ِاطیپشت ِ درخت ِ باالبلنده ح خودمو 

ل کنم، دستمو رو  نستمتو ینم دم،ت   نفس نفس م دنمیدو  براثر  م گذاشتم و چند نفس  نهیس یقفسه  یخودمو کنتر

 ...دمیکش  ای  یپ قیعم

1 

2 

3 
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 ....مردونه شو دور ِ مچ ِ دستم حلقه کرد یدستها د ینفس زدنم حم ی   سوم رسه

 .... من ِیپر  _

 ...ونت  ب دمیبه شدت از تو دستهاش کش دستمو 

 ....نمیمیس یبه تو گفت من خونه  اصال گ نجا یا یچرا اومد ؟یخوایم چ  _

 ....اوردیبرعکس دلمو به درد م کرد،یخنده ش دلمو آب نم گهی.... اما دد یخند

  خوامیاومدم دنبال زنم... م _
 

 ...دوباره باهم زندگ

 ...قطع کردم یبا پوزخند حرفشو 

_  
 

  یبرا کن  یتنو واقعا فکر م ؟زندگ
 

 ت؟ت  خوش غ آقا؟ آره یساخته بود من و بچه ت زندگ

 ...واریبه جانبم کج کرد و با دستهاش منو چسبوند به د رسشو 

 ....رو ازم گرفت ی هر کار  ِار ی گوشم اخت ِر ی خمارش ز  ِیاونو از خودم دور کنم که صدا خواستمیم

 ....ادیاون مردک م ی....صداسسسسیه _

 شناختیکه اونو م  یمردک طور  گفتیم ی   بود اما چرا به شاه ی   شاه یبهش چشم دوختم؟ مردک.... صدا متعجب

 ....برام سوال بود

  تونمینم گهیاومدم بهت بگم من د د ی.. بزار برم حم اد یب _
 

خرج منو بچه ت بر  یاز عهده  توی  یکنم تو نم  باهات زندگ

 ...یایب

 ..افتاده نجا یا یفقط خرج؟ نکنه چشمت به مردا_

 ....رسش به دوران افتاد یا هی ثان ِو به صورتش نواختم که یط یا دهیاما کش گ  دمینفهم ؟یچطور  دمینفهم

 .... هاش نبود چهیقبال زود تو ماه مثل

 یکه  _
 

 ...یم شد َایع

 ..... تو صورتش انداختم تق  

 ی _
 

 ....ونت  گمشو ب  نجا یو هفت جد و آبادت ... برو از ا خودیر  ایع

قدم ِ بلند و  هی خودمو خودشو با  ِی   ب یدم اما دوباره فاصله خورد خودمو ازش جدا کرده بو  یلیفرصت که س نیا تو 

 :و مصمم گفت یجد نبار یپر کرد و ا عی    رس 

 ...تو گوشات فرو کن نو ی.. ا یایب کیس  هت  گ  ارمت   نم _

 ...نزاشت جواب ِ چرت و پرت هاشو بدم ی   میس یصدا

 نیا دونستمیگذاشتم بره کمپ و خودشو محک بزنه اما نم  دمینکردم، بلکه براش جنگ انتیبهش خ چوقتیه من

رمه نه به نفعم دونیم  ...دادنم به ض 
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 ....دیحم یعرضه شد ی   چقدر 

 ....منه.. خاک بر اون رست ی کیبرادره کوچ یاون جا ن  یبیهم طراز م ی   بر رست که منو با شاه خاک

 ....زده بود بشیغ د یاومد حم ی   میس وقنر 

 ؟یپر  _ خوی  ی   میس

 ...تکون دادم رسمو 

  یرو 
 

 ....نشستم تخته سنگ

 ....کوتاهش قرار دادم  یها ی    چ ِیو زدم باال و رسمو رو  دامن

 ...دیاشکم بار  یقطره  ی   اول

 ....و نمناک بود یابر  شهیشمال هم ی    من ع ِباروی   یچشمها

 ....دیبخشیدل ِ منو خون م نجا یو ا د یبخشیو طراوت م ی   زم اونجا 

 ....قسمت از شبم بود نیحرارت بخش ا ی   می گرم ِ س ِدست

 :دمیبلند نکردم و تو همون حالت نال رسمو 

 ...من هنوزم دوسش دارم ی   میس _

 ...دونمیم _

 ....بغض آلود بود صداش

 ....کردیم ی  آوا نما  شخیص ِی رِد پا ِ ر یز  ییت   پا ی خش خش برگ ها ِیصدا

 ...حس کردم میچند قدم یحسام و درست در فاصله  ی مردونه  ِیرسمو بلند نکرده بودم که صدا هنوز 

 :گفت  ی   میس

 ....میایما م د ییبفرما ن؟یدیآقا حسام چرا زحمت کش _

 ...دمت   شوهره پروانه خانوم حرف م د یمن داشتم با آقا حم دمیزحمت نکش _

 ....کردیبه دامنم پخش م شو یو نوِر خاکستر  د ت   م ونت  داشت از حدقه ب ر یاون ز  چشمام

 ...دیلرز یشونه هام نم گهید

 :گفت  یاز لجباز  یو عار  انهیعام ماهر با زبوی   روشناس

نش ها یباال و اون انژر  ار یپش رستو آروم ب یآروم شد دونمیباهات حرف بزنم ... م خوامیپروانه من م _
ُ
و  منق   یو ک

 ....منتظرتم  پشنر  ِاطیتو ح از خودت دور کن....اگه خواسنر 

 ...بلند نکردم رسمو 
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به  یدرنگ بلند کردم که چشم ها  قدم هاش و با خش خش کردن ِ برگ ها بهم اطالع داد، رسمو ی   ِیصدا وقنر 

 ....قفل شد جووی   مشِگ  یخاکستر نشسته م تو دو جفت چشم ها

 ....؟کرد یم کار یچ نجا یا ی   شاه

 حسام نبود...؟ مگه

 :بدم، گفت هیدارم از تعجب کم مونده چشمهامو بهش هد د ید وقنر 

 ....رفیر   ی   میعمو و حسام و س _

مانه حرف هاتونو شن وار یپشت ِ د منم  ....دمیبودم و ناخواسته اما محتر

مانه؟ _  محتر

 ....شدیآره چون مربوط به کارم م _

 .... صورتم پاک کرم یمزاحممو از رو  یها اشمک

اقِ  سمع مربوط به کارتون م _  شه؟یاستر

 :لبش گفت یخنده به گوشه  ز یر  هیخم کرد و با دادن ِ  به جهنر  رسشو 

 ....ب         له _

 ....باال انداختم یلیم با ی   ابروهامو 

 

 

 ....باال انداختم یلیم با ی   ابروهامو 

 ... سکوتمو تا خودش به حرف اومد ِیادامه دادم روزه  نقدر یکردم... ا  سکوت

 وانیبا ک سهیکه رفتاراش در مقا  ی  داشت اما کار کردنِ  با آقا حسام خوب پخته ش کرده بود تا جا سن ِ کیم نکهیا با 

 ...آقامنشانه تر بود

 ....تو حرکاتش بود تکت  خایص هی ی   بود اما شاه عایل وانمیک  هرچند 

 ...دارم فهیبره شما وظپروانه خانوم من در برا ی   بب _

 و تعصب ی   یت  از زورگ اد یاز اجبار بدم م شهیمنه... هم هیکار   ی وهیش نینظرم بود و البته ا رهیرفتارتون کامال ز  امشب

 ...ما به راه انداخت یخونه  یبه دور از ادب و جلو  یبگم شوهره شما رفتار  د یخود متنفرم اما با

وع به ت قهیاومد نبض شق ادمی د یحم یحرفا به سمتش برگشتم اما وقنر  متعجب  ...کرد  دنیم رسر

 ....کردمیرفتارشو درک نم اصال 

 ....ادیاون مردک م ی....صداسسسسیه _
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 افتاده نجا یا یفقط خرج؟ نکنه چشمت به مردا _

 یکه  _
 

 ...یم شد َایع

 ...تو گوشات فرو کن نو ی.. ا یایب کیس  هت  گ  ارمت   نم _

 ....بود ی   شاه یحرفها یبه رو  د ییبر مهر تا لیحرفهاش همه دل نیا

 ....قدم از من جلوتر بود هیبود اما اون بازم  ی   جواب دادنه به شاه یبرا ی پر کردن ِ واژه ا ِرسدرگم در ی   ذهنم

فقط جنبه  نجا یکردم رفت و آمد شما به ا  شونیمودبانه حال یلیخ نمیپروانه خانوم، به خاطره هم کنمیمن درک م _

بد جور زده بود به رسشون... به نظره من شما مشکلتون اول از همه به شوهرتون مربوطه هر  شونیدرمان دره اما ا ی

  ی   کن  اما سیع گردهیبه خودتونم برم ضتونیچند رفتاره ضد و نق
 

 ... دیت  فاصله بگ یمرد ی   با همچ از زندگ

ِ  قیکل ِ عماما بهار مش دهینرس نجا یدرمان شما هنوز به ا یدوره  درسته  ... 

به  یقطع کردم و با دستهام رو  حرفشو   ....نواختمی انشگتهامو م ِیاهام ض 

 ...مورد لکنت گرفت منو پدرش شد... اون ی   اون قربای   ی   نگ چ  یدر مورده بهارم ه _

 ...به گلوم چنگ انداخت بغض

 ...دیم لرز  چونه

 ....لرزش ی   اول

 ....بچه ست یلیبهار خ _

 ....دوم لرزش

 ...ساله رو داره 20زنه  یتجربه  شیاما با تموم ِ بچه گ _

به  لرزش  ...آخر یسوم و ض 

از نهادم بلند  از دور خوردن بچه م بدنمو در بر گرفت و آیه که چهارستون ِ بدنم و مور مور کرد و درد ناشر   هقر  هق

 ...دور نموند ی   شد که از گوش ِ شاه

 ...زد مهیطرفم خ به

 .... عطره تلخ ِ تنش شبمو تلخ تر کرد ِیبو 

 ...انداخت د یشب اول عقدم با حم ادهیبرجسته ش منو  یکم مو و لبا  گردنه

 :از عطرش گرفتم و با گفتنه ن  یاز گردنش و ب نگاه

 ...ستین میت   چ _

 ....درش اوردم نگرای   از 

 ....و دستهاشو دو طرف خودش باز کرد نشست ی   میس ی اطی ح ِیتو پهنا ن  ییتز  تخته چوی   یروم رو  روبه
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 :نگام کرد و گفت کالفه

 ....نیار یب فیفردا تشر  شهیم _

 ...یکارمو راه بنداز   یچرا اضار دار  _

 :گفت  تکون خوردی   چیراحت بدون ِ ه یلیخ

  میمدرک کارشناس ی...من آخراکنهیبه درسم کمک م یلیپروژه خ نیچون ا _
 
 یگذار   هیارشدم دارم رسما یبرا از طرف

  کنمیم
 
   ژهیبرسونم، کاره شمام از و  انیعممو حسام به پا یبدون  کاره تگ  هی د یمن با و از طرف

 
مثل سبک  ی  ها گ

 ...مثمر ثمر باشم و به هردو کارم برسم تونمیو م کارممدغدغه، آروم بودن و از همه مهم تر مسلط به   بودن، ی  

 نهو با گفت دمیکش  قر یعم نفس

 امیم _

 ...به رفیر  راغب کردم اونو 

 ....داشتم اما گذشتم ی  به تنها از ین

 ....میگذشتم و باهم به داخل سالن برگشت  مییخودم و تنها از 

 

 

 (( فصل سوم ))

  ِیبرا ی   می تولد ِ س ِشب
 

 ....نداشت یبود که تا جنون فاصله ا  من شب ِ مرگ

ل کرده بود و به پل یلیخ اونشب ه مزاحم شدنه حم سیاز شهربانو تشکر کردم که خودشو کنتر و نداده بود، از  د یخت 

ه تا منم ب اد یاتفاق و از  نیخواستم ا ی   شاه منده ش نشم نیاز ا شتر یبت   ..... رسر

 ....ی   میاز س و 

ه ی   میس از   ...و نگم بهتر

  با کوتایه شهیبس که من هم از 
 

ه دوست داشتن   نیا یها جواب ِ بزرگ  .....دادمیو م بشر

 ...اما من حاال میشدیآماده م ی   میجشن ِ با س یعاشق ِ آبان بودم، چون برا شهیهم

 ....رفته بود ادمیدوستمو  نیروزه تولده بهتر  حنر  یدور از شاد به

 ..... زمونه ِیگر   داد یب نیداد از ا یا

 ...گذشتیم ی   میدوروز از تولده س قا یدق امروز 

 ...دمت   کهنه مو براش ورق م  یاز خاطرات  گهید و قسمنر  دمت   رس م ی   به شاه د یبا

 ....به رخش بکشم مو یاز رموز زندگ گهید یپرده  هی د یبا امروز 
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 امروز 
 

 ....بود ی   شاه یبرا یمن و روزه پر کار  یبرا ... روزه بزرگ

 ...و پشت لپ تاپش نشوند د یدستمو کش بهار 

 ...قرار بود ی  

 ...روبه رو شدم ستمی س ِور یس نیت  باز کردم با عکس عقدمون اسک وقنر 

ل کنم یی   به پا رسمو   ...خم کردم تا خشممو کنتر

 ....کردیم داد یعکس ب نیتو ا د یحم یبرا ازمی ن ِاوج

 ...و منطقم د یاالنم نبوده حم یچشمها د ت   م داد 

 ...کردیم بیکننده منو به رسباز زدن ترغ  رسوا 

 :تلخ زدم و آروم دم ِ گوشش گفتم یلبخند

 اد؟ین گهید دمی دور و شا ِیجا هیرفته  ی   آسمونم ؟ مگه من نگفتم بابا ِدکیبهارِ  مامان؟ خورش _

 ...داد یدیخودشو به خرمن ناام ی چشمهاش جا ِیقرار  ی  

ناخواسته به دامن گرفته  شمیلکنت ِ لعتن نیبود و ا بهار عایل یمن بد بود امابرا یبرا د یدرسته حم دادم،یحق م بهش

 ....بود

 :دیکننده نال  زمزمه

 ...شبیپر  دمیو د ی  اما من بابا _

 کشوندمیبه خاک ِ عزا م د یو حم کردمیم نیکردم اروم باشم وگرنه معلوم نبود چطور امروز، روزه جمعه رو نفر   سیع

 ...بچه مو داغون کرده ی هیروح نطور یکه ا

 :مدیدلم نال تو 

 ...بچه تون ا یبچه ت؟؟؟؟؟؟؟  _

 :دمی درون غر  ِیاز صدا دور زدم و با تراکیم دلمو 

 ....منه... من... فقط من یبچه م.... اون فقط بچه  _

 ...دمیچشمشو بوس ی گوشه

 ...و رسوناز عوض کردم یعکس از کاله قرمز  هیعقدمونو با  عکس

 ز یسوپرا هیبراش  یتا عرص  نهیخدمه و مامان جونش آروم بش شیپ ومدمیکردم و ازش خواستم تا ن  براش پیل کارتونشو 

 ....آماده کنم

 حیو به مامانش ترج یعوض شد و کاله قرمز  مشیتصم می رسم ِپیت دنهیدنبالم روونه بشه اما با د خواستیم اولش

 ...داد
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 ....فرشهیبه کارتون م هیاز ثان ی....مامانشو تو کش گهیست د بچه

 

 

 ....کردم  تیهدا یی   کفشم به پا  هت    ت ِیوصل شده به پاشنه ها یو پاها دمیو کش دسنر  ترمز 

 ....کردنه مانتو و شالم  ت   فعال کردم و بعد از تم و ت  دزدگ

 ...رُس خورده به سمت باال قرار دادم نکمیحلقه به دست ِ چپم، ع فمو یک

دم فونی آ ِی   به دورب نگامو   ....دوختم و زنگ و فشر

 ....باز شد گیدر با ت هیاز چند ثان بعد 

  چیخواستم دوباره زنگ بزنم، چون بدون ِ ه اولش
 
اما نه، من با  کردمیخود رسانه داشتم خودمو دعوت م تعارف

 ....نداشت یهماهنگ کرده بودم و مورد ی   شاه

 ...و به وجود اورده بود یت   انگ تت  ح یسالن صدا یها کییموزا یتق و تق ِ کفشم رو  یصدا

 ...شم تیهدا ی   کردم تا دوباره به اتاقِ  شاه  رو همرایه جهیخد

 ...دختر پسند پشت ِ در ظاهر شد با رس و وضیع ی   باز شد و شاه یبا تقه ا در 

تیبا ت  خایک ِی   ج شلواره  ...دید شد یم بدنش و به چشم به آی   یکه جلوه   ی قهوه ا ِشر

به  نهیمنوبب نکهیبلند و با شتاب بدونه ا یبا صدا وانیکه کدر و ببندم   خواستم در و باز کرد، من پشت ِ در بودم، ض 

 ...بود، بدنِ  منم به خاطره بچه حساس شده بود ش ناگهای  

 ...شدم ی   زم پخش

 .....شد قیدق میخاکستر  یتو چشمها با نگرای   ی   ساه

 ..شدیکردم آروم باشم اما نم  سیع

 ...دمینشن ی  صدا چیه گهیکه د  یطور  اوردنیکند به ذهنم هجوم م  یلیاطرافم خ یها صدا 

 ...دمیو د ی   شاه فقط

 ...دورادور

 ....پارچ آب هی با 

 ...شدم سیخ انگار 

 ...شدم سیحتما خ نه

 ....حرف بزنم تونمیچرا نم پس
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 بگم....؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یت   چ شهینم چرا 

 ...نه

 

 

 " ی   شاه "

 

 

 ؟یکار کرد  چ   وونهید _

 :بهتر از پروانه خانوم نداشت با تته پته گفت خودشم وضیع وانیکه صورت ک  حایل در 

 ...شه ینطور یا خواستمیمن...من نم _

 ...بارش کردم ی   لب چند تا حرف ِ سنگ ر یدستهام زدمش کنار و ز  با 

 ...ش کنم دهیصورت ِ رنگ پر  یبود که پارچ ِ آب و روانه  نیکه تونستم انجام بدم ا  یت   چ تنها 

 ....باز نشد گهیدوباره بسته شد و د هیاز ثان یباز شد اما به کش  شیخاکستر  یتماس آب با صورتش چشمها ی   اول

 ....که به کتفش وارد کردم به سمتم برگشت  یکه تازه به خودش اومده بود با فشار   وانیک

 :گفتم

 ...رو مبل مشیبزار  میبلندش کن ا یب _

 ...میمبل گذاشت یپاهاشو گرفت و اونو رو  یی   پا وانیقسمت باال تنه و ک من

 ...باد کردم د یتول اد یچند بار با تکون ِ ز  مت   م ی رو  ِیبا مقواها اول

 ... آبان ماه سوز داشت و پروانه خانومم حامله بود ِیهوا

 ....پنجره رو باز کنم تا هوا بداخل نفوذ کنه تونستمینم پس

 ...تماس گرفت 115و برداشت و با  گوشر   وانیکنم که ک  کار یبودم چ مونده

 ...به مامان خت  بدم نکهینه اما خودمم باهاش همراه شدم، بدون ِ ا ا ی  ِکاره درسنر   دونستمینم

 ..در برابرش داشتم تیجور احساس مسئول هی

 ....واگذار کردم به مامان خت  بده تا من برم وانیک  به

 ...میدیرس مارستانیبه ب هنکیاز ا بعد 

 ...در اصل نزاشیر  برم تو عن  یتا به کارشون برسن،  ستادمیا ونت  ب من
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و روب  هم که از اظطراب قرمز و  ونت  اومد ب قر یشو چک کرد و بعد از دقا ایر یو ح یموندم تا دکتر عالئم عاد منتظر 

 :گلگون شده بودم گفت

  ِر یمرد؟ نکنه ز  هیچ _
 

 ؟کن  یکمر خم م  یدار   فشار ِ زندگ

 ...تکون دادم یرس  ی   بخاطره هم اوردمیرس در ن یت   حرفاش چ از 

 ه؟یمشکلش چ ی   بگ شهیدکتر م _

 :زد و گفت یلبخند

 ...آره مرد _

به در حال ِ شنا کردن بوده و داشته با مامانش نقشه برا بچه که اون اتفاق   دهیکشی دور زدنه تو م ِیت موقع ِ اثابت ض 

 ی   چرا که خانوم باردار هسیر  امامطمی   باش میکن  ز یرو رس خود تجو  ی  داروو چیه میتونیاما نگران نباش ما نم افتهیم

...اما نه اونقد که کار  و ی   یی   پا دهغش کردن و فشارشون اوم یز یکه بر اثر خونر  باشه و بخواد  یحال از حال رفیر 

 ....دهیاخل ِ اتاق دراز کشاون تخت د یحاالم خوب ِ خوب رو  اره،یبه وجود ب مشکیل

 :و گفت د ی منقبض شده م کش ِیپشت ِ شونه ها دسنر 

 ...تو راهه مراقب باش طوی  یش یبچه  _

 ...اسم بچه ته دلم غنج رفت دنهیشن با 

زن ِ  یشکل برام تو نطفه  ی   بچه به هم هیاز خدا خواستم  دمیبچه ها بودم... اون شب که بهارو د یعاشق  شهیهم

 ...م قرار بده ندهیآ

 ....رنگ کایه  ی دهی از خرمن پوش ِیو موها د یپوست ِ سف هیتصورم بود، با  شهیکه هم  یخاکستر  یچشمها

بود و دستش رو شکمش بود و صورتشو از درد  ستادهیکه باز کردم دکتر رفته بود و پروانه خانوم دم در ا  چشمهامو 

 ....منبقض کرده بود

 ...دستش به شکمش بود هیدستش به ستون در و  هی

رو  دهیزن ِ داغد نیجواب ِ ا یو با نامرد نهیو نب ی  بایهمه ز  نیا تونستیچطور اون مرد م دونستمیبود، نم ی  بایز  زنه

 ....بده

  تیپول، موقع ،یباردار  ،ی  بایکم نداشت، ز   چ  یزن ه اون
 

 ...دمیشن ی   میو فقط از س دمیکه خودم ند  خونواده گ

 ...و از ذهنم سلب کرد ارمیاخت یهمه  ختهیتلفن ِ همراهم افسار گس نزنگ

 بله؟ _

 ؟مارستای  یسالم مامان جان کدوم ب _

 ....کردم  تیهدا یی    گلومو به پا ِ بیو س دمیکش  قر یعم نفس

 ...خونه میایم میقربونت بشم دار  _
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 هابارداره  گهیو م لرزهیداره م ی   میآدرس بده حالش خوبه؟ س گمیم _

 ...کردم  یرسفه ا تک

 ...دیکاو یم نجارو یخانوم داشت ا پروانه

 ...می... اومدگهی.. نگران نباش د میافت راه یم میخوبه مامان جان بزار ما دار  _

 ...قطع کردم مو یحرفشو کامل کنه و گوش نزاشتم

از  نیو ا کردمیمورد م و ی   کیکوچ  و ت   اما به عکسش من همه چ کرد یبزرگ م و ت   عادت داشت همه چ شهیهم مامان

 ....شغلم بود د یفوا

 

 

 ....سمتش رفتم به

 ؟ی   خوب _

 ...رسشو تکون داد فقط

 :جون گفت انتظار ِ سالن نشست و آروم وی   یها صندیل یرو 

 ...ستین شمیبردارم؟ تلفنم پ تونو یگوش  شهیم _

 ....و به دستش دادم تلفن

 .... رو زد call به لمس دراورد و در آخر می گوش ِیاعداد ِ حک شده رو  یرو  فشو یظر  یشمرده انگشتها شمرده

 مامان فدات شه؟ سالم بهارم خوی   _

_..... 

 ...همه کسم  من   ِتو هسنر  _

 :با من پاک کرد و گفت سنر یرودربا چیچشمش رس خورد و بدون ه یکه از گوشه   اشگ

 مامان جون؟ یبد و یگوش  شهیم امینه مامان جان کالسم تموم شد االن م _

 ....به طرِف مخالف برگردوندم تا راحت به مکالمش برسه رسمو 

 

 

 ؟رست شم خوی   ی.. فدایسالم مادر  _
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 ...گردمیحالم بهم خورد نگران نشو ... االن برم مارستانمیآره من ب _

 

 

 ی   میتا حاال س دونمیآخه م میتم بگم خوبصبحم ... فقط خواس یمن پروانه  ی   بب مامان جان نگفتم که نگران شر  _

 برم؟ اتیپاش گذاشته .. باشه قربونه مهربان رهیتهرانو ز 

 

 

 ...مامان جان... فدات شم مراقب ِ بهار باش مرش _

 

 

 ...خداحافظ _

 

 

 ...شد هت  به سمتم گرفت و با عجز تو چشمهام خ و یگوش

 ...حس بود هیچشمهاش  ی ی   ی   تو 

 ....درد هی

زن  هی شد،یم انشیاطرف یاز درد ها همه درد بازم درمون ِ بعیص   نیمهربون بود، چقدر محکم بود که با وجوده ا یلیخ

 ...کنهیساله شو داره پر م 30چطور  ستیسال که معلوم ن 30به سن ِ 

 ....یه

 ...صداش به خودم اومدم با 

 ازتون کنم؟ خواهیسر  هی شهیم ؟ی   آقا شاه _

 ...بله تکون دادم یبه نشونه  رسمو 

کرخت شد، درسته دور و اطرافش پر بود اما   شیکس   ی   ِیکه پاهام برا  یلبخند بهم نگاه کرد و آروم و آهسته بطور  با 

 ... کس  کس بود، ی    از درون ی  

یل ِی   ع درست  .....زرد یزن با موها نیاما ا  آنررسر

 ...بزنم ز یرس به پرو  هیبرم  خوامیم _
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 ...بهشت زهرا نیمنو بت   شهیم

 ....درنگ قبول کردم و اونو به وصال برادرش رسوندم ی  

 .... دم کرده بود ونت  هوا بر عکس ِ ب ی   ماش تو 

 ...کار شد  نیروشن کردن ِ کولر بردم که صداش مانع از ا یبرا دستمو 

 ...دم برام قابل هضم تره یهوا ی   نه زحمت نکش _

  به
 

وع به راننده گ امش روشن نکردم و آروم رسر  ...کردم  احتر

 ...مشغول بود ذهنم

 ...کنم  شونیدرجه بند د یچطور با دونستمینم

  یاز جاه ها یلیخ هنوز 
 

 ...زن برام مبهم بود نی ا ِزندگ

  ِین با مهره ز  نیا گفتیبه مامانم م شهیهم گفت،یاز درد هاش م شهیهم ی   میاما س دونستم،یاز حرفهاشو نم یلیخ

 ...نمیزن و بب نیا خواستمیم شهیسفته که تا حاال در برابره مشکالتش خم نشده و من هم یلیمار زنده ست به خدا خ

 ....شناختمشیوقت بوده که م یلیاما انگار خ دمشید حاال 

 ...الگو هیبلکه به عنوان  میبانو تو زندگ ا یزن  هیبه عنوان  نه

 ... مادر هی

 ... رای  ی ا ِتیشخص هیزن ...  هی

 ...شده دهیخشک که حسای    رسای   هی

 ....درد هی

موجودو  نیاگه شده ا بدونم... حنر  د یو با دونمینم هارو ت   چ یلی... خدونمیبغض.. نم دمیشا ا یتبسم  یبرا ی  جا هی

 ....نظر داشت رهیمنو ز  یباهاش عمو حسامو مشغول کرده بودم و خوب کارها که حسای    کنم، همون فن    مت   پنوتیه

 .....امیتا من ب ی   نیزحمت شا بش ی   ی   آقا شاه _

 ....یی   رو تا انتها دادم پا شهیقطعه دور از صحن بهشت زهرا پارک کردم و ش کیو تا نزد ی   کردم و ماش  د ییرس تا با 

 ...حس ناشناخته داشتم هی

  خواستمیبه هر حال من م ،ی کنجکاو  ِحس
 

 ...شدمیم الشیخیب د یپس نبا ارمیزن رس در ب نیا از زندگ

 ....کامل دور بشه و به اومدنه من پشت ِ رسش شک نکنه  گذاشتم

 ....ومدمیکاش که نم  یاومدم، آروم و دوان دوان و ا راه

 ....کاش  یا
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 ...شدینم باورم

 ....کنه  دا ی دهنم گذاشتم تا بذاق ِ دهانم راهِ  خودشو پ ِیرو  دستمو 

 ... کفش عرق کرده بود ِیسست شده و تو  پاهام

 ...فهمدمیرسد شد.... تازه داشتم هوا رو م دستهام

 ....نشستم و رسمو تو دستهام گرفتم یتکه قت   یرو 

 ....ایخدا

 ...زیپرو 

 ....داداشه ز یخودش گفت پرو  آره

 ...داد زد فشی نح ِیبا صدا خودش

 ....جر داد... زخم کرد گلوشو 

 ...نه

 ....تصادف اون

 ....و نجات داد منو 

 ....جوون مرگ شد خودش

 ....زن نیا دهیکش  چ   عن  ی ا یخدا

 ....نه

 ...من توان ندارم ا یخدا

 ...شده بودن بیو اونا غ دمیخونواده، چقدر دو  نیگشتم دنبال ِ ا  چقدر 

 ....ی که به خوردم داد ِچه رسنوشنر  نی.... اا یخدا

 ....دیدور تو جستجوش چشمهام لرز  از 

 ...دیلرز یزنونه ش م یها شونه

 ...فهممیزنو م نی...تازه دارم احساس درد در برابر افهممیم تمو یاحساس ِ مسئول لیدارم دل تازه

 ... ...اگه بفهمه مناگه

 ...همونم من

 ...بفهمه د ینبا نه

 ...تکون داد ی   به طرف رسشو 
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 ... شدم بلند 

 ...کردیو بهم شک م د یست  م د ینبا

 ...شدم بلند 

 ....رسد... سخت و ناممکن اما 

 ...ندادم صیمن احمق بودم که از رنگ چشمهاشون تشخ چقد 

 ...آخر دستهاش دوره کمرم حلقه شده بود و خودشو نقش بر اسفالت کرد یلحظه  اون

 ... بر من ِیوا

 ...ی    بر تو شاه ِیوا یا

 ...ومدیشد و ن قهیدق 5

 ...ومدیشد و ن قهیدق 10

 ...برداشتم و به عمو حسام زنگ زدم و یگوش

 ...بود شمال

 ...رفع کنم شو یبگم فقط تونستم نگران صدام خش داره، نتونستم تلفن   د یفهم

 .... چشمهام تنگ تر و تنگ تر شد ِی ال ِی   چ

 کنم؟  کار یچ د یبا حاال 

 نه؟؟؟؟؟؟؟؟ ا یروانشناس قبول داره  مچهین هیقاتل داداشمم بازم منو به عنوان ِ  ی  جورا هیاگه بدونه من  عن  ی

 ...دیشد و چشمها به رنگ ِ ته رنگ ِ آسمون درخش دار یش از پشت ِ درخت پد هیسا

 ...تا احساس معذب بودن نکنه یی   انداختم پا رسمو 

 ...و روشن کنم و برم ی   در باعث شد ماش یصدا

 ....برم

 

 

 " پروانه "

 

 

 ...به من لطف کرده بود یلیتشکر کنم اون خ ی   از شاه یچطور  دونستمینم
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به، اون اصابت، اون تکونها ازصبح  .....نازم یبچه  یو اون ض 

 .....میسالم هست فیخف آمپویل یاون بودم که حاال با بچه م به واسطه  وِن یرو مد همه

لبام جا خوش نکرده بود و االنم  یکه تا اون لحظه هرگز رو   یداختم و با لبخندبه جانبش ان نگایه نهیرو تو آ ی   هم از 

 :نبودن ِ تشکرم بود گفتم عیضا یبرا

 ....شمیباعث زحمتاتون م شهیبخدا من هم د یببخش ی   ممنون آقا شاه یلیخ _

 هت   روش خ ِینا معلوم جلو  یداده و به نقطه ا هیتک ی   ماش یبه پنجره  یچونه ش با حالت ِ مردونه ا ر یز  دستشو 

 ....شده بود

  ِیبا صدا اشیانگار دن کرد،ینم ت  س ا یدن نیانگار تو ا د،یبودم نشن مطمی   
ر
 مین مونده بود که حنر   من دست نخورده باف

 ....انداختیهم به جانبم ن نگایه

 ...نگم یت   دادم سکوت کنم و چ حیترج

م بود بهم دق که حایک  با نگایه نهیاز تو آ نهیبا طمئن قهیاز چند دق بعد   ...شد قیاز رسر

 ....کردمیدرک نم نگاهشو 

م تو نگاهش موج م هی  ....کردمیواقعا درک نم شو یاما از چ د ت   جور رسر

 پروانه خانوم؟ _

 .....فروکش کنه یذره ا د یخودمو جابه جا کردم تا درده شکمم شا کیم

 بله؟ _

 ...داشت رسدرگیم نگاهش

ستون نگاهش با من فرق کرده بود؟ هی یبه فاصله  ی   شاه چرا   قت 

 کنم؟یم من اشتباه معن   ا یداشت  یلیدل عن  ی

ه چشمهام م شونو یگ  هت  که ت  در حایل یقهوه ا یدو گلوله  اون  ...دنینالیم دنیکشیبه رخ ِ خاکستر

 ....دنینالیم آره

 بود؟ که داداشتتون فداش شد گ  اون کیس نیدینفهم چوقتیه _

 ...دمیکش  آه

 ...موضوع فکر کرده بودم نیبه ا یلیخ

 ...نمیدوست داشتم اون فرد و بب شهیهم

خون  ز یکه پرو   دهیدو یم ابونیبه اونوره خ ابونیخ نورهیساله که داشته از ا 6ای5بوده  یبودم پش بچه ا دهیبابا شن از 

 ...کنهیم هیخودشو به اون هد
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 ...عقل بشه ی   یبچه  هی یداداشم فدا خواستینبودم اما دلم نم یا نهیآدم ک من

 ...ابونیبه اونوره خ ابونیخ نورهیاز ا د یدو  د یداده که نبا اد یبه فرزندش  یهر مادر  آخه

 ...من به بهار حنر 

 ....دمیلب نال رهیاراده ز  ی  

 ...بخشمیاون شخصو نم چوقتیه _

 ....دمیغر  میصدف یدندونها رهیدر ادامه ش ز  و 

 ...هرگز _

 ت    همه چ ِیایخودش گو  د ت   که زبونم حرف م  ی   ... همنهینفرت و تو چشمهام بب خواستمینگاه نکردم چون نم بهش

 ...بود

ه  هیاز استثناها بود و اونم  ی   کنم، شاه  انیب کیس  یاحساساتمو برا خواستمیضمن من نم در  جور مداواگر و البته بهتر

 ...بگم آرامش بخش روح ِ من بود

 ....نمیبیم میو جوونه شو با بهتر شدنه روح کارمیاتاقش م یکه من بذره گذشته مو تو باغچه   ی.ر ط

 ...آره

 ....نقشو داشت نیا اون

 ....تلخ به لب داشت یبهش نگاه کردم لبخند وقنر 

 فمو یک  نتیخواستم ز  فونیآ قیازش تشکر کردم و بعد از اونم از طر  ستاد،یا اطشونیتکون داد و دره ح به ارویم رسشو 

 ...ارهیبرام ب

 ...که دستم رسد شد  ستیاز قصدم با خت  شد، آنچنان تلخ بهم نگر  وقنر  ی   شاه

 ....ی   کن  احساس ِ راحنر  ی   تا شمام راحت تر بتون نجا یا ارهیزنگ زدم بهارو ب ی   میمن به س نیت  جا نم چیشما ه _

  یلیدل
 
 شی عطره گلِ  محمد ِیبه اون جنت برم و خودمو تو البه ال خواستیدلم م واسه مخالفت نداشتم، از طرف

 ...غرق کنم

 ....ی  ای در  ِقیغر  هیمثل  درست

ه صاحب اتاق به اونجا پر کش قدم  ...دمیهامو تند تند کردم و بعد از کسب اجازه از محرص 

 

 

 یهمون مبل ِ هم دوباره
 

 یش ،شگ
 

 هیعطش بود، عطش ِ  هی نگاهم  ِیقابلِ  شهود بود، تو انتها  چشمهام به خوی   ِفتگ

 ....دت   آرامش تو جز جِز نگاهم داد م
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 ....دمت   و لبخند م دادمیتاب م ز یحر  یپارچه ها یرو  دستهامو 

 ...تلخ، هرچند گزند و گس اما با احساس هرچند 

 ت   ح ِیدر واد من
 ...کردمیرس م ای 

 و خودم بدون ِ آر  یفرار  شوهرم
 

م با لکنت زندگ  ...کردیم امش و افشده، دختر

 ...داشتم یادیز  یبودم که در محفل با خدا حرفها تنها زی   من

 ...داشتم یدیشد یو رفتارها یادیز  یداشتم، گله ها یادیز  یها قسم

_ 
 

باهاش  و به قول ِ ای   شدمیباهاش هم قدم م اهامیتو رو  شهیعادت داشتم خدا رو دوست ِ خودم بدونم، هم از بچگ

 ...دمینوشیم یچا

 :دمیگرفتم و نال  اقیرفت دست ِ دراز شده ش به سمتمو با اشت شمیاز پ ز یکه پرو   یروز 

ِ غ ،هسنر  افتن  یدست ن گنی...! چرا همه ما یخدا _  کنمیحس م کنم؟یلمست م کنم؟یاما من حست م المسه هسنر  ت 

 یالغوس تو با تمام ِ وجودت م گمیم وقنر 
 

؟ چرا وقنر  گ
ُ
ِبلت

َ
نگاهت منو به وصال  هیتو با  دمینالیم ی  از درد جدا ق

 ...خوامیم نو یحاالم هم ؟یسوندت  م

باهمون  تش؟یانگشت یو ال واشگی یگارهایفشن، باهمون س ی... برگردوند.. باهمون موهاار یو ب ز ی... پرو وصال

 ...شیمیقد یژستها

 ....ارشیب فقط

ستون تا شد و به واسطه   احساس معطش  ر یچنگ زدن به اون حر  هی یکردم زانوهام درست مثل اون زمان تو قت 

 ....منو در بر گرفت ی   شاه یدستها نبار یپخش شد، ا

ر 
َ
م ِیش*ه*و*ت، بلکه به واسطه  یگرفتم، اما نه به واسطه   گ  .... رسر

 ....نامطمئنم یقدم ها  ِیه*و*س، بلکه به واسطه  ینا شدم، اما نه به واسطه  ی  

 ...مبل رها کرد و پنجره رو تا انتها باز کرد یرو  منو 

 ...روم نشست روبه

 ....دت   تو چشمهاش موج م یقرار  برعکس ی   کرد،ینم داد یبود، مثل روز اول آرامش تو چشمهاش ب متفکر 

 ...تو هم گره زد، ابروهاشو تو هم تا کرد دستهاشو 

  یو جا د یستیفقط خودتون ن گهیشما د ی   دتون باشپروانه خانوم مراقب خو  _
 

 !ی   کنیم دونفر زندگ

 :دمیزدم و نال لبخند 

  ِیجا من حنر  _
 

 ...کنمینم  خودمم زندگ

 ....شد قیتو چهره ام دق با تلچ   نبار یا
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 ی   باش ا یزن دن نیبهتر  ی   تونی... می   باش ا یمادره دن نیبهتر  ی   تونی... میی   بای.. ز ی   چرا؟ شما جوون _
 

داره و  انیجر  .. زندگ

ه رو  هی... بهار شهیمختل نم یت   با نبوده شما چ  ...هیهر مادر و پدر  یبرا ی  ایدختر

 :دمیشدم و غر  هت  چشمهاش خ به

 ...فقط مادر _

 :تکون داد و گفت عانهیمط رسشو 

 قدر ِ فرشته شو بدونه؟ د یچشم... فقط مادر... اما اون مادر نبا _

 ...دونمیم _

 ...به دو طرف مبل باز کرد و به آسمون ِ اتاق چشم دوخت دستهاشو 

ه با  هیبهار  _ ونه... اون نوازش م یازهایاز ناز و ن یرس  هیدختر ، اون  خواد ینه عروسک، اون دل م خواد یدختر نه دلت 

 ...نامفهموم ِ زنه مطعلقه ینه واژه  خواد یمامان م

 ...قطع کردم حرفشو 

 ...کنم  خودمو خایل تونستمیمجلسات  نیتو ا حداقل

 ...جواب پس بدم به کیس نکهیغرش کنم، صدا رس بدم بدونه ا تونستمیم

 ...یبد ادمیو  یت   چ ستی! قرار نهیچ فمیوظا دونمیمن م _

یل مانهیخودمم از لحن ِ صم ... حنر د یکردم لرز   احساس  ....مغزم نداشتم یرو  م تعجب کردم اما اون لحظه کنتر

  چ  یتو ه _
 

! پس خواهشا ازم نخواه دوی  یعقد نم ی سفره  ِیدختر پا هیاز احساسات  چ  یتو ه ،دوی  یمن نم از زندگ

 ...غم هامو فراموش کنم لعننر  دهیبه محض رفیر  ِ اون حم

 ...داد زدم با ی از هق هق لرزونم تقر  ِی دو دستهام گرفتم و با شونه ها ِ ی   ب رسمو 

 ....بدبختم هینخواه... من  _

 ی نگام به سمتِ  مژه ها ِی خاکستر  ِ ی   از ته ِ ی   خورد یجمع شده تو چشمهام، رُس م یاشکها د یبار یگلوله م  لولهگ

 .... چشمهام ِی   چرک

 .... لرزون ِ اون منو لرزوند ِیصدا حاال 

 ی... تو درست مخوامیمن...من معذرت م _
 

 ...من ندونسته عمل کردم گ

 پروانه؟

 ...صدا زد کمیکوچمحابا منو به اسم   ی  

 ...همون رس و وضع آشفته نگاش کردم با 

 ....چشممو هدف گرفته بود شیآت یچشم با گلوله ها تو 
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 ...درونش نهفته بود اد یفر  هی

 ....شوق هی دمیشا ا ی

 ....نداختیم ز یپرو  ادهیمنو  نگاهش

 ...نگاهه نگران هی

 :دمیلب نال رهیاراده ز  ی  

 ...بخشمینم شو یباعثو بان چوقتیه ی   هم ی... براچوقتی.. هشد ینم نیرسنوشتم ا چوقتیبود من ه ز یاگه پرو  _

 ...بغضمو رها نکنم نیاز ا شتر یتا ب دمیگز   نمو ییپا لبه

 

 

 :خورد وند یآروم به گوشم پ شهیمثل هم صداش

 ... داستانو بشنوم ِیکنجکاوم ادامه   یلیمن خ _

 ...؟ی   موافق

  دوباره
ر
 ... عادت کرده بودم تفاویر  ی   ا ی نداشت من به با احساش شما شدم.... فرف

 ... تکون دادم د ییاز تا یرس 

 .... کردم  لنتیسا مو یگوش

 ...کردیم ی  ته ِ اتاقش خود نما انو ی پ ِیها هیاز کالو  بور یک  هی  ِیرو  د یسف یپارچه  هی

 ....کردیاتاق منو به گذشته م مسافر م نیچرا ا دونمینم

 ...کردی خودش گرفتار م ِی طرهیسدر  روحمو 

 .... خوش لمس قرار گرفت ِشخوانیپشت ِ اون پ پرواز کردم، جسمم به آی   ی   بدون ِ توجه به حضوره شاه ار یاخت ی  

 ....دنیحس اما مشتاق نال شدم و دستهام ی   گوگوش

 ...نبودم بزنم بلد 

 ...دادمیو بدون ِ هدف فشار م د ی سف ِیچکش ها فقط

 ...خوندمیفقط م من

 ....داغ شد کنارم

 ...گرفت  شیآت پهلوم

 ....شد دهیبه اون سمت کش نگاهم
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  یپا رهی ز  ِ مشابهه کرش ِکرش  هی  ِیکنارم رو   ی   شاه
 

رسد منو به واسطه  یمتفاوت نشسته و دستها من فقط با رنگ

 ....نوازهیم ز یگرم خودش کنار زده و مثل پرو   یدستها ی

  دونستینم اولش
 

 ... خوامیم چه آهنگ

ن ِ صدام پ وقنر 
ُ
 ...دیچیت

هارو هماهنگ کرد و  هیافتاده بود کالو  ر ی تقد ِیپنجره  هی  ِیو داداشم به واسطه  ی   که ب  یاز فاصله ا دمینال وقنر 

 ...ادامه داد

  وار ید هی ِی  تو 
 

 ....سنگ

 ....نت  پنجره اس دوتا 

 ...میخوردیم قلیمواج به سمت چپ و راستِ  خود ص هردو 

 ...از جنس صدا هیتخل هی... خوندمیگرم نبودم... فقط م  گهید

 ....خسته دوتا تنها دوتا 

 ....من شونیکیتو،  شونیکی

 !..ای... خداآه

 بنالم؟ وار یکدوم د  از 

 ز؟یخودمو پرو  ا ی د یخودم و حم وارهید

 ... اههیاز سنگه س وار ید

 ... رسد و سخته خارا ِسنگ

 ....ما یخسته  یبه لبها ی  صدا قفل ی   زده

 بهارم قفل لکنت به دهانش بخوره؟ د یبا چرا 

 اره؟ی لکنت درب ِیکنه و خودشو از اون بهبوبه   یآوا باز  یعروسک باز  یسن به جا نیتو ا د یبا چرا 

 ....وارید ن  یسنگ رهیز  میکه بجنب  میتونینم

 ...وارید یعشق منو تو قصه است، قصه  ی همه

 ....کرد  خکوبی مارو م ِیتو چهارچوب ِ در هردو  یه گونه ا بچ ِیصدا

 ....بهارم بود یصدا

 ...کردیبدون ِ لکنت داشت ها ها ها م نبار یا

 ....دشی ند ِی   مامان و دا ِیایبچه گ ی   ع درست
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 ... ها ها ها ها آه

ن
ُ
ِن منو لرزوند ی صدا ِت

َ
 ....بچه گونه ش کلفت شده بود و ت

 ... کمرم به سمت پشت خودمو واژگون کردم ِکت  پشِت ت از 

 ...میبغل گرفتمش و هر سه باهم ها ها ها رس داد تو 

 ...کردیم بهارم تو هوا نورافشای   یمن برا یخفه شد و دستها انو یپ یاز اون نوا ها بعد 

 ...که چشمهامو باز کرد  درست

 ...کردنیتر بهم نگاه م یبا چشمها ی   میخانوم و س شهربانو 

جو ِ حاکم رو  نیداده و با نگاهش قصده خوردنه ا هیتک وار یافتاده اما همچنان لبه خندون به د یبا شونه ها وانیک

 ...داشت

 ....بار مورده محبت قرار گرفتم ی   اول یکردم برا  احساس

 ...دمیجنبه خودمو تو آغوش خودم پنهون کردم و آروم نال ی  

 ...ممنون _

 :که روبه شهربانو گفت  در حایل جهیخد یادن که صداجوابمو د یبا لبخند همه

ه _  ...خانوم غذا حاض 

 ...رو بهم زد َجو 

 ....شالش اشکهاشو پاک کرد یبا گوشه  ی   میس

 ...خاله ا ی.. بهار بمیبر  ا یب یپر  _

 ....دعوت کرد یکرد و با گذاشیر  ِ دستهاش پشت ِ کمرم منو به سمت سالن غذاخور   د ییخانوم با رس تا شهربانو 

 ی   قاشق و چنگاال فضارو آوا ِکیو ت کیو فقط ت گفیر  ینم یت   بر گرفته از جو داخل اتاق چ ی   همه رس و سنگ ت   م رس 

 ...کردیم

 ...مبل تو هال نشست یبلند شد و رو  جهیمسلط غذاشو تموم کرد و بعد زا تشکر از خد بهار 

 :گفت  وانیو البته و از شهربانو خواستم بلند شم که ک جهیخداز  یکه غذامو کامل خورده بودم بعد زا تشکر   منم

 ...محشر بود _

 :کم جون ادامه داد  یکه با لبخند  میمتعجب به سمتش برگشت همه

 بکشم؟ فقط از پروانه گفتم و صداش عایل نارو یجوره پالک ماش د یاز کار افتاده و من با 110  ِی   بابا؟ نکنه دورب هیچ _

 ....بود.. محشر 

 :و گفتم دمیخند
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 !ی   کنیممنون....غلو م _

 : ابروهاش زمزمه کرد ِیانداخیر  باال با 

 بانو؟ چ   عن  ی ی   که گفت  ن  ی..االن افارش اتیکالس ادب  شتیپ امیباشه من ب ادتی ی   شاه _

 ...بچه گونه و معصوم کمک خواست یلیهمه قهقهقه زدن...خ با یحرفش تقر  نیا با 

 :جواب داد کردمیلبمو پاک م یو با دستمال گوشه  دمیکشیعقب م مو یکه صندل  حایل در 

 ...از اندازه شیب ،یرو  ادهیاغراق؛ ز  عن  ی _

 :باال برد و گفت میتسل یبه نشونه  دستهاشو 

  هیباشه  _
 
 ....بود دونه شم کاف

 .....لبخند از جمع جدا شدم و به بهارم پناه دادم با 

 

 

 :دوره صورتش قاب داد و آروم نجوا کرد دستاشو 

 قش..قشنگ خ..خ..خوندم؟ _

 ...تلخ زدم و دم ِ گوشش زمزمه کردم یبه وسعت ِ قهوه ا لبخنده تلچ   براش

 ...آره آرومه جونم_

م لبخند باز  داشتم  ....دمید وانیک  ی دستها ِی   که بهارمو رو هوا در حال تقال کردن ماب  میکردیم یبا دختر

 ...کرد  تیمیفضارو پر از حس ِ صم ی   می س ِیخنده  ی یصدا

، ک خواستیم وانیک  یو از دستها د یخندیم بهار   ی   چشم و ابرو به سمت من به سم یبا اشاره  وانیرهاشون کی  

 :گفت

 بانو...؟ میبر  _

 :به سمت بهار گفت تکون داد و با چشمگ یرس  ی   میس

 خاله؟ میبر  _

 ....مرد و من گنگ به هرسه شون چشم دوخته بودم د ییبا خنده حرفِ  هردوسونو تا بهار 

 ؟ی   کنیم تیشده که هرسه تا تون منو اذ چ   _

ز  طنتیاز ش یبا چشمها وانیک  :گفت  شیلت 
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  ی چشمها ِیجلو  خوامیبابا من م _
 

تو بدزدمو و باهاش اسدواچ ) از دواج به زبان ِ بچگ ( کنم! تازه ی:د خودت دختر

 ...کنمینم نکارو یکه بدونه خت  دادنه بهت ا  ازم تشکرم کن   د یبا

 :و گفتم ستادمیبه کمر ا دست

مو به ا دمیمن نم _  ...شوهر یزود نیدختر

تو به ا مت  گیمن م _  ...زن یزود نیدختر

 ...یی   انداختم پا رو رسمو  ی   از هم امیدر ن یجنبه باز  کردم ی    از لفظش خنده مون گرفته بود...سیع همه

 :و گفت د یخند یلحن بامزه ا با 

ت بر  گهیخوب د _ س بپا باهامونه با س میایو ب میکم بگرد  هی میخانوم خانوما ما با دختر  ...میت  م ی   مینتر

،یم نکارو یبه خاطره من ا دونستمیم  ....برسم میروانشناس یبه جلسه  خواسیر  یم کی  

 :کردم به بهار اشاره کردم و گفتم  ازشون خداحافیط   یرو با لبخند ی   هم از 

 ...ایمراقب خودت باش _

 :به قلبش قائم کرد و گفت دستشو 

 ...چش     م مامانم _

 ....هاش کرد کرد و منو غرق در خوی    زد و از جمع خداحافیط   چشمگ ی   میس

 ...شهربانو خانوم منو به خودم اورد ا یصد

 ....اتاقم یایم هقیپروانه خانومم دو دق _

 ....کنمیسوء ِ استفاده م شیفکرکنه دارم از جلسات ِ کار  خواستمینگاه کردم...نم ی   شاه به

 ....کرد، بالفاصله بلند شدم و به سمت اتاِق شهربانو خانوم راه افتادم  د ییپلک زدن ِ آرومش رفتنمو تا با 

به خاطره رسکوب ِ  یگر یبه خاطره طالقم و د گیاز دو طرف،  دمیکشیعذاب م اشتم،ت   که به اون اتاق پا م  هربار 

 ....از نظره من شت   اعجاب انگ یعالقه م به حقوق و رشته 

 

 

 ...تنم کرخت شده بود تمام

 ...ادب ولو شدم تیبدون ِ رعا صندیل ی   اول یرو 

 شیپ یکار   تونستمیهرگز نم د یزنه بدونه ادعا... ازش ممنون بودم من بدونه اون شا نیمن رو ا کرد یدرک م خوب

م  ...بت 

 ...قورت دادم تکون دادم و بزاق ِ دهنمو به سخنر  ی   به طرف رسمو 
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 ....اورد میکمون  یبه ابروها ن  یاراده چ ته ِ گلوم ی   خیس خس

مورده نظرش برسه  ِی تا به صفحه  کرد یتو دستش جابه جا مکه ورقه هارو   شد و در حایل هت  به چشمهام خ یلبخند با 

 :گفت

من  حاض  شر  د یبا شاهللیدادگاه که ا ی    اول ِیخوشگل، شما کارتون روبه راه شده تو  هیخوب خانومه چشم خاکستر  _

 ...شنونده هی یسر یتو و تو م شمیمن م و به نویع دمیکاراتو انجام م

 ...یانجام بد و کارتو به خوی   خوددار باشر  د یبا اد یکه بهتر اما اگه ب  اد یشوهرت ن اگه

 :دیشدو مشکوکانه پرس هت  به چشم هام خ د ی حرفش که رس ِینجایا به

 ؟کن  یو که از من پنهون نم یت   چ _

 :رک گفت یلیندونسیر  براش تکون دادم که خ یرسمو به نشونه  ه،یمنظورش چ دونستمینم

 ...نکهیا ا ی..! به زور نبوده که.  تیباردار  عن  ی _

 ...نه... نه_

 :به ابروهاش دعوت کرد و گفت ن  یچ

 ...یفکر کردم به زور باهاش هم * ب*س*ت*ر شد ی   .. واسه هم دهت   کتکت م  دمیشن ی   میآخه از س _

 ....کشوندمینم ا یدن نیبچه رو هم به ا نیو ا دمت   کاش نم  یتلخ زدم، که ا یلبخند

 !...دیجنگ شهینم ر ی...! خوب با تقداما 

 ...کنهیبه همراهش درمونشم نازل م دهیو م یاگه درد خدا 

 !....شیمیکر   قربونه

 ...کردمیرسم حس م یمردمکش رو  هینیبود انو از نگاهه موشکافانه ش و سنگ نمیینگاهش به رسه پا منتظر 

 :من کنان گفتم من

 نکارو یا یبوده وگرنه تو حالت عاد مش*ر*و*ب ات ا*ل*ک*یل ا یاستفاده از مواد  ت   تاث ِیاگه منو زده از رو  د یحم _

 ...کنهینم

 ....کم چونه م منقبض شد  کم

 اون عاشقه منه _

 ...اوت کرده بود اما دم نزدم ارمیبه معده م اومد.... حالت و  فشار 

 کردمیمن قهر م که حنر   یطور _

 ...از دردم به دلم چنگ انداخت و مچالش کرد یو تکه ا د یلرز  صدام

 ...نداشت مو یطاقت قهر  _
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و  ستین یزن خت   هی نگاهه  ِن  یاز سنگ گهیو د کنهیم ن  ی اون سنگ ِیرو  حس شد ... احساس کردم دسنر  هام ی   شونه

 ت  ز محبتش سانسان ا هیوقت  چیکه ه  یحصار  هیبارم حصار شده   ی   ِیمادرانه دوره شونه ها یبه جاش دستها

 ....چوقتی... هشهینم

 ...دیمثل بمب درونه دل ِ مادرانم ترک صداش

  چون امروز ترش شتمیدوست، من پ هی ا یخواهر مادر  هیمن باهاتم پروانه مثل  _
 

رو تو  از دست دادنه زندگ

رفت و  ی    شاه ِیکه بابا  درست زمای   دم،ید نهیخودم تو آ یتو چشمها شیسال پ یلیکه خودم خ  میدیچشمهات د

و البته  طونیدختر پر رسر و ش هیبچه ها  نیبا ا د یبا ی  و من به تنها میمارو نابود کرد .... همه مون رسدرگم شد یهمه 

 ...شکل فاجعه بود نیتر  قیمن عم یبرا نیو ا ومدمیپش آروم کنار م هیمغرور و 

 :حرفهاش گفت انهیآروم و تکه وار به رقص دراورد و در پا دستشو 

 ...قیرف دارمیتو قدم برم نهیپس منم تو ال  _

 :و به سمتم گرفت  نارنچ   ِیپوشه  هیرفت  شت   سمت ِ م به

با تحکم  نارو یکن ا  سیع شد تو حرف بزی   یاز ی... اگه تو دادگاه ناد یهست که به کارت م 4آ  یورقه  هیپوشه  نیتو ا _

 
 

 ...بکیسر  ونت  ب و ید هیاز چنگ  تو یو زندگ بگ

 کیس  ِد،یمن حم یاما اون برا و ید گنینداره... همه م لبهام نقیسر  یرو  جز تلچ   یمن لبخند دونهیزدم اما خدا م لبخند 

 ........هرگزشدمیخسته نم چوقتیکه از حمدش ه

 

 

 " ی   شاه "

 ...اتاق و دور زده بودم نیبار بود طول ا ستیاز ب شیب

عد ها گهید
ُ
 ...ومدینظرم خار م رهیاتاق ز  نیا یهر کدوم از ب

 ..م شد خسته

 ...کردنیم ن  یتو کفشم سنگ پاهام

 ...در ی   بکش..! دوباره...ی   قی...! نفس عمی   شاه

 ...گهیباره د هی

 ....ست که پروانه خانوم تو اتاق ِ مامانه و من نگران از روبه رو شدنه دوباره با اون قهیدق 10از  شیب

 ....که تو خوندنش غوغا به پا کرده بود  ن  ی توش....سنگ ِیصداش...غم ِ حل شده  ی   طن یوا

و  میبهار اونقد بنواز  دمیتنها با اون و شا خواستمیو براش کف بزنه، چرا م اد یب وانیک  خواستمیاون لحظه نم چرا 

  که حلقه مون به سوزش ِ ی    میبخون
ر
 ...میبرسون بزاف
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 ...شدم بیعج چرا 

  امیتو رو  شهیبودم و هم دهیصدا رو تو خواب هام شن نیا شهیهم من
 

 ...کرده بودم  با گوگوش زندگ

 ...دیبخشیکه آهنگ هاش روح ِ باکره مو لطافت م  زی  

ت ِ قرمز  با یر  وانیبه شدت باز شد و ک در   ... جلوم حاض  شد...چشمهاش قرمز بود یرسر

 ....بهش چشم دوختم پرسشگر 

 شده پش؟ یت   چ _

 ....دستهاش گرفت ی   مبل نشست و رسش و ب ی   اول یرو 

 ؟یبهارو بت   نرفنر  ی   میمگه تو با س _

 ...و از دستِ  متورمش متوجه شدم نیشد... ا شتر ی دستهاش دوره رسش ب ِفشار 

 کو ؟  ی   میپس بهارو س _

 ...بودم دهیبهش رس گهید

به وارد کردمبه اد یکه به خودش ب  به شونه هاش وارد کردم و با هویل یفشار   ...ش ض 

 ...   جیهو  یباتواما... آ _

 ...رفته جوابمو داد لیتحل صداش

 .... فهیفرشته ح نیچرا بهار لکنت داره ... پش ا _

 بود...؟ ختهیهمه به هم ر  نیاون بخاطره بهار ا پس

 چرا...؟ اما 

 ی   میازس نو یروز افتاده و من ا نیتو خونه ش به ا با خودت؟ اون بر اثرِ  مسائل خصویص کن  یم ینطور یچرا ا وانیک _

 ...نه از پروانه دمیشن

 ...امروز چه مرگم شده بود دونمیکردم خودمو نبازم، نم  که به کار بردم متعجب شدم سیع  نر یمیاز صم خودمم

 ...دهیبه ازدواجش نرس شیزندگ یهنوز مرحله  _

 ی   کهیبود چون بدونه ت دهیاورد باال.. ظاهرا به ضاحت ِ کالمم نرس رسشو 
 :مهابا بلند شد و گفت انداخیر 

 ...کنمیمن من درستش م _

 :تو هوا تکون داد و بدونه توجه به من ادامه داد دسنر 

 ...و نگاه کن ی   بش _

 ...بهم و رفت د یکه اومده بود و کوب  کنم.. درو به همون رسعنر   دشییو تا قیتشو  ا ینزاشت جوابشو بدم  اصال 
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 ...دمت   با عمو حسام حرف م د یفرصت بود با نیبهتر 

  من
 

از هم  پنهای   هت   منو اون چ موند یمنو عمو کتمان م ی   حداقل ب د یکرده بودم که نبا  دا یدست پ یبه راز  به تازه گ

 ....میندار 

 

 

 .... امتداد و نی ا ِی هی...اما بقدمیشن بوقو به خوی   ی   اول فقط

 ...دمیشنیم  قلبمو به خوی   ِیصدا

 بود...؟ چ   از 

 ؟ ز یمرگِ  پرو  از 

 دمش؟یدی اون زن که تازه داشتم م ِیصدا از 

 ...پاره شد افکارم

 جانم مرد؟_

 ؟سالم عمو حسام خوی   _

 ه؟یبه من بگو حسام عمو چ یخجالت بکش پش تو بزرگ شد _

 ...کردمیبه حرفش فکر م داشتم

 ...؟دمیتند زدنه قلبم به بلوغ رس نیمن با ا عن  یشدم..؟  بزرگ

 ...عادت دارم حسام چرخهیچشم اما بخدا رو زبونم نم _

 :دیقهقهه ش غر  ِی و در البه ال د یخند

 ...من موندم  من، تو چطور قراره رونشناس شر  ِی وانهید یا _

 ...خنده م گرفته بود خودمم

 ...... عمو دست رو دلم نزار که خونهیه _

 ...نمره منق   هیعمو پس  اوال که دوباره گفنر  _

رک و  دادمیاشتباه م صیو من هرجا تشخ میدیدیم ضارو یباهم مر  گیبود که رسر  منظورش به جلسایر  منق   نمره

 ...کاربود و االن کامال مسلط شده بودم  ی.. البته اون اوالداد یم روراست بهم نمره منق  

 ؟یدیتو پش؟ چرا جواب نم ی  کجا _

 ؟یی   فرمایم گهیباره د هی دمیعمو نفهم د یببخش _
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 ...یشده ها؟ نکنه عاشق شد تیت   چ هینه انگار تو واقعا  _

داشتش و  شهیکه فقط درس عشقش بود چون هم  کیس  ؟ی   حرفشم خنده داره..؟ من؟ شاه نه بابا .. حنر  عاشق؟

 ...بود گهیکه متعلق به کسه د  زی   هیزن.. اونم  هی...نه د یست  آخر رسم بهش م

 ...دارم از ینه بابا .. عمو تورو خدا من بهت ن _

 ... کردم صداش نگران شد  احساس

 شده جوون؟ چ   _

 ...نمتونیبب د یبا_

 ...شب خونه باش نمتیبیتهران... م امیب لمیوسا یرس  هیبردنه  یبرا د یبا یمن عرص  _

 ....کرد و صدام قدرت گرفت  دا یآروم گرفت... رسم نبض پ دلم

 ...حق ا ی.... مراقب خودت باش... نمتونیبیچشم پس م _

 ...حق و بعدش عیل ا یچشمت روشن...  _

 ....کرد  ونت  بوق ممتد منو از حالم ب یصدا

 ...کردیجدا نم مت  اونو از ذهن ِ درگ طوفای   چیآرامش که از رس تا پامو فراگرفته بود و ه هی

 ...به سمت ِ اتاقِ  دست سازم رفتم یلبخند با 

 با یبا وجوده باال رفیر  ِ سن اما ز  خوش تراشش و حنر  یو پاها د ت   راهرو قدم م نیکه تو ا  اوردن ِ پروانه زمای   اد یبه  با 

 ....دادیطرف و اون طرف دوان م نیحفظ کرده به ا

 ...چه بسا هزار بار دنبالش گشتم و نبود مت  برادرشو ازش بگ خواستمینم دونستمیمقرص نبودم من م دونستمیم من

 ...دادیعذابم م ادشمی

 ...به خاطره من خودشو فدا کرده بود گی دمیفهم میبا وجوده بچه گ مارستانیکه تو ب  یروز 

 ...دنیخونواده به خاطرم داغ د هی دمیفهم میاون ذهن ِ بچه گ با 

سیمامان داشت اسمشو از اورژانش م وقنر  بوده و حاالم فرستادنش پزشک  یت  ام ز یبه نام پرو  و اونا گفیر  شخیص د یت 

 ...کارم ناخواسته بوده  دونستمیبچه بودم و نادون اما خوب م ،قانوی  

  یهمه سال ها نی ا ِی...؟ چرا گمشده یکرد  ت  پروانه؟ چرا با صدات منو تسخ چرا 
 

 یشد دا یو حاال پ ی من شد ِ زندگ

ا نیاونم با ا  ؟ طیرسر

 ....پروانه ا چر 

 ...با صدات مردم و زنده شدم الیتو خواب و خ چقدر 

 
 

 ....دمیکردم و آه کش  زندگ
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 ...رفتم و با تو خوندم راه

 ...کنم  ی  هم نوا اهامیگرفتم تا باهات تو رو   اد ی تو  ِینوا یرو برا انو ی... اصال پاصال

 ؟ی  من تو یگم شده   یبگم فرشته  من با چه زبوی   حاال 

ها آه  ...از دردم اد یدردت م خاطراتمو بخوی   یپروانه اگه دفتر

 ...ادیدردت م بخدا 

 ..رد کردم خایص ی نهیاز طرف دوستهام شده بود و من هربار با طمئن دوسنر  شنهادهیبار بهم پ چند 

 ...همراه با من بود نیتو بهتر  یچرا؟ چون صدا دوی  یم

 ...یخوند وقنر 

 ...تو کج شیوگردنمو پ کنهینمو راست مت یتصورشم موها ... حنر اه

وتم با فرشته در اورد تق  ....و تق در منو از هت 

 ...کارم رفتم  هت   لرزون به سمت ِ م ی  و با قدم ها دمیآشفته م کش یتو موها دسنر 

 :دمینال با یبا دو تا رسفه صاف کردم و تقر  صدامو 

 ...دییبفرما _

 

 

 ...کفشش دلمو به رعشه در اورد  یپاشنه  یصدا

 ...خوب بودم... اما حاال یلیصداش خ دنهیچه به روزم اومده... من تا قبل از شن دونستمینم حنر 

 ...ی   آقا شاه خسته نباشر  _

  توی  ی... خسته ام و فقط تو ممی یداد بزنم خسته تر از هر خسته ا خواستمیم
 

همه گشیر  ِ دنبالت و از  نیا خستگ

 ...کن    ونت  از روحم ب یار یب تنم در 

شدم و با حرکت ِ دستهام به سمت ِ  قیدق شیخاکستر  یبه زوره صد زور رسمو باال اودرم و تو چشم ها یبا لبخند اما 

 :گفتم  مت    م ِیمبل ِ جلو 

 ...ی   نیبش کنمیممنون پروانه خانوم خواهش م ،مرش _

 :کج کرد و گفت  میکوچولو به سمت ِ اتاق ِ مخف  ی بچه ها ِی   ع رسشو 

 ...اونجا میبر  شهیم _

 ...به فرشته م نه بگم تونستمینم
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 ...مو خفه کرد دهیوجدانم حرف نسنج یصدا

ه توئه لطفا دهنتو ببند و به مال مردم چشم نداشته باش  یاون جا ی   شاه ستیاون فرشته مال تو ن _ خواهره بزرگتر

 ... فقطدرمانش کن   د یتو فقط با

 :شدمو و گفتم بلند 

 ...آره البته متعلق به شماست _

 ...برگشت ومتعحب بهم چشم دوخت  راه رفیر  ِ به سمت اتاق به طوره محسوش ِی   در ح درست

 :دمیآروم نال یلینشدم و خ دستپاچه

 ...البته فعال _

روبه رِو پنجره نشست و  شیشگیمبل هم یراحت رو  یلیوارد شد و خ نانیداشت که با اطم چه برداشنر  دونمینم

 ....هم قرار داد یخوش تراششو رو  یپاها

 ...دمشیدیداشتم م تازه

 ...کردمیهمه رفت و آمد تازه داشتم درکش م نیاز ا بعد 

  نیمن تو ا یفرشته  دهیکش  چ  
 

 ...  کوفنر  ِزندگ

 ...بود یخسته تر از هر خسته ا صورتش

ضانه از ز  ِیخم شده بود و موها رسش و من  شدنیم طیزنونه ش مح ی ساده  ِشال ِ مشگ رهی بورش به هر طرف معتر

 ....دمیکشیلفافه نفس م نیا ی   در ب

 ...گذرهیتو اون رسه زنونه ش م که بدونم چ    دمت  می.. غرق بود در افکارش و من م در ی   ی   نفس

 ...کردیتنم راست م دهی خواب ِیحرف اومد....صداش مو  به

 چش بود؟ وانیآقا ک ی   دونیشما م ی   آقاشاه _

 !..اونم بدونه بهار زنو به شک انداخنر  نیبا رفتارت ا ینطور یکنه که ا  کارتیبگم خدا بگم چ وانیک  یا

 :دیچیدوباره تو گوشم پ صداش

بعد م بدونه  دهیخت  بد از خارج از کشور بهش رس هیفقط  چ  یگفت: ه  ؟یچرا آشفته ا دمیبهار باهاش نبود پرس _

 ...بده رفت مو یجواب سوال بعد نکهیا

 :دمیپرس ناخواسته

 ؟چه سوایل _

 ...شد هت  تفاوت تو چشمهام خ ی  

 بهار کجاست؟ دمیپرس _
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  ِقیعم نفس
 

 ...شد گیاون  یبا جوابِ  دوباره   من از رس آسودگ

 ...نجایو من اومدم ا نهیمیجواب داد با س جهیکه خد _

 ...تکون دادم و دلخور بهش نگاه کردم میتفهم ی به نشونه یرس 

 ...خوب من که از دستت دلخورم _

 د یمن از د یبرا مثبنر  ینشونه  نیخورد و ا ن  یو البته با فعل ِ مفرد، تکونه عج انهیاز صدا کردنش به طوره عام بعد 

 ....بود روانشناش

 : تو دستم به سمتش حائل شدم و گفتم ِ کیسباال دادم و بعد از نگاه کردنه به خودکار ِ ل ابروهامو 

 ...درسته ؟ی   دوست به نام شاه هیو من  یتو پروانه ا نجا یروزه اول بهت گفتم ا _

 ...کرد  تیهدا یی   به سمت پا رسشو 

 مونهیم ادمیبره اما من  ادتی فتیتو وظا د ی... شای   نه آقا شاه ،ی   تو باشم و شاه نجا یخوب من ازت انتظار دارم ا _

 ...یپروانه ا شهیدوست هم هیکه تو به عنوان 

مبل در  یگاه مبل ولو شدم و خودمو در اون آزدانه به سمت دسته ها  هیتموم شدن ِ حرفهام به سمت ِ تک بعداز 

 ....دمیآغوش کش

دازه که ظاهرا قبول کرد چون ادامه داد ی هیالعملش مهم بود پس گذاشتم به تجز  عکس  :حرفهام بت 

_  
 
 ...ستین خوب باشه حرف

اما فرشته مو به رساغم اورد و  ر ی... از خدا تشکر کردم که هر چند دیبه پا بود و من غرق در اون شاد یدلم شاد تو 

 ....مدت ِ کوتایه یبرا حنر  ز یدلمو از داشتنش لت  

و من  دنیخوندیشعر م ز یبا پرو  که گفنر   ی  بدونم... درست از اونجا تیزندگ یاز ادامه  خوامیخوب پروانه م _

 ...خوندنتو امروز کامال حس کردم

 

 

وع کرد بخش دوم از تعر  هت   من آماده کرده بود چون خ ِیسواال یخودشو برا انگار   ...شوی زندگ ِ فیبه پنجره رسر

 هیچ انو یپ دونستینم چگیکرده بود .. اون زمانها که ه  کیاستعدادش رسر  نیبود و منم تو ا یپشه با استعداد ز یپرو  _

باردار شده بود  ناز ی.. تو اون بحبوبه مامانم رسه پر داد یم اد یخونه به منم  ومد یو م فتت  م گرفتیم اد یو  فتت  اون م

بابام که قربونش برم از اون بدتر و همش گرفتاره  داد،ینشون نم نر یاهم ز یپرو  یونه ماهش بود و اصال به استعداد ها

 ....ش بود از خونه ونت  ب یکارخونه و کارها

 ....دو تا دستهاش گرفت ی   ب رسشو 

 ....کمکش کنم  د یو من با دهی مرگِ  برادرش رس ِفیموقع ِ تعر  دمت   چرا مکس کرد اما حدس م دونمینم
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 پروانه؟ _

 :دینال آروم

 ب..بله؟ _

به رخ ِ صورت ِ همچو ماهش  شو ی آب ِیو اشک گلوله ها شهیاز ناراحت دمیو من خوب فهم اورد یرسشو هم باال ن حنر 

 ...کشهیم

 ...فهممیحس ِ االنتو م _

 .... بشم هت  من بودم که به عکس بابا خ نبار یمتعجب باال اورد و ا رسشو 

و  د ت   به خودش م ستهیشا ؟چ   عن  یبودم که بخوام بفهمم بابا رفته مسافرت  که بابام ُمرد بچه تر از اوی    یروز  _

و  کرد یاز روزها و شب هاشو رس م بود که با دستگاه بعیص   ی  ایمیبرده بود...بابا جانباز ش ی   مامان رسو صورتشو از ب

بابا  وقنر  شهیکنارش بود و هم  دنشی...اما مامانم تو هر درد کشداد یتو جبهشو پس م یحاال داشت جون دادنها

 گفتیم وقنر  کرد یبراش جور م ارو ی"آب" در  گفتیم "آهت به جونم"...وقنر  گفتی"آه" مامان در جوابش م گفتیم

 یمامان رفت و فقط رد ِی محبت ها ِی تا درک کنه، حس کنه، اما بابا رفت... با همه  کرد یرو تو حلقش م و ی"صدا" راد

 .... من بزرگ شده موند ِیپاش برا ز ا

ت ل یر  ر یبردم ز  دستمو   ...پروانه نشون دادم  دستهام گرفتم و به ِر ی بابا رو ز  ِیهللا "  ا یو گردنبنِد "  مییمو یرسر

رو گردنم غلت  و وقنر  دمت   هاشو براش شانه م شیانگار دارم ر  کنمیدستش م منو بابامه... وقنر  ی   تنها پلِ  ب نیا _

 ...مت  خلوت کنون راه م ا یانگار دارم باهاش تو اون دن خورهیم

 : لب زمزمه کرد ِر یز 

 ...جووی   یلیخدا نکنه ... توهنوز خ _

 ...کردیبابا داشت داغونم م ادهیبودم اما دوباره  اوج خوشر  تو 

اما بازم  کردمیبا وجوده کوه ِ آرامشم کنارم تعجب م د یو چه بسا آرومم ... نبا کنمینم هیگر   شهیبود که مثل هم بیعج

 ....متعجب بودم

  هی ی   هم انگار 
 
 ...رهایخودش به زانو در ب ی طهیبود تا بباره و آسمون ِ خدارو تو ح تلنگر کاف

دوسش داشتم اسمش کلثوم بود، اون زمان تازه  یلیکه خ  میخدمتکار داشت هی.... خوندمیمن تو اتاقم داشتم درس م _

 ی  ...وقت هاهت  و م نهت   رس م هیو  اد یاوقات م و چهار، پنج سالش بود و مدام خونه مون بود اما االن فقط بعیص   ش

ساله م برام خواستگار  13با وجوده سن ِ کم و  قهینکه دم به دقیاز ا تگفیهام م ی  بایبرام از ز  دمت   که باهاش حرف م

م م گهیو فقط با تحکم م کنهیو بابا رد م اد یم به جنس مخالفم  کشیسر   چوقتیدرس بخونه"...من ه خواد ی"دختر

  نیبرام مناسب تر  نیو ا گذروندمیاز خونه نم ونت  وقتمو ب اد یچون ز  د یشا دونمینداشتم، نم
 

 با بود، چون من  زندگ

من از خدام بود که  یدیپوشیچادر م د یرفیر  ِ به مدرسه با یوجوده خانواده م عاشق شدن برام سم بود...زمان ما برا

مورده عالقه شون  یبه رشته  خوانیکه م  ی  کس ها  یمجرد بمونم تا مثل ِ همه  خواستمیاالمکان م نشم... حنر  دهید

 ... بشم اما یحرفه ا لیوک هی خواستمیدم و مبرسن، برسم.... من عاشق ِ حقوق بو 

 ....دیکش  آه
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  دمیفهم
 

 ...و درک کردم دمی... فهملیهم تو تحص شکست خورده... هم تو زندگ

 ...آماده کرده بود و براش اوردم جهیرو که خد آب پرتقایل وانیل هیشدم و  بلند 

 ...آرامش داشت میدنینوش هی دنهیتو نوش حنر  خورد،یم آروم

  یبود... همه  ستودی  
 

 ...کردیو منشش تو رفتاراش منو مسخ م بزرگ

 ....دو واژه حفظ کنه نیکه ترادفشو با ا  یو هر واژه ا خکوبیم

 و حاض  ادامه بده؟ یخوب اگه آماده ا _

 ...تو هم گره زد دستهاشو 

 ...تو هم قفل کرد انگشتهاشو 

 ....داد هیطرف مبل تک هیه به از حصاره هم آزاد کرد و هرکدومو آزادان پاهاشو 

 د یتاک شهیزنگ تلفن بلند شد... چون بابا نبود جواب دادم، بابا هم یروز که مشغول درس خوندن بودم...صدا هی _

پدر بود و  تش،ت  کنه...؟؟؟ پدر بود و غ  صداشو به همه ارزوی   د یجواب تلفن ِ خونه رو بده، مگه با د یداشت دختر نبا

... د ی...دستهام لرز دمیفهم مارستانشو ی ب ِجیاومد که فقط پ ناز پشت تلف ی  خودش...صدا نهیت  شاعتقادات ِ تلخ و 

دستپاچه گفت: " نه جوونه  ی"باب                ا" اما اون زن حالمو درک کرد و فور  دمیکش  غیبابا شدم پس ج اولش فکر کردم ی  

               ز" مامان اومد و تلفن یشدم پس فقط تونستم بنالم " پرو  شدم....احساس کردم خایل کهیت کهی" دلم پر پر شد....ت

اپن واژگون شد...من موندم و  یرو   چند روزه دستهاش شل شد و گوشر  ِناز یزود با وجوده پر  یلیو چنگ زد.... اونم خ

و ش ... بابا موند و ی  یپش  ... مامان موند و ی  یبرادر  ی   چون تو خونه از  مارستانیم ب تنها پشش...من نرفت ِطوی  یرسر

... دردام شد یکنه.... صدام فقط با ناله از گلوم خارج م  تونستیبه من نم یتوجه ا نیکم تر   حنر  چگیو ه رفتمحال 

رو فقط در حد دست و پاشکسته  انو یپ یدی... درد نبود مال من که، فرا درد بود..... دشد یفقط با ناله از گلوم خارج م

 بلدم؟

 ...رسمو تکون دادم همه تلچ   با 

ک یلیکرد که رفت....خ  ی  وفا ی   یلیداده بود... خ اد یفقط در اون حد بهم  ز یچون پرو  _
ُ
....تمام طول ِ مراسمشو تو ش

ش نم چگیه د یبودم.... شا برام  نیاون رفته و ا شد یچون باورم نم فتم،ت  باورش نشه اما من تا سالگردش رسه قت 

ک بود... مدرسه نیباالتر 
ُ
 دمیو من هزار بار نال د یتو راه مدرسه چادرمو کش یموتور  هیبار  هیفتم ت  اما انگار نم فتمت  م ش

؟یآبرو م که خواهرتو ی    تت  با غ زِ یپرو  " کجا رفنر  بود که با من بود  ی   مینبود که حرفامو بفهمه و فقط س اما کیس کی  

 ....ی   میفقط س

 

 

 ...شالش ر یبرد ز  دستشو 

 ...ش فرو کردپر پشت یموها تو 

 ...جلو د یکش  شالشو 
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 :دمی...کبود بود....بدونه اراده پرسدمید گردنشو به خوی    رهیز 

 شده؟ گردنت چ   _

 :و من من کنان گفت د یگردنش کش  یشالشو رو  دستپاچه

 ...ستین یت   .. چ چ  یه _

 ...باشه تونهینم یج*ن*س* ی... اون از شوهرش جدا شده بود پس از رابطه هت   پر از چ دونستمیم

 پروانه؟ _

 ...نهفته بود... شور نهفته بود... شکوه نهفته بود اد یفر  شی خاکستر  ِیاورد باال... ته ِ چشمها رسشو 

 ینم _
 

 شده؟ چ   گ

 ....تکون داد نق   یبه نشونه  رسشو 

 :دمیپرس

 چرا؟ _

 :دمیترس پرس با 

 ؟ینکنه به من اعتماد ندار  _

 :گفت  یفور 

 ه؟یحرفا چ نینه...نه... ا _

 :تو گلوم زدم و همچنان ناراحت گفتم یلبخند

 ...پس بگو _

 :و گفت د یور چ لبشو 

 ....گمیم د ی... به موقعش که رسد یکه بدون  ستین یت   چ _

 من هنوز شمام؟ د؟یبگ _

 :زد و گفت یلبخند

 حد مهمه؟ نیتا ا عن  ی _

 ...تو فکر کن آره _

 ...که نه تلخ بود و نه پوزخند  یخنده ا هی... د یخند

 ...روانشناس یباش           ه آقا _
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بار هزارم از خدا تشکر کردم  یبرا یشدیو مهم شناخته م یکه مهم بود  شد...حیس قیپوستم ترز  ر یبه ز  خوی   حس

 ...کرد تا من... من  تیرشته هدا نیکه منو به ا

 ...دیتو نبا ؟ی   شاه تو چ   ؟چ   من

 ...شد وز ت  منه.... پس خواهشا ازم نخواه ازش بگذرم... نخواه...وجدان خفه و دل پ ی؟ اون گمشده  د یمن نبا و  چ  

 :و گفتم دمیمبل کش یدسته  یرو  دسنر 

 ...امروز بسه یبرا _

 ...و زمزمه کرد د یروش کش نهیصورت ِ آ یو تو دستش گرفت و رو  آی   ر یبلند شد و حر  یلبخند با 

 ...ی  ایچه رو  _

 :دلم جواب دادم نو 

 ...استیمن پر از رو  ی حضوره خودت که برا ِی   ع _

 ..ی   شاه د یبا اجازه آقا...ببخش _

 :و هول و وال وار گفتم دمیخند

 ...یایدوبار ب یهفته ا د یپس با نیبگم از ا خواستمیم ِا ..! راسنر  _

 ...به سمتم برگشت متعجب

 چرا؟ _

 ...چرا بودم... واقعا  لیدل دنبال

 :دیزبونم چرخ یرو 

 ...واسه ارشدم آماده شم د ی... باکنمیترمه تموم م 7چون امسال کنکور دارم، من _

 ...شمیخوب پس من مزاحم درساتون نم_

 ...ی   شاه یزد ی... چه گنداه

م شیپ میبا تئور  مو یعمل یکارها  خواستمینبود... م نینه نه منظورم ا _  ...بت 

 نیو ا اد یشنبه و سه شنبه به مالقات ب یپس روزها نینه، اما راحت قبول کرد و قرار شد از ا ا یشک کرد  دونمینم

 ....نب       ود یعاد یمن روزها یبدونه شک برا

 

 

 (( فصل چهارم ))
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 " پروانه "

 ...و رفتم تو هال نشستم دمیکش  ونت  بلند خودمو از اون جنت ب ی  قدم ها با 

 ....دیست  م ی   میبهار با س د یبود و حاال بابعد از ظهر  7 ساعت

 ...جا گرفت یلبم لبخند یرو  ی   میاوردن اسم س با 

 ...ست هیدییاز تشکر و تا شتر یب اقتشیکه اون ل  فیهاش تشکر کنم اما ح از تموم ِ خوی   خواستیم دلم

 ...تک نخورده قطع کردم دمیزنگ زدم اما بهارو دم در که د ی   میدر اوردم و به س مو یگوش

 :با لکنت گفت د یتو بغلم پر  شوق ِ بدونه وصق   با 

 خخخو...ش گذ.شت ی... لیمم...مامان...خخخخ..خ _

 ...کردم بخندم  سیع

 :تو موهاش فرو کردم... به بغلم چسبوندمش و دم گوشش گفتم دستمو 

 ...براتا مت  میخودتو لوس نکن م ینجور یبرات ا هت  مامان بم الیه _

 ...کرد  خکوبیهردو مون و م وانی ک ِیبگه که صدا یت   چ خواستیلبخند بهم نگاه کرد .... م با 

 ؟یدیرس بهاره من گ _

 : بهار من گفتم ِیلبخند بهش نگاه کردم و به جا با 

 ...ست اومدم قهیدو دق قا یمن االن دق وانیعمو ک _

 ...جا داد وانیبهار آغوشمو ول کرد و خودشو تو آغوش ِ ک دمیجب ددستهاشو از هم باز کرد و در کمال تع وانیک

 ...خوردم.. آب دهنمو قورت دادم جا 

 ...و از پشتم حس کردم  نگایه ِن  یبگم که سنگ یت   چ خواستم

 ...ذهنم برچسب خورد د یکاو یروبه روشو م یپشت رسم که داشت با چشمهاش منظره  ی   شاه دنهی... بادبرگشتم

 ....افتهیم لیمستط نیداره تو ا ی  چه اتفاق ها دونستمینم واقعا 

 ....دوباره به سمت ِ بهار برگردوندم رسمو 

... یخانوم شد گهی...تو دزمیمامان عز  شیپ ا یب وانیبغل عمو ک ینداز یراحت خودتو م نطور یبهار مامان زشته ا _

 ...نکن تینکن عمو رو اذ طوی  یش

 :باعث شد دوباره برگردم عقب ی   شاه یصدا
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 ؟یاینم نجا یا یت  بهار خانوم؟ اونجا م هینطور یِاِاِا؟ ا _

 ....به بغل ِ خودش کرد یا اشاره

 ...چسبوند شتر یب وانیاما در کمال ِ تعجب خودشو به ک ی   بغل ِ شاه هت  کردم االن م  فکر 

 ...دمیترس

 ...بزاره منق   ت  و باورش شده باشه و روش تاث وانیک  ینکنه حرفها نکهیا از 

 ....دمیترس

 ....کنه  دا یگاه از جنس مذکر پ  هیتک هیاز مامانش  ت  بخواد به غ نکهیا از 

 ...دمیترس

 ..." بزنه " آرامشم باش اد یبشه آرامشش، و هر آن از هر کس آرامش بخواد و با نگاهش فر  یا گهیبغله کسه د نکهیا از 

 ...بهار فقط مال منه ارمت   من نم نه

 ....نهیشدم... بدونه ِ مکس... بدونه طمئن بلند 

 ...مبل بدنمو به لرزه در اورد یدسته  یدستهام رو  یگرم رو   ی  دستها

 ...بودن د یدستها بعد از حم نیگرم تر   د یکردم نلرزم اما اون دستها بعد از حم  سیع

 ...کردم به صاحب دستها نگاه نکنم  سیع

  ومد یم شتر یب ز یاون چشمها به پرو  شد ینم اما 
 

 ...و همسان بود گیمتفاوت اما حالت هاشون  هرچند با رنگ

ه نازم تو نبا _  ...وانیبغل ِ عمو ک یراحت بر  یلیخ د یبهار ... دختر

 ...درست حس کردم وانیغره شو به سمت ک چشم

 ضیمر  رسه تو وقنر  یداده... اون شبا باال ت  به تو ش ....اونبغل ِ اونو حس کن   د یکه فقط با  یمامان دار  هیتو  ی   بب _

ه... اون برات قصه م ی   تا پلکات سنگ دهت   نشسته... اون باتو تا صبح حرف م یبود  ی  ... الالگهیشه و خوابت بت 

 ...؟ه... درستخونهیخاله گوگوش م ی... آهنگ هاخونهیم

 ....شل شد....و بهار کشان کشان به سمتم اومد وانیک  یکردم دستها  احساس

 ...تو بغلم رها کرد خودشو 

 ....نگاه کردم ی   تو نگاهم به شاه تمام قدر دای   با 

 ....منو مسخ کرده بود انگار... ازش ممنون بودم... مممنون یپش بود تمام ِ خانواده  نیکه تو کالم ِ ا  آرامیسر 

 چ   دونستمیخواست بره تو اتاقش نم وانیب تشکرمو داد و با دستهاش از کبسیر  و باز کردنه چشمهاش جوا با 

 ....ارزهیم ا ینجات داد خودش به تموم ِ دن یقرار  که منو از ی    ی   بهش بگه اما هم خواد یم

 ...اومد ی   میس یغر غرها یصدا
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 ... شده بود اهیس شینیشده بود... نک ِ ب اهیو س فیکث  دستهاش

 ...دمیدیدو هم من هم بهار خندصورتش هر  دنهید با 

 :رس وصدا گفت با 

  ی افهیکرده اونوقت شماها به ق  یز یمن روغن ر  ی   ماش نمتونا ت   م امیکوفت... م _
 

نا  یا ن؟یخندیمن م عمو پورنگ

 ...جنسا

 ...دیبه سمتش دوباره خند جا کرد و با زبونگ شتر یخودشو تو بغلم ب بهار 

 ...خنده ش گرفت نمیمیخوده س نبار یا

 :پاک کرد و گفت شو یشونیپ یدسهاش عرق ها با 

خم تعم نو یا د یمن با یپر  _  ...نمت   رس بهت م هی امیخودت برو .. منم بعد از اونجا م ی   گاه پاشو تو با ماش  ت  بت 

 ...سمتم اومد دست به دامن به جهیخواستم برم در اتاقِ  شهربانو که خد فمیکردم و بعد از برداشیر  ک  د ییرس تا با 

 ...ونت  خانوم رفیر  ب _

 ...میمزاحمشون شد د یکن و بگو ببخش  ممنون پس اگه اومد از طرف من خداحافیط   _

 ...کرد و دوباره به اتاقِ  کارش برگشت  د ییرس تا با 

 ...ومدیم وانیک  یخواستم در بزنم که صدا ،ی   رفتم در اتاق ِ شاه نیبنابرا

 ...نمیبب تونمیمن نم ی   شاه ؟فهیمیچرا نم تونمی.. نملعننر  تونمینم _

 ...چسبوندمیگوشمو م  د یصداش اروم بود.. پس با ی   شاه

 ...اما برام مهم نبود ومد یم به خوی   ی   میس یغر غر ها یصدا

 یم چ   دونمیمن م _
 

 د یتو با وانیک  ی   کنه نه من و نه تو... بب  تیبچه شو ترب د یاما اون مادره خودش با ؟گ

 ...موی  یماه نم هیاز  شتر یب ...خودت گفنر یبرگرد

 ...مت  جا نم چیمن ه _

 ...شد دهیکش  دستهام

 ...بود ی   سم

 :دیخشم بهم غر  با 

 ینم _
 

 ...گنیم به تو چه اوناچ   ؟یسر یو بد بخت م گهیو به شهربانو م هت  م نتتیبیتخم جوجه م جهیخد نیا گ

 ...بگم یت   چ د یچرخینم زبونم

 ...دمیفهمیشده بود.. حاال لکنت دردونه مو م الل
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 !...چ   عن  یحرف بزنم  تونمیمامان نم گهیم وقنر  دونستمیم حاال 

 ...نگه یت   داد جلو بهار چ حیرسو وضعم ترج دنهیبا د ی   میکردم...س  تیتابع فقط

 ....مینشست ی   ماش تو 

 ...خونه شهربانو پارکش کرد نگیخودش شد.. تو پارک ی   ماش الیخیو ب روند 

م اذد یلرز یم صدام
َ
ک
َ
 ..کردیم تمی... ف

 ...شده بود ی   سنگ چشمهام

 ...بم شده بود صدام

 ...کردم  سکوت

 ....سکوت

 

 

 " ی   شاه "

 ...یلی...خوانیک  نفهیم یلیتو خ _

 ...اون دختر و درمان کنم خوامینداره من م ربیط چیبه تو ه _

 ...چونه ش فرود اوردم یبردمو و رو  شینیب کیاشاره مو تا نزد انگشت

مامان داره که جونش براش در  هیاون  ؟ق  یضع یلیتو خ ؟توی  یمرد؟ نه تو نم ینطور ی؟ ا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟آرهینطور یا _

 ....؟؟؟فهیمی... چرا نماد یم

سیبود م عصن   صدام  ...نمینتونم فرشته مو بب گهیو د ونت  بره ب دمیتر

 ... سمت عقب برگشتم به

 ...کردم  وانیبه ک پشتمو 

 ...دمیرسه خودم نال تو 

 ...وانیکردم... نکن ک  داشیعشقمو ازم دور نکن من تازه پ _

 :دوباره عذابم داد صداش

و درمان م ی   شاه ی   بب _  ...کنمیمن اون دختر

 ...کردم آروم باشم  سیع

 ...دمیکش  نفس
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 هیاز  شتر یب ...خودت گفنر یبرگرد د یتو با وانیک  ی   کنه نه من و نه تو... بب  تیبچه شو ترب د یاون مادره، خودش با _

 ...موی  یماه نم

 ....خاطر شد دهیرنج نگاهش

 :بر خالف انتظارم گفت اما 

 ....مت  جا نم چیمن ه _

 ...دمینفس کش دوباره

 ....امتحان ِ آخر بود نیا

 ...کردیراحت آروم م یلیکه منو خ  رایه تنها 

 ...  دوم ِنفس

 :بالخره و 

 . ....یان                 یپا قیعم نفس

 ...نداشتم خوی   یاصوال با عقربه ها رابطه  دونمی.. نمقهیسه دق ا یاز دو  بعد 

 :دمینال

 معالجه آماده کنم... قبول؟ نیا یباشه درمانش کن اما اجازه بده من پروانه رو برا _

 ...شد هت  شک به چشمهام خ با 

 ....حرفهامو باور نداشت نکهیا مثل

 ...کنم  قیکردم تمام صداقت حرفهمو تو چشمهام ترز   سیع

_  
 

 ...ی   شاه بخشمتینم چوقتیه اگه دروغ بگ

 ...هیبهار چ یبرا وانیاضار از جانبِ  ک نهمهیا دونستمینم

 ...نگفتم یت   بود فقط سکوت کردم و چ یت   چون پروانه مهم تر از هر چ اما 

 :م گذاشتم و گفتم نهیس یرو  دستمو 

 ...نکردم تف کن تو صورتم شیراض _

 ... یی   انداخت پا رسشو 

 ...ونت  نگفتم تا بره ب یت   چ

 ..دادمیبه افکارم نظم م د یبا

 
 

 ...... اهشد یقوزه باال قوز م نمیا د یپروانه کم بود حاال با زندگ
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 ...ونت  رفت ب قهیبعد از چند دق لمی م ِباب

 ...باز کردم مو یاتاق ِ مخف دره

 ...دمیهمون مبل فرشته م دراز کش یرو 

 .. و بستم چشمهام

تمو با  یر   ...حرکت دراوردم هیرسر

 ....شد دهیکش  شیخال یب*ر*ه*ن*م به جا بدِن 

 ....لطافت تو روحش و حرکاتتش ی   بود، ع نرم

 ...شدم خنک

 ....تو ذهنم تکرار شد صداش

  وار ید هی  ِپشت
 

 ...سنگ

 ....نت  پنجره اس دوتا 

 ....و تکرار تکرار 

 ....اکو شد تا چشمهام بسته شد نقدر یا

 

 

 ...میبا هم بود ما 

 ...دادیم ونت  نوا رو ب هیو هرکدوم  کرد یچکش ها وارد م ی من رو  ِیمردونه  یکه انگشتها  ی  با فشارها انو،یپ هی با 

 ...خوندیم شهیبود و مثل هم ستادهیدور از من ا ی دنباله دار  ِاشیمن با لباس ِ  ی فرشته

 خوند یاون آهنگ ِ منو م اما 
 

 یپاهام به نک ِ موها یکه با گوش کردنه بهش ناخودآگاه آرامش از رسه انشگتها  ... آهنگ

 ...کنهیوار اثره خودشو ابقا م قیو ترز  سهت  رسم م

 ...پاهام یدادم به مبل جلو  هیتک رسمو 

 ...شدم هت  خ بهش

 ...بود هت  بهم خ شیخاکستر  یبار با چشمها نیاون نقاب و برداشته بودووو ا نبار یصورتش پنهان نبود ... ا شهیهم مثل

   هت  خ هی
 

 .... دوست داشتن   ِگ

 ....کردیدستهاش و پنهون نم گهید

 ...دمیدیو تند نم ت   نوره ت هیاز رسش فقط  گهید



 

 
129 

 ....خودش بود نجا یا

   یپروانه ا خوده
 

 ...بود نشی شاه ِاوج ِ خوشبخنر  نیبود و ا دهیرس که تازه به پروانگ

 ...کشهیرو به دوش م بهاره دوست داشتن   هیو  شهیهم بال م ی   بار پروانه با شاه ی    اول ِیبرا نجا یا

 ...کردم  صداش

 ...پرواز کردم اما 

 ..به سمتش دراز کردم...اما رفت دستهامو 

 ....ی دو دست ِ قو  ِ ی   کرده بودم ماب  ت  کردم اما انگار گ  تقال 

 ....ومندت  برجسته و ن یبازو  دو 

 ...سابقه داد بزنم ی   ی  تونستم از ته ِ گلوم... با حرارت و تقال فقط

 ...ف                     رشت ه _

 ....ه ن                          رو فرش                     ت

      ه ن                        

 ....دیبه گوشم رس ی  صدا

 !...ی   پش تو چت شده؟ شاه ؟ی   شاه _

 ...نگاهمو به سمتِ  نطق کننده کشوندم کالفه

 ....همون مبل بودم یتو بغله عمو حسام رو  من

 ...خوردم تکون

 ...ونت  ب دمیاز بغلش کش خودمو 

 ...لبخند موند یو تو همون مرحله کردم لبخند بزنم اما نتونستم   سیع

 ...عرق کرده م گذاشتم هیشونیپ یرو  دستهامو 

 :دمیب*ر*ه*ن*م و از حصاره بازوهاش رها کردم و نال بدنه

 عمو؟ یاومد گ _

 ...من نشست یمبل روبه رو  یرو  الیخ کرد و ی    اخم

 ؟یدیدوباره خواب فرشته رو د _

  15من درست از سن  یاهایاز تمام رو  عمو 
 
 .... به بعد خت  داشت سالگ
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 دمیدیصورتشو نم چوقتیه اهامیتو رو  من
 

 فی عمو تعر  ِیو برا دمیشنیم ....فقط صداشو در حد ِ خواننده گ

 ...کردمیم

مجسم کرده بود...  من در عالم واقیع یو به عکس اونو برا خوند ینم وونهیمنو د چوقتیه یا گهیمثل هرکس ِ د عمو 

ه خاطراتت بنو  گفتیبهم م که   بدونه... هرچ   د یبا کن  یکه فکر م  بدونه... هرچ   یخوایکه م  ... هرچ  سیتو دفتر

 و اون فرشته کیس نمیسال تونستم صورتشو بب 7و حاال من امشب بعد از گذشت  یروز  هیممکنه به دستش برسه 

 ....نبود جز پروانه

 ...فتدوباره کنارم جا گر  عمو 

 ... پر از عشقش قرار داد ِ یپرمحبتش قاب گرفت و مقابل چشمها یتو دستها صورتمو 

نتیباهاتم... درسته راهمون دور شده اما عرص ا شهی... من سن پدرتو دارم... دوستت دارم و هم زمیعز  ی   بب _ که   نتر

هم تو مسنجر... پس عموت  میخصوص تیحرفها رو نداره، پس هروقت دلت خواست من هستم... هم تو سا نیا

 ...شتهیپ شهیهم ت  همزاد هرچند پ هیمثل 

 ...شونه ش گذاشتم یرو  رسمو 

 ...ارمیزبون ب یبودم که بخوام حرفمو رو  ناتوان تر از اوی   من

 

 

 ...میبا هم بود ما 

 ...دادیم ونت  نوا رو ب هیو هرکدوم  کرد یچکش ها وارد م ی من رو  ِیمردونه  یکه انگشتها  ی  با فشارها انو،یپ هی با 

 ...خوندیم شهیبود و مثل هم ستادهیدور از من ا ی دنباله دار  ِاشیمن با لباس ِ  ی فرشته

 خوند یاون آهنگ ِ منو م اما 
 

 یپاهام به نک ِ موها یکه با گوش کردنه بهش ناخودآگاه آرامش از رسه انشگتها  ... آهنگ

 ...کنهیوار اثره خودشو ابقا م قیو ترز  سهت  رسم م

 ...پاهام یدادم به مبل جلو  هیتک رسمو 

 ...شدم هت  خ بهش

 ...بود هت  بهم خ شیخاکستر  یبار با چشمها نیاون نقاب و برداشته بودووو ا نبار یصورتش پنهان نبود ... ا شهیهم مثل

   هت  خ هی
 

 .... دوست داشتن   ِگ

 ....کردیدستهاش و پنهون نم گهید

 ...دمیدیو تند نم ت   نوره ت هیاز رسش فقط  گهید

 ....خودش بود نجا یا

   یپروانه ا خوده
 

 ...بود نشی شاه ِاوج ِ خوشبخنر  نیبود و ا دهیرس که تازه به پروانگ
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 ...کشهیرو به دوش م بهاره دوست داشتن   هیو  شهیهم بال م ی   بار پروانه با شاه ی    اول ِیبرا نجا یا

 ...کردم  صداش

 ...پرواز کردم اما 

 ..به سمتش دراز کردم...اما رفت دستهامو 

 ....ی دو دست ِ قو  ِ ی   کرده بودم ماب  ت  کردم اما انگار گ  تقال 

 ....ومندت  برجسته و ن یبازو  دو 

 ...سابقه داد بزنم ی   ی  تونستم از ته ِ گلوم... با حرارت و تقال فقط

 ...ف                     رشت ه _

 ....ه ن                          رو فرش                     ت

      ه ن                        

 ....دیبه گوشم رس ی  صدا

 !...ی   پش تو چت شده؟ شاه ؟ی   شاه _

 ...نگاهمو به سمتِ  نطق کننده کشوندم کالفه

 ....همون مبل بودم یتو بغله عمو حسام رو  من

 ...خوردم تکون

 ...نو ت  ب دمیاز بغلش کش خودمو 

 ...لبخند موند یکردم لبخند بزنم اما نتونستم و تو همون مرحله   سیع

 ...عرق کرده م گذاشتم هیشونیپ یرو  دستهامو 

 :دمیب*ر*ه*ن*م و از حصاره بازوهاش رها کردم و نال بدنه

 عمو؟ یاومد گ _

 ...من نشست یمبل روبه رو  یرو  الیخ کرد و ی    اخم

 ؟یدیدوباره خواب فرشته رو د _

  15من درست از سن  یاهایاز تمام رو  عمو 
 
 .... به بعد خت  داشت سالگ

 دمیدیصورتشو نم چوقتیه اهامیتو رو  من
 

 فی عمو تعر  ِیو برا دمیشنیم ....فقط صداشو در حد ِ خواننده گ

 ...کردمیم
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مجسم کرده بود...  اقیعمن در عالم و  یو به عکس اونو برا خوند ینم وونهیمنو د چوقتیه یا گهیمثل هرکس ِ د عمو 

ه خاطراتت بنو  گفتیبهم م که   بدونه... هرچ   د یبا کن  یکه فکر م  بدونه... هرچ   یخوایکه م  ... هرچ  سیتو دفتر

 و اون فرشته کیس نمیسال تونستم صورتشو بب 7و حاال من امشب بعد از گذشت  یروز  هیممکنه به دستش برسه 

 ....نبود جز پروانه

 ...دوباره کنارم جا گرفت عمو 

 ... پر از عشقش قرار داد ِ یپرمحبتش قاب گرفت و مقابل چشمها یتو دستها صورتمو 

نتیباهاتم... درسته راهمون دور شده اما عرص ا شهی... من سن پدرتو دارم... دوستت دارم و هم زمیعز  ی   بب _ که   نتر

هم تو مسنجر... پس عموت  میخصوص تیهم تو سا حرفها رو نداره، پس هروقت دلت خواست من هستم...  نیا

 ...شتهیپ شهیهم ت  همزاد هرچند پ هیمثل 

 ...شونه ش گذاشتم یرو  رسمو 

 ...ارمیزبون ب یبودم که بخوام حرفمو رو  ناتوان تر از اوی   من

 

 

کنم و من   یازش دور  خواد یو ازم م گهی... بهم بد مکنهیبدونه باهام مخالفت م هر گ نکهیبودم به محض ا مطمی   

 ...کردم از دستش بدم  داشیعمرا بتونم حاال که پ

 ....نبود ا یدر ب میقالب چیکرده بود و با ه  ت  گ  شیدلم در واد من

 :دمیو نال دمیکش  قر یعم نفس

 ...عمو عاشق شدم _

 ...رسزنشم کرد د،یمتعجب نشد، نخند هر کیس برعکس

 ...دیشونه مو مال فقط

 ... رسم گذاشت ِیرو  رسشو 

 ...دیکننده دم ِ گوشم نال  مدارا 

 ....مبارک باشه _

 ....دیهام تو دستهاش لرز  شونه

به در هزار30قطره...  20قطره....  10قطره بلکه  هی... نه دنیبار اشک هام چک ی   اول یبرا  ....قطره ...ض 

 ...شد سیلباسش خ ِی رسشونه  تمام

 ....تکون نداد یذره ا حنر  رسشو 

 ...براش بجنگ _
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 ....شهینم _

 ...شهیم _

 ...ستیعمو اون مال من ن _

 ...شهیم _

 ...شوهر داره _

 ....شهیم _

 ... بچه داره _

 ....شهیم _

ه _  ...از من بزرگتر

 ...شهیم _

 ... لرزش دوباره

ل شده رو  نبار یا  ....دمیکش  یمواز  یرسم خط ها یبا دستهام کنتر

ا هیپروانه زن ِ خوب _  ...تو سخته یبرا طشیاما رسر

  ِیداشت... اون علم روانکاو  موضوع... اصال نبود... اون تو بزرگ کردنه من نقش ِ اساش نی ا ِدنینبود فهم د یبع ازش

 ....دارم خودش بزرگ شده بودم چه توقیع یدستها رهیانسان هارو از بر بود حاال من که ز 

 ...فرستادم ونت  با آه ب نفیس

 ...عمو بدبخت شدم _

 ...یسر ینم _

 ...محکم بودنش حسود شدم از 

 ....برادره پروانه ست ز یعمو پرو  _

 ....خورد تکون

 ... شونه ش برداشته شد... چشمهاش متعجب و مردمکش در حال ِ نوسان بود ِیاز رو  رسم

 ...کرد  جاد یاخم ا شیشونیپ یرو  دردهاش

 .... پام ِیجلو  یهمه سنگ ها نیاز ا د یترک دلم

سهیو م نالهیعمو م وقنر   ....بود از من چه توقیع تر

 سال عاشقم چه کنم....؟ 8دله  نیاما با ا شهیعمو مطمئنم نم _
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 :پاهاش گذاشت و گفت یرو  رسمو 

 ...... مو به مو و ت   کن... همه چ  فیبرام تعر  _

 ...گفتم

 ...رسه قت  تا تو خونه از 

 ... پروانه ِیپلِ  دلم تا صدا از 

 ....بهار ی ها ها ِی داغم تا صدا ِیپهلو  از 

 ...و از بهار وانیک  از 

 ...و از پروانه ی   میس از 

 ...تا سبک شدم گفتم

 ....قلمروش طهیفقط در حد ِ پِر کاه موند و بعد رس انگشتام تو مح یا هیکم شد و در ثان  مینیتا سنگ گفتم

 ...دمیجان.... همه رو شن ی   شاه دمیشن _

 ...قصه رو برات بگم هیبزار  حاال 

 ؟یشو دار  حوصله

 ...کردم  یی   پاهاش باال و پا یرو  رسمو 

 :گفت  یخنده ا با 

ت فقط مونده؟ شتیآت یخاکستر  ِی جادو  نقدر یا _  زده و خاکستر

 ....دمیخند خنده تلچ   یجا به

م  _  ... اونورتر یت   چ هیاز خاکستر

د قسم خوردم باشم تا باش  یخوب... روز  _  یمراسم خاکسپار  ی....اونروز برای   که بابات شمارو به دست من ست 

 ...شدم اشی...عاشقش شدم و از مامانت جو دمیو د ی   میبابات اومده بودم که س

 ....بلند شدم متعجب

 ....شونه هام زد و نزاشت بلند شم یرو  دسنر 

 .... بخواب پشه خوب صت  داشته باش _

 

 

 .... دمیباال رفتم بر اثر تعجب خواب یابروها با 
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اما هم اون بچه بود و  خواستمشی....مد یکشی... دلم براش پر م هیکارخونه دار ِ معروف رسدار ماجد  یگفت بچه _

شم اما اون با خالِ  کناره لبش  کینزد کردم بهش  معلم... سیع هی....بابام بازنشسته بود و مامانم ت   چ هم من ی  

.. تشنه کرد یترم م وونهی... انگار دشدمیجذبش م شتر یب من کرد یم یدور  شتر ی... هر چقدر بکرد یم یاز من دور  شهیهم

شدم خارج از کشور که  هیدرس خوندن بورس ی....براشدمیو اصال خسته نم دمیدو یش م ِ.... و من در ی  کرد یترم م

سیم شهیشوهر کرد و رفت... هم ستهیبود آشنا شدم و از اونجام شا رای  یاونجا با شوهره خواهرت که ا  زنتو چرا  د یت 

خودمم سوال شده بود...ارشدمم گرفتم و  یتازه برا چی سوالهاش نداشتم که ه ِ یبرا جوای   چوقتیو منم ه یت  گینم

 ...برگشتم... اما

 .... دمیکه امشب من کش  آیه .. د یکش  آه

  چیدل که ه هی... اون ازدواج کرده بود.... اون رفته بود و من مونده بودم و ی   شاه ر ید یلی... خر ید _
 
نداشت...  حرف

اما دم  د یگرفتم... مردم... اونم فهم  شی... آتدمید اورد یداشت درشون م مامانت وقنر  هت    م ِیعکس هاشو تو کشو 

سمیو اون االن آزاده اما من م منزد... اون مال نشد اما االن آزاده ... دکتر شد دکتر حسام  شه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی...باورت م تر

سهیمثلشو داشته باشن از ابراز احساساتش م خوانیهمه م د یکه شا  ختهیفره سهی... متر  گمی.... همش با خودم متر

شه بره.... اونوقت یهم یکه دوباره ردت کنه و برا  تا زمای   شیدار  شتر یب یور نطیبمونه.. بزار حداقل ا ینطور یبزار هم

 ؟کن    کار یچ یخوایم

 ....کرد  بلندم

 :دیگوشم نال  رهیتو موهام فرو کرد و ز  دستشو 

س ... اون زجرکش _  ....س ...حداقل زجرش نده دهیمثل من نتر

 .....یمیعمو تو و س _

 :لبم گذاشت و گفت یرو  دستشو 

س یت   چ گهید کنمیرازه.. خواهش م هی نی... اشششششیه _  ... نت 

سیم د یبا چ   آخه  گفته بود....؟؟؟؟؟؟  و ت   خودش همه چ وقنر  دمیت 

و  ی   می.. رفتاره عمو با سکردمیتو دلم تمام اتفاقات ِ روبه چشممو مرور م دونهیتکون دادم... اما خدا م د ییاز تا یرس 

  ِی...صدادادنی...چقدر تو دار بودن هردوشون که نم پس نمد ت   اعتدال موج م تی اونها رعا ِیبلعکس...اما تو همه 

 ...اتاقمو پر کرد ِی شام فضا یمامان برا

 :دستشو پشت کمره ب*ر*ه*ن*م گذاشت و گفت عمو 

 ...دهیند تو یتا مامانت اتاق ِ مخف میبعد... فعال بلند شو بر  یحرفها باشه برا ی هیبق _

 ....و پر تالطم ت  درگ زدم.. اما با ذهن   لبخند 

تمو پوش یر   ...گرفتم  شیو راه ِ اتاقو در پ دمیرسر

 ....قفل شد انو یپ یرو  چشمم
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 هی پا خوردم به  ِ شیو پ دمی پامو ند ِیشد... جلو  اهیلحظه س هیرفت... چشمهام  لیغنج رفت... صدام تحل دلم

 ...جسم

ب د  ن  ش نمیتا بب یی   انداختم پا رسمو   ...بوده بود، چ   دهیکه پامو ض 

 ...گل رس از بهار بود... برداشتمش... تو دستهام لمسش کردم  هی

 ...گل رس تاب خورده بودن  ِی  هت   قشنگش گره خورده بودن تو هم، تو گ ِیدادم... چند تار از موها تکونش

 ....آرامش تینها عن  ی نیکردم... بدون ِ شک عطره مامانش عطره بهار بود و ا  بوشون

 ....ت  رمق و س شام پرواز کنم... هرچند ی   ت   نمونم و به طرف م نیاز ا شتر یب گهیدادم د حیمامان ترج یصدا با 

 

 

 " پروانه "

 

 

 ...زود ترک کردم یلیشام و خ ت   م

 ... خودم نبود... آشفته بودم ِدست

  دونستمینم
ر
ف ِ افتادنه ... نم چه اتفاف ُ مرب  ع و ذوزنقه،  یها کهیپشت ِ رسمه ...ت ی  ها لهیچه ح دونستمیدر رسرُ

 ....دمی پازل مو کنارهم چ ِو شش ضلیع لیمستط

 از کجا بود؟ وانیمنو ک ی  آشنا دونستمیم د یاز همه با اول

 ...ی   میمنو س از 

 ....منو حسام از 

 ...ی   منو شاه از 

 ...کردیکه ذهن ِ آشفته م رو آشفته تر م  یلیدر آخر مستط و 

 ....وانیک

 "" اون خودش مادر داره گفتیم ی   ...؟چرا شاهخواد یم اون از بهارم چ   عن  ی

 " یبرگرد د یرو حس کرده بود که گفت " تو با یچه خطر  عن  ی

 ...؟ومد یداشت به رسم م چ   عن  ی

 ...مرمین گهی... به درک .... دیرونکاو  یبه منو کالس ها لعنت
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  ضیساله م هست با روان مر  30تا حاالش که  من
 

 ....کردم  زندگ

  دنه؟ی؟ آخرش که مردن و تو گور خواب شهیم همونطور رس بشه... مگه چ   د یبا حاالم
ر
با روان ِ  کنهیم حاال چه فرف

رم بگ د یفقط با ستووو یبرام مهم ن چ  یه گهی؟ د ضیبا روان ِ مر  ا ی سالم رفنر 
َ
سفت  و  مت  بهارم و جونش و تو ب

 ...بفشارم

 !...راهمو انتخاب کنم د یمن با آره

 ...کشمیاون نفس م دهیکه تنها به ام  ی من بهاره من بود... تک دختر  ِراه

 ...نبودم چ  ی خودم بود.... من بدونه بهار ه ِینابود متهیچند به ق هر 

اون جسم ارزشمند تو شکمم...دلم متالطم و قلبم منقبض  یادآور ی عن  ی نیتو کمرم حس کردم... و ا چرخیسر 

 ....جاش دادم دوباره رو عسیل دنشیو بعد از بوس دمیبورش تو عکس کش یخرمن ِ موها یشد...دستمو رو 

 ....... تو خودم داد زدمدمی شکمم کش ِیرو  دستمو 

 "ی   شما دو تا فقط مال من "

 نیو زن و بچه تو دست ا یاز دست داد تتو ت  هات غ یروانم؟ چرا با نامرد باز با من و  یکرد  ینطور ی...چرا اد ی... حم آه

 ...؟یو اون داد

 ...؟بموی   تی زندگ ِیپا یمرد نبود چرا 

  جونم رو بکیسر  ی هت  تمام ِ ش د یبهم بها داده بشه نبا د یآدمم.. با هیکه منم   بفهیم توی  ینم چرا 
 

 یذره ا و در آخرم بگ

 ...داشت و تلچ   یتند

  نقدر یا
 

م زندگ  ...کردم برات راحته  بدونه عرق رسر

 ...فیو صد ح فیح یآه و صد آه.....ا یا

 ارتیدر اخت گشیدوران ِ بچ یبهار که تمام بدن و تالطم ها فیبود، ح ارتی من که تمام ِ تن و روحم در اخت ِفیح

 ....فیو صد ح فیوجوده ت کنار اومدن.... ح خانواده م که با وجوده ی   فیبود...ح

 ...مرد شمیمن م سنر یکه تو ن  حاال 

 ....کنمیاز بچه م محافظت م من

 ....و جمله مو اصالح کردم دمیشکمم کش یرو  دسنر 

 ....بچه هامو _

 ...تلفن و برداشتم مصمم

 :دیچیتو گوشم پ ... بدو ِ قطع کردن جوای  ی   و چهارم ی   بوق... سوم ی   بوق و دوم ی   شماره رو گرفتم... اول مطمی   

 بله؟ _

 ...ت  ... شبتون بخ ی   سالم آقاشاه _
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 بهار خوبه؟ ؟...خوی  ت  سالم شب تو هم بخ _

 یخواب... بدونه شک خواب بود....اما در هر حال نتونستم جلو  ا ی هیچرا حس کردم صداش گرفته از گر  دونمینم

 :مت  بگ مو یکنجکاو 

 شده؟ چرا صدات گرفته؟ یت   چ _

 :خس کنان گفت خس

 ...خوبه یلیمنه شما بشم تو که خ شهیصدا باعث م نیه ااگ _

بدونه اراده داشت منو درمان  ز یبخواد تو قالب پرو  نکهیآدم بدونه ا نیکنِج لبام نشست... ا  یاراده لبخند بدونه

 ....موجود باشه مار یو تخته خواب ِ ب و صندیل ت   م ا یتو کالس باشه  نکهی... بدونه اکرد یم

 ... افتاد مونیی...نگاهم به قاب عکس دوتادمیهراس ازش نیم چوقتیتو کالبدم جا گرفت....ه ز ی پرو  ِروح

 ...و بهتون بگم یت   چ هیراستش زنگ زدم _

 

 

 ...هستم تیمنتظره کالم بعد نکهیا عن  ی نیکرد و ا  سکوت

 ...روانشناش یجلسه  امینم گهیمن د _

 ..دیست  به گوش م هاش هیسکوت و سکوت...فقط دم و بازدم ر  _

 ....دونمیتفاوت نم ی   ا یبود  عصن   یها نفس

 :دینال ی بم شده ا ِیصدا

 چرا؟ _

 ...ندارم...من  یاز یچون ن _

 ...نه ا ی نیدار  یاز یشما ن کنمیم ی   من مع _

 

 

 ...خوردم اما خودم نباختم جا 

 ... یآقا شاه _

 :داد زد محکم

 .ی   شاه_
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 ...ن ی..! باشه ... شاهاوگ _

 :و ادامه دادم دمیکش  قر ی عم ِنفس

  کنمیمن احساس م ی   بب _
 

ِ زندگ
هست  گیکه   هییقض نیبا ا تونمیو راحت م شمیم خایل یلینامه م به شما خ با گفیر 

 
 

  نیو ا کنمیم که به حرفهام گوش بده راحت تر زندگ
 
 شما درس  تا امروز فقط ادامه داشت.. از طرف

 س ِ من فقط مزاحمه؟در  _

 نبود... شما نینه من اصال منظورم ا _

 :قاطع دوباره

 تو _

 ...خوامیمن نم درستو بخوی   د یتو با د یباشه ببخش _

 ...مزاحم پروانه سنر یتو ن _

 ...در اومد یصدا

 :خودش یاز اونم صدا بعد 

 ...حاال امیکار دارم ... م  ی  جا مت  مامان من م _

 : شهربانو ِیصدا و 

 کجا حاال ؟ _

 :انیدر م یبوسه ا یصدا

 ..برجسته ت...فعال یگونه ها  یفدا گهید امیم _

 ....در یصدا دوباره

 ....کردمیم و از مامان خداحافیط   ی  جا فتمت  م د یبا د یببخش _

 ...مزاحمتون  نیاز ا شتر یب گهی.. خوب من دکنمیخواهش م _

 :دیغر  ندفعیا

 ...مزاحمت _

 :رسمو تکون دادم الفهک

 ...شد هت  من خ ی افهیوارد شد و پرسشگر به ق نمیمیس همزمان

 ...دمت   حرف م دراوره م خم شده بودم و با گوشر  یرو 

 نه؟ ا ی الو؟ پروانه هسنر _
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ام بزار  خوامیآره آره هستم... من م _   یبهم احتر
 

 ... باشه قبول و بگ

 ...لیباشه قبول به چند تا دل گمیمن نم مت  نه خ _

  تیکه تا آخره کار تو از زندگ  م،یقرارداد گذاشت هیما با هم  (1 _
 

 ...پستشو هموار کنم یو من جاها بگ

 ....ی   در ماش یصدا

 یعمو حسام رو  ی   همچن کنمیتو حساب باز م یپروژه  یپروانه من دارم رو  ی   ... ببمیوسط کارجا نزن چکدومیه (2_

 ...تموم کنه نتونست به خوی   شو یکاره تک  ی   عمو بگه اول خواد یدلم نم قتچو یمن...ه

 ...حرفها بود نی... اما بهار مهم تر از ای   خودمم همچن یبراش سوخت... برا دلم

سیبا دست و چشم و ابرو م ی   سم  ...گمیو من با چشمهام اشاره کردم بعد بهش م هیچ د یت 

 ... خودم محکمه یدارم که فقط برا لیدل هی... تونمیمن واقعا متاسفم اما نم _

 ... ترمز دسنر  ِدنیکش  یصدا

 ..دم در ا یب _

 :رو گفتم نیاز ا نهت   حرف م گهید گیبا  گهی د ِگوشر   هیشد... فکر کردم داره با  نشدم چ   متوجه

 ...موفق باش  شمیباشه مزاحمت نم _

 یم چ   _
 

   یپروانه؟ به اندازه  گ
 
دِم در خونتون...من تو  ا یشو.. ب الیخیرو ب ندفعهی.. خواهشا ا یزابه راهم کرد کاف

 ...نمیپارک ِ دانشجو منتظرتم... تو ماش

  عصن  
 
تا  گفتمیم د یقابل اعتماده پس با دونستمیقانعش کنم... م یچطور  دونستمینم شدم اما دم نزدم... از طرف

 ... من بزاره ِ سسنر  ِ یو به پا د ی حم ِ یمنم و بد نهت   که جا م  حداقل فکر نکنه اوی  

 ی   می پرسشگِر س ِیفقط در مقابل چشمها چیتوض چیرو بهش دادم و بدونه ه اوگ

 :بگم تونستم

 ...ومدهیتو باشه...بابا که ن شهیاومده... بهار پ ی   شاه ونت  برم ب د یمن با _

 ...نه تکون داد یبه نشونه  ی   بهت رسشو به طرف ونهیدر م همچنان

 ...گشتم  میدنبال شال ِ رو شونه ا کالفه

حرفها  نی کامل بدم بهش... االن وقت ِ ا ِحیدوشم انداختمشو و گذاشتم بعدا توض ی تِه اتاقم بود... رو  ِ جالباش ِیرو 

 ...نبود

 ... دادنه بهش درو بستم نانیباز و بسته کردنه چشمهام محض ِ اطم با 

حالت از تو  نیتر  نانهیارم با خودش برده بود تا باش قصه بگه ... بابا هم که خوشبشکر مامان تو اتاق بود و به خدارو 

 ...شهیخارج م گهیتا چهار ساعت د3 هاشیمهمون



 

 
141 

 ...خودمو به پارک دانشجو رسوندم یفور 

 ...و بهار بود د یاز حم ی  ها یادگار ی  ِیکننده   که تدایع  ...پارگکرد یزنده م و یکه تکه به تکه ش برام خاطرات  پارگ

 

 

 ...خوردی... پاهام سست شد... بچه م وول مد یبود.. سوز داشتم ... تنم لرز  رسد 

 ...چوندمیدوره کمره رسدش پ شالو 

ِ  ه  دا یپ آرامش  ....تو شکمِ  بزرگ شده م کشی کوچ ِبتیکرد طوفان ِ گشیر 

 :کردم و گفتم  صداش

 ... کوچولوت برم ِی مردونه  ِکلیآروم بگرد قربون ِ ه مامای   _

 شد؟یپش بود و مرده من م عن  یتعجب کردم که چرا گفتم مردونه؟  خودمم

 !که نه....؟  چرا 

 ...افتادم د یخاطره از حم هی ادهیتلخ  یلیخ

باهاش حرف بزنم  خواستمیرو هروقت م ی   ... از همخواستیم نیت  ش یهات   بهار باردار بودم... مدام دلم چ رسه

 :گفتمیم

م ا _  ...ن  یت  ش شمینطور یعسلم تو خودت هم نمیت  ناز نکن ش نقدر یدختر

ای   چیه دنهیچقد مستانه بدون ِ نوش د یحم و 
به دور زا  دمیخندی... مستانه و از ته دل... و من مد یخندیم نوع رسر

 ...همشم اد ی اعت ِدنیفهم

 ...دمیآه کش ار یاخت ی  

 ...و غم همه ناراحنر  نیاز ا ومد یرس م دلم

 ...آشنا از پشت منو به سمت عقب برگردوند ی  صدا

 ...بود ی   شاه

 ...بود ستادهیا ی   در ِ ماش یدهنه  تو 

ِت یسو  ش که احتماال به جنس ِ خودش بود از طرح ِ مخمل کت   ر یبا ز  صوریر  شر ....تو دمیتنشو ند یی   ...پا نر یپوش ِ ست  

شده بود  خواستن   یلینکردم چون با همون باالتنشم خ دنید یبرا ی  ...تقالومد یفرو بود و به چشم نم ی   ماش یدهنه 

 :کردم  زمهجلوم زنده شد... نا خودآگاه زم ز یو دوباره پرو 

 ززیپرپروپرو  _
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 مطلق بود.. دوباره به  ِایهینفر پشت ِ رسشم برگشت اما س هیبود... فکر کرد با  د یتکون که ازش بع هیخورد...  تکون

 ...نمیسمتم برگشت و اشاره کرد برم بش

 ...شدم و سوار شدم کینزد یلبخند با 

 ...نکرد حرکت

وع به پ بهم وع شد... دلمم رسر  ...شاه پشمه دونستمیو تاب دادن کرد.. م چیخوردن ِ دندونام رسر

 رسده؟ _

 ....رس جوابشو دادم با 

 ...کرد  میشو روبه من مستق چهیو روشن کرد...در  یبخار 

 ... رو شکمم د یکاپشن برداشت.. کش  هیعقب  یها برگشت از رو صندیل ی   سمت پشت ِ ماش به

 :کرد  زمزمه

 ...شهیرسدش م _

 ...کنارم نشسته  ز یخودآگاه لبخند زدم... احساس کردم پرو  نا 

 ....زیپرو  _

 :آروم و با متانت جواب داد یلیخ

 جانم؟ _

ِ خدا... طن یاومده ا ز ی.. پرو آه
 ... صداش خاص ِ خودشه ی  

 ؟چرا رفنر  _

 :دینال

 ...من تا ابد کنارتم _

 :دمینال

 یفرستاد اد یچرا خواهرتو تو دام اعت _

 :دیغر 

 کشمشیم _

 :دمیغر 

 ....ن               ه _

 ...و سکوت سکوت
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 ...احساس کردم ی   سهمگ یلیخوردنو خ وند یپ تینکردم... شک نکردم فقط به واقع ... توجیهبرنگشتم

 ... ... نهی   با شاه نبار یدوباره تو َوهم رفته بودم اما ا دونستمیخارج شده بودم و م اهمیرو  از 

 پروانه؟ _

 ...برنگشتم

 بله؟ _

 ...بگو لتو یدل _

 ...برنگشتم

 ...بهار _

 ....رس ِ گونه م قفل شد ت    نگاهش تو ت ِن  ی.. سنگ برگشت

 بهار چرا؟ _

 یلیبا نگاه نکردنه بهش خ حنر  نو ی صورتش بودن و من ا ِیکار کننده تو اجزا  یقوه ها یهمه  ن  یسنگ ت،ت  ح تعجب،

 ...کردمیم افتیراحت در 

 ...نشهیدر کم یخطر  کنمیاحساس م _

 ...داشتیبرم ی   چ شینی ب ِیچرا پره ها دونمینم

 ...به من نگاه کن _

 ...برنگشتم

 ...نگاه کن به من _

 ...برنگشتم

 :زد داد 

 با توام؟ _

ل نداشتنشو درک مد یکش  قر ی...نفس عمبرنگشتم  ...خوشنتش آرامش داره فکر بودم که حنر  نیاما تو ا کردمی... کنتر

 ...قیتا نفس ِ عم چند 

 ...دیصورتش چسب یکه به پوسته   ی  ها به رسعت و به ندرت کم و کم تر شد تا جا پره

 ...برگرد _

 ...برگشتم
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حرفها از جمله محبت...  یلیخ یایغل و غش... گو  چرا نگاه هاش پاک بود... ی   دونمیو ملتهب... نم قیکرد... عم  نگاه

 ... چشمهاش بودم ِ ی قهوه ا ِیایمحبت بدون ِ چشم داشت... غرق در در  هی

  ِی در امواج ِ خاکستر  اونم
 

 ....من ی چشمها ِ خاکستر ِ آتش ِ زندگ

  خوامیدوس دارم... م میتمام ِ زندگ یمن بهارو به اندازه  _
 

جز  کنه مثل من بدبخت نشه ناراحت نشه به کیس  زندگ

 ...من وابسته نشه

 :دیچون نال د یفهم انگار 

 ...وانیلعنت به تو ک _

 

 

 ....تو کاره یا لهیکامال مطمی   شدم ح  گهید

 ...کامال به سمتم معطوف کرد  رسشو 

 ...منتظرم زل زد یچشمها تو 

 ی  بزرگ شده که از محبت بو یخانواده ا هی.... اون تو هیو پر عاطفه ا پشه احساش یلیخ وانیپروانه ک ی   بب _

ده... روز    یلیخ د یکه بهارو د  ینت 
 

  یاز بچه ها میکه باهم دوست بود  ازش خوشش اومد.. از بچگ
 

 بور و چشم رنگ

ه همساچند بار به د ..حنر ومد یخوشش م  شنهادهیپ ادشیز  یبود به خاطره عالقه  نبیمون که اسمش ز  هیختر

 حیترج ومد یو ن اد یب میکه منتظرش بود  از درک، فردا که هرچ   یا چهیدر  چیداد اونم که بچه بود و بدونه ه دوسنر 

وع به باز  میداد  یکردم... وسطا  شیاما راض د ت   و همش نق م شد ینم رایص   وانیهرچند ک م،یکردن کن  یخودمون رسر

 ...عمو تفنگ چ   میگفتیخودمون بهش م یبود که ما تو خفا لو یبیآدمه س هیاومد... باباش  باباشبود که با  یباز 

 :لبش اورد و ادامه داد یخاطراتش به رو  یادآور یاز  یلبخند

ه ب _
ر
ه بود آخه دخت

ر
سال سن  5ه سن بهار با خالصه با باباش اومد و به جونمون افتاد.... باباهه کم عقل از دخت

 رانیموضوع با ا ی   باورت نشه اما بخاطره هم د یشا ناراحت شد و حنر  وانیباشه؟ ک تونهیقدر حساس م نیچطور ا

دراورده بوده اما  ینفهم باز  گفتیو م د یخندیم دمت   قهر کرد و رفت... چند سال بعد که درموردش باهاش حرف م

 
 

فتیداشت و پ وی  خ قسمتش بوده بره غربت... اونجا زندگ بود داشت چند  کیو گراف تو درسش که نقاشر  خوی   شر

 نبیاز ز  اسیم گهیاما د د ت   رس م رانیبه ا شتر یمواج شد... بزرگتر که شد ب یادیگذاشت که با استقبال ز   شگاهیتا نما

 ...... تاورد ین

 ...کرد  طوالی   مکث

 ...شده بود د یاز گفیر  ِ حرفش دچار ترد انگار 

 درون ِ دلم آشوب شده  ِیرسوندم... هرچند خودمم از تقال نانیحرکت ِ چشمهام و باز و بسته کردنش اونو به اطم با 

 ...بودم

 ... ... بزاقِ  دهانش و قورت دادد یکش  قر یعم نفس
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 ... ... اون ازفتت  و مدام قربون صدقش م ومد یخوشش م یلی... از بهار خد یبهارو د نکهینا ا _

 ...به زبون اومدم نبار ید .. امرد دوباره

 ....یبگو تورخدا نصف ِ جونم کرد _

 ...نگام نکرد گهید

 :و گفت یی   انداخت پا رسشو 

 ...دیلکنت بهارو د _

 ...نگفتم چ  یه

 ...داره فلج شد یت  گ  میو قدرت تصم ار یمغزه رسم، همونجا که اخت مهین

 خب؟ _

 ...به پا بود درون ِ دلم طوفای   دونهیصدام آروم بود اما خدا م یلیخ

 :گفت  ر یرس به ز  همچنان

 ...خوادیاون م _

 ...ومدیبگم نفس هام باال نم تونمیبه جرات م گهید

 ...تو چشمهام حلقه زد اشک

 ... آتش...سوزان و برنده ِتیتکه از ماه هیتنم گر گرفت،  تمام

 ...دمیکش  یی   پا زمستوی   هت   ت یرو با وجوده هوا پنجره

 ...کردمیهام داخل م هیرو به ر  یشتر ی ب ِیهوا د ی.... من باکرد یهوا روحمو ا*ر*ض*ا نم نی... انه

 ...شم که دستم تو حصاره دستهاش قالب شد ادهیپ خواستمیم

 ...بود دهیفا و بهش القا کنم امای   میکردم التهاب درون  بهم نگاه کرد... سیع ملتمسانه

شدن تقال  ادهی... دوباره به پشدنی چشمهام گم م ِیمزاحمم تو گود یاشک ها نکارمیبا ا د یعقب گرفتم.. .. شا رسمو 

 ...کردم اما اون منو حرص کرده بود

 ...ولم کن _

 برو حرفهام که کامل شد هرجا خواسنر  ی   ... بشکنمیجا ولت نم چیه تیوضع نیبا ا _

 ..... بچه م روون تر شده بود... کاپشنشو از رو شکمم برداشتمدمیکش  نفس

 :و گفتم دمیکش  شیلی مستط ِیچونه  ِی شدم رو صورتش، دستمو رو  خم

 من _
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 بهارمو

 به

 چگیه

 دمینم

 کنمیم تکرار 

 بهارم

 متلعق به من فقط

 اونو

 حنر 

 به

 پدرشم

 دمینم

 ؟یدیفهم

 ...تو دستهاش گرفت.. رنگ نگاهش خمار شد دستمو 

 ...پاهام رهاش کرد یاورد... رو  یی   آروم آروم پا دستهامو 

 ...دونمیم _

 
 
 ....از رفیر  ِ به جلساتش رس باز کنم ینداشتم بزنم درو بستم تا حرفهاشو بشنوم و با مدرکِ  محکمتر  حرف

 ...دمیکوب  با یتقر  ی   به پاشنه گاه ماش پاهامو 

 ...نومشیم _

 ...به تفره رفیر  فکر نکرد گهیبرد.. د ضاحت کالمم ی   به

 

 

 ...بهارو درمان کنه خواد یاون م _

 ...برنگشتم

 ی  کس ها  شناسهیاما اون اضار داشت م کن    یتو براش کار  خواد یبهش اضار کردم نکن، اون خودش مادر داره و نم _

نصفه روزه کامل و باهاش  هیشد  کیبه بهار نزد ی   درمان کی   به خاطره هم لکنت ِ بچه هارو به راحنر  توننیکه م
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لحظه  هیخوابش برده و  وانیک  یپاها ی.... رو وندهفقط باهاش حرف زده و براش قصه خ خورد یگذروند .. قسم م

درمان رشد  موجوده کوچولو ی   نیا فهیح گهیم دهیاز محبت بهار به خودش لرز  وانی.. ک دهیو وبوس وانیبدونه اراده ک

 ...کنه

 ...زدم... برنگشتم فقط داد زدم داد 

تا... نه به  3دوتا،  ،گیچند تا دکتر رفتم؟  کن  یفکر م ؟دنبال درمانش نبودم لعننر  کن  ینرفتم؟ فکر م کن  یفکر م _

ک دوباره  گهیدکرت م اما چه کنم؟ کشمیعذاب م یا گهیاز هر کس ِ د شتر ی.. بابا من بشتر یسنتم ب یاندازه 
ُ
فقط به ش

 ...شهیدرست م

 ...بخوام توبغلش جا خوش کرده بودم نکهیبخوام به طرفش برگشته بودم و بدونه ا نکهیبدونه ا دنیبار یهام م اشک

 ...دادیبرادر پشتمو برام مالش م هیمردونه ش پشت ِ کمرم دوره شده بود و مثل  یدستها

 ..کردیگوشم زمزمه م  دم

 ...دونمی.. آروم باش... من منمدو یم _

 ..سکسکه افتادم به

 ...ن _

 ...ن   ی...کچ ینه ه_

 ..صورتش به روم بود یرو  د یکش  ونت  حرف بزنم... منو از بغلش ب نزاشت

س.. مگه تو به من نگفنر  چ  یپروانه از ه _  ...؟ز یپرو  نتر

 " " بله عن  ی نیکردم.. ا  یی   باال و پا رسمو 

 ...ش گذاشت نهیس یرو  دستشو 

 ...دمیمن قول م _

 :که باعث شد تو چشمهاش نگاه کنم ادامه داد  طوالی   با یمکث ِ تقر  هیاز  بعد 

کنه...هرجام   تشیاذ وانیک  ارمت    بهار و برداره تو باشم پس بزار برادرت برادرانه کمکت کنه.. من نم ِ ی  دا ز یمثِل پرو  _

 ...مت  رفت باهاش م

 ...شد هت  تو شچمهام خ د یترد با 

 ..؟یبه من که اعتماد دار  _

دنه زبانه بهار به ق اعتماد   ...شدی اعتمادِ  تنها تموم نم ِمتیداشتم.. اما ست 

 ...دارم اما _

 ...حرفمو کامل کنم نزاشت
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  ارمت   من نم _
ر
 ..یسر ینم مونی... مطمی   باش پش هییو کوشا خواهت  پشه خ وانیک  در ثای   وفتهیبراش ب اتفاف

 ...مت  بگ میعجوالنه تصم د ینبا دونستمیخوب م و یت   چ هی.. اما دونستمینم

 ...بهم وقت بده فکر کنم _

 ...شکل گرفت ز یزد که دوباره روح ِ پرو  چشمگ

 ...صاف کرد نهیمردونه س بعدم

 ..باشه..اما _

 ..کردم  نگاهش

 ...نره ادتی: جلسه هات  ی   شاه

 نیکم شده بود... بنابرا  ینه به طوره کل اما به طور دلگرم کننده ا میشده بودم... فکرم باز شده بود... نگران آروم

 ...لبخند زدم

 ..باشه _

 ...دت   ... برقش تو نور چشمک مدمی بابا رو د ِی   ماش

 ..بابا درو براش باز کرد یراننده  ی   رام

 ..مچاله کردم ستای  ت   دب ِیاراده مثل دختر بچه ها ی   خودمو 

 ...خوند و به همون طرف برگشت نگاهمو 

 :چون لبخند زد و گفت د یفهم

؟ یت  ام یآقا _  بزرگ هسیر 

 ...زود اومدن ِ بابا تعجب کردم به

 ...کردم نشون ندم  سیع

 ....دلم بد آشوب بود اما 

 :تونستم زمزمه کنم فقط

 ..آره_

 ...شد انینما فشیرد ی... دندوهاد یخند

 ...سالم برسون _

 ...شدم ادهیکردم و پ  د ییرس تا با 

 :و گفت یی   رو داد پا شهیش
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 ..سالم برسون نمیمیبهارو ببوس.. به س _

 ...نتونستم جوابشو بدم اصال 

 ...شدم رد 

 ...بود اما گذشتم بی.. عجنرفت

 یدرموردم فکرها خواستیخودشو داشت دلم نمو عقدم بود...بابا هنوز تحکم  ستانت  دوران دب یهنوز برام بابا بابا 

 ....ناجور کنه

 ...هامو بلند و کوتاه به در ِ خونه رسوندم قدم

 ...شد گیبا رفتنش  دنمیرس

 ...و دوباره لبخند ز یپرو  دوباره

 ...باز شد و وارد شدم گیبا ت در 

، نفس ها ِی ها قدم ح ِ حال من از اون زمان بود چیدر پ چیپ ِی گذشیر  از سکوها  ،ای  یپ ِی نامطمی    ...تنها رسر

 ...شکمم افق شده بود و نگاهم به در ِ ساختمون معطوف یرو  دستم

 ... پله ها راهمو سد کرد ِیاز موهاشو پوشونده بود جلو  یا مهیکه فقط ن  با شایل ی   میس

 تو؟ ا یپروانه ن _

 ...دیپر  یبه صورت ِ بارز  رنگم

 ...برجسته مو پنهون کرد ی چشمم گونه  ِیاز گوشه  اشگ

سم فقط  :تونستم بت 

 شده؟ چ   _

 ...از اونم سقوط بعد 

 ... بازوهام قفل شد ِیستت  رو  دسنر 

 ...خزوندی خودشو به تن ِ باردارم م ِیرحمانه  شالق ِ ی   یت   رسده پا یهوا

 ..شدیتر م هت  و ت هت  کردم بلند شم... اما نگاه هم ت  سیع

 ...ادیکردم صدام در نم  احساس

 ...نشده که بابات فقط مناقصه رو یت   بابا چ یپروانه..؟ پر  _

 ...دمینشن ی  صدا گهید
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 ی  و هوا ی   زم ونیبدنم همه و همه دست به دست ِ همه دادن تا معلق بشم م هوا خشگ ینخورده بودم، رسد شام

 .... من یشده بود برا یبند هت   اون ج ِیتو  دنیکه تنفس کش

به  دسنر   .. محکم وارد کرد ِیاز پشت چند بار ض 

 ...کی

 ...شکافته از غمم دراومد ی نهیاز دورن ِ س قر یعم آه

 ...دو

 ...ساکنمو به حرکت واداشت یبود که بچه  پتگ

3... 

 ....برگشتم اتیکه باز شد و من به ح  یت   گ ِنفس

 ...وارد شدم ی   میو البته با کمک ِ س توای   و ی   تکاپو سخنر  با 

س د بابا   ...خونه رو به لرزه دراورده بود د یکشیکه م  محکیم ینبود اما داد ها د یدر دستر

 ...دارم از یخودم ن یبه خونه  کردمیم احساس

 ... بدونه مرد ِیخونواده  هی... ی   میکه فقط خودم باشم و بهار...خودم باشم و بهار و س  یخونه ا هی

 ...مجسم شد د یرت ِ حملبم صو  یگفیر  ِ مرد رو   با 

 ...دراورد شهیاز نفرت دلم رو به ت یع  یت

َمم مز  یصدا
َ
 ....بر علت د یمغز

مار ِ  هیجوانب دست به دست ِ هم دادن، تا پروانه پرِ  پژمرده اش رو تو شکم فوالد مانندش جمع کنه و مثل  ی همه

ه زده توخ  ...فرو بره الشیچمت 

 ...دمیبه بهار خواب پشت

 ...نازشو ناز کردم یموها

 ...نفس هاشو شمردم یصدا

1.2.3.4 

 ....منظمه..خدا روشکر که منظمه نه

 ....ت  سالمشو ازش نگ هیهست ا ی منه ...خدا ِدختر هسنر  اون

 ؟یچرا زبونه کوچولو بدونه حجمشو ناقص کرد ا یخدا

 هان؟
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م خز  دمت   م داد   ...دمیتو دلم و خاموش در بِر دختر

 ...شدم آروم

 ....دیاز حم یادگار یو بهارو تنها پشه  منو 

 ...بزرگ یها یت  از ام یمجموعه ا ر یآروم ز  یا خانواده

 ...بکوبه وار یدل ِ زنش رو تا صبح به د د یامشب با کوفنر   یکه معلوم نبود به خاطره کدوم مناقصه   ی  ت  ام

 !!!!....کوفنر   یمناقصه  کدوم

 

 

 " ی   شاه "

 

 

 ....خوشحال بودم و مطمی    ج،یناراحت بودم و گ ؛بودم و عصن   کالفه

   داستای   سه،ت  داستانم به کجا م نیآخره ا دونستمیچون نم کالفه
 
وع شد، ی   که ناخواسته با تصادف
 ی  ایاراده با رو  رسر

....تمام تنم گر گرفته بود... ت  تدب نا مشخص بود و آغازش ی   انشیدرنگ با عشق همراه شد... پا کرد و ی    دا یپ انیجر 

بود و هم  امیبخوامش، هم دن تونستمیهم نم خواستمشی... هم مسوختمیدر بر ِ آتش ِ عشقش م یمت   گر، مثل ه

 ...و منگ بودم جیبخوامش... گ امیبه عنوان دن تونستمینم

بن کرد یازم جدا م امو یداشت رو  شیعقل ی   یبه واسطه  وانیچون ک عصن  
ُ
ج
َ
 نی ا ِیبودم معلوم نبود کجا دهیو اگر ن

دمیاالن به رس م ا یدن بابت ِ داشیر  ِ دلش خودمو آروم  د یمهربون و مادرانه داشت و من با ... پروانه دیلت 

 ...گرفتمی آرامش روحش به من پناه اورده اما من از اون روح ِ بزرگش آرامش م ِ ی...جالبه اون براکردمیم

 

 

 یباعث ِ مرگش شده بود.... بردار  ی   که خوده شاه  یبرادر  کردم،یم ینقش برادر رو براش باز  د یچون از االن با ناراحت

  کیم  ی   که اگر شاه
 

و چه بسا االن رسنوشت خواهرش  فتت  کناره خواهرش راه م  د یهاشو داشت االن با دقت ِ بچگ

 ....شدینم ی   نچنیا

 ی ندهیبسپارم آ گ  بگم؟ ی   کار کنم و چ    چ   د یبا بشه؟ چ   د یاصال االن با شه؟یم آخرش چ   دونستمیچون نم جیگ

 ؟ییین  و ک نامطئمنشو؟ کجا و ِگ 
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 هی تونهیم نیبرادر... من کنارش بودن برام مهمه و ا هیبراش مهمه هرچند به عنوان  میناراحت دمیچون فهم خوشحال

... خوده ستیهوا ن ست،یاحساس من ه*و*س ن ست،ی احساسم باشه.. احساس ِ من زودگذر ن ِیبرا ونیآش

... آره من واقعا دنیجون به کوه و کمر م شتنشدا یهمونا که برا دن،ینوشتنش قلم به دفتر م یعشقه... همونا که برا

ه، بچه داره،   هرچند نا مطمی   اما عاشقم... عاشق ِ کیس ممکن،ت  عاشقشم هرچند دور، هرچند غ  7که از من بزرگتر

  گهید یده، با مرداوم ا یسال زودتر از من به دن
 

که   یبوده، اما به اون وجود یا گهیسهم ِ مرده د شیکرده باکره گ  زندگ

 ....ستی.. نستیمن مهم ن ی اون ابر پنهون شده قسم برا ِشتپ

... که تا زنده ام به هوا و   ....... نفسکشمینفس هاش نفس م یحاال مطمئنم... مطمی  

 ...پارک کردم نگیو تو پارک ی   ماش

 ...شدم ادهیپ

 ....دمیو شن ی   گفت و گو ِیدور صدا از 

 ...پنهون شده بود اطیپشِت استخر وسط ِ ح وانیبا قامتِ  ک یشدم... مرد کینزد

 ... در کاره نشم تا بتونم بفهمم چ   دهیکردم د  سیع

 ... حمال ی   آره تو خودت کاراشو بکن... بب _

 

 

 ...کن  یمتخصص رو برام آماده م نیبهتر  گمینفهم با رسورت درست صحبت کنا... دارم بهت م خودیر  _

 ...بلند شد صداش

م منا ییپا ارهیتلفن ب نینزار دادم فکستو از پشتِ  ا _  ...کن  ی... تا صبح خت 

 ...نداد  دفاع رو به انسانِ  پشت ِ خیط ِیو قطع کرد و اجازه  گوشر 

 ...ازش ست  کردم ی   بازجو ِیرامو ب نهیو س نرفتم

 ؟یدت   حرف م با گ _

 ...قدم هاش نامطمی   به سمت پشت برگشت دمیخورد... چون د جا 

 ...دیلرز یبود چون شونه هشا به وضوح م نگران

 ...دمید نهیخوردنشو به ع تکون

 ...دت   موج م  چشمهاش نگرای   ِی... ته گودبرگشت

 ...مم..من _

 ...حرف زدن رو بهش نداد شتر ی ب ِیاجازه  لکنت
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 :اورد... از دور روبه دهانش گرفتم و گفتم ونت  هام ب بیاز تو ج دستمو 

 د یتهد نی... ان  یبهارو نب گهینکن که د یکار   وانی... کدمیهدف حرفهاتو شن ... ی  یبه خودت زحمت بد خواد ینم _

 ....و حس کرده یچه خطر  دونمیمن کار کنه نمبا  خواد ینم گهیپروانه بهم زنگ زد و گفت د قتهی حق ِی   ع ستین

 ....بدم لیتحو  وانیراز ماننده شو به ک ی حرفها ِیهمه  د یبه من اعتماد کرده بود و نبا اون

 ...شهیدر کمن یبهار خطر  کنهیاز کجا نگرانه اما احساس م دونمینم گمیبازم م _

 :رفته شو تر کرد و داد زد لیتحل زبونه

 ... اگه شده حنر  کنمیمن درستش م_

 :تر از خودش داد زدم بلند 

 به زور؟ _

 ...دیتو موهاش کش دسنر  کالفه

ت بدم اونوقت تو ساعت  ی   بب _  11پشه خوب من دو ساعت باهات حرف به قول ِ خودت فک زدم گفتم نکن تا خت 

  نیساله داره با ا 1بهار  ؟یگردیشب دنبال ِ دکتر م
 

 ..کشتشیشب نم هی کنهیم درد زندگ

 ...مشت شد دستهاش

 ...شلوارش فرود اومد یرو 

  نزاشتم
 
 ...بزنه حرف

 ...ستادمیبهش ا پشت

 ...دل ِ خودم یلبم نشوندم برا یرو  یلبخند

 ...کنم  نکن فکر کنم پروانه رو بتونم رایص   یفعال کار  _

 .....تر شد کیو نزد کیقدم هاش نزد یصدا

دم یها بیبه جنخوردم فقط دستهامو دوباره  تکون  ....شلوارم ست 

 ....درست دم ِ گوشم زمزمه وار از دهانش خارج شد ک،ینزد صداش

 ... دیلرز یم از نمِ  خوشحایل صداش

 چاکرتممممم داداش _

 ....شده بود شیتا که االن به حمدهللا نقل زبونه فرنگ گفتیگرفته بود و مدام م  اد یرو تازه  چاکرتم

 ...بغلم کنه ... از پشت هرمشو حس کردم اومد 

 ...که پا به فرار گذاشتم و اونم به دنبالم  د یبه بغل نرس اما 
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 ...راز هی... هرکدوم با میهمه خوشحال بود امشب

 ....خصویص لیدل هیفکر و با  هی با 

 ....اما

 ...انداختیبه جانبش نم نگایه مین که حنر   در شتاب ِ کیس د یتپیاش م نهینفر س هینفر غم داشت...  هی

 ...دیشا

 ...کردیم طای  یش با خت  اما اندگ د یخت  بود، شا ی   د یشا

 ...دونمینم

 ...مهربون و خونگرم بود زی   ی   میس

 ...کناره مامانم مثل خواهرش بود  شهیداشتمش، هم میاقوام شد وقنر  از 

 ....دیند ت  دل ِ س چوقتیخواهره راهِ  دورشو ه مامانم

 پش؟ یتو فکر  _

 ....دیپشتم، از پشتم به گوشم رس شهی هم ِی آشنا ِیصدا

 ...زدم لبخند 

 ... مهربون به نام حسام ِیعمو  هیآره تو فکره  _

 ...دیپشت ِ کمرم مالش وار کش کهت  به ت دسنر 

  د ی... باستمیمن عموت ن ینساز  ی.. اومدگهینه د _
 

 ..حسام... تکرار کن..حسام به من بگ

 ...م گرفته بود خنده

 ...چشمم گذاشتم یرو  دستمو 

 ....گریبه چشم.... حسام جون، حسام لبو... حسام ج یا _

مگ ... حنر یی   انداخت پا رسشو   ...داشت شدنشم متانت خایص ی   رسر

بت و جلوم گرفت ِوانیل  ... رسر

 ...میتاس کباب ش م،یجوجه ش م،یش گر یج دونم،یمارو..چه م بکیسر   کبای   ِخیبه س مخواد یبخور پش.... ن _

 :قرار داد و گفت مینی ب ِغی ت ِیبه نشان ِ اتمام حجت جلو  انشگتشو 

 ...ی   فقط بگو حسام ... هم_

بت وصال دادم و اطاعت کردم وانیلبمو به ل یلبخند با   ....رسر

 ...هم قرار دادم یمبل قرارگرقته تو هال ول شدم و پاهامو رو  ی   اول یرو 
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 آقا حسام؟خب چه خت   _

 ...داد لمیتحو  یژکوند لبخند 

 ... شما چه خت  خوش گذشت؟ی   آقا شاه سالمنر  _

 ...گرفتم  دهی کالمشو ناد ِی طعنه

 بد بگذره؟ شهیمگه م _

 ...زد و زمزمه کرد یباال لبخند ی  ابروها با 

 ...هرگز _

 ...دیجوابشو بدم که مامان رس رس خواستم

 ...دی از غم پر شده م کش ِیبه رس ِ شونه ها دسنر 

 نفس ِ مامان؟ یچطور  _

 ....شد که جواب ِ مامان و بدم نیمانع از ا وانیک  ِی صدا

 همه راهو خاله جان؟؟؟؟؟ نیا هت  م اوه        و... گ _

 ...نازک کرد پشت ِ چشیم مامان

ا براش رسو پا م ِیهمه آرزو  _  ...شکی   ی شاه پشمو دارن... تمام دختر

 :داد و گفت لمیتحو   من چشمگ ِیدر حال ِ نشسیر  روبه رو  وانیک

... نگو شاه پشتو دنتونا ید انیبا عصا م ت  فال گ ِی  هیرق ی   ننه غالم و ی   سیکلثوم حاج نرصت و بلق  گمینه بابا...! م _

 ...دنید

 ...جمع بلند شد یخنده  کیشل

 ....جواب ِ حرکت ِ مامانو داد  تو دستش گرفت و با پشت ِ چشم نازک کردی   ِبیاز س یگاز 

 :دستشو از پشتم برداشت و روب  هم گفت مامان

 درسته؟ یکرد  شتر یجلسه هاتو با پروانه ب مامان گفنر  راسنر  _

 ..دیپر   رخم به آی   ِرنگ

دیم شکر مامان روبه روم نبود .. وگرنه به اعماق ِ حالم ی   خدارو   ...ت 

وت بود و به دهان ِ مامان خ  وانیروم عمو حسام بود که خودش باخت  بود و ک روبه   ِیادا ِی برا هت  که خودش در هت 

 ...یکلمات بعد

 : توانمو جمع کردم و گفتم ِتمام
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 ....آره _

 ...تکون داد رسشو 

حواست به اونم باشه تموم ِ کارتو رو  یدار اما خواستم بگم امسال کنکوره ارشد  یا دهیماشاهلل خودت فهم نکهیبا ا _

 ...نکن ت  پروانه اس

ر نفس بکشم، اما تمام ِ اکس خواستم  ...کربن شده بود  د یاکس یمخلوط در هوا د یها نت 

 ....و بازدمم در هم گره خورده بود دم

ف سم فشار اوردم اما نشد... به خود  سیع
َ
 ....م تلنگر زدم اما نشدکردم اما نشد.... تالش کردم اما نشد.... به ن

 ...نفس ِ قطع نشده مو بهم بازگردوند ناچ   خیصدا،  هی فقط

 ت  کنه... اگر منو و امثال ِ من خودمونو درگ  شت  خودشو اس د یپروژه مختص ِ رشته شه و با نیدرسته اما خواهره من ا _

 خودش با پروانه  ِی وهیحرومه، پس بزار به ش میخور یکه م  میچه بسا پول میست  جا نم چیبه ه میهامون نکن متقایص  

 ...برخورد کنه

 ...پدر پشتمو نوازش کرد هی  ِنشست، دستش به گریم کمینزد

 درسته مرد؟ _

 ...خودم رها کرد ارهیو آرووم و روون به اخت مت  نفسو کامال آزاد کرد... ذهن ِ درگ دستش

 :جواب دادم یلبخند با 

 ...آره _

 :امانم یصدا دوباره

 ...... من به پشم اعتماد دارمدوارمیام _

 ...بلند شد وانیک  لیزنگ مبا یصدا

 :در حالِ  زوم بهش شنوا شد چشمهام

 _ بله؟وانیک

_.... 

 ...در سکوت فرا رفته بود جمع

 ....جمع و ترک کرد یکه بلند شد و با لبخند  مامان

 ....تیمیاز صم ی  ایمن بودم و عمو با دن فقط

ت م کنمیم فدات آقا... پس من کاراشو اوگ مرش _  ...کنمیخت 

_... 
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اقِ  سمع ب ِدست  ...شد شتر ی عمو مانع از استر

 ...؟یپروانه رو آروم کرد _

 ...به سمتش برگشتم متعجب

 خانواده  ِیاعضا یهمه  کن  یم یکار   ی؟ پشم ..! مراقب باش دار  ی   ....شاهدمیشن وانیتراس حرفاتو با ک یاز باال _

با رفتارات خودتو به سخره  کنمیخواهش م میرازه که فقط دو نفر بفهمن... فعال منو تو خت  دار  بفهمنا... راز تا زمای  

 و من بابت ِ جووی   هسنر  تیمحشر تو امره کار  هی.. تو یتو رشته ت دار  یا هنده.. تو نبوغِ  فوق العاد لی عالم تحو  ِی

 ....حدو حدودت رو حفظ کن   د یرو هم فراموش نکن که تو با نو یاما ا مگیم کیتت   رانیمثل تو به ا

ت آموزش زد ِیبر حرفها یدییچشمهاش تا با   ... عت 

 گفتم؟یم چ   کردم؟ی احساسش م ِی کتهیرو د ... چ  شناختیمنطق بود... اما دل ِ من احساس رو فقط م حرفهاش

 ا یتند تند نفس نکش؟آخه مگه امکان داره؟  شینیبیم بگم وقنر  ا ی شه؟ینتپ؟ آخه مگه م اد یاسمش م وقنر  گفتمیم

 ...؟اد یم ود به وج یت   چ ی   بگم نسوز؟آخه مگه همچ نهت   م شمیبا نگاهش آت وقنر 

 ...ستیموکد ن یجز نه ا یت   پاسخ چ د ی...! بدونه ترد نه

 آغوشش رو  ِیم...! چطور گرماشده ا دهی سال ِ منه... تازه به دستهاش به دست آتش کش ِانیسال یفرشته  پروانه

 ...فراموش کنم

 ...به عمو نگاه کردم مستاصل

اره هاشهیدرکم کرد... مثل هم د،یفهم آن ها رو  ی منطق همه  ِغیغم رو به همراه داشت... اما با ت ی.... نگاهش رسر

 ...نابود کرد

 :دینال

 !...... نکن جان حسامی   نکن شاه _

  تلخ
 
، لبانم سخت در زبانم حل شد، حل شدی  ...مانند یجو  قسمم داد....چشمهانم آتش ِ خشم گرفیر 

 ...مت  دوش بگ مت  م _

 ... دوشم گذاشت یرو  دستشو 

 :گفت  یلبخند با 

 ...باشه تیعاف شیشایپ _

 ....تکون دادم یرس  فقط

 ...دمیند وانمیک  حنر  گهید

از جنِس از دست ندادنش... به بودنش تا حداالمکان... اون  چشمم گوش و تمام ِ گشوم حواس شد... حواش تمام

 ....در کنارش میبرادر  متیبه ق از آِن من شود... حنر  د یبا
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 .... آب تنم رو نوازش داد ِیگرما

ش گوشم را، و نوا یصدا
رسرُ
 .... حل شده در قطراتش چشمم را ِیرسرُ

بود که ازش خجالت بکشم نه  ی  نه عمو گهیکنم.... د  هیخودمو تلخ تونستمیاران از جنس صنع، خوب مب نی ا ِر یز 

 ....که خوددار باشم  یپروانه ا

 ... خودم ِیبودم و خدا خودم

 ...بودم و درده خودم خودم

  اشک
 

 ...شدنیم دهیپر شده م پاش شی صورت ِ از ر  ِیها بدوِن وزن رو  هام مثل بچه گ

 ...مانند شده بود ی   کنم... چشمهام از سوزش اشک قرمز و خون  یجدا ساز  ی  ایقل یاشکمو از آب ها تونستمینم

 ....م زدم هت  ت یبه چشمها یلبخند

 ....چشم دوختم نهیخودم تو آ رهیتصو  به

نگاه  هیه بزرگ کننده، تو با تومور  یلب دار  هیباال.. تو  ار یبا نفوذ بس یچشم دار  هی.... تو یار یکم ب  د ینه ... تو نبا _

 یبزار  د یدرسته...! حکمت داره اما تو اون حکمتم از آن خودت کن.... تو نبا ندازه،یم ز یپرو  ادهیکه پروانه رو   یدار 

 د ی... تو بایبر طالقش بد مبن   ی   اگه شده شهادت دروغ حنر  ،ینجات بد اونارو  د یبهارو پروانه نابود شن.... تو با

 ...کمکش کن  

 ....بد ذهنمو مچاله کردن یها الیدفعه خ هی

 !...نکنه

 ....نشه... اگه..پروانه مال من ن  اگه

 ....تا شد....فکره نبودش کمرمو خم کرد زانوهام

 ...دمی حموم دست کش ِی وارهید یها کاشر   به

 ....در آغوشم گرفیر   عانهیزدهمو مه گرفته کردن.... مط خی ِی دستها ی عانهیها مط کاشر 

 ...افتادم

 ...و بدونه قدرت... فکر کردم و آب خوردم... آب خوردم و فکر کردم ت   خ مین

 ...نبودنش... نه ِی آزاردهنده  یتا شدنم فکر کردم، به فکرها به

 .. در حمام ِیصدا

 ...کی   یبه حال خودم رهام نم ی..! ذره ااه

 ...عمو حسام بود یصدا

 ؟پش خوی   _
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 : توانم زبان شد ِتمام

 ...آره _

 :شد کی عمو حسام نزد ِیصدا

 ...کارت دارم  ونت  ب ا یب_

 ...بلند شدم ناچارا 

 ...فقط نینداشتم اما بلند شدم، مجبور بودم...بنابرا جون

 !...شدم بلند 

 ...تنم چسباندم یی   رو به پا حوله

 بازه پوستم انتقال  ِیهوارو به دونه دونه حفره ها د ی... باکردمیم دشید یت   پا د ی...باکردمیخنک م د یتنم رو با باال 

 ...دادمیم

 !...دیرا با نبار ی...! اد یبا

 یادیاونم ز  ی... انگار براتونهیاز بارم رو به دوش بکشه اما نم یمیداره ن تختم نشسته بود....احساس کردم سیع یرو 

 !!!...یادیتر از ز  یادی...! ز یادی...ز نهیسنگ

 ....تیاس اومد رو گوشاس ام  _

 ....بدونه فروغ بود نگاهم

 ....پروانه بود _

 ....فروغ گرفت... نور گرفت.. سو گرفت نگاهم

 ...اشتباه زدم یادیرفت... رمز رو چند بار بر اثر لغزش ز  شیپ دستم

  رهیز 
ر
 ...اما مهم نبود شدمیم تی عمو اذ ِنگاه ِ شالف

 ....دهن بسته شدن یقلب باز و حفره ها یصت  تا دوباره رمز وارد کردن... بالخره باز شد..... حفره ها هیثان 60

که عالمت پاکت نامه   د یینپا یر ی... اما ددمشیبار قشنگ د ی   اول ی... برادمیبار پشتِ  صفحه مو درست د ی   اول یبرا

 ....به لغزش دراورد کونشیآ یدستمو رو 

 " هت  بگو باهاش موافقم...، فردا باهام تماس بگ وانیبود " سالم شب خوش.. به ک نیاس ام اس ا میر  

کردم... حفره ها بسته شد و رسدم شد...   دا یباال تنم پ یرو برا یا گهی د ِی... از ته دل... رسدم شد... حوله دمیخند

 ..برگشت عتیگرما سفر کرد و طب

س عمو  پس دم نزد...  ی   شده ام... عج ی   بدونه خت  داشتنش از حالم عج چون خودش درک کرد من با پروانه د،ینت 

 ...فقط با لبخندم لبخند زد
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 ...دمیکش  قی... دم ِ در اتاق چند نفس عمدمیشدم....تکون خوردم، جنب آماده

 ...بلندم رو کلوشه کلوشه به پشت ِ در رسوندم یپاها

 ..زدم در 

 ...تق تق

 ...تو ا یب _

 ...... درست روبه روش قار رگفتمدمی پام چرخ ِی پاشنه  ِیشدم... رو  وارد 

 ...ترک خورده بود و خواب به چشمهاش مهمان شده بود لباش

داره پس فقط  تیاونم به بهار احساس مسئول دونستمیخواب کنم... م اونو هم ی   د یخواب شدم با من امشب ی   اگه

 :دمیغر 

 ...بهار از فردا مال تو _

 ...بغلمو از خودش پر کنه ا یتشکر کنه، ببوستم  ا یبده  جواب استادمین

 ... خوشحایل ِبنوشه، یم کنه، بخنده و امشب و مستانه یم  رفتم تا خوشحایل فقط

 

 

 " پروانه "

 

 

سمو جمع کنم و به جاش آرامشو جا کردمیم که سیع  حایل در   هت  ش خ دهیفرنگ د یکنم به چشمها  نیگز   یتمام ِ استر

 :گفتم  یشدم و جد

دم... اول از همه خدا که موجود ن _ و وجوده... بعد از اونم به تو با ضمانتِ  دو نفر به  ستیمن بهارو به سه نفر ست 

 ...مادرم هیاعتماد کنم... من  تونمی بزرگ منشت باش... من نم ِ یکننده ها  ی   ... مراقب ِ تضمی   و شاه ی   میس ینام ها

 ...دیم لرز  چونه

اطاعت  د یخودمم از وجودش خت  نداشتم فقط با که حنر   ی  جا فتت  داشت م گرمیج ی هت  خودم نبود... ش دسته

 ... امضا نشده بود میچون خودمم تعادل ِ روان کردمیم

 ...کردم  رایه بهارو 

 ...نمینموندم رفتنشو بب حنر 

 ....کرده باشه  دا یو پ د ی حمانگار که آغوش ِ د،یخشوحال بود... چقدر تو بغلش آروم خز  وانیبا ک چقدر 
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 ....مبل ولو شدم یرو 

 .... ارمیآرامش ِ از دست داده مو به دست ب ی   میس یکردم با حرفها  سیع

 ی   میبه س و ت   همه چ شهیو خوابوندنه بهارم، رفتمو مثل هم ی   شاه شیافتاد...بعد از برگشتنم از پ شبیبه د ادمی

  ِیهم باز  شهیکه هم  یبا آرامش تو باغچه ا نبار یگفتم... ا
 

 ....بود ی   می منو س ِ بچه گ

 ..... گفتم و ترک خوردم... گفتم و شکسته شدمدمیو نال گفتم

تمام ِ کارهاتو  د ی... اون بانهیکرد و گفت حق باشاه  د ییگوش کرد... آروم حرفهامو تا  سنگ ِ صبوِر واقیع هیاون مثل  اما 

، گفت نظر داشته باشه... گفت تو بهارو به خ ر یز   عن  ی یمادر  از دستش بده تا بدوی   شی خوب ِیبار برا هیدا بسشر

 یوبابا بعد از دعواها یشد، گفت و چراغ اتاقِ  مادر  2گفت آروم باش و به خدا توکل کن....گفت و ساعت   ،چ  

تو آغوش سخت تر، سنگ تر  نبار ی...آروم شدم... تو جام رفتم... بهارو امیفراوون خاموش شد...گفت و خاموش شد

 ...گرفتم... لمسش کردم

 نقدر ی...نگاهش کردم افتت  خوشحالتش غش م یچشم ها یمهم نبود دلم برا نبار یشد اما ا دار یسخت، گرم، ب تند،

و  د یچه زود منو بعد از روزها بوس دمیآروم تر جوابشو دادم " جانم "...! نفهم دمیآروم صدام زد "مامان" که نفهم

 ...من بعد از سالها حسش کردم

 ....مینبود اما خانواده بود د یحم

  منی..آره...! به همیکه باش  میبود مجبور 
 

 !...به جت   شهی..مجبور.. مثل همسادگ

بار  نیچند ،یی   شنودش پا یصحبتش باال قرار گرفت و جا یکه جا  یتو دستم چرخوندم، طور  مو یگوش  ار یاخت ی  

 ... خودش برگشت ِیعیبه حالت طب تکرار کردم تا دوباره

 ...اس ام اس دادم ی   با آه به شاه ار یاخت ی  

 " توروخدا مراقبش باش... تورو به قرآن "

 ....ختمیرو تو فنجون ر  ت  ش

 !.. نبوده... کاش بودش... کاش شی کار  ِفتیبود... حتما ش ومدهیکلثوم ن  امروز 

 ...لباسم واژگوش کنم ی   داغ رو تو آست هت  زنگ ِ اس ام اس باعث شد هول بشم... ش یصدا

 ..اس ام اس رو خوندم ینبود، گرم نبود... فقط محتوا میحال سوزش

 "...نگران نباش .. خوبه "

 ....حرفها بود نیتر از ا دهیفا آب رسد گرفتم اما ی   رهی.... تازه دردمو حس کردم... ز دمیکش  قر یعم نفس

س ِیپف کرده جلو  ی  چشمها با ی مادر  چون جوابشو بهتر از خودش  ؟یشد یدار یب ر یچرا د دمی روم قرار گرفت...نت 

س دونستم،یم سدونستمیچون جوابشو خودم بهتر م ؟یشد ت  سن پ نیچرا تو ا دمینت   کنمیچرا حس م دمی... نت 

 ....تونستمیشده ؟ چون خودم بهتر م دهیقامتت خم

 ..ه م تازه زبون باز کرددست ِ قرمز شد دنهیسکوت کردم...اما اون با د پس
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؟ بده من اون دستتو؟ چرا ا یکرد  کار یچ _ کنم   تو یپرستار  آخه؟ تا گ یشعور  ی   نقدر یچرا ا ؟ایلیخ ی   نقدر یدختر

 نفهم؟

به  یاز هر درد شتر یمادرم ب یاما اشک ها کرد یحرفها متوصل شده.... دستم درد م نیبه ا یاز رسه ناچار  دونستمیم

 ...کردیروحم درد وارد م

 ...به جان خودم  ؟کن  یم هیمادر جان چرا گر  _

 ه؟یخفه شو چه خوب بودن _

اون حال لبخند زدم.. به مادر بودنش... به دلواپس بودنش... پس من حق داشتم... هرچند بد بودم اما حق  تو 

 داشتم... نداشتم؟؟؟؟؟

احاطه کرده بود به  شو یونیشیاز اخم که پ یکه اشد ... اونم هراسون بود.. با ت دار یب ی   میس یمادر  یادهایفر  با 

 :شد و گفت قیچشمهام دق

 ؟یعادت دار  یلیبه عل ؟دقت کن   تونسنر ینم یخود رس  یلیخ _

 ...گفتمیم یت   چ تیموقع نیحاال تو ا د ینگفتم ...چون نبا یت   چ

 ..دادم سکوت کنم حیترج

  دستمو 
 

 ...پانسمان کردن... و بالخره بعد از زدن پماده سوختگ

 ...شده بود قیترز  شانیشد هر چه رسزنش در حرفها تمام

 ...بالخره

 

 

 " ی   شاه "

 

 

دن ِ بهار دست ِ ک دونستمیخوب م خودمم اما پروانه رو  سکهیر  هیبهش اعتماد دارم  شتر یکه از خودمم ب  وانیست 

 ...بگذرماز اون  تونستمیبود و من نم ر یناپذ سکیداشیر  ر 

 ...بزرگ شده یمار یب نیاز دست نرفته بلکه با ا یت   سخن درمان نشد چ نیت  اگر بهاره ش ثای   در 

 !...کنم برم  خداحافیط   کنمیاز ده باره دارم صدات م شیچته پش؟ ب _

س ِیرسحال و آماده دست در دست بهار آماده  ن  یبود... با ت وانیک   بود... نت 
س  دمی رفیر چرا؟ فقط  دمیکجا..؟نت 

 !...اعتماد کردم... اعتماد

 ...بود و من تو اون صحنه شناور بودم ت  افکارم درگ عن  یشده بود...  ز یر  چشمهام
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زده بود...چشمهاش  ونت  کالهش ب  رهی خوش حالتش ز  ِیموها ،با شال گردنِ  صوریر  ی...دختر بچه ادمید بهارو 

هم  د یبود....روبه روش زانو زدم تا شا گل انداخته و مهتای  من بود... صورتش مثل مامانش   یفرشته  هیدرست شب

 ...قدش بشم

چشمهاش فرو رفتم.... دستهاشو  یو خاکستر   آی   ِیایچونه ش گذاشتم...تو چشمهاش غرق شدم...تو دن رهیز  دستمو 

 ... من ِونت  چه برسه به دل ِ ح کرد،یرو آروم م ا ی کلفتم جا دادم... طرِز نگاهش در  ِیتو دستها

برو، تا هر وقت دوست  برو ... هرجا دوست داشنر  ،یت  م وانیقربون ِ چشات بشم....تو االن با ک ،ی  بهارهِ  دا ی   بب _

 ادته،یگوشه از اتاقش به   هینره مامانت تو  ادتی چوقتیکن، بخند، اما ه  هیبرو... داد بزن، حرف بزن، گر  داشنر 

... اونه کنهی اون فقط آرومت م ِیها ی  نره الال ادتی چوقتیه کنه،یم یباهاشون باز  ادتیعروساکاتو بغل کرده و به 

جونشم  دوستت داره و برات حنر  شهینره هم ادتی... اد یبدت م و از چ   یدوست دار  چ   دونهیکه فقط م

 ...باشه خانوم گل..؟دهیم

 ...از اشک داد خودشو به آب زالیل یرنگ غم گرفت...آن رنگ، جا چشمهاش

َمک آی  
َ
من رو درک کرده  ی... اون بچه با روح ِ بزرگش حرفهایو شور، شور از عشق... شوره ِ عشق ِ مادرو فرزند ی   ن

 ...بود دهیبود... به تک تک جمالتم فکر کرده بود و آخر رس تو خودش نال

 ...بمونه نطور یا د ی...نه اون نبااون

 :محکم کرد و گفت وانی ک ِی پاها ِیزانو  یرو  رسشو 

 ...خوامیمن مامانمو م _

 ...شیبلور  یدندان ها انیاز م ی  بدونه لکنت، بدونه جاانداخیر  هجا نبار یا

 ...زانو زد شیروبه رو  وانیک

 :و گفت د یکش  شیبه کاله ِ بافتن دسنر 

 فقط رسه قولت بمون...باشه؟ کنهیبرات حاض  م وانیک  یبخوا تو هر چ   _

 ...کرد  فکر 

ک خ دمیدیبوده فقط م قولو قرارشون چ   دونستمینم  طوالی   با یتقر  به فکر فرو رفت و بعد از تامیل با یز  یلیدختر

 :قرار داد و با تکون دادن ِ رسش گفت وانیپر صالبت ک یدستشو تو دستها

 ....میباشه بر  _

 ...گرفت  یجا مصنوع بودی   چیبدونه ه وانیک  یلبها یرو  لبخند 

چشم ِ  وانیک  لیبلند و طو  یکوتاه و بچه گانه در کناره قدم ها  ی قدم ها ِیو روانبخش... رفتند و من به تماشا طوالی  

 ...جان فرا دادم

.. ا یامتحان است.. از پسش بر ب هی نیاما اون رفت و من رو به حال ِ خودم رها کرد....گفت ا خواستیحسام را م دلم

که پروانه به نام است و من را در آسمانش   یخسته در انتظاره پروانه... فرشته ا ن  با روح و ت نجا،یحاال من تنها، ا

 ...وار ز یهرچند برادرانه.... هرچند پرو  دهد،یپرواز م
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 ........ مهم مزه ش هست که مرا در کام عسل جوشاندهستین مهم

 ...اش به درک... به لعنت هیبق

خونه خد تو   ...دمیرود جهیآشت  

گ معصوم  ...صداش نازک بود... صوریر کرد یم فهیبه عنوان خدمتکار انجام وظ نجا یاز بدو ورودش در اکه   دختر

آتش از چه  نیا نکهیا تونستمی... اونم آتش بود... اما نمکردمیم و تو چشمهاش معن   یت   چ هیداشت، اما من خوب 

 .....کنم  هست و معن   نویع

 ؟پنایه  خشم؟ آتش انتقام؟ آتشِ  محبت؟ آتش درد ِ ی   ِ آتش

 ....دانمینم

 ...کرد  میروم تعظ روبه

 ؟ی   خواستیم یت   آقا چ _

 ...ارهی تلخ رو به اتاق ِ کارم ب ِیازش خواستم به محض اومدن ِ پروانه دو تا قهوه  یلبخند با 

خونه ب  د ییتا بارس   ...اومدم ونت  کرد و من از آشت  

هاش مشغول  بی دست ِ چپش بود و تو ج ِیرو  شیلیبود... کت ِ مخصوص وک ستادهیو آماه ا دهیلباس پوش مامان

 ....چطور مفقود االثر شده ستین ادشیو  گردهیم دنبال چ   دونستمیگشیر  بود...خوب م

 مامان؟؟؟ یخوایم یت   چ _

 ....مادرانه به صورتم پاشوند یا خنده

 ...گردمیم م نامهی... دارم دنبال گواه زمینه عز  _

 ....دمیپام به سمت ِ اتاقم چرخ ِی باال انداختم و رو پاشنه  ی  ابرو

 :اعتمادبه نفِس شخص ِ خودم باال انداختم و گفتم یفقط برا ابروهامو 

 ..اتاق ِ منه ت   م یکه رو   هموی   _

 ...به سمتم برگشت متعجب

  یخوایحتما م _
 

 ؟از کجا اومده بگ

 ...چشمهاش دو برابر شد یگرد

 ادته؟یدوستم شهروز رو  _

 ...تکون داد یرس 

،یم فیشو توق نامهیبودن گواه دنیکش  ی  آبان که مادره بنده در حال ِ ال 25شب  کنه،یکار م  باباش تو آگایه _ از  کی  

 ...سوننت  من مبه  نو یپشه دردونه شون ا ی لهیو به وس کی   یم ی  قضا پدره دوست ِ من شمارو شناسا
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و زمزمه  یی   نگه داشتنش و نداشت... رسشو انداخت پا ی  توانا گهیکه د  ی  مامان بسته و بسته تر شد تا جا یچشمها

 :کرد

 ... یمیس هت  تقص _

 د یبا دنی... شما حقوق خوندلی وک ِخانوم شمارو منحرف کنه خانوم فرچ   ی   میس مچهین یبزار  د یاما تو نبا دونمیم_

 ...از تجارب ِ شما سوء استفاده کی    گرانید نکهینه ا ی   کن  ذ یرو مستف گرانیاز تجاربتون د

 ...نگفت یت   چ

انگ ادهی ی   میبارش نبود که با س ی   اول نیا  ...افتادنیم شونیدوران ِ دختر

 ...پروانه افتادم ادهیناگاه به  به

  شهیهم اون
 

نبود...  ی   اگرم کرده سنگ ا ینکرده  افتیرو در  تا حاال تخلق   چوقتیو ه کنهیم در کمال ِ آرامش رانندگ

 ...لبم نقش بست یرو  یلبخند

 ...روبه باغ ِ پشت ِ خونمون چرخ خوردم و به چرخ ِ روزگار فکر کردم می صندل ِیو به مامان دادم و رو  کارت

 ...که امتدادش من و انتهاش پروانه بود  چرچ   به

 ....تش پروانه بودکه صداش من و حرک  چرچ   به

 ...پروانه بود اشیکه نگاهش من و حجب و ح  چرچ   به

 ...که چرخشش من و آرامشش پروانه بود  چرچ   به

 ...که   چرچ   به

 .... استاپستیا

 ....کرد  ختهیدر افکارمو از هم گس یصدا

بسته به  و با دهای   د یمو بود کش کیاز فرشته... عطره الل ی  رایآماه پذ پی.. خوش تمشهیمرتب بود مثل ه ت   چ همه

 ...نگاهم پاسخ داد

 ؟ی  اوم        م.... چه بو_

 ...دمیخند

 ...سالم پروانه خانوم _

م تا اونجا رسشو   ...که جا داشت تو گردنش فرو برد  ی  از رسر

 ...بودم و اون ستادهی چالِ  گونه ش ا ِیبه تماشا من

 ...من در کف ِ اتاق ی چهیچشم به قال اون

 ...خود کرد عطر منو ی   نی ا ِیبو  د یسالم ببخش _
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 ...نهیازش خواستم بش یلبخند با 

 من رو.. نه خودش رو..نه نه اصال  ِی  ای... اتاقِ  رو خواد یم چ   دونستمیکه بلند شد...م  د ینکش یا هیاما ه ثان نشست

 خودمون رو... آره..! اون اتاق االن متعلق به من و پ
 
رو  قتینزدم، گذاشتم خودش به فکرم حق روانه بود....حرف

 ..بزنه و زد وند یپ

 ....رس اجازه خواست، با نگاه اجازه دادم، با چشم جواب خواست، با نگاه جواب دادم با 

 ...تی.... مثل االن ِ واقعا ی... مثل تو رو شهیرفت و من به دنبالش... مثل هم اون

 ...ارمت   من اونو فخر م ارنت   م یلیمردها اونو زن زل یلیکه خ  یزنم.... کار  نیکه دنبال ا  کنمیافتخار م من

 م،ینگران ِ باکره بودن ِ تن ِ زنمون باش د یکه ما مردان با  که دورای    چون تو زمای   فخر 

 ...می باکره بودن ِ دلِ  اونها هست ِنگران

 ...شده ست میاونم دست خورده و ترم  ناقابل.. حنر  ِن  یب کی ... حنر ستیباکره ن یت   چ چیدوران ه نیا در 

 ...که حداقل روحش، آرامشش دست نخورده و پاک است  خواهمیرا م زی   کنمیمن افتخار م پس

 !...پاک

 !...... او تک است... تکشیآال رنگ است و ی   ... به رنگ ِ آب.... ی  آی  

 

 

 ...بود ستادهینشستم اما اون همچنان ا من

 ...اتاق ِ مسکوت کرد نیاز ا ونت  به باغِ  ب سمت پنجره رفت، طاق باز بازش کرد... نگایه به

 بهار رفت؟ _

 هیم کرد... اما چه کنم که مجبور به سکوت کردن بودم، چرا که من رو به عنوان  وونهی حل شده تو صداش د ِبغض

 ..به آرامش داشت از ی کوتاه ن ِیصخره  هیاز  شتر یکه خودش ب  کوه آرامیسر   هی شناخت،یآرامش م

 ...وارد بشم یا گهید یکردم از جنبه   سیع

 !..دهیبراش د ی  چه خوابها وانیک  دونهیخوشگل شده بود و البته خوشحال بود.. خدا م یلیآره.. خ _

 ...شد قیمتعجبم دق یزده برگشت... تو چشمها وحشت

؟  دوی  یمگه تو نم _  کجا رفیر 

 ...اما دروغ گفتم دونستمینم

 ...رسکار خانوم ی   بدون د یاما شما نبا دونمیچرا م _

 ....به سمت ِ پنجره برگشت دوباره
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رخش راحت تونستم  میمشت دست جلو اومده بود، اونو تو ن هی  ِیالغر تر شده بود... شکمش به اندازه  کلشیه

 ....عنوان پدره اون فرزند... اون شکم برامده شده بود و من در حشت لمس اون به نمیبب

ستیکه زنش مردانه اون رو م  یبود مرد اقتیل ی   چقدر   ...دیت 

 ....رو که زنانه کمر به همت ِ داشتنش برداشته زی   د یفهمیبدونه شعور بود اون مرد که نم چقدر 

 ...پروانه قطع شد ی لهیکه به وس  دنیهجوم اورد....اما به آخر نرس چقدرها 

 ....دلم براش تنگ شده _

 ...از ترس پر شدم ناخودآگاه

 ؟گ  یبرا _

 ...شد هت  خ ی   مبلش نشست... به زم ی... رو برگشت

 ....خودم یبهارم... برا یتمامِ  احساسم ... برا یبرا نم،یت  ش یتمام اجبارها یخوبم، برا یروزها یبرا _

 :دمیپرس

 ؟چ   د یحم یبرا _

به  ادمیهم زهر تر بود..  محیل یاز داروها  تلخ هم تلخ تر بود.... حنر  ِیاز قهوه  حنر  شیتلخ زد... تلخ یلبخند

 ...پس توقع رو کنار گذاشتم و آرومش کردم دمش،یلبخند تلخ مادرم بعد از مرگِ  پدرم افتاد... درکش کردم، فهم

سیم د ینبا د یببخش _  ...دمیت 

 ... نه نه _

 ....داد ونت  آه ب هیجمله شو با  نبار یا

 ...اونم تنگ شده یدلم برا ،یتو کامال حق دار _

 ...شد گیبا مچاله شدن ِ دلم  آهش

ده شد، تخر  قلبم،  !...شد، اما بیاحساسم، نفسم، صدام فشر

 ...کردم  توجیه به اجبار ی   بازم

ر 
ُ
 ....گرفتم اما  گ

 ...کردم  ایلیخ اجبار ی   به

 ....شد، اما ز یاز غصه لت   دلم

 ....زدم وند یپ ی  اعتنا حس خودمو به ی   اجبار ی   به

 ...هم تنگ شده یلیآره دلم براش تنگ شده.. خ _
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 ....روانشناس ی   شاه شدمیم د یو من با کرد یبه اون زمان پرواز م داشت

 .... روحش مسلط باشم ِیدادم تا راحتتر رو  هیتک

 ...کینگاهش کردم... عطره الل چشیم ر ی مورده نظرشو ز  ِیشد، نقطه  هت  نقطه خ هیداد... به  هیتک اونم

سالگردشو  چهلم اومد و گ هفته گذشت و گ گ  دمیسالم بود...نفهم 15....من فقط میو خاک کرد ز یکه پرو   یروز  _

اون گفت:   ن؟یداد تیمامان چرا به طرف رضا دمیپرس برگزار کردن... من تو شوک بودم، تو بهت ِ رفتنش بودم... وقنر 

سالش بوده.. با تموم  8،  7اونم طفل معصوم  نهیبب و ر  گهید گیبنده خدا مقرص نبوده، بچه م نتونسته خون 

 بچه نبود؟ وقنر  ز ی.. بچه ست که بچه ست، مگه من بچه نبودم؟ مگه پرو نیکردیآزادش م د ی: نه نبادمیغر  مینوجوون

: گفتی...مامانم با آه مم؟یفتت  و م یی   پا مینداختیگاو م  ی   بعد رسمونو ع میدییپایهمه جارو نم میشدیرد م ابونیاز خ

پر پر شد و رفت حاال  گهیگل شه اون د  هیپشمو به هم چسبوند تا  شهیدلت داغه دل ِ من بدتر از توئه اما نم دونمیم

 گهیداغِ  د هیبخدا...! بد تر  چ  یه شه؟یم ... اونو طفل معصومو قصاص کردن چ  میتا ابد نبودشو حس کن د یمنو تو با

وقتها  یلیخ ... حنر فتت  جواب دادنه به من طفره م رهیاز ز  یمادر  بین ترتی... و به امیار ت   م گهیمادره د هیبه دل ِ 

 ....میو برگشت میداد تیفقط رضا مشونیدی: ما هم ندگفتیم نمیطرف و بب یبزارم برم خوانواده  خواستمیازشون م

 نیخواب و خوراک نداشتم اما به ندرت درست شدم.. ا لیدستم کوتاه و از اونجا دستم ساقط... اوا نجا یاز ا خالصه

تو ذهن ِ من، تو قلب ِ منه.. تاابد..  ز یکه فراموش شه...پرو   ینه به رسد قا یواقعا راسته که خاک ِ مرده رسده اما حق

 ...حرفها بود نیتر از ا اقتیل که اون ی    فیح و صد  فی... حفیکنم اما ح  تیو مثل اون ترب د یکردم حم  سیع یلیخ

نداشتم... پس مشتاقانه  د یاز همون اولشم از حم تموم کرد... احساس کردم دل ِ خوشر  ظی حرفشو با غ ِینجایا

ح دادن ِ زندگ حیبرداشتم تا رسه فرصت بعد از توض شیاز زندگ ی  ها ادداشتی به  کهیباهم نکته به نکته ت شیو رسر

 ...میپازل به هم بچسبون هی  ِی   شو ع کهیت

 

 

قابل  ت  غ یامر  دنینفس کش گهیشده بود... د دادن ِ رنگ ها هم کاره سخنر  صیتشخ حنر  گهیباورت نشه اما د د یشا_

...تا چند سال گرفتمیدار م گرنیم یرسدردها گرفت،یس*ک*س*که م م هیانجام شده بود... شب ها تو خواب از گر 

 به اسم  ز یبعد از ازدواجم تحت درمان بودم ...من بعد از پرو 
 

کردم، به اسم خشوحال بودم، به اسم لذت   زندگ

 ....نبود... از ته دل ...دلم نبود.. به اون خدا نبود از اونا باطن   چکدومیبردم...فقط به اسم ه

 شیبانگیغر  یسوخت، دلم برا شیروانگ ینوزاد... دلم برا هی یاندام زن برا نیباتر یز  یش بود... رو  نهیس یرو  دستش

جسم دو  یسکوت کردم... تا ادا کردن هجاها برا شهیآشناها غش رفت... دلم سوخت... گر گرفت اما مثل هم ی   در ب

 ....نفره ش آسون تر باشه

بهونه  خود و ی   ... ی  شدمیجام خوبه، امنه، خوشحالم منم آروم م گفتیو م ومد یهرشب هرشب به خوابم م وقنر  _

با منم قهر  کرد حنر   ونت  از خونه ب انوشو یبابا پ ...وقنر دمشیدیبود که هر شب م نی... حداقلش اکردمینم هیگر   گهید

به  نبار یا نی.. دوباره من بودم و نفر ومد یاما نم دمت   جا نماز ضجه م یپا کردمیبه خوابم .. التماسش م گهیکرد....د

 د ینفهم چوقتی.. اما اون هگرفتمیو صبح پسش م کردمیم نیکنه پس شب نفر   نیکه باباشو نفر   ستین چگیبابا... ه

 ....دینفهم چوقتی...هانو یکرد با فروش اون پ  ز یبه من و پرو  اننر یچه خ

 ...و سکوت سکوت
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 متورم از بغضش،  ِیحل شده در گلو  در ی   ی   یجرعه ها ی   ما ب نفیس دنی... بدونه کشد یآب و رس کش وانیل الجرعه

 ...نشده بود ختهیر  ونت  ب چوقتیکه ه  ی  از نداهاش، از صداها

 گهی... دکردمیو تو خوانواده مرور م خوندمی... تو مدرسه درس مسیبا رسو  ا یبا راننده  ا ی ومدم،یو م فتمت  مدرسه م _

زور  گهینخور بابات عوض شده د که " پروانه غصه شو   کرد یم دوار یمنو ام نیو ا د یچیپیباباهم به پرو پام نم حنر 

 !..." امانهت   با آرامش صدات م گهید ست،یدر کار ن نکن   ا یبکن  گهیآروم شده... د گهید گهینم

 ...شکمش مشت کرد یافسوس رسشو تکون داد... دستشو رو  با 

 یفقط برا فتمت  اگه مدرسه م ز یخت  ...تا قبل از مرگ پرو  بوده و من ی   نمی والد ِی  که تازه اول زورگو  داد یداد ب یاما ا _

تا رس درد  خوندمیم نقدر یبود اما بعد از مرگ داداشم آروم شدم، درس خوندم، ا ی   میکردن رسه کالس با س  طوی  یش

  خوندمیم نقدر ی... ادمیشنی بد ِ خودمو م ِیکه بو   خوندمیم نقدر ی....اگرفتمیم
 

... سوختیم تا گلوم از شدت ِ تشنگ

قبول شدم...اون زمان سخت بود قبول شدن اما من قبول  یک کنم....خوندم تا کنکور رسارس تا در  خوندمیم نقدر یا

زود  یلیخ وناونم خوب نخواست... ا یداد شوهر کنه .. انگار رسنوشت برا حیقبول نشد و ترج نمیمیس شدم.... حنر 

 میدیدونه دوستاش بود که بعد ها فهم هی... فقط  د ی شوهرشو ند ِیخونواده  چگیه شیشوهر کرد.. شب عروس

... و حاال بعد از سال ها فهم شده بوده و همه ی   دهیبه اونجا کش یسور  نمیا  ...ن  یمیشوهره س ِی تو پشخاله  دمیخت 

 دل ِ عمو حسام قالبش بود...؟ وقنر  میایما ب خواستیم ی  داشتم دادبزنم بگم با چه رو دوست

نگاه قدر شناس حسام ... اون زمان  دمی" و دمیت  نرفت و گفت" ما نم ی   می س ِچرا مامان شب ِ عروش فهممیم حاال 

 ....درکش نکردم اون بچه بودم اما حاال

 ....فهمشیم خوب

رفیر  و اومدنم  یحقوق...تو همون بحبوبه  یاصفهان شدم... دانشگاه اونجا رشته  ازدواج کرد و من رایه ی   میس _

وع شد... نه  د یاومدن ِ حم یزمزمه ها  100حسن،  هیروز بلکه هزار روز، نه  هیبار بلکه هزار بار، نه  هیتو گوشم رسر

 ...حسن از اون مرد

تکرار  قهیو مامان هر روز و هر دق د ت   خونه حرفشو م ومدمیپنج شنبه ها م وقنر  شیشونیپ یاخم رو  یبا گوشه ا بابا 

 ...کردیم

و  شهی اونا رد م ِیمثل همه  نمیمثلِ  اونا... ا گی نمیا گفتمیو م کردمیتحمل م ی   خاطره همداشتم ب اد یخواستگار ز  من

داره دختر به زور شوهر دادن؟ اما دادن...  .... اصال چه معن  شهیحل م گفتمی...مشمیحقوق دان بزرگ م هیمن 

 ...خوبشم دادن

بشنوم، بشنوم.. ملتمسانه چشممو به دهانش  د یرو که نبا و یت   ... دوست نداشتم چکشهیداره زجر م دونستمیم

لحضات ساقط مرگش بودن... انگار  نی.. انگار اکرد یامروز تمومش م د ی.. انگار باکرد یمکث نم یلحظه ا دوختم... حنر 

حرکات رو خوب از عمو حسام درس گرفته  نی.. انیاخودش نبوده و بعد از اون موضوع شده  شیبرئه از زندگ نیتو 

 ...بودم

 فی.. ردد ی آب پرتغال و به دستش دادم.. پس زد .. اما دوباره به دستش دادم.. رد نکرد و نوش ِوانینشستم... ل نارشک

 ...دت   .. تو ذوق ِ لرزان ِ صدا ممزد یتو ذوق ِ دلم  شیصدف یدندونها

 ؟خوی   _
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 ...اصابت کرد صندیل  ِی هیبا شتاب از دستش رها شد و پا انت   افتان و خ وانیرسشو تکون داد... ل فقط

باکره بودنش در ترس رو هم  از ترس نداد... و من حنر  ی  صدا نگفت، حنر  آچ   ش که حنر  دهیدل ِ رنج د یبرا مت  بم

 ...دوست داشتم... دوست داشتم... دوست داشتم

 ...تو دستش فرو رفت ستالیاز کر  یا غهیشد.. ت خم

دم...  دهیتو دستم گرفتم و قسمت ضخم د دستشو   ...فشار هیرو فشر

 ...سکوت

 ...فشار دو 

 ...سکوت

 ...سوم با عمق سوم فشاره

 ...شده چ  یبانده ورق پ هیو  نیو دراوردن ِ بتاد ت    م ِی.. فشاره چهارم و دراز کردن دستم تو کشو سکوت

 ...زا پروانه فقط سکوت اما 

 ...دمیام نیپنجم و آخر  فشاره

 ...که دل ِ منو به عرش برد  آیه هیناله..  هی

 ...دیدستش بار  یاز چشمهانم اشک شد و رو  شدم.. شاد شدم... برق خوشحایل خوشحال

 ...زود پانسمانش کنم یلیانداختم و خ یی   پس رسمو پا نهیبب خواستمینم

 ...به اون دستش افتاد چشمهام

 ..شده بود چ  ی... دستش باند پدمید تازه

 ...م هت  تو نگاهِ  خ د ید چ   دونمیبود اما نم یی   م.. رسش پابه سمتش برگشت نگران

 ...... امروز سوختستین یت   چ _

 ... من سوخت..رسه من سوخت... نگاهِ  من سوخت ِدل

 ...رفته بود لیتحل صدام

 ...چرا حواست نبود ؟کجا ؟ ِگ   ؟چرا؟با چ   _

 ...ریرس به ز  همچنان

 ...امروز صبح، چون تو فکر ِ بهار بودم ،ت  با ش م،یحواس به خاطره ی   _

 ..؟گهیجواب دادم د قیرو دق همه

 ...مهابا بلند شدم ی  
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 یبه عادت هم مینیب ی.. پره هاقینفس ِ عم هی... ی   بکس شاه نفس
 

دوم... پرده رو  قیشکافته شد... نفس عم شگ

ل کردمخورد یم یل کنار زدم.. تاب تو باغ یل  ...... صدام و کنتر

 ...کن  فیه رو تعر ادام_

 :پوزخند زدم و گفتم هی

_  
 
 نکهیتو مغزته... به محضه ا بدونم چ   د یگذشته .. با  تیبدونم چه به زندگ یچون باد نمت   نم پروانه اگر االن حرف

از بدنت درست  ی  جا خراش جزی   هیخراش  هی حنر  نمیاگر بب  عیل ِیبه وال خانوم تر شر  آروم شر  بفهمم و درمان شر 

 ...شر  مونیکه پش  کنمیم یشده خودم کار 

 ...چشمهام نگاه کرد تو 

 ...نگاه کرد بالخره

مهم نبود مهم گوش دادن ِ  ی   شاه ا یبود  ز ی پرو  ِبتی من تو ه ِدنیچشمهاش ترس نبود، فقط لرزش بود... از د تو 

 ..االنش به حرفم بود

 ...کرد  زمزمه

 ...وقته مردم یلیمن خ _

 ...کردیم م وونهیگاز گرفتم... تصوره نبودنش کنارم د  بمو ل

 ....متیکشیکن الزم شد م  فیفعال تعر  _

 ...نوبت اون بود پوزخند بزنه نبار یا

 ....کنه و خودشو به اون زمان برسونه  یکاور یر  خواد یدوباره م دمینگفت و من فهم یت   چ

 .... زمانش و شکافتم و با قرص روبه روش قرار گرفتم ِپل

 ؟یصبحونه خورد _

 ...اما گرفتیتکون داد... از سکوتهاش دلم م یرس 

 ...بود مجبور 

 ...بخور نو یا _

 ...به انگشتم خورد انگشتش

نفس  هیصدم ثان هیفقط لذت بردم... بهم بر نخورد فقط تو اون  ومد یکردم.... قلقلکم ن  فیمور نشدم فقط ک مور 

 ...... نفسدمیکش

 ...داد هیمبل تک یرو خورد... رسشو به باال قرص

براش پتو  ونت  لحظه احساس کردم خوابش برده خواستم برم ب هیاروم شد که  نقدر یپشت ِ رسه همش ا یها نفس

 ....نشسته م میصندل یرو  نبار یزدم وا ی زنونه ش و تو درگاه در احساس کردم و برگشتم... لبخند ِیکه صدا  ارمیب
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 ........ زانگنگی... ز خورد یمثل زنگ تو گوشم زنگ م صداش

 چاق نبود و هرگ یلیخ کلمیبود...ه ی... تولدم دهم دشد یسالم م 20ماه همون سال  یمن تازه نوزده سالم بود و د _

 ت   از سنت کم تر م گفتیم د یدیمنو م
 ....ی 

خوشحال شدم  یلیماه قبل از ماه ِ محرم بود....خ هیپنج شنبه بابا و مامان اضار داشیر  حتما برم تهران... درست  هی

  20و با مامان و بابام به  گذرونمیدارم تولدمو کنار ِ خانواده م م
 
هام  ....با تموم هم خوابگایهکنمیسالم م سالگ

داشتم،  خوی   ی... دوستهاجمع و حس کن   نیا توی  ینم گهیکه تو د  د کردم.. انگار به دلم الهام شده بو   خداحافیط  

 ...میکردیتا خواهره دور افتاده از هم با هم رفتار م 5 ی   نجمه و اکرم... همه مون ع وش،یو پر  یشاد

و  گفتمیبراشون م ز یاز پرو  یلی.... خمیدت   از خانواده هامون زنگ م شتر یاوقات ماها بهم ب بعیص   ی   شاه شهیم باورت

 اگه االن بودش باهاش عروش گفتیشوخ بود همش م یلی... اکرم که خخیر  یت  اونهام با تموم ِ وجودشون برام اشک م

 ....یعروسمون بود صد اگه بود صد در  کردمیم تو دلم تلقر  یو من جد کردمیم

 .... چپم مشت شد... گرد شد ِیپا یترس دست ِ چپم رو  ا یاز خشم  ار یاخت ی  

 ....ش گرفتشد و آت سنگ

 ... شدم ز یخوده پرو  گهیتازه اولشه من د اره؟ت   .... اه... چراپروانه راحتم نمز ی.... پرو ز یپرو  دوباره

 ...دیکش  قر یعم نفس

 نیکه بدتر   د ی غرب شد و هر گز نفهم ِرایه ز یخراب اتفاق افتاد که پرو  ا یدن هت   در آنال یت   چه چ نکهیکرد... به ا  فکر 

  ِیبه مبل ِ خودش نشسته و راحت و آسوده در واد هیال منتیه ی چرخ دار  ِصندیل یدر کنارش رو  شت    آنال ِیجا

 ...خروار ها خاک دعوت کرده رهیو فقط اون شخص برادرش رو به ز  کشهیعشق ِ گرمش نفس م

 ....هجوم فکرمو از کار انداخت صداش

آگاه شده بود... من  میاونموقعم دلم به بدبخت د ی..! شادونمیبار نفسم گرفت... نم ی   اول یاومدم تهران برا وقنر  _

ای   یبودم که به کالس ها ختهیر  یکالس داشتم و برنامه مو طور   گشتمیبرم د یو بعدش با موندمیفقط سه روز م با  جت 

 .... استادمون برسم ِی گهید یسکشن ها

 ...کرد  ز یر  چشمهاشو 

نماز ِ مغربم... بارون به شدت  یداشت....سجاده م پهن بود برا یروز چهارشنبه بود ... عرص ِ رسد ادمهیدرست  _

وع به طفره رفیر  کرد که چه م یکه مادر   کردمینگاه م اطی... از تو اتاقم به حد یبار یم : دونمیوارد ِ اتاقم شد... اولش رسر

 !چقد خانوم شده، ازدواج کرده ی   و بب ی   میس

 ...یکم کم به خودت تکون بد  د یو با ی: تو هم خانوم شد نکهیا ا ی
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شده؟  خت  گفتم چ   ... منم از همه جا ی  یدست نخورده بزار  نارو یا اد یو گفت: دلت م د یبه ابروم کش دسنر  بعدشم

ه گلم داره عروس م رک انگار منتظر بود من بنالم از سوال، جواب داد: بگو چ   یلیکه اونم خ ...اونم شهینشده؟ دختر

 ...رو نیفرد دهی..حمعروس گ

کا گیپشه  د یحم  محلشون نون  ِاهایل یبودن...همه   رسشناش ِیخانواده  یلی بابا بود... خ ِیاز دوستها و رسر

 ...خورشون بودن و خوب دبدبه و کبکبشون به راه بود

از اونا انکارکه به  تونم،یو نم خوامینمیاز من اضارکه م شد... هرچ   ختهیبدنم ر  یرو  خان آب پایک ی   شاه خالصه

اومد خونمون...اولش  ی   میس بار نصف ِ شن   ی   اول ی...اون روز براتوی  یو حتما م بتوی   د یو با ن  یکیندرت عادت م

.. گفتم:  یسر یو آزاد م ستیبد ن گنی: شوهر اونقدهام که مفت سن و سال دار رفتار کنه...گ ِیخواست به سبک ِ زنا

م، آروز دارم، م ی   میسم عقدم با شوهره مورد عالقه م راه برم و لباس  یعاشق شم، دوست دارم برا خوامیمن دختر

  تونمیخوبه اما من نم د یانتخاب کنم، حم
 

 یجبور : مد یم نال دهی اشک د ِیکنم... اونم در برابره چشمها  با اون زندگ

 ؟؟؟؟یسیمیخالصشو با سوالش زد... وا ت  ..و تیسیتو رو بابات وا د یوگرنه با

وع شد.... د هت  نقطه خ هیفکر نکرده بودم... بعد از اون به  نیحاال به ا تا  کم حرف   یلیخ گهیشده نام رسر

 غرق ِ به  ِیدالشهدای ائمه ت، تورو به س ِکه تورو به قداست و پایک  کردمی...همش با سجده م به خدا التماس مدمت   م

از  گهیبکاره اما انگار اونم د د یو تو قلب ِ حم یرسد هت  دره نجات بده... ازش خواستم ت نیمنو از ا دمیخونت قسمت م

 ...دستم خسته شده بود

 ...نامزد شدم یو چطور  یاومدن خواستگار  یچطور  دمیاصال نفهم شه،ینم باورت

 چ ی  جادوم کردن و تو غذام آب ِ دعا د یشا گمیاوقات م بعیص  
نتونستم از دانشگاه رفتنم دفاع  که من حنر   خیر  یر  یت  

  ه،یاز ثان یدر کش کنم و 
 
و  یاکرم و شاد گهیکه عاشق ِ دانشگاه و رشته ش بود... د  از دانشگایه من شدم انرصاف

 ...دمینازمو ند یاخواهره گهی...ددمیو نجمه رو ند وشیپر  گهی...ددمیند

و صد بار  کردمیدقت م تشیبه وضع د یاز بغضش اما با دمیلرز ی... داشتم مد ی خوش تراش ِ زنونه ش لرز  ِی چونه

 ....موجود نیخانواده که چه کردن با روح ِ ا نیبه ا دمیکشیآه م شتر یب

 نکهی....با انمیبب شو یگ  چارهیب ی من برگردوند تا نتونم اشک ها ِی دهیشد... رسشو به طرف ِ نا د یهاش جار  اشک

 :کرد  فیاما تعر  د یلرز یصداش م

رسه  گهی تختش دامنو باال نزدم... د ِ یباال رفیر  از پله ها یبرا گهیخوابگاه رو لمس نکردم... د یتخت ها گهید _

 ...دم ینازمو ند یدوستها گهیامتحان حرص نخوردم... د

 ...ختیر  ت   م یرو  لشو ی.. تمام وساگشتیم یت   چ هیداخل کرد.. مثل مجنونا دنبال  فشیلرزون تو ک دستشو 

 ... روم گرفت ِیعکس درارود....جلو  هید بو  کهیخوش دوختش که مطمئنا چرم چهل ت  دسنر  ِفیک  تو 

 ... تنها خونه م، خوابگاهم بود ِوار یدرو د نامیخواهرهام بودن.... ا نا یا _

 ...دمید دمو ی مروار  ِی... اشک هادمیگرفت... عکسو ند  دلم

 ....دمی پروانه رو د ِ ی  تنها دم،یند عکسو 

 ...دمی مادره به اجبار مادر شده نشو د ِیقامت ِ خم شده  دم،یند عکسو 
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 ...دمیخلقِ  خدا رو د دنهی... نالدمیند عکس

 ...ستادیپخش کرد و پشت ِ پنجره کناِر پام ا مت   م یرو  عکسو 

 ....چشم دوخت ونت  بغل کرد... به ب دستهاشو 

 

 

.. باورت دمیروز خوش ند هی حنر  مینداشتم، من تو زندگ چ  یکس بودم.... همه کس داشتم اما انگار ه  من ی   ی   شاه _

ا و زنا قر بدم.... بخدا بلد ن ِی همه  ِی   به کمرم ع ستمی....اصال بلد ندمیکه من تا حاال نرقص  شهینم ... به ستمی دختر

هی... به پ ستمیقران بلد ن  ...دمی... نددمیند از خوشر  چ  یه ی   حس دهی... به دست ِ بر ستمیبلد ن یرس   ِیاون باال غمت 

 من که  ِینداشت... برا ی  نا گهینداشت... د ی  صدا گهینداشت... د اشگ گهی... دلرزوند یهق شونه هاشو م هق

 !....بود چه برسه به خودش که داغون بود.... داغون ی   سنگ کردمیحاالتشو درک م

رنگ رهاش  آی   رهیحر  ی پارچه  ِیبه رو  شدم ... از اون پنجره دورش کردم... اروم باهاش قدم زدم... رو  بلند 

 ....... رسو ِ رسوستان به چشمهاش هجوم اوردد یچیتو مشامش پ یکردم...عطره محمد

کرد.... نگاهش کردم... نشست... اشکهاش رو تو دامنه   دا یاز قلبم آرامش پ کهیت هیکرد.... آرامش گرفت...   ت  تاث

 ...مانتوش به امانت گرفت... رسشو چنگ زد

ل م  د یشده بود.... با عصن   شی روح ِحاالت ه گفته شه مکرد یکنتر  ....کردینه م کردمی.... بهتر

 ...اوردم کو یمبل نشوندمش...عطره الل یرو 

 ....کردم  قیفشار به شالش ترز  هیفشار به مانتوش و  هی

از کنارش  فشو ی مبل گذاشتم....ک ِپشنر  یگذاشتم... چنگ زد.... رسشو رو   ی    زم ِی افتاده رو  ِیها ر ی حر  ِیرو  دستشو 

 ....برداشتم

 ...آب ِ ولرم ِ آرامش زا ختم،ی پاهاش ر  ِیانگشت ها یو رو  آب

 ...کردم...آروم  صداش

 پروانه؟ _

 :شدم قیدق شی زندگ ِیو من با لبخند به ادامه  د یبا آرامش نفس کش نبار ینداد ... به جاش ا جوای  

قدم رفتم آرا _
َ
لباس از رنِگ  هیلباس تنم بود، اما خوشحال نبودم ....  نیباتر ی... اما خوشحال نبودم ... ز  شگاهیروزه ع

نگ بود، رنگش  نهیس یخوشگل رو  یبا سنگ ها هت   ت ِنبایر  م تنم بود، اما خوشحال نبودم... از بس موهام خورسر

 یشحال نبودم.... از بس چشمهام خاکستر نکردن، اما خوشحال نبودم.... از بس لبم پر رنگ بود، برام رژ نزدن، اما خو 

 
 

دن، اما خوشحال نبودم.... از بس تک بودم، تکم نکردن، اما خوشحال  ِیاز مداد تو گود بود، رنگ  اون به کار نت 

دست گلوله  هیژل بسنده کردن، اما خوشحال نبودم...موهامو  هینبودم.... از بس موهام خوش حالت بودن، فقط به 

 ... رسم نبستنش ِیعروس ها باال هیرهاش کردن، اما خوشحال نبودم... مثل بق گلوله رو شونه م
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 عروسها خوش شانس نبودم و بختم بد از آب دراومد اما  ِی هیچون موهامو باال نبسیر  مثل بق د یشا گمیوقتها م بعیص  

همش  نا یتو از روزه اول بختت و بد نوشته بودن و ا ی: نه پر گمی مثل خودم م ِی گهی د ِیبا نگاه کردن ِ به زن ها

 ....یدرد ِ نا درمونت بزار  یرو  یخوایکه م  هیدرمون

 ...ای  یپ یها نفس

رگ ِ دستش... دوباره انداخیر   ی موهاش، رو  ِی   ماب کیعطره الل دنهیپاهاش، دوباره پاش یآب رو  دنهیپاش دوباره

و  دانیناباکره ش.... دوباره مرده م نبار یشکست خورده ش و ا ِی ش ، دستها زنانه یدستها یرو  ر ی حر  ِی    رنگ ِیپارچه 

 ....مردانه نشسیر  ِ کنارش

انه ش هیهزار بار عاشق تر به خاطره باکره گ نبار ی روح ِ باکره اش... و من ا ِیلمس هزار باره  و   .... روح ِ زنانه اما دختر

 ...شهیم غی    آرامش از هر در بر اون در  نیو ا خواد یکه آرامش م  بودم... نگران ِ روچ نگران

 ...شهیفراهم م دنشی لرز  ِیاما از هر در عامل ها خواد یم دنیکه نلرز   بودم... نگران ِ دسنر  نگران

  نیباره ا رهیکه ز   بودم... نگران قامنر  نگران
 

  زندگ
 

 زحمت هاش  ِیکجا  چیکرده اما ه  خم شده، مردونه زنونه نگ

 نکیو ا ند یبیمختص به خود آن زحمت ها را ش*ه*و*ت م هت  و البته با تدب ت  بدونه تدبو هر کس  ستیمشخص ن

 ...."" متاسفم " به واقع " متاسفم د یمانند من فقط بگو  گی

  ِیداغمو به دل ِ همه  یوگرنه همون روز خاستگار  برم... بلد نبودم خودکیسر  خواستمیاومد دنبالم نم د یحم وقنر  _

 ...اشتمت    خودم م ِیمثل خونواده  ی   به اجبار بسنده کردن ها ِیخونواده ها

د یهم م ی لبهاشو با نفرت به رو  ِیی   باال و پا یها پره  هت  .... چشمهاشو تنگ کرد... بازشون کرد... به روبه رو خفشر

ل تو، شد، مثل من، مث سی... نگاهش تر شد.. خد یدستهاش چک یچشمش رو  یقطره اشک از گوشه  هیشد ..... 

 ....زن درد نبود... داغ بود نیمثل همه... اما درد ا

  هیحاال مثل تو قصه ها  گفتمیهمش م _
ر
اما  ده،یمنو از دست غول قصه ها نجات م اهامیو مرده رو  افتهیم اتفاف

 ....ی  ایداشت و نه مرده رو   من نه غویل ِیافسوس که قصه 

سال  10...! هنوز که هنوزه بعد از به چه گنایه انه،یفقط تاز  خوردم،یم انهیبا ضخم ِ بد روزگار فقط تاز  تیتو واقع من

 ....؟؟؟؟فهممیساله شدنم نم 30با وجوده 

 ....فهممی....اصال نمفهممی احد و واحد نم ِی... به وهللا به اون خداچه جریم به

لباشو نگاه، چشاشو  نه،ی فرد ِهی" چه خوشگله، چقدر شبگفیر  یپچ پچ ها اوج گرفت... همه م دم،یرس سفره لرز  رفتم،

خوبه  گفیر  که حالم از هر چ    نقد ینگاه، رسو وضعشو نگاه...." ا کلشو ینگاه، دست و پاهاشو نگاه، بر و روشو نگاه، ه

سالم، عمو، خاله،  5مامان، خواهره  دنیقصت  وسط همه م نیاومد... ا د و مال و منالِ  به در  ی  بایز  بهم خورد، از هرچ  

... و من تازه اون د ی.. اون نخند د ی... همه به جز خواهرم... اون نرقصی   میدوست و آشنا ..همه به جز س ،ی  عمه، دا

 د ی.... حمکنهیماه داره خودشو رو م 6بخنده و حاال بعد از  تونهینم ی   می... سستیخوشبخت ن ی   میس دمیشب فهم

... نفس اوردمیبودم، از لمس دستهاش باال مکنارم نشست .... کراهتم شد، احساس تهوع داشتم، از عطرش متنفر 

 نهیدستم فرود اومد، نگاهش تو نگاهم تو آ یشد، دستش رو  یهاش حکم درده گلو برام داشت .... خطبه عقد که جار 

عاقد ازم بله  .... وقنر  د یچشمهام از اشک لرز  د،ی.... رسم لرز  د یلرز  تهامفقط دس د یگره خورد، دلم نلرز   د یو سف  آی   ِی

 ،ی آقام، صورت ِ مادر  ِیرو  د،یبلند شدم، پاهام به فرار نچرخ وقنر  د،یخواست، بلند شدم، اما زبونم به نه نچرخ
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ته حلقه م گفتم "  ز جلوم تر شد.... برگشتم، نشستم و آروم ا زمیپرو  ی خواهرم جلوم نقش بست، چشمها ِی ندهیآ

که کاش   یبله ا هیبله گفتم...  هی.... من فقط نت  گیپدرشون اجازه م که از   ی  شباهت با عروس ها ی   یلیبله" خ

 ........ اما گفته شدشد یگفته نم  چوقتیه

 ...شد دهیسطل آب ِ گرم خورد و آب تو اتاق پاش یشد... پاهاش رو  بلند 

 ...چشمهام نگاه کرد... انگار از طرفم منتظره رسزنش بود... اما به

 ...شدم و با نگاهم بخشش رو بکامش جوشاندم هت  خ شییای در  ِیبه چشمها من

 ....شد ختهیتو نگاهش ر  قدردای   تینها

 ...رفت راه

 تونستی... اون نمکردمیجلسه رو تموم م نیا د ی...باکرد یم فیبود که تعر  میساعت و ن 2به ساعت خورد...  چشمهام

همه ناله  نیهمه درد ِ پروانه... ا نیا یجلسه خالصه کنه و بگه... خودمم خسته بودم... خسته  هیتموم ِ درداشو تو 

 ...کردیفقط به شخصه، خوِد خودش تحمل م ،ی  شده بود و تنها و به تنها ختهیکه تو درداش ر   یا

 ....ستادمیروش ا روبه

 .... قهوه رو به دستش دادم ِ وانیل نبار یا

 ...کنمیش خودمو آماده م هی بق ِدنی شن ِی... تا شنبه براهیجلسه کاف نیا یبسه... برا گهید _

 ...تکون دادم صندیل یرو  شی خال ِیبه جا دسنر 

 ...ی   بش _

رگ ِ  یرو  کهی. عطره اللد ی... بوکشد یهم گذاشت... قهوه رو رس کش ینشست... پاهاشو رو  ی  اعتنا ی   یذره ا بدونه

 :دیدستشو و زمزمه کنان نال

 ...محرکه ست _

 :دمیاما پرس هیمنظورش چ دونستمیم

 ؟؟؟چ   _

 :آروم جواب داد یلبخند با 

 ...کیالل _

ل م  د یبود با چم شده بود، هرچ   دونمی... خودمم نم عصن   نبار ی... ادمیخند  ...شدیکنتر

داره، هم  آموزشر  ید ... هم شدمیبا دست و پا بهت م ن  یچند نوع حرکات تمر  ؛ت  ازمون ِ تاث ی    اول ِیپروانه برا _

... در خون تو جسمت منظم تر پخش بشه و اروم تر بیسر  شهیجامع و کامله...باعث م با یخودم که تقر  یها حیتوض

 ...گمی کارمو بهت م ِلیدل ا ... بعده آرامشتو حفظ کن   ِتیکن نها  همه رابطه ها سیع

 ...کرد  د ییرس تا با 
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 یاز ازدواج تا به امروزتو م ی بعد که اومد ِیجلسه  _
 

 ...گ

 خوب؟ _

 ...میکنیبا هم مرور م نبار یا تو یدوران ِ زندگ ِی  بعد دونه به دونه  ِیو از جلسه  _

 و بعد؟ _

 ....فقط با کمک خودت گمیبازم م م،یشیم جیو با هم به حل کردنش بس سمینو یبعدش مشکالتو م _

 ..تکون داد یرس 

 ...کن  یتحملم م نکهیاز ا باشه مرش _

 ا ی ،ی   " شاهمیبگ د یکه من و امثال ِ من با  یا هیروح ،یدهنده ا هی...روحیتو درک کننده ا سنر ین تو تحمل کردی   _

 "...دورو اطرافتون رو یعشق ها ی   رو، بفهم خوشبخنر  ی   بفهم گهید ی  کسا

تم _  ...آره.. من عت 

ت آموز سنر ین _ مادِر اون که مادر بزرگِ  من باشه ام نداشته...  د یمادر ِ من نداره، شا  تورو حنر  ِاتیتجرب ،ی..تو عت 

 "ن یو بب وانی پر ِ ل ِی مهی... به قول روانشناس ها " نت  حالتو دست ِ کم نگ اتو،یخودتو، دن نقد یپس ا

 ....دمیرو تو صداش شن  قدردای   ِتینها دم،یتو کارشو ند ادی   قطع کرد؛ بر عکس همه ی   حرفمو 

 ...دهیحرفات آرامش م _

  احساسم شکسته شد... بدون خوردنه حنر  ِکت  ت ی قلبم رو  ِیِقل خورد، ترک نخورد، فقط ِقل خورد و باال یگو   هی

  یا کهیت
 

 ...بود با یبا پروانه ز  ترک... دلم آروم شد... چقدر زندگ

 ...دمیخند

 ؟یجد _

 :جواب داد یجد

 ...یجد _

 چند تا؟ _

 ...نگاهم کرد پرسشگرانه

 : نگاهشو دادم ِجواب

 نداره آرامشِ  حرفهام؟ ی  تا _

 : بزک نکرده ش رو باال انداخت، موشکافانه گفت ِیابروها

 ...تینها نداره.. ی   ی  تا _

 ....فروغم  قلب ِ ی   ِیبه رو  د یشد و بار  سهیآب شد، ر  قند 
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 ... تلفن ِ اتاقم بلند شد ِزنگ

 ....به تلفنم کرد یچشم رس اشاره ا با 

 ..... توهم به کارات برس.. سالم به شهربانو خانومم برسون... روز خوش... فعالگهیمن برم د _

 :جواب ندم و دنبالش برم... اما قسمم داد خواستم

منده ت شم.. به کارت برس.. خداحافظ نیاز ا شتر ی.. نزار ب جان ِ بهارم اگه بزارم بلند شر  _  ...رسر

اون واول، و  دو به دستش دادم و جواب خداحافیط   نبستم و آروم ش لیاهش کردم... اما به اجبار دخنگ ناراحت

 .....جواِب سالم ِ عمو حسام روبعد از اون پشت ِ خط دادم

 " پروانه "

 

 

  تازه
 

 ...کردمیحس م مو یدو ساعت و ن نیا داشتم خستگ

قرمز رنگشون  ی تورم ِ حل شده تو خون ها ِیرو  .. دسنر کرد یپاهام، منقبض شده بود و ذوق ذوق م ی رگ ها ِتمام

 ...دمیکش

 ...ختیبه هم ر  امو ی بهار دن ِیصدا دم؛ی" آه " کش د یکش  ت  ت

 مامان؟ _

زنگ ِ اس ام اسم بود..  یکامل صدا زد... خوشحال به سمتِ  صدا برگشتم که تازه حواسم به کار افتاد، صدا  اسممو 

م، نازم... تمامِ  زندگ یصدا  ...زنگ زدم وانیطاقتم تموم شده بود...اس ام اس و باز نکرده به ک گهی... دمیدختر

 ...دمیرو ند جهیهال خد تو 

 که  انیدر م کی ی... فقط بوق هاداد ی... جواب نم دمیرس نمی.. رد شدم ودم در کناره ماشدمیرس اطیشدم و به ح رد 

 ....که جواب داد  د یقطع لغز  یمن نداشت... دستم رو  یبرا جوای  

 .... من نبود ِیبرا  خوی   ِغامیپ وانی ک ِینفس زدن ها نفس

 ...نبود نه

 س ... سالم؟ _

 ...جون و از راه دهان خارج شد من مثل خودش ی   یها نفس

 بهارم کو؟ _

 ؟ی  پرو..پروانه کجا_

 بهارم کوش؟ _
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 ؟ن  ی شاه ِیخونه  _

 :زدم داد 

 بهارم کوش؟ _

 ....اونجا امیم _

  شد... آره قطع شد... قطع شد و من قطع شدم از هسنر  قطع
 

 اتمی ح ِساقط شدم از زندگ
 

 ... من رفتم... به سادگ

 ...تموم شدم

اصغرم صدام زد... تو شکمم وول خورد ... صداشو  نبود.. عیل میشدم... افتادم... بچه م صدام زد... حال خم

 ... بهارم ِیاومد.. صدا گهید ی  پاهام ثابت موند.. صدا ِی کاپوت رس خورد... افتاد ... رو   ی... دستم رو دمینشن

 مامان؟ _

 ...گهیاس ام اس د هی

 .. خط ِ ناشناس هیاس ام اس رو...دو تا اس ام اس از  دمید تازه

 !آماده کن ونیلی_..._ م شیخوای منه،اگه م ِشیپسالم.. بچه ت  _

 . ..دی.. صدام پر کشد ی.. پاهام ترسد ی... نگاهم لغز د یلرز  دستم

 هی.... شتر یساعت؟نه ب می... نشتر ینه ب قه؟ی... دو دقشتر ینه ب قه؟یدق هی... خم شدم... چقد گذشت... افتادم

 ...دیساعت؟ .. شا

 ...بود گرمی ج ِیاومد.... حرف از بهارم بود... حرف از پاره  وانیک  یصدا ومد،یم ی   شاه یصدا

 ....برادرت لب تشنه رفت کنمیرفت....گفتم درکت م نتیحس کنمیداداشم رفت، گفتم درکت م نبیز 

 ....فهمه،یاصغرت نم مراقب ِ بهارم باش، اون مثل عیل نبار یا نبیز 

 ...باش مراقبش

دنمیجا م هیبه  گیدوش ِ  یرو   ....کنمیبود... من اشتباه نم کیالل یبود، بو  ی   نبود، شاه گی. .. ت 

جانم شد بچه م، شد  ی هت  که از ش  خوامیو م ....من اون کیسخوامیم مو ی... من هستخوامیمن بهارمو م نم؟یت  یم کجا 

 ....بابا بودنش آب شد ی   ی بابا ِی مجلسا... فنا شد.. به پا ِیبزله گو 

 ...دم گوشم و گرم کرد ی   شاه یصدا

 " میبسم هللا الرحمن الرح "
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د و نه خوای  گران آنچه در خداست كه معبودى جز او نيست زنده و برپادارنده است نه خوای  سبك او را فرو یم _ گت 

انها و آنچه در زمی   است از آن اوست كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند آنچه در پيش آسم

ى ارسشان است یمروى آنان و آنچه در پشت يابند كرش او علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نیم ز داند و به چت  

 ....يست و اوست واالى بزرگآسمانها و زمی   را در بر گرفته و نگهدارى آنها بر او دشوار ن

 

 

_ "  ِ  "....حالشو از اون بخواه بهارو از اون بخواه..... شفاعت و خوی 

 

 

ک ِ لعننر  ِیقطره  ی   اول
ُ
 غرق ِ قدم ِ  ِیبه بازوها هوشر  ی   ی... التماس وارنه در عرصه د یفرو چک  اشکم بعد از اون ش

 ....چنگ زدم ی   شاه

 ....من بهارم  _

 ....قطع کرد حرفمو 
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اهه بخوی  آشكار شده است پس هر كس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان  در دين هيچ اجبارى نيست _ و راه از بت 

 آورد به يقی   به دستاويزى استوار كه آن را گسسیر  نيست چنگ زده است و خداوند شنواى داناست

 ن  یخدا بچه هارو دوست داره پس بهارت آس ،ینگو... آروم باش.... تو خدا رو دار  چ  یه یدار  مانیبخدا ا اگه

 ...نهیبینم
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 :دمینال

 من بهارم  _

 ...آرامشش رو تو گلوم فرو کرد هت  ت نیآخر 
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برد و]یل[ كسای  كه كفر اند آنان را از تاريكيها به سوى روشنای  به در یمكسای  است كه ايمان آوردهخداوند رسور   _

برند آنان اهل اند رسورانشان ]همان عصيانگران=[ طاغوتند كه آنان را از روشنای  به سوى تاريكيها به در یمورزيده

 ...آتشند كه خود در آن جاودانند

 ....طاقت بودم مستحکم شدم شدم... ی   ومند ت  جون بودم ن شدم، ی   دار ی، خواب بودم بشدم ار یبودم، هوش مست

 ...مبل رهام کرد یرو 

 ...از نگاهمو به درگاه ِ خون بلند شده ش نکردم یمین دستم خم شدم، سوخت اما دم نزدم... ملتهب شد حنر  یرو 

 

 

 ...نداشت ی  برام معنا گهید دلم سوخته بود، درده جسیم من

 .... *کم کردیکرد... ت*ح*ر*  میعصب وانیگنگ ِ ک  یها قدم

 ....کردم  محیل ... ی  د یکش  ت  ... دستم تد یشدم، بچه م آه کش بلند 

 :زدم داد 

 بهارم کو؟ _

 ...یی   ... رسشو انداخت پاد یپا به سمتم چرخ ی پاشنه  ِیرو 

 :دمیغر 

هان؟ حاال کو نو بهارم؟  گرده؟یو برم اد یبهارم با تو سالم م یو ادعا کرد یکه گردنتو راست کرد  یتو نبود ی   مگه هم _

 بهارم؟ شهیکو گله هم
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صورت ِ  یتند و سوزان رو  یا دهی... صورتشو باال گرفتم.... کشیی   چشمهاش زل زدم... دوباره رسشو انداخت پا تو 

 ....تازه اصالح کرده ش نواختم

 ... گردنش فرو کرد ِیگودتو   شتر ینکرد.... فقط رسشو ب حرکنر 

 ؟با توام نامرده عویص   _

 ...دوره کمرم حلقه شد ... پسش زدم ی   شاه یدستها

نکنه  نمش؟یبی...پس کوش؟ هان؟ چرا نمگردهیبچه م سالم برم ی نامرد به من قول داد ِی.. تو ینامرد هینکن تو هم  _

 ...نشیدینکنه خودتون دزد ؟ی   گینم یت   مرده و چ

 ...از ذهنم رد شد ثیخب یفکر 

 ...ی    بهاره نازه منو نداشت ِدنیآره حتما کاره خوده نامردتونه شما چشمه د _

کاناپه   یرو  مو یشدم... موهامو چنگ زدم.. گوش عصن   دادنینم یهامو با هو  یجواب ِ ها نکهی.. از اد یهام لرز  شونه

کارتو دراورد و   میس ی   شاه نبار یبه سمتم اوردش.. دوباره انداختمش... ا جهیشد.. خد کهیوسط ِ هال انداختم... ت ی

 ...و به دستم داد گوشر 

حرفات له کن..  رهیتو رسه من؟ من و بکش؟ من و ز  بکوب هر داشنر  ؟یخوایم بگو هر چ   ؟یخوایم بزن هر چ   _

 ....بدرقه ت امینشدم باهات بفکر کن که به خاطره قسم جان بهارت بلند  نیلخظه به ا هیلحظه...  هیفقط 

 ...کردیو منگ به ما نگاه م جیگ  وانیک

 ...زیپرو  ِی  زنده  ِ ی ندهی.. منبع آرامش، نماشهیصادر شد... مثل هم ی   به نفع شاه یشد.... را حالچ   حرفهاش

 :زمزمه کرد دوباره

 تیمن دم ِ گوشت آ اد یب ادتیلحظه به  هیلحظه...  هیکن.. فقط   مت   چ بگو؟ ف*ح*ش*م بده، ی   یخوایم هرچ   _

 ... بهار به توخوندم ِیانتقال آرامش از خدا یبرا الکرش

 ....ازش برگردوندم رسمو 

 ....بلند شد میگوش  یصدا

 ...هجوم اوردن به سمتش همه

 :زدم داد 

 ...دنبالم اد یحق نداره ب برم گم شم.. کیس خوامی... می   نداره... ول         م کن ربیط به کیس _

 ...ناشناس بود شماره

 بله؟ _

 اون  ِبود، خط ِ من رو گوشر  ی    شاه ِاز دستم افتاد.....گوشر   بهار.. قدم هامو سست کرد... گوشر  ِی هیگر   یصدا

 ...کرد  میعصب نبار ی عطرش ا ِیبود... بو 
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 ...ت   همه چ ی   ار ی بچه مو در ن ِی هیگر   ؟یخوایاز جونم م چ   ؟هسنر  تو گ لعننر  _

 :به خودش اختصاص داد لو یموبا کرهیزنونه تمام ِ اسپ ی خنده ا ِیصدا

 (؟ هی) چ هی!!!! هان؟ ش؟دختر حاچ   یرم کرد ه؟یچ _

 :دیباال کش شو ینی ب ِآب

 کن و   نازت امنه... فقط لطق   ِیبچه  یجا _

 :دیباال کش شو ینیآبِ  ب گهیباره د هی

 یهارم درست کن... همون مقدار که تو اس ام اس نوشتم و آماده کن تا هفته  چارهیمابدبخت ب ِی کن و جا  لطق   _

 ....ندهیآ

 ...تا شد پاهام

 ... پانسمانم افتاد ِیرو  فمیک  ی دسته

 :دمینال فقط

 ...آخ_

از  گفت.. نابود شدم در صدیم  شد و چ   چ   دمی... نفهمد یرو از دستم قاپ پشتم سنگر گرفت.. گوشر  ی   شاه

 .....قطع شدن نفسمو خوب حس کرد.. هیثان

   لبهام حس شد... و تنفیس یرو  گرم ِ جسیم  یلبها
 

 ...دوباره رو برام باز کرد ِکه راه زندگ

 ....خودی صورتم مات به چشم م ِی توپرش جلو  ِی افهیق

 ؟پروانه؟ خانوم خوی   _

نگران به چشمهام،  ی  لند شد و با چشمهاشده بود دادم... ب ت  اس ی    شاه ِیبدنه مردونه  رهیبه جسمم که ز  تکوی  

 ...چشم دوخت

 شد؟ بهار...چ..چ   _

 ...تو جام نشستم

 ...زانوهام گذاشتم یرو  رسمو 

 ...ازم هت  گیاون زن معتاد بود.. بچه مو م _

 ...متعلق به اون بود د ی قاب سف ِبود...چون تنها گوشر  وانی ک ِگوشر   یزنگ خورد...انگار خطش رو  ی   شاه تلفن

 برام؟ کن  یم ای  یشماره رو رد  نیالو سالم شهروز.. قربون ِ دستت ا _

_.... 
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زن هست که واسه طالق اقدام کرده خوب؟ حاال بچه  هی مامان  ِیدارم تو پرونده ها یمورد بچه دزد هی ی   باشه بب _

 گه؟یاباته دبا خانومه..فقط ب امیمن االن م برو آگایه ی   ... ببدنیرو دزد

_.... 

 گه؟ی.... بود د یچند بود؟ منطقه  یکالنتر _

 ...ی  آقا یلیفدات پش.. خ _

_... 

 فعال_

 ...قطع کرد و یگوش

 ...در هممونو به سمت در برگردوند یکردم...صدا  کز 

 ...بود شهربانو 

 ...زد مهیخجونم  مهی تنه ن ِیو چادرش تو هوا معلق موند... رو  فیموند... ک هت  من خ به

س سوایل سیسوال م خانویم شهیمثل هم د،ینت  نواخت...  ی   بر کاره شاه د ییداد و اون مهره تا حیتوض ی   .... شاهد یت 

 ....بلندم کرد

 هیبود....  ت   شک برانگ شناختیکه منو م  ی  نداشتم، مخصوصا حاال که زن بود... اما از اونجا بردنم... مظنوی   آگایه

  بهم خت  م دن،یسوال پرس یرس 
 ...دنیشماره رو گرفت، چک کردن و گفیر

 ..خواستی.. دلم بهارو مکرد یبرم خونمون، خسته م بود...تنم در م خواستمیم

 ...فرار کردم هیتوجه به بق ... چشمهام تر شده بود.. ی  د یبار یبه شدت م بارون

 ...قدم زدم ابونیتوخ

 ...شدینم دهیم دزدبهار  چوقتیبود ه د یفکر کردم که اگه حم نیا به

 ...دونمی... واقعا نمدونمیبا من دشمن بود؟ نم چه کیس عن  ی ؟گ

 کنم...؟  کار یبگم؟ چ یچطور به بابا و مادر  ش؟یراه پس دارم نه راه پ نه

 :قلبمو ترسوند ی  صدا هی

 ؟فهیمیبهارت رفت؟ م پروانه

 :زدم داد 

 ...فهممیآره م_

 ...مشاممو پر کرد کشی الل ِیازپشت نگهم داشت... بو  دسنر 
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ساله نداشت... چشمهاش مهربون بود  40مرده  هیداشت که  حرفها بود، ابهنر  نیاما اون پر زور تر از ا دمیکش  دستمو 

 ....اما حرکتاش خشن بود ومردونه

 ...ولم کن _

 ...کنمینم _

 ...برم خوامیم _

 ...یت  بدون من نم _

 ...قلبش نگه داشت یو رو  د ی... بادستم صورتشو نشونه گرفتم دستهامو تو هوا قاپبرگشتم

 ....اصال ا یبا من  ا یهان؟  ؟یکجا بر  _

 ..نگاهش کردم، دلش نسوخت، دستمو محکم تر گرفت مظلوم

 : صورتم خم شد دم گوشم گفت ِیرو 

 قبوله؟ _

   هیبا کج کردنه راهم نشون دادم، راه افتادم... دستمو تو دستهاش گرفت، تو  تمو یرضا
 
وارد  ابونیشاپ رس ِ خ کاف

 ...شد

 ....دیخندیم کرد یبه رسو وضع ما نگاه م هرگ

 ...میروز افتاد نیاز عشق به ا کرد یم فکر 

 ...نگاه ها بود نی سوال ِ ا ِیتنها جوابم برا پوزخندم

 ....شدم ی   کرد و پخش زم  ت  گ   صندیل ِی هیهجوم اوردم که پام پشت ِ پا فمیک  یچنان رو  زنگ خورد..  میگوش

 ...... آروم بلند شدمد یکش  ت  گاهم ت  منینش

 ...شدیبلند م شیآت ی    شاه ِیچشمها از 

 ... عیل ِیپروانه به وال _

 ...خورد و بلند شد حرفشو 

 ..دیتو موهاش کش ... دسنر ستاد یبه من ا پشت

 .... خونه آه از نهادم بلند کرد ِی شماره

 ....و نگران کنم فعال کیس خواستمینم

 ؟یجانم مادر  _

 بچه م کجاست؟ _
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 ....گفته بود؟ اما نداره، حتما شهربانو  ی   میبه س اما گ ،ی   می.... امان از سدمیتو موهام کش دسنر  کالفه

 ...دونمیمنم نم یمادر  _

 ....ومدیهش مکرد  هی گر  ِی نهی س ِیصدا

 دونم؟ینم چ   عن  ی_

 .... ِخس و ِخس گلوش ِیصدا دوباره

 :زد داد 

 ...خونه ا یبردار ب_

 ....شد ز یلت   مانمیپ

 :زدم داد 

 ...فهیمی.. خستمه مادرم منمیو بب چگیه خوامی... نمامینم _

 ...رفت ی   شاه

 ....دی اشکم فرو چک ِیقطره  ی   اول

 ستادم؟ی؟ خستمه.. از خودم چرا جلوتون نا فهیمیم _

 بابا چر منو به زور تو اون خونه فرستاد؟ از 

د لهیبار با ح ی   اول یتو که برا از   ....؟یمنو به اون مرد ست 

 د؟یدیم لیانگار ازرائ د یدیو م د یهروقت حم نازکهیپر  از 

 ؟یر ماد فهیمیم دن؟یبار دردمو ند هیکه   ی  عمو و خاله و عمه و دا از 

 ...سیر  یگر ینفر م هی...هردو به درده د یست  ور خط و اون ور خط به گوش م نیهق از ا هق

دنبال ِ بچه م بگردم؟ آره ننه؟  د یبا بهیمرده غر  هیگوشمو، بردن...کو َمردم؟ من با   گر یحاال بهار و بردن... بردن ج _

ط م ؟یدییکه منو زا  کیس  یآره مادر؟ آره مامان؟آره ا تو مناقصه ها داره پول  بندمیآره نامسلمون؟ کو بابا؟ رسر

 من چک کنه و بچه م       یو برا تماس ِ نکبنر  هی تونهیاما نم اره؟یدرم

 ...شماره تو بوشهر فعاله میپروانه بلند شو بر  _

 ...و قطع کردم و انداختم پشت ِ خط گوشر  یتوجه به مادر  ی  

 ....بودم َمنگ

 بوشهر کجاست؟_

 ..گرفت و به زور بلندم کرد  دستمو 
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  ِی پشه  ِیبرا
 
 ...مهابا منو به داخل هل نداده بود و ی   شناختشیتکون داد، انگار م شاپ دسنر   صاحب کاف

 :لباسش چنگ زدم ی   آست به

 شده؟ اونجا چرا؟ چ   _

 ....نداد جوابمو 

 ...میدیرس یکالنتر   به

  هی __ چشممو زد.. مثل  ِی منطقه  ِی کالنتر  ِیابلو : ت دمینقص د و ی   درست
 

 .... پرنور ِچشمک ِ چرایع

 ....جلوش پارک شده بود برگشت... دنبالش رفتم ی   درخت که ماش هیرفته رو به سمت ِ  راه

 ...دو درخت منو تو بغلش جا داد ی   ماب

 ...تو موهام فرو کرد دستشو 

 :دیگوشم نال  دم

  نمینب گهید _
 

 ..ستایباهام ن یمرد بگ

 ...دور صورتم قاب کرد دستشو 

 ...همراهتم پروانه من تا آخره هر رایه _

 ....اراده رسمو تکون داد شده بودم اما ی   جیگ

 : چشمهام گذاشت و گفت ِی رسد از بارونشو رو  ِیدستها

 .. باشه؟یدیدرست جواب م دنیپرس هر چ   ؛نکن   هیفقط قول بده گر  کنمیم دا یمن بهارو برات پ _

 ....با اراده رسمو تکون دادم نبار یا عانهیمط دوباره

 ...آرامش دم گوشم و با ها ها کردنش گردم کرد نباربا یا

کرد... به صورِت نگرانم زل زد و دستشو با آرامش تو دستم حلقه   تیجلو.... موهامو به داخل ِ شال هدا د یکش  شالمو 

 ...هام قفلکرد و قدم هاشو تو قدم 

 ...میدیمورِد نظر رس ی.. به اتاق ی کالنتر  ِیبود فضا شلوغ

.. شناختمیو نم کیس  چی... هکردمیاون زمان حس نم یت   چ چیو افسوس که من ه فیبود، اما ح پش ِ خونگریم شهروز 

 ...دادمیفقط با رس جوابشونو م

 ...و شهروز و پدرش ی   و شاه وانیاتاق فقط من بودم و ک تو 

 ...دادمینم صیلباسش بود که من تشخ یتا درجه رو  چند 

 ...شدم قیکلفتش دق  یها لیسب به
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 ...شدم قیتو دستش دق حیتسب به

  ِیفقط برا د یبد حیمنم توض یبرا خوامیاما م ی   همکار ِ مسئولم مکتوب نوشت یشده رو برا هر چ   دونمیم وانیک  آقا 

 ....جان ی   به شاه شتر یکمک ِ ب

اعتباره گذشته رو  گهی من مرده بود و د ِیحالش بهتر از من نبود، اما برا دونمینگران بود، مظطرب بود، م وانیک

 ...نداشت

 ...از آشناهامون، آدرسشو به همکارتون دادم گیمطب ِ  میمن و بهار رفت _

 :ادامه داد وانیکردو ک  د ییبا رسش تا مرد 

 یلیچون دکتر خ م،یکرد، هردو خوشحال بود  ز یو براش تجو   گفتاردرمای   ِیجلسه ها یرس  هیکرد و   نهیبهارو معا _

 یلیخ د ی.. درسته باشهیدرمان م نبوده صد در صد با جلسات گفتار درمای   یکرد و گفت چون مادر زاد  دوارمونیام

  بیمراقبش بود اما تا آس
 

 تاب  ِیمطب برا کیپارکِ  نزد ی   گردش تو اول  می... با بهار رفتگردهیبرنم گهینباشه د ساختگ

و  د ی پارک چرخ ِینگفت اما چشمهاش به سمت ِ گوشه  یت   ... چمیکرد  یش کردم و باهم باز  ادهیکرد، پ  تای   ی   ،یباز 

.. چند بار کرد یو به اون سمت نگاه م د یخندیباباش م یهاش برا هی گر  ِونیبابامه...م ی   شکل ِ ماش ی   گفت اون ماش

 ...دمیند یت    مسکوت چ ِی   ماش هیبرگشتم اما به جز 

 :دمی حرفش پر  ِونی جرقه رسمو پر کرد، م ِی   ع یفکر 

 .... رسها به سمت ِ من برگشت ِی همه

 بود؟ چ   نهیماش _

 ....دیپارس ِ سف _

 ...شدم بلند 

 ....دهیخودشه.. کاره حم _

 ....نمیبهم اشاره کرد بش مرد 

 م؟یبرس جهینت هیشو بگو تا بعد به  هیبق _

بود...!اونه که  دهیباشه؟ چرا به فکره خودم نرس تونهینم چگیه د یحم ت  که غ  کردمیفکر م نیداشتم به ا ننشستم،

 ادهیخودمون و در آخر پ ی شهربانو، خونه  ِیخونه  ،ی   می س ِیخونه  کرده،یمنو چک م یرفتنها ونت   ب ِیهمه 

 ..آخر  ِ ت  نش و تبه دست اورد ی بهار برا ِدنیدزد یکردن ِ نقشه 

 ....دیحم هی.. دوست ِ بوشهر کاووس

 ... اونها فکر نکردم ِیشدم.. اصال به حرفها بلند 

 :زانو زدم... به چشمهاش نگاه کردم، به چشمهام نگاه کرد ی   شاه ی پاها ِیافراد جلو  ی هیتوجه به بق ی  

بخدا راست  ی   دسوت به نام کاووس داره....شاه هیرفته، اون اونجا فقط   گ ِیبوشهر خونه  دونمیمن م ی   شاه _

 .....یا گهینه کس ِ د ارهیباباش دووم ب شیپ تونهیروز فقط م هیاز  شتر یبهار ب دونمیمن م ی   ...شاهگمیم
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 ....بلندم کرد... بلند شد ی   شاه

 ..ادیدوستش اشاره کرد دنبالمون ب به

 ...ارهی آب ب ِونیل هیبهش گفت برام  وار ید کناره

ه بوشهر  د ی.. شامیگدار به اب بزن  ی   د یبدون که نبا نو یاما ا امیباهات م یکه بخوا  ی  پروانه من هر جا ی   بب _ اون دختر

وجود داشته باشه، خواهش  تونهیم هرراِه احتمایل ی    بهار بوده، بب ِیظبط کرده  یصدا د یتهروونه، شا د یبوده و حم

بر  شهیاما نم کی   یم یپول هرکار  ی... درسته که معتادن و برامیکن  یکار رس خود   میتونیکن، ما نم  به من گوشر  کنمیم

متیکی   اگه واقعا درست باشه خودم م  ی  و شناسا ی   کرد، بزار ماش  یت  گ  جهیحدث و گمان نت هیحسب   ....بوشهر ت 

 .....آب و به دستم داد و دوباره تنهامون گذاشت وانیل دوستش

 ...دمیرس کش الجرعه

 ...دمیبه سمت ِ معده مو حس کردم، آه کش ی نا ِیخورده بودم، راه ِ لوله  ت  ش طفق

 ....و قصد و هدف تیاراده، بدونه ن ی  

 : قانع شده م نگاه کرد ِی حرفهاش به چشمها ِت   تاث ِدنی د ِیبرا

 هوم؟ _

 ... اولم برگشتم ِی جواب دادن ِ بهش به جا ِبدون

 ...تموم شده بود حاتشیتوض وانیک

 سی زنگش دو.باره بلند شد.. م ِیدراوردم، صدا مو ی... خسته م شده بود.. گوشداد یمردم م نیادرسارو به ا داشت

 ... بازرو ِی برنامه ها ِی نگران بود.. بستم همه  ِی   میکاالرو رد کردم... اس ام اس هارو باز کردم... همه از س

 :نشون دادم ی   رو به شاه شماره

 م؟یممکنه بکن شیابیرد  دونهیکرده؟ اون که م  نکارو یچرا ا _

 ...بود تیاهم و البته برام اون زمان ی   دمیلبخند زد... نفهم اولش

 ....زمیدو تا نظر وجود داره عز  _

ودش منو تورو گمراه کنه و مثل حرکت ِ قبل ِ خودش منو تو رو به بوشهر برسونه و خ نکارشیبا ا خواد یم نکهیا شیاول

....اونم در دو یدیخت  نم سیکه مطمی   باشه تو به پل  نهیا دونمیم د یکه کامال بع  گهیامکان د هیکنه...   ت  تو تهران س

 ....و نشناسه یعشق مادر  نکهیا ایشده باشه  بیاز مواد مغزش تخر  نکهیصورته ا

نداشت، دوست داشتنهاش  بود، محبت هاش تمویم یاون پدره فوق العاده ا شناسه،یعشق و م د یحم دونستمیم

زشت  یلیکاره خ  نیبود؟ از ا کار چ    نینبود، آرامش ِ حرف زدنش با بهار هنوز تو گوشمه... اما هدفش از ا شدی   تمویم

 ...دونمیبود؟ نم چ  

 ....دادم هیتک صندیل یبه دسته  رسمو 
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 یهمچنان به تلفن ها رس مرد 
 

 ....کردیم دگ

 به سمتم برگشت ی   شاه

 ....نهیبخور.. بچه ت ضعف مک یت   چ هی میبر  ا یب _

 ..مون یبشه زنده نم شیاگه بچه م طور  ی   ... دلم فکره بهاره... شاهستیگشنم ن _

 ... مرد شک ِ جمع رو شکست ِیصدا

کردن...   ی  کردن شناسا  د ییفقط دو رقم اولشو تا وانیکه خانوم فرمودن و آقا ک  باشماره پالیک د یپژو پارِس سف هی _

 شده اما اقدایم ی   شهره تهران شناسا ِتو خروچ   ی   ماش نیبگم که ا نمینبوده...در ضمن ا راننده آقا بودن و خانویم

 یت   چ اعالم رسقت شده )) رسقت ِ اسلحه نه بچه (( گشیر  و وقنر  نکهیا یو برا ی   نشده فقط کل ِ ماش یت  دستگ یبرا

ل ِ و به محض ِ   ی  شماره رو تو بوشهر شناسا ای  یدر  یرهاشون کردن... در ضمن گروه  دنیند کردن، اونجا تحت کنتر

 ....نیت  یم فیتشر  ی  شناسا یگرفیر  ِ شخص ِ مورد ِ نظر برا

 ....کرد  شت    م ِیتو کشو  دسنر 

 ...کن    د یی موارِد فوق رو تا ِیو همه  یسیرو بنو  نر یشکا د یاما اول شما با _

 ...رو که گفته بود و انجام دادم یدستش گرفتم و کار  از 

 ...کرد  ونمت  بلندم کرد و از تو درگاه در ب ی   شاه

 ...بود اما ستودی   کرد یم قیکه اون مرد بهم ترز   نر ی امن ِاحساس

 ...کردمینم افتیدر  فرد خایص چیو از ه حیس چیه من

 ...زنگ خورد میکه گوش  ونت  برم ب خواستم

اض گوش گرفتمش، ی    ی   و ناشناس بود، به طرف ِ شاه بهیکه اونم غر   یا گهی د ِیشماره  دنهید با  تو دستش  مو یاعتر

 ...گرفت و باهام به سمت ِ اتاقِ  اون مرد راه افتاد

 :ها جواب دادم وجود ِ تمام ِ بررش با 

 الو؟ _

 ... اون زن گوشمو خراش داد ِیمستانه  ِی قهقهه  دوباره

 ؟دختر حاچ   یچطور  _

 ...شد کراهتم

 بچه م کجاست؟ _

 خوابه خوشگله _

 :دمیکش  داد 
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 که؟یزن یبه رِس بچه م اورد چ   _

 ...؟یخفه خفه، پولو آماده کرد _

 ..به مرده درجه دار نگاه کرد منگ

 ..کرد جواب ِ مورد ِ نظرشو که بله هست رو بدم  د ییرس تا با 

 گهی_ بنال د زن

 :گفتم  دستپاچه

 ...آر... آره_

 ...کرد  مکث

 ...نمات   رسه بچه تو م گفته باشر   سینکنه کلک تو کارته عجوزه؟ هان؟ به پل _

بان ِ قلب پشم از غستاد یتکون خورد... قلبم ا دلم  ...باال رفت تت  .. ض 

 ارم؟یپول آماده ست... کجا ب یبه بچه م نداشته باش..همه  ین..ن...نه... کار  _

 ...دیخند

 ...دمستانه رس دا ِی  قهقهه

ت م یعرص  _  ... خفته ِیبایز  کنمیخت 

   یتو...تو _

 ..به روم قطع کرد و یقطع کرد... گوش حرفمو 

 ...دو زانوم خم شدم یرو 

 قیبه چهره ش دق د یبرد... با ام ... تلفن اتاق زنگ خورد... مرد دستشو به سمت گوشر د یو از دستم قاپ گوشر   ی   شاه

 ....شدم

 بله؟_

_...... 

 خوب؟_

_..... 

 ممنون _

 ...طرفمون برگشت به

 ...دیکشیم ت  شدم، زانوهام از درد ت بلند 
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 ...با شماره پالک همشتون هسیر   د ی پارس سف ِ تجسسمون در ی   ِیشماره هم تو بوشهر فعاله...مامورا نیا _

 ...تو دستش به رقص دراورد کالهشو 

 خودشون  ِشیکه شمارو به پ  نهیا یکاراشون برا  نیتمامِ  ا میما از جاشون خت  دار  دوننیم نها یا کنمیاحساس م _

 ...بکشن

 :دمینال

 چرا؟ _

 .... زانو زدنم، اسکانم داد ِکینزد صندیل ی   اول ی بغلمو گرفت، رو  ِر یز  ی   شاه

رو هم  ی با تجربه ا ِیاوقات با گروها .. مخصوصا معتادا که خوب بعیص  کنهیکارو نم  نیا ن  بچه دزد ِ ناش چیچون ه _

ه چون حداقلش ا ِ شیدرست باشه و بچه در حال ِ حاض  پ اتونیکه حدس  میدعا کن د ی...بازنیت  م که   نهی باباش به رسبت 

 ...جاش امنه

 ...نقاب کردم مینیب ی...دو تا دستامو رو یی   انداختم پا رسمو 

 

 

 ه؟یچ یکارا برا  نیا _

 ...شهروز: مشخصه! پول و منافع پدره

 ..نبود آدیم ی   همچ د ی..حمدونمیم د یاما منافع رو بع د،یکاره خودش باشه، پول و شا  اگر واقعا  _

 :جواب داد یباپوزخند

 رهیَمرد کرد و حاال ز  خانواده شو ی   یمنطور یبعدشم آبروشون! برادره منم ه ه،ت  میم تشونت  اول غ شنیمعتاد که م _

 ...دهیخربارها گل داره تاوان پس م

 ..به سمتش برگشتم متعجب

 ..کرد  د ییتا بارس 

م..آره..معتاد  _  ...از دست دادن نداره یبرا یت   چ چیه نکهیا عن  یآره دختر

 :دیکش  قر یعم نفس

   شاهللیحاال ا _
ر
 جان؟ ی   ...شاهوفتهینم که اتفاف

 ...به سمت ِ پدره شهروز برگشیر   همه

بوشهر، من  نیبت   فیتشر  وانیو آقا ک یت  بگم به نظره من با خانوم ام خواستمیچه خوب...! م ؟ی   شاه نیهمه شد _

 هت  باند بتونن راه غ نی ا ِیآدما د ی... شای   کن  ی  افراد و شناسا یرس  هی د یبا مت  گیبوشهرمون تماس م میبا ت نجا یاز ا
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پرواز  ی   با اول گمیشد م یخت   نجا یمرتب با من در تماس باش منم ا ی   به سمت ِ بهار باشن.. بب یمیمستق

 ...باشه؟خودتوبرسوی  

 ...میکرد  تکون داد... سفارشات و از پدره شهروز گرفت...ازجمع خداحافیط   یرس  ی   شاه

دادنشو  تیاهم نی باز کردنِ  در نرفت و من چقدر ا ِیبرا ی   شد، دست ِ شاه ادهیپ وانیدر خونشون ک وقنر  ی   ماش تو 

 ...کردمیم ی   تحس

 پروانه؟ _

 ...داشت یصداش آهنگ ِ مردونه ا  ِ پژواک

 ...نگاه کردم بهش

بوشهر اون  مت  با بابام م نم،ت   خونه و با بابام حرف م مت  به خاطره من، م شر  تیدوباره اذ خوامیمن نم ی   شاه ی   بب _

 ...یسر یتو هم گرفتاره من نم گهیاونجا آشنا داره د

کنم و   ... دوست داشتم معذرت خوایهدمیشنیم به راحنر  شو ی عصب ِینفس ها ی فرمون گذاشت... صدا ِیرو  رسشو 

از  خواد ی محضه...بزار هرچقدر م ِی  پررو دونستمی...اما خودمم خوب مت  ش بگ دهیتعارف بوده و ناشن هیبگم که 

 ...ستمین که رسبارِ  کیس  نهیدستم ناراحت باشه، حداقلش ا

بار تند زد...  ی   اول یکرد... قلبم برا  جمی تو چشمهاش گ ِیر قرا موند... ی   هت  سمتم برگشت، تو عمق ِ چشمهام خ به

 به  ِگینزد د یشا ،ی   ماش نی ا ِایهیس د یرفیر  ِ بهار، شا د یکوبشش رو...شا  نیمنظوره ا دمینفهم

 ...دی...شاد ی...شای   شاه

 ...دنده رو عوض کرد د،یکش  یی   رو پا باال اورد، دسنر  دستشو 

 ... رو به حرکت دراورد ی   ماش

 :دمیپرس جیگ

 ؟یت  کجا م _

 ...نداد جوای  

 ...برداشتم مهیسمتش خ به

 ؟یت  کجا م  گمیباتوام م _

 ...و صورتش و برگردوند د یکش  قیعم شد...نفیس قیشد، به صورتم دق هت   ست  شده م خ ِی نهیس به

 ...ی   آقا شاه نی جواب دادن نداشیر  ا ِالی..! انگار خت  خ نه

 ...و روشن کرد ی   ...دستمو رو مانتومو به رقص دراوردم... ظبط ِ ماشدهیصاف و اتو کش نشستم،

 یخوایشم که تو م هموی   خوامیم "

 آلت شه دهیامشب ا احساسم
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 اونقدرگرم باشه که آغوشم

 خوشبحالت شه نجا یصبح ا تا 

 ...بود و آرویم ی   بودم، آهنگ ِ دلنش دهیآهنگ و تاحاال نشن نیا

 ...ستمچشمهامو ب ار یاخت ی  

 از امشب خونمون بازهم خوامیم

 باشه خانومم تییتنها عطره

 دور گردنم بنداز دستاتو 

 عطره موهات آرومه آرومم با 

مراقب خودت باش مامان، تورو به  ؟ن  یتو ماش د یاالن با بابا حم عن  ی ؟یناهار خورد عن  یمامان؟  یکجا بود  عن  ی بهار 

 ...رسودشو، مراقب خودت باش یخوندیبا لکنت ِ قشنگت م ناز یکه با خاله پر   ن  یالمومنت  ام

 ما ی   از امشب عشق ب د یبا

  هیشب یت   چ
 

 باشه زندگ

 نشسیر  ها لهیتو پ انیپا

  نیا آغازه
 

 باشه پ          روانگ

 !بزار رودنده دستتو 

 پول  ِیکه برا  ی   زنگ هاچند بار جواب ِ ش؟چونیمن مطمئنم کاره خوده نامردته...چرا برد ؟یچرا بچه مو برد د یحم

 ؟استفاده کن   لهیبه عنوان ِ وس د یاز زن و بچه ت با نقدر یا عن  ی ؟یدیذره حقو به من نم هی عن  ی دادم؟یو نم یدت   م

 ما وجود داره ی   که ب  حیس

 ذره خاص تر باشه هی د یبا

 خونه نیا یاز امشب تو  د یبا

 مرد با احساس تر باشه نیا

 یخوایشم که تو م هموی   خوامیم

 آلت شه دهیامشب ا احساسم

 اونقدرگرم باشه که آغوشم

 ...کسه، کسش باش  گاهش باش، ی    هیگاهه، تک  هیتک پناهه، پناهش باش، ی   خودت مراقب بچه م باش، اون ی   ا یخدا

 خوشبحالت شه نجا یصبح ا تا 
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 از امشب خونمون بازهم خوامیم

 باشه خانومم تییتنها عطره

 دور گردنم بنداز دستاتو 

 " عطره موهات آرومه آرومم با 

 ... خونمون متعجبم کرد ِیو سنگ نما ی آجر  ِ یوارهای... دد یترمز کرد و آهنگ به اتمام رس ی   ماش

 بهار،  ِیو شناسنامه  نامهیگواه  ،.. شناسنامه و کارت میلشهی اونجا الزمت م ِ یکه برا  ..هرچ  ار یب لتو یوسا یی   برو پا _

به درد  د یدر مورد ِ حم کن  یکه فکر م  یا گهید ازهیو مدارکِ  مورد ن دوستاش و اگه داشته باشر  د،یعکس بهار، حم

 ...بخوره

 یایباهام ب یچرا اضار دار  _

... من تفاوت کن   ی   هییقض نینکن منو نسبت به ا نداره... پروانه سیع را یداره ز  را ینداره... از بس ز  را ی تو ز  ِیچرا _

باهاش باشم تا تو  د یمن روانشناس توام، رونشناس مادره بهارم، با کنم،یم تینسبت به بهارو تو احساس مسئول

 ...زوده یلیخ دنشی فهم ِیکه حاال برا  گهید یراهایز  یلیحساس از روانش مراقبت کنم.. و خ یتهایموقع

 ........اما...! بهش فکرنکن پروانه! فکر نکنخورد ی جمله هاش به چشم م ِی   ماب یمنظور  بازهم

 ؟دانشگاهت چ   _

موکد  یلیرفتنم خ کنمیدارم تالش م میفارغ تحصل یدر ضمن من برا گردم،یبمونم که .. برم تا قری   ستیقرار ن _

 ...ستین

 ...صاف کردم نهیس

 ...یخوایباشه.. خودت م _

 ...دمیشدنم شن ادهی پ ِیلحظه  نینفس هاشو در آخر  یصدا

 

 

 ...آماده کردم  هر داد و بحن   ِیبرا خودمو 

 ِی .. مطمی   بودم که االن تو خونه دادمیجواب پس م ی   می خانواده به جز س ِیاز اعضا جکدومیبه ه د ینبا

 ...نمشینشدم که بب ادهیاما پ ناست،ینیشاه

  دود ِی شهیاز پشت ِ ش ی   که باز شد به سمت ِ عقب برگشتم، چهره ِ شاه  در 
َ
  ِیقابل مشاهده بود...هوا به خوی   می

 ...چهره شو پنهون کنه تونستیشده ام نم کیتازه تار 

 ..فشار دادم و وارد شدم درو 
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شکمم قرار  رهیپله ها ز  یشکمم بود، باال یقدرتم بود... دستم رو  ی طهیتر از ح ی   بار قدم هام سنگ ی   اول یبرا

زن جلو  هی د ینبا نکهیداشتم، ا و یمیقد د یزن بودم اما هنوز عقا هیشته شد... من گرفت.. در خونه از رو شکمم بردا

 ....نکهی... انهیبب شی نابسمان ِ جسم ِتیتو وضع باشو با د ینبا مانیوقت زا نکهیآقاش دستش رو شکمش باشه، ا

 ... در ظاهر شد ِیقران به دست تو پهنا یمادر 

 ... حدس زدم.. بابا نبود درست

 ...زدم پوزخند 

 بابا کو؟ _

....روبه روم د یکشی درد و به دوش م ِکه بار ِ اجتمایع  یگناه مجازات شدن ِ فرد  قصاص قبل از گناه، بازهم ی   بازهم

 :دیقرر گرفت در مقابل کالمت ِ درشت ِ قران تو صورتم تف کرد و غر 

 یو رو  ش*ر*ف گوشر  ... بچه م کو؟ ی  میکفر   هاتی  از دستت خسته شدم... از دست ِ ندونم کار  یبچه م کو؟ پر  _

 نقدر یا دمیآدمت کنه، م دمیم اد،یبزار بابات ب ؟یدیمنو نم یدلم هزار راه رفت..جواب ِ زنگ ها ؟کن  یمن قطع م

  ِیجلسه  ا یهمش  ،کن  یکه بچه رو درک نم  هسنر  ه زی  یتو  ،یندار  یمادر  اقتیتو ل افته،ی دومت ب ِیبزنتت که بچه 

 ...( خانومی   میَسم ) س میشت با سگل گ  ا ی نر یروان

به ساز  درست به سان ِ پتگ ی   و سنگ ی   سنگ حرفهاش  ...کرد  یتمام رسمو ض 

 ...گذشته م، ازش رد شدم  ازش

 .... شه، از آتشش کم شه و شعله هاشو به من برسونه تا آروم شه، خایل گفتیو م گفتیم د یمادر بود، با اون

 :داد بزنم و بگم خواستمیم

 برادمون کرد؟ که رفت و ی    یبود ز یهم مواظب پرو  تو 

 :بگم خواستمیم

 ؟ینامرد شوهرم داد هیکه به   یهم مواظب من بود تو 

 :داد بزنم بگم خواستمیم

 شد؟ نگیکه با مداد تو چشم خودش زد و ع  یبود ناز یهم مراقب پر  تو 

به  ارم،یح به خدمتش برسونم، به چشمهاش برو تو داد و هوار خالصه وش رح رسر  نها یا یهمه  خواستمی... م اره

 ....با من بکنه خواستیهر اونچه کرد و هراونچه م ارمیروش ب

 حفظ  ِیهان؟ فقط صبحش برا ؟یجدا کرد تو کجا بود میبه زور منو از دختر  د یکه حم  بگم اون شن   خوساتمیم

 !یآبروت اومد

 ....مو درک کردم یبهار  و درک کردم، ی   شیبدم اما مهره مادر  لیتو دلم بود و بهش تحو  هر چ   خواستمیم

 ....کردمیاومد اما من کاره خودمو م دنبالم
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 ....... اونم با من بد تا کردشناختمشیبا کتابش جلوم ظاهر شد... به صورتش نگاه کردم .... نم ناز یپر 

به محض ِ نمردن و  خواستمیکه تا حاال نرفته بودم، م  یاز مدِت اسکانم تو شهر  شتر یب داشتم، حنر  کردم هر چ    جمع

  هیداشتم و نداشتم و تو  نداشتم... هر چ   ی  جا گهید نجا یخودم، من ا ِی برگشتنم برم خونه 
 

که تنها   ساک ِ رنگ رنگ

 ....بود و برداشتم میعروس ادگارِ ی

از بزِم  طرفه... عکیس هیون، عکس ِ عشق ...آخ... داغمو روشن کرد امابرداشتمش.. .عکِس عقدم مت    م ِی رو  ِعکس

 ... گل نرگس و لباس نبایر 

 ...دمی.... بلند شدم و با خودم به دوش کشدمیخاطراتمو کول کردم و به دوش کش یهمه  آره

 ...ادیاما نتونست از پس منو و مرده تو شکمم بر ب د یکش  ساکمو 

   خواهرم بود.... از کیس عن  یکه   یبود... از دختر  ناز یاز پر  تعجبم
 

و کوچکتر بودنش نسبت به من  که با وجوده بچه گ

  ِو رایه ز یپرو  کشیکوچ  یکه با قدم ها  .... از کیسد یوقت ند چیه زو یکه پرو   ... از کیسدادمیالگوم قرارش م مشهیه

 هیاز بابا بود...  کهیت هیبود، دل نداشت...  ی   تند بود، سنگ خواستهکه ناخواسته بد بود، نا  گورستون کرد... از کیس

 ...بود یت  ام از حاچ   کهیت

وجودمو  ِی تکه  خواستمیمجابم کنه... نم یمادر  خواستمی... نمهت  جلومو بگ خواستمیبابا برسه... نم خواستمینم

ح بدم... نم  کیس ِیبرا  ....ی   یبب توجیه درد ِ دلمو ی   خواستمیرسر

 ...از خودم و پشم دفاع کردم مار ِ افیع هیسالنو بستم... دنبالم اومد اما من مثل  درِ 

 ...که به نفس نفس زدن افتاده بودم  دمیکشیو ساکو دنبال خودم م دمیدو یم چنان

 :بود نیا دمیکه ازش شن  ی  صدا نیآخر 

 ...مراقب باش، پشت تو شکمته _

 ...چیه گهید و 

لحظه  هی یپاک کردم و برا مو یشونیپ یجا خوش کرده رو  ِی .. پشتِ  در با پشت ِ دستم عرق هاو باز کردم و بستم.  در 

 ...نکردم اما توجیه د یکش  ت   پشت ِ کمرم ت ِکت  ت ستادم،یصاف ا

 کردمیخودم حملش م د یپس ناچارا با شه،ینم ادهینبودن پ د یبه خاطره تو د ی   شاه دونستمیم سوندمت  خودمو م د یبا

به دست  وهیو آبم یدستمال کاغذ ی   و ساکو پشت جا دادم، شاه دمیرس ی   به ماش نفس نفس زدم که وقنر  نقد ی... ا

 ...از من بود ی  رایپذ ِی آماده 

 ...مو آرامش دادم در ی    ی   ِیخوردم و آروم و نفس ها یبه دستهاش نگاه کردم... جرعه ا یلبخند با 

 ...قلب ِ بچه م گذاشتم یرو  دستمو 

 ...ومدهیبرو تا بابا ن ی   شاه _

 ...مگه اجازه نگرفنر  _

 ...گمتی.. برو ممهیچ ی مامان بزرگشم .. اجازه برا ِ یمن هم اندازه  _
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 ..دیرو کش توهم رفت و دسنر  اخمهاش

 ....بستم چشمهامو 

ر ... احساس کردم بچه م اکسکرد یرهام نم یلحظه ا درد   د ینکش یا هیدادم... به ثان یی   پا یرو مقدار  شهینداره... ش نت 

 ...باال د یرو کش شهیکه ش

 ...شهیم گی ی    بدنت و ماش ِیدما گرمت شده..صت  کن    یدیچون دو  _

 :کردم  زمزه

 ...وقته خرابم یلیخ _

 ....نگفت یت   چ

 ...برئه از زمانه نی... مهم خراب بودن ِ حال ِ من تو استیاصال مهم ن د ینشن ا ی د یشن

تالش ِ دست و پامو  نبار یصداموبشنو، ا نبار یپاک کن.. ا سمو ی خ ِیچشمها نبار یا ،ی   منو بب نبار ینگام کن، ا ر نبایا ا یخدا

 ....بار هی ی   ... فقط همی   بب

 ....شم که به سمتم خم شد ادهی...خواستم پستاد ی در خونه شون ا ِیجلو 

ل کن و از اومدنه به  کنمی... ازت خواهش م یایب خواد ینم هت   رفتنمون رو بگ ِیجلو  کیس  خوامیمن نم _ خودتو کنتر

نرمش تو  یبد فکر نکن..به بهاره تو بغلت فکر کن، به موها یهات   ...به چدمیکن..بعدا برات توضح م  یخوددار  یی   پا

فکر  اصغرت فکر...به بدنه ِ بچه گونش تو بغلش  آرومش تو گوش ِ خودتو و عیل ِی زنان تفکر کن...به صدا ِیپنجه ها

 ...کن

 ...حرفها آرومم کردن نیکه ا  کردنیاثر نم قر یعم نیشدم...هزار تا مسکن ِ خواب آور به ا آروم

 ...بستم به بهار فکرم کردم چشمهامو 

 .. تق

 امو ی بهم خوردنش نتونست فکرمو منحرف کنه....نتونست رو  ِبتیاما با تموم ِ ه دمی بهم خوردن ِ در رو شن ِیصدا

 ....خراب کنه... نتونست

،  هی   میمر  یبوته از گل ها هیجنگل ست  
ر
  مینرگس.. نه نرگس نه... اون نحسه... همون مر  دمیشا ا ی ،و رازف

ر
 و رازف

 ...خوبه

 ی    اتاق ِ شاه ِی   .... درست عیرز و محمد یانبوه از شاخه ها هی
ر
 دهیکه منبع آرامش ِ من و پشم بود... بهار ند  ....اتاف

 ....شدیمنبع م نیوگرنه اونم عاشق ِ ابود 

 ...تق

 .... در ِیصدا بازهم

 ...اروی تلخ از رو  ِقتیباز کردم و درک کردم حق نبار یباز کردم چشمهامرو... ا نبار یا
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 ...تعجب کردم ی   می س ِدنید از 

 ...انداختم فشیدرشت به اندام ِ ظر  چشمهامو 

 توکجا؟ _

از  یلیانداخت... سوزش ِ س یلی... دستهاش به سمت ِ چشمهاش باال اومد اما به صورت ِ من سد یش لرز  چونه

 ...سوزش ِ حقارتم هزار درجه کمتر بود

 ..به سمتش اومد ی   شاه

 ...باال بردم... ازش دور شد دستمو 

 ...دمیجا گرفته بود فهم ی   می س ِکه در کناره کفش ِ وری    ن  اومد، از کفشِ  چرم وانیک

 ....اقتیل خاک بر رست ی   ؟یخاک بر رست پر  ؟یتو مادر  ؟یبچه مو ولو کرد تو به حقر  _

_....... 

 ...آشغایل کهیت هیتو  _

 نبارمیتو فضا پخش شد... به سمت صدا برگشتم و منگ به اطرافم نگاه نکردم.. اه به چشمهام که ا گهید یلیس یصدا

 ...دمیکناره اون دو کفش و ند   مشگ ِیو اومدنه کفش ِ مردونه  دنیجنب ر ید

 ...نواخته شده بود ی   می اون به صورت ِ س ِی مردونه  ِیاز دستها یلیبود... س ی   شاه

 ...کرد  ی   می س ِیراهنما دستهاشو 

 :  گوشم رو ِ ی   انتها ِیها رگیصداش پر کرد مو  غرش

دو برابر شه و خوب تر بتازونن،  وهاشونت  تا ن نا ی پروانه ا ِیبمون و برو خونه  ،یایب خواد ینظرم عوض شد... نم _

 شیپ شیکه برد  یتو نبود ی   مگه هم ؟ی   کوبیم نیو به رسو صورت ِ ا نیایخودش از شماها داغون تره م نیآخه مومنا ا

زنه که  نیا هت  تقص ه؟ی بچه گونه و سن و سال کمت چ ِیتارهارف نیدرمان شه؟ پس ا خواسنر یعمو حسام؟ مگه تو نم

 
 

زنه که خروارهامواد تو  نیا ت  اون همه زهره مارو در آخر مردنه؟ تقص دنهیدنبال ِ پوله؟ دنبال ِ کش اون معتاد ِ مفنگ

از  یخت   اونمعصومه که بچه رو ماهرانه بردن؟ اون تو جلسه ش با من بود؟  نیا ت  تقص خورن؟یبدنه شوهرش وول م

ام قائلم..خ یلیمن خ ی   میس ی   ؟؟ببفهیمیبهار نداشت م و  یرفتارات ادامه بد نیبه ا ی..اما اگه بخوا یلیبرات احتر

 ...االن برو تو ی   هم کن    لیتمام ِ زحمات منو پروانه رو به زخم تبد

 ....بود یی   پا ی   می س ِرس 

 ....ی   به همچن وانمی ک ِرس 

 .... من بود ِت  : تقص وانیک
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 ...برگشت وانیبه سمت ِ ک ی   میس

 :دینال وانیک

 ....به من بزن.... بهار با من بود _

 :سوار شدو بدو سوار شدنش گفت ی   شاه

   ِی به اندازه  مت  من دارم م _
 
 دا یبره دنبال مقرصه گم شدنه بهار نه پ اد ینم میَ سوار بشه هر ک اد یم شده هر گ ر ید کاف

 ....شدنه بهار

 ...تو هوا تکون داد دسنر 

 بدرود _

 ...دمیو نشن ی   از ماش ونت   ب ِی همهمه

ه؟ ِیتو خونه  دونسنر یتواز کجا م _   ما چه خت 

ل کرد نفس  ...هاشو کنتر

 ...ستیمهم ن _

 ..بوق زد هی

 ...بود ی   از ماش ونت  کنم به خاطره به نفس اومدنه اون دوتا فرده ب  فکر 

 ...به جاش افاقه کرد یها دهیا مشهیکرد... مثل ه  اثر 

 ...دیاما به واقع اشکم چک دمیخندیصحنه م نیدو باهم سوار شدن.. اگر حالم خوب بود حتما به ا هر 

 ... " شدنشون همراهه ادهیافتاد اتمام حجت کرد که " دراومدن صدا از هر کدوم با پ راه

 ...پلکهام از هم باز شد ی   ماش یتکون ها با 

 ...سمت ِ چپم برگشتم به

 ...به نوسان در اورده بود ی    ماش ِید  ش ِیدستشو رو  ی   شاه

 ..جلوم زنده شد به آی   تمیاورده بود.... موقع یی   پا ن  ییپا ار ی بس ِانت   رو تا م اهنگ

 بهارم؟

 ....کردمیجستجو م مو یگوش  فمیوحشت از تو ک با 

 ...و به دستم داد  داشبورد گذاشت و گوشر  ِیرو  دستشو 

 ...نجاستیا _

 ...تمبهش چشم دوخ متعجب
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 بود... چطور خوابم برده بود؟ شیساعت پ 1 قا یبودم دق دار یکه ب  زمای   نیآخر 

 ...دمیکش  قر یعم نفس

 زنگ نزدن؟ _

 ...رو عوض کرد دنده

 ...یدیساعت ِ خواب هیهمش  _

 ... هم سوار کرده بود ِیپلکاشو رو  ی   میبود و س هت  باز خ یبا چشمها ونت  به ب وانیپشت برگشتم... ک به

 !..داشیر   اجیخواب احت هیخسته بودن، همه به  همه

 ...کم... خستت شده  هیبزن کنار بزار من برونم  ی   شاه _

 ...به سمتم کج کرد گردنشو 

 پشت ِ فرمون.. تو بخواب فردا روزه سخنر  ارمت   اوردم ... خواستم اونو م ی   و واسه هم وانی.. راحتم... کخواد ینم _

 ....یدار 

 .....برگشتم....شمارهِ  خونه بود ی   بلند شد... هول شدم و به سمِت شاه لمیازنگ ِ مب یصدا

   با 
 

 ... داشبورد انداختمش، جواب ندادم ِیرو  کالفگ

ک کردن ... پر  یلیکس و نداشتم... اونا خ  چی بحث با ه ِیو حوصله  حال
َ
با چشمهاش،  ناز یراحت منو از خودشون د

 ...نبودنش با طعنه هاش، بابا هم که با  یمادر 

 ؟یدیچرا جواب نم _

 ...دمیکش  قیعم نفس

 ....نمیبینم یلیدل _

 ...نمیبیمن م _

 ...نمیبیمن نم _

 ...، جواب بده نمیبیپروانه من م _

 ...دمینم _

 ...دت   چشمک م می گوش ِیکال باال  سیقطع شد و آرم م گوشر 

 ...نشد دا یاگر بهار پ _

 ...خفه شو _

 ....یا گهیخودته نه کسِ  د هیمهر  ی   هت  تقص _
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 ...خفه شو _

 ....برد ی    تنم رو از ب ِی دستهاش رسد ِیگرفت... گرما   دستمو 

  ی   توی  یتو نم _
 

 ...هی آن ِماتیتصم نیتمام ا کن    خانواده ت زندگ

 ...ی   من خسته م شاه _

 ...دونمیم _

 ...زنده باشم خوامیمن نم _

 ....دونمیم _

  امخو یمن فقط م _
 

 ...کنم  با بهار زندگ

 

 

  یبرا یلیدل امیمن تو دن _
 

 ...ندارم زندگ

 

 

 ....اصغر وب  هارم به جز عیل _

 

 

 من..من _

 ...کنمیم دارتیشد ب ی....حاال بخواب ..خت  دونمیم _

 ... کردم  زمزمه

 ...ادیخوابم نم _

بهار  ر ی فشار دادم.... تصو  ِینکردم... چشمهام رو   انگشتهام فرو برد.... دلم تکون خورد، توجیه ِیو ال انگشتهاش

 چشمهام تو  ِایهیو بعدش فقط س دمی تو رسم و د ِیشده  قیتزر  یزنده شد، مسکنها مانمیجلوم نقش بست، درِد زا

 ....گره خورد و ساقط شدم  ی   شاه ی دستها ِوند ی پ ِیدیسف

 " ی   شاه "

 ...اول ِ شهر زدم دونهیدور ِ م چرچ  

 کنم؟  کار یچ د یبا
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 !..داره بگم؟ بهار بهش بگم؟ اصال چه لزویم هارو ت   چ یلیخ یچطور  د یبا

د ا ی من... خدا ِیوا یا زن ذهنش آشوفته س،  نیاایاز دست ِ اون مردم به ما برسون... خدا یاگر بهار و به اون مرد ست 

نسبت  تیمنم چون عاشقشم، چون احساس مسئل .. حنر دونهی.. دردشو نمستین ادشی  واقیع ِیکس به معنا  چیه

 ا یابهش دارم واسه بهارش نگرانم نه بخاطره شخص ِ بهار... خد
 

  ،..! تو بزرگ
 

زن هنوز  نیکه ذهن ِ ا  تو اونقدر بزرگ

تو  شیجوون یاز زجرها که  ی  با ضجه ها ه،یاما با گر  خونهیعظمتتو درک نکرده، خودتو بهش بشناسون، اون نماز م

 فقطها قد علم کرد اما کتک  یلیجلو خ ی... اون تو خواستگار فهممیاما من م گهیبه من نم هارو ت   چ یلیذهنشه، اون خ

 عالم  ِیو چرم ِ کمربند جواب ِ پرسش هاش بود، چرا؟ چرا تمامِ  غم ها جواب ِ عالمت ِ سوال هاش بود، فقط وری  

 !..زن ببارن نی ا ِیتمام ِ ابرها برا د یا بازن باشه؟ چر  نیسهم ِ ا د یبا

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟تا گ دونستیکردم از زنگ ِ خوانواده ش.. اما خودشم خوب م  لنتیسا شو یگوش  ستمیبار ِ ب یبرا

 .......پس صداش زدمدارهیب دونستمیم

 وان؟یک _

 

 

 پس با توام؟ وانیک _

 ...بودم ومدهیکاش ن _

 ...شهیم دا یبهار پ _

 ....اگه نشد _

 :دیغر  ی   میس

 بشه... نشه من  د یبا _

 ....دیلرز  صداش

 ....صحنه بود نی ما از ا ِیسهم همه  قیعم نفس

 ...لبهام گذاشتم ی اشاره مو رو  ِانگشت

 ......به زور دستهام خوابش بردهس         یه _

 ...فتت  ِنروم راه م یرو  قا ی پروانه دق ِگوشر   یصدا

 !...خانواده شن دونستمی نگاه کردن ِ بهشم خوب م ِبدون

 ی   مستحق همچ تیموقع نیاما اونها االن تو ا دادمیحق رو به پروانه م نکهیبا ا ن؟ت  بگ جوای  یکنم و ب  لنتیسا چقدر 

 ...نبودن یبرخورد

 ...دادم ی   میرو به دست س نبود من جواب بدم..! گوشر  درست
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 ..جواب بده _

 ...دیکش   تاچ ِ گوشر  ِیزدن شماره دستشو رو  د ید ا ی فکر کردن  ِبدون

 بله؟ _

 ...دمید به خوی   نهیزده ش رو از تو آ ونت  از حدقه ب یچشمها

پروانه به جلو پرتاب شد و  ی   ... آب دهنشو قورت داد.. از تنش ِ ماشدمیترمز کوب یشدم و به رسعت پامو رو  هول

   هت  چشمهاشو به ت
 

 ... شب داد ِگ

 ؟ی  تو د یحم _

 ...دیقاپ ی   میرو از دست ِ س شیکردنه... گوش  ی   مغزش در حال روت دونستمیم

 ؟یبچه مو کجا برد عویص   _

 

 

امت گذاشتم؟ کم به همه  یصدا _  ی   یبازات الال گذاشتم.. ا یلیل ینحستو از تو گوشم قطع کن آشغال..کم احتر

 ...چشم و رو

 

 

 ...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟د یبچه م کجاست حم _

 ...برجسته ش یرد ِ گونه ها ِی قطره قطره از انتها دنیچکیم اشکهاش

 ..دمیتو رو به مقدسات قسمت م د یحم _

 ...بهم اعتماد داره دونستمیرو گرفتم نزاشتم مقاومت کنه.. م گوشر 

دمش کر یاسپ یصدا رو ضبط کردم و رو  ای   به  ...به پروانه ست 

 ...قفل شده بود ی    ماش ِیبه دنده  نگاهش

 ...دادی اونو م ِشینشان از بودنِ  بهار پ شیوز ت  و البته رس حال از پ د یخمار ِ حم یصدا

  ر  میخوایم میختی... چن بار گفتم با داشام ) داداشم( رو هم ر یپر  _
َ
( اما تو ب*ا*س*ِن مبارکتو طرف ِ می)بت   میب

 ...(ی) کرد یعرض ما کر 

 ...دیباال کش شو ینیب اتیمحتو 

 .... اشک ِ پروانه دست ِ وصل شدم به دستشو تر کرد ِ ی دهی چک ِهمزمان

 ...دیباال کش شو ینیب اتیمحتو 
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 .... اشک ِ پروانه دست ِ وصل شدم به دستشو تر کرد ِ ی دهی چک ِهمزمان

 ...خفه شو نفهم _

 ... دستهام افتاد ِیرو 

 ...ت  ... بهارم و ازم نگت   همه چ خفه شو ی   _

 ...زانوهام افتاد یرو 

 ؟کن  یارزش عوض م مقدار پول ِ ی   هیتو بچه تو با  کار؟یچ یخوایخفه شو نامرد... تو بچه مو م _

 ...ناموسو خودم بزرگ کردم  ی   ِیتو  ی   ختیرو هم ر  سیبا پل دمیبزاررر زرمو تموم کنم... فک نکن نفهم _

 من واگذار  ِیچقدر زجر رو داره به پاها دمی پروانه چنگ شد و من فهم ِیاز گوشت ِ زانوم تو چنگال ِ دندوها قسمنر 

 ...کنهیم

 :گفت  ز یپر بود و لت   لیکه از تحم  لحن   با 

 گه؟ید یدیپولو م _

 ....  احساسم وزن کنم ِیبغض ِ صداشو با ترازو  تونستمی... م بارهیالتماس از صداش م دونستمیهم م ر یهمون ز  از 

 کجا؟ _

 ..حسابم یز یبر  د ی..ن..نشد...باگهینه د _

 ...م رو ماساژ دادم قهیکناره شق  ِی ها رگیمو  .. عصن  د یکش  ت  ت رسم

 ...دمیبهت م ی...پولو حضور خوامیمن نفهمم؟ من بچه مو م یتو فکر کرد _

 کوی  یم ممیتقد شم دسنر  گهیحسابم نصف د یز یت  شوما نصفشو م گهینه د _

 ... اشکهاش ِالبیدستشو سد ِ س هیش گذاشت و  نهیس یدستشو رو  هیباال اومد..  یکفر 

 ناموس؟ که باهات هم دسته ی    هی سگ.... اون زن ک ِعویص   شمیمن خره تو نم _

 ...دادیدالشون م لیداغون تحو  ی   ماش نینفر رو تو ا 4که   ی... خنده اد یخند

 ..شده تیه؟حسودیچ _

 ....پروانه جا خوش کرد ِی کنج لبا  پوزخند 

 ...پولو اماده کن _

 ....تق

 ...شد ادهیو قطع کرد... پروانه مستاصل به بازوهام چنگ انداخت... پ گوشر 

 ...دمی آبان ِ امسال، دور زدم و بهش رس ِیدرک کردم، رسد بود هوا دهیبر  دهیبه جاده وصل بود.. بر  یا دره
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 ...زده م به دنبال خودم کشوندمش خی  ِیچنگها با 

 ...بچه م رفت...مونسم رفت.. همه کسم رفت ی   ولم کن شاه _

 ...به لبم برگشت خورد ی.. لبخندد یکه از ترس افتادن خودشو عقب کس  یدادم... طور  تکونش

 باباش  ِفی کث ِی... برو و از اونجا اونو تو چنگال های    بچه تو بب ِیشده  فی کث ِ ی ندهیآ ا یبرو .. برو و از اون دن _

 !!!! ...ی. برو ... توآزاد.. ی   بب

 ...اومد ونت  ب ی   زانو افتادم... سم یدو زانوش افتاد... منم باهاش شکستم... منم باهاش رو  یرو 

... اشکهاشو به شال افتاده   بغلش چشم دوخته بود و  ونت  به ب وانیداد... ک هیپروانه هد ِی کرد... تازه بهم برگشیر 

منده به نگاه نگران پروانه خ  ...شده بود هت  رسر

 ...رفتم ی   تا شدمو جمع کردم... به سمت ِ ماش یتکون دادم.. زانوها یرس 

 !!!!!!!!!...........کردم...چرا  داشیحاال که پ ا یداد بزنم... خدا خواستمیم

 (( فصل پنجم ))

 ....دیطول کش 10 صبح ساعت  ِنیبه بوشهر به قر  دنمونیرس

 ت  مس یت  تغ و به سمت ِ بهمن   دمت   دور م د یبه نام امام رو با ابوی  یپدره شهروز داده بود خ که آقا مرتیص     آدرش ِطبق

 ...دادیم

  11 اطالعاتم ساعت  ِطبق
 

 ...میدیرس در شب به محل مورد ِ نظر آگایه یدار یپا و ی   با وجوده تمام ِ خستگ

 ...میبه کارها برس وانیگذاشتم تا اون خودمو و ک  ی   رو تو ماش پروانه

حرف  تلفن    خودش بود... با آقا مرتیص   ِیکار   ی طهیآشنا شدم... حفاظت اطالعات تحت ح به نام قربانچ   یمرد با 

 ...زد و پروانه رو خواست

شده  د یبه نام حم  غویل ِی دستها ِ ت  اس شینداشت، با تموم ِ پاک ... گنایهشناختیتمام چهره هارو رد کرد... نم پروانه

 بوشهر اسکن شد و مورد ِ  ِی تمام ِ شهرستان ها ِو انتظایم و آگایه  اطالعایر  ِی مامورا ِیار به همه بود... عکس به

 ...تجسس قرار گرفت

 ....میو تا عرص و اونجا رس کرد میاز هر جا به هتل دلواِر شهره بوشهر پناه برد د یناام

 ..کرد  محل ِ تماس وبررش شهیم یخطم تو بوشهر فعاله و به زود نیمطمی   بودن که ا مامورا 

ه خودم حساب م قهیهر دق ی... براداد یم یمدام به من دلدار  مرتیص   آقا  و  ام عیل قهیهر دق یبرا کردم،یام بهارو دختر

 ...دمیدیتو راهم م یاضغر بچه 

 ؟ی   شاه _

 ... بود... خسته و درمونده وانیک

 !..هوم _
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 ...ادیکاش دوباره تو بغلم ب _

 ...تر بود ز یاز درد پروانه لت   اون حشت

سو یلبخند  ...از درحال جوش ی  زدم تلخ، تلخ تر از است 

 ...رفت

 ی تو شکمش و حرفها ِیبه خاطره وجوده بچه  ی  حال ِ حرف زدن نداشت... پروانه رو با مسکن ِ نه چندان قو اونم

 ...بار هزارم به خواب دعوت کردم یآرامش دهنده م برا

رو به  کنم... گوشر   دارشیب شد یخواب بود و نم نمیمی... بازم خانواده ش.. سشد یرها نم یلحظه ا شیگوش  یصدا

 :گوشم چسبوندم و جواب دادم

 بله؟ _

 ...تنش زامو حس نکنه یکردم نفس ها  تنمو لرزوند.... سیع یت  زمخت حاج آقا ام یصدا

 ... یسالم آقا _

 سالم جوون...پروانه کجاست؟ _

  ِیرو.. بگم حق داشته نخواد رو  انشی اطراف ِیها یمهر  کدوم از ی    چیبگم حق داشته که نخواسته باشه ه خواستمیم

در  ار یبس ق  یکه با نح  یچه برسه به دختر  کنمیم  مبهمتون قالب تیه ِیمردم با صدا هی...من که نهیبب نهیشما رو به ع

 ...شدهیاوغوِش کتک هاتون پنهان م

 ..جواب بدم کردمیخانومم خواب بودن وگرنه جسارت نم ی   می...سدنیخواب شونیا _

م کنه..فقط دار یب ستیمهم ن _  ...شد خت 

 ...کرد  دار ی پشتموب ِی هت  صداش ت تحکم

 د؟ییبفرما _

 شد؟ بهارچ   _

 ...و صد دعا جناب کیعجب..! عل چ     ه

 ...میشدن دا یپ ِی فعال در تکاپو  _

 ....دادن لیاتفاقات ِ بعد رو تشک قطع شدن ِ گوشر  ن  ی سنگ ِ و با خداحافیط   قیعم نفس

 

 

 قهیدرک کنه کِم کم چند دق تشو یتا بخواد موقع دونستمیغلت خورد... چشمهاشو از هم باز کرد و بلند شد... م پروانه

 ....شکهیطول م
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 ...رو زود تر انجام داد یکاور یر  لشیمبا زنگ

 ...و من مسخ ِ رفتارش دشی دستم کش ِیرسوند...از تو  لیبدون ِ توجه به من خودشو به مبا مهیرساس

 بله؟ _

 ...لجن   هی.. تو  فرستمینم عویص   ِی به حساب ِ تو  و یپول چیمن ه د یحم ی   بب _

 تشیوضع نیبه ا خواستمی... کنارش نشستم ... نمختیدو زانوش خم شد... رسشو به مبل چسبوند و اشک ر  یرو 

 ...انجام بدم تونستمینم یکار   نمیدامن بزنم اما جز ا

 پروانه؟ _

  هی... خستمه... دلم سیه ی   شاه سیه _
 

 حاض  به حرفه  حنر  فروشهی... بهارو داره مخواد ی آروم م ِزندگ

 ... داد هیرسفه افتاد... به رو برگشت و حاال کمرشو به مبل تک به

 :و گفت د یشو باال کش ن  یب اتیمحتو 

 ....حرفهامو گوش بده نامرد ستیحاض  ن _

 ... من کمره همت به زنگ برداشته بود ِگوشر   نبار یا

 ...0771بود...  نجا ی ا ِ آگایه ِی شماره

 بله قربان؟ _

هیجنس م که به کشور ِ دی     آی   ِیشهره مرز  هی میدم ِ در تا بر  د یایسالم جناب خواستم بگم اماده ب _ ... تلفن  ت 

 ...میکرد  ی  رواونجا شناسا

 ...بود و پروانه، پروانه وار به سمت ِ پالتوش رفت.. رسد نبود، اما گرمم نبود کر یرو اسپ تلفن

 نیبه ا اد یآدم ِ نرمال نم هیآرامش ِ قبل از طوفانه..  نیا دونستمیناراحت؟ اما خوب م ا یخوشحال باشم  دونستمینم

 ....طرف ِ قراردادش کنه  ِرو ارزای   تشیصورت موقع

  یبا اون به سمت ِ شهر  د یکه با  یزود فرد یلیخ
َ
  ِیسیتا مارو با َون ِ پل د یرس میفتت  از توابع استان بوشهر م ر یِ به نام ِ د

ه ِمربوط به آگایه  ... اونجا به مقر بت 

به م ِی نهیوار به س لیس پروانه اس ام اس  هیبا  مینداشت وانمیو ک ی   میوقت ِ خت  دادن ِ به س ... حنر د ت    خودش ض 

دارشون کرد و از رفتنمون  د یمتقربه ش حم ت   غ ِیبا حرفها دادمیاجازه م د یشد... نبا لنتی پروانه سا ِو گوشر  میخت 

 ...قرار بو دار بود نیمطلع کنه.. هرچند ا

 ؟ی   شاه _

 .......چقدر دوستش داشتمدمیسمتش چرخ به

 جانم؟ _

 :ودش چسبوند و گفتبه خ شتر یپالتوروب
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 ...ممنونم _

سیم شت   اخ ِیتر بهش نشستم، راستش از رفتارها کیزدم و نزد یلبخند  کیبهش نزد د یو طبق ِ حرفه م نبا دمیتر

 ....که نسبت ِ بهم حساس بشه  شدمیم

 :باال انداختم و گفتم ابروهامو 

 بابت؟ _

 ...داشتنت _

کردن ِ   انیبود؟ از صادقانه ب شی آب ِی نهفته تو چشمها ِلیفهاش بود؟ از س تو حر  ِی... از عشق بود؟ از گرمادمیلرز 

بود؟ واقعا  خواستنش بود؟ از چ   د یخواستنش تو اوج ِ نبا وانهیخودم بود؟از د دنهیاحساسش بود؟ از عاشقانه پرست

 بود؟ از چ  

 ...منم ممنونم _

 ...حسشم نکرد... رسمو باال گرفتم ... حنر د ی... نشند یکالممو ند  ِی طعنه  ت  ... مثل اخشهیهم مثل

 ..داشت برگشت خورد دنی چک ِ لیکه م   اشگ ِی قطره

  ی   هم به
 

 .....سادگ

 

 

 لباسش نوشته بود  ِکتیات یبودم که رو  دهیجلوتر من نشسته بود، قبل از سوار شدنمون د دو صندیل یرو  یرسباز 

سم چند ماه خدمنر  ی"عباس زنده رود ِ  دونستمیاما م " ... دوست داشتم مثل همه بت 
... متهیبه تمام ِ ق فخر فروشر

 :دمیپرس ی نه چندان بهونه ا ِیپس به بهونه 

 آقا عباس ...؟ _

 :انداخت که دوباره گفتم تکون خورد بعدش به چپ و راستش نگایه اولش

 ... پشتتم _

ه ا برگشت  ...بانمکش کرده بود یلیخ شی گرد ِ مشک ِیکه با چشمها  یپشت... صورت ِ ست  

 ؟ی  اهل کجا _

 :گفت  ی   دلنش یصاف کرد و با خنده ا نهیس

 ...آبادان _

 :گشاد پاسخ دادم و گفتم  یلبخندش با خنده ا به

 کو...؟  بنتیپس ر  _
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 نگران و هم به خنده  ِیدر اورد که پروانه  نکیع هی بشیبرد و از تو ج بشیبه سمت ِ شلواره شش ج دستشو 

 ...واداشت

 ....کا ) برادر (  ناشیا _

 ...شدیم  خوی   ِیسوژه  وانیک  یبرا شیصورت ِ نمک نش،یت   ش ِی لهجه

 :کردم و گفتم  د ییرس تا با 

 م؟یت  م میکه دار   ر ید نیا تا حاال رفنر  گمی.. می  آقا یلیخ _

 ...رسش یو تابش داد و دوباره گذاتش رو  چیدوسه بار پ ،یی   .. اوردش پاد یبه کالهش کش دسنر 

  اونجا .. با کشنر  نت  آره رفتم.. بچه دزدا همه م _
ر
نیم بچه رو قاچاف  ی  نما هیساحلش باحاله .. اصال  یلی... خ دی   ت 

 ...داره

 ..فوت کرد نفسشو 

 ...یت  گیواسه ماه دهیاوف... جون م_

از اون دلم به شور افتاد.. خدا کنه به  شتر یکردم، هرچند خودم ب  قیزر ... با نگاهم آرامش و به دلش تد یرنگش پر  پروانه

 ..... خدا کنه بهار وجود داشته باشهمی...خدا کنه به موقع برسمیبرس یزود

 :دیچون نگران پرس کرد یپروانه هم به فکِر من فکر م انگار 

 چقد راهه؟ _

 ...بود ستودی   اشمی... حیی   رسشو انداخت پا پش 

 بود درسته؟ ی...موردتون بچه دزدآبچ   شهیم یمیساعت و ن 2 هی _

 ...... دلم گر گرفت... رسخورده زمزمه کردمنهیاشکشو اون جوون بب خواد ینم دونستمی.. میی   رسشو انداخت پا پروانه

 ...آره _

  غم ِ ی   دونهیانگار که نم د ت   راحت حرف م یلیخ عباس
 

 ...مهی مادر چقدر عظ ِبچه گ

 ...گرفت  ت  ... چون قربان حکم تگمیم _

هم حاال به سمتِ  پشت برگشته  ی  به چشمهام چشم دوخت... سه رسباز ِ جلو رسشو بلند کرد، با نگرای   پروانه

 : پروانه بردم و دم گوشش زمزمه کردم ِینبود... رسمو به سمت ِ مقنعه  ز یجا ی  خودنما نیاز ا شتر یبودن... ب

 ه... باشه؟ش یانداز ت  ت ارمت   من نم _

 ...عمق ِ عشق رو دمی... شاد یاعتماد رو تو چشمهام د عمق

 ....دیو غم رو از دلم دزد کرد با نگاهش طوفان ِ ناراحنر   سکوت

 " پروانه "
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هیچقدر و چند ک دونستمیتلفظشم برام سخت بود کجاست، نم که حنر   یشهر  نیا دونستمینم تا بهار  گهید لومتر

که داره منو به سمت ِ خودش   ی  بو نیا کنه،یکه داره مشاممو پر م  ی  بو نیا دونستمیفاصله دارم... فقط خوب م

 ی هم ِی بهاره خودمه، همون بو  ِیهمون بو  کشونهیم
 

 ...شگ

  ی  ای من با دن ِیدو روز نبودش، اما برا فقط
 

  نیز ا من ا ِاثت  رفته و گذشته بود... اون تنها م از دلتنگ
 

... هیاجبار  زندگ

بودم؟ من بد بودم که از  یشد؟ اصال چرا بهارم لکنت گرفت؟ من مادره بد نطور یچرا ا گمیاوقات با خودم م بعیص  

 کردم؟یم دورشباباش دورش نکرده بودم...؟اصال درست بود 

به خونه  چوقتی... کاش هگشتمی بابا برنم ِیاز خونه  چوقتیکاش ه  د؟یست  نم انیاون قهره آخر به پا چوقتیه کاش

( که از  ی   برادر ) شاه هیکردم...   دا یخوب پ یدوست ها یلی... اما نه...! من اونجا خفتمت  طالق نم ی شهربانو برا ِی

(  وانیدوست ) ک هیتر بود...  کیخواهره بزرگتر ) شهربانو ( که از مادرم به من نزد هیتر بود...  کیبه من نزد زمیپرو 

 ....تر بود کیه من نزدکه از دوستمم ب

 ...چ  ینداشتم... ه چ  ینداشت اما بدون ِ بهار ه ی  دارا چیو داشتم که ه ی  ها ی  دارا من

  ِیبه اسکله  سهت  جاده م نیبزرگه اسمش مطافه...آخره ا یلیفروشگاهشون خ نیاونجاست کا) داداش (... ا نا یا _

 ...ها لنچ  

.... با شد یکه به چهار راه وصل م  کیکوچ  یلی خ ِیفلکه  هیگرفتم...   میشدم، نشونه شو مستق قیدست ِ پش دق به

 ...چیدر پ چیو پ اد یز  یلی خ ِیها فریع

... رسم د یلرز یگرفته بود... دستهام م  یم رو به باز  قهینبضم شق ی... صداکرد یم تمیدلم تاالپ و تولوپ اذ یصدا

 هینشونه از بهار بود...  هیو منگ دنبال  جی... نگاهم گشد یاز حد به زور خارج م شیب یشده بود... نفس ها ی   سنگ

 ...مارو هیال  منتیه ِیبود جاده  هپر کرد  مایه ِی...بو  گیل ِ یاسکله که رستا رسش جاده 

... نزاشتم صداشون به گوشم برسه... هت  دستهامو بگ ی   نزاشتم شاه ... حنر هت  جلومو بگ شدم... نزاشتم کیس ادهیپ

... کفش ها مو یکنه، نزاشتم تصم  تمیاذ داشونینزاشتم تهد ، حالمو بدتر کی    لب ِ  ِیتو شن ها میورن یعوض کی  

،ت  ساحل فرو م  ...بودن ِ بچه م کرد تالطِم حرکت مواجِ  ساحل ذهن ِ مواجمو پر از  فیر 

 ..کردم  زمزمه

 بهارم؟ _

 :دوم باره

 مامانم؟_

 :سوم باره

 عمرم_

 :چهارم باره
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 ....همه کسم _

 ...و از دستم انداخت فیک  ی بچه ا ِی هی گر  ِیصدا

 ...دمیکردم... نه... من اشتباه شن  ستادنمیاز پشت مجبور به ا ی  صدا انگار 

 ...لنگرو بردار جوون _

 ...... نه برندار.... همه کس ِ من اون توئهدمیشنیها م حرفو موقع حرکت کشنر  نی.. من انه

 ... زمزمه هام داد شد ِتمام

 ......نهمینه... بچه م... زندگ _

 کرد؟؟؟؟؟؟؟؟ی... بهار ...! بهار صدام مکرد ی... اون رسبازه صدام مکرد ی..اون درجه داره صدام مکرد یصدام م ی   شاه

 ....برم بهاره من در خطره، اون تا رفیر  فقط چند موج فاصله داره د یمن با نه

 ..._ نه نرو پروانه...خطر ی   شاه

 لیبا سب ی راهمو مرد ِی راه افتادن بود..جلو  ِیکه در واد  دمیکش   کشنر  ِی...دستمو به بدنه دمیحرفشو نشن هیبق

 ...کلفتش سد کرد  یها

 ...گرفتم  لکنت

 ...خوامیمن..م ن...م.. بچمو م _

 ... کلفتشو توهم گره زد ِیابروها

 . فهی.. برو خونت ضع یمدمن نست که او  شیبچه ت پ _

 ...گرفتم  به سمت ِ داخلِ  کشنر  دستمو 

 ...اون توئه _

 ...سد راهم کرد دستشو 

 ... کارت واسه ما دردرس نشو ِبرو ی   ستیخواهر .. ن ستین

بهار اون تو  عن  یبهار رفته بود؟  عن  یدر برابرم اشک رو تو چشمهام جمع کرد.. نگاهم رنگ ِ غم گرفت...  مقاومتش

 بود؟

 ومد؟ینم ی    شاه ِیصدا گهید چرا 

من  کرد یرو عوض نم یت   برگردم پشت... اما برنگشتم چرا که برگشتنم چ خواستمینبود؟ م میحام کیس  گهید چرا 

 ...نداشتم. حاالم روش حایم چوقتیه

 ...سنگر گرفته در اونجا پر از رسباز شد یها اوج گرفت... دور تا دور کشنر  صداها 

 ...ی بعد ِ... درست کناره کشنر ستاد یبسته روبه روم ا یبا دستها زی  
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 ...بود ت   ست   رنگش دستگ ِیبا چادر و مقنعه  از پشت بسته بود و به دست ماموِر زی   دستهاش

 ...کردیوارد م خالیص ت   تفنگ تو جمجمه م ت ِی   ع صداش

 ...ونت  ب ا یب میند _

 !...جواب بمونه...نکنه ی   یبرگشت...! نکنه سوال ها د ی...؟ نکنه راه رو باد ینکنه بهارم؟ نکنه حم م؟یند

  د،یکوبیوار م وانهیبچه م د ومد،یم ی   شاه یصدا
 

  ِیشکمم گذاشتم رو  رِ یگرد شده بود.. دستمو ز   چسش به تازه گ

 ...کرد  ن  ی شونه م سنگ ِیرو   دسنر  ِ نشستم... گریم یتکه آجر 

کم نزاشته بود... چشمهاش اشک   چ  یه نجا یکه تا ا  شد... تو دو جفت چشم قفل شد... دو چشیم دهیباال کش نگاهم

 ....بود، نگاهش حرف داشت سیداشت... آب داشت... چشمهام آب داشت، چشمهام اشک داشت، نگاهش خ

 ...کردم  زمزمه

 ...بچه م ی   شاه _

 ...برد ی    تو گلومو از ب ِی بهار نا ِغیج یصداکرد...   خکوبمیم د یحم یصدا

 گرفت.. اه عیل  شهی پام ر  ِر یو کنار زدم... احساس کردم خون از ز  ی   که جا داشت باز کردم... شاه  ی  تا اونجا چشممو 

رار از در  هی ستیاصغرم.. نه پروانه ..! برو... اون خون ن
َ
 ...بود ا یآب ِ ف

رس ِ تنها  یاسلحه به دست، رو  د ینداشت... حم دنیرو هم پس زد... چشمهام قدرت د ی   شاه حنر  می درون ِینوا

ش ا ... چرا کردمی... اصال درک نمدمیشنی... اما من نمد ت   حرف م کرد یصداش م میکه ند  یبود و روبه دختر  ستادهیدختر

 الل شدم؟ چرا کر شدم؟

دو زانو افتادم اما بلند شدم... دوباره پسش زدم  ی... رو ی   شاهگرم ِ   یتمام قدرتم تا شدم... افتادم... دوباره دستها با 

به وارد کردم و داد زدم  آهن   ِی لهیم ی   اول یرو   :ض 

 بهارم؟ _

 :داد زد یدار  درجه

 لطفا؟ ی   نش کیخانوم نزد _

 :توجه به اطرافم داد زدم ی  

 .......پست نامردینبود د یاسم حم قی... تو ال تتت  خاک بر غ یا م؟یند _

... خون بود؟ اب دمی بهار اندوهمو دو چندان کرد ... دو  ِصوریر  ی.... دردم شدت گرفت... پسش زدم... لباس هاآخ

 ....... فقط برویپر  الیخی...! بالیخیبود ب بود؟هر چ  

 !..اهویآدم..! چقدر ه چقدر 

 ....دیست  تر به گوشم م صدا مفهمویم شدم،یتر م کینزد هرچقدر 

 ....خانوم...؟ حال شما یبه به پر  _
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حرفهاست...  نیاز ا شتر یوعده؟ دو وعده؟ سه وعده؟ نه ب هی کنه؟یچقدر مرصف م عن  یشده بود...  ت  پ چقدر 

 یصدا کنه... اونقدر  ی عموم پر  ِیهست که پروانه رو جلو  یبه تاراج برده باشه.... اونقدر  تشو ت  هست که غ یاونقدر 

ِز ز کنه... هست.   لهیهست که بچه شو وس
ُ
 ...کنهیمرصف م اد ی.. با د

 ....شنونیچرا صدامون و دارن همه م دوی  یم م؟یینجایچرا ا دوی  یم _

هنوز پاش بود... نگاهش به من بود... با  شی... جوراب شلوار کرد ی اون دو گلوله از تفنگ خودشو جابه جا م ِر یز  بهار 

 ...شدم قی رسد و سختش دق ِیپر از مامور بود... با نگاهم به چشکها د ی... دور تا دوره حمکرد ینگاهش التماس م

ه ش همه رو بهم زد... به نفع من  ِدنیدزد رهی بابات بهم خورد... به خا ِیامروز مناقصه  _  نوه ش و گم شدنه دختر

 ...شد

 :بهارو از پشت چنگ زد و تفنگ و روبه قلبش گرفت و گفت لباس

می... حاال من مد یاون پولشو به رخ ِ من کش ی... بابات باخت.. عمر باخنر  نجا یبه نفع من... تو ا _ شو هم ت  ... هم دختر

 ... نوه شو

 ...دییگر یاصغرمم م عیل د یشا دونمی... نمختمیت  منم م د یشا دونمی... نمختیت  اشک م بهار 

بهار آب شد تو چشمهام بهار افتاد و از حد دگرگون بود.. بهار اشک شد تو چشمهام..  شی... حالم بدمیفهم و ت   چ همه

.. رو صورتم خم شد.. آب دهانش و قورت داد یفشارم م ی   ... شاهدمیفهمیاما من نم د ت   داد م د یمن افتادم... حم

از جانبم بسته شد...  قدریر  چی... چشمهام بدون ِ هگرفت.. نگاهم رنگ ِ غم  د ت   م یلیو از ترس تو صورتم س داد یم

 ...برد دتو ی.... بچه تو برد... امی   بب شتر یپروانه نرو.. صت  کن... ب

ه  ...شمی.... دارم تموم ممت  منم دارم م ؟ن  یبی... نم بت 

  ی   هم به
 

 ...سادگ

به ها ینور  کردم...   وارد  میشونیبه پ یشدم.. گره ا ... عصن  خورد یبه صورتم م در ی   ی   یچشمهامو زد... انگار ض 

 ...دمیدی.. بستم دوباره باز کردم بازم نمد یدی... اما چشمهام نمدمیو شن ی    شاه ِیصدا

خنده  ی لبم جا خوش کرد... صدا ِیاراده رو  ی   ینفس گرفتم و دوباره بازشون کرد... تار بود... لبخند هیچند ثان یبرا

 ... چشمهامو برد ِیبهار از کنارم تار  ی

بود؟ پروانه  قتیبود؟ اصال وجود داشت..؟ حق قتیبود؟ حرف بود؟ سخن بود؟ حق ا یبودم؟ رو  دار یبودم؟ ب خواب

 ...ستین د ی... پروانه بلند شو حمنجاستیبلند شو همه کست ا ی... پر نجاستیبلند شو بهارت ا

 ...تسی بهار به گوشات برسه... ن ِیصدا اشتت   ..! اگه بود نمستی...!نستینباشه؟ ن د یکجا معلوم حم  از 

 ....شدم بلند 

 ...بودم مارستانیکه نه، حتما ب  یانگار 

 ....دت   حرفو به منطقم م ی   رسم ِ وصل به دستم هم نیو ا وار ی د ِیدیسف

 ...شدم ت   خ مین مارستانیتخت ِ ب یرو 
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اراده  ....دستهامو ی  د یدو یاده بود و به سمتم م هیتک مارستانی ب ِوار ی د ِیدیخواب نبود، بهارم بود که نگران به سف نه

اراده  اعمالم ی   یاراده از هم باز کردم... باز کردم.. همه  اراده از هم باز کردم، لبهامو ی   از هم باز کردم... نگاهمو ی  

 ...دیجوشیم مادر بودن  ِ یفقط با اراده 

 ...دیخروشیم

 ...... با همون لباس و جوراب شلوارشد یسمتم دو  به

 ...ستین ا یرو  نیو ا دارمیب دمیخواب نبودم... تازه فهم دمیتازه فهم د یکنارم خز   وقنر  د،یبهم رس وقنر 

 ...همون عشقش... تو بغلم فشارش دادم با 

 داد؟یم ی   کزا ِن   کشت ِیشده بود...بو   بچه م نفنر  ِی.... بو دمیکش  بوش

بسته شدنه چشمهامه...  ادمهیکه   یت   چ نیآخر  نجام؟یشده؟ اصال من چرا ا بدونم چ   د یسوال داشتم... من با آه

 !..ی   هم

 ....هجوم اوردم ا یبهارم به دن یفشاره دستها با 

 ....شهی... گرم بود، مثل همشهیفشار دادم...دستهاش نرم بود، مثل هم دستهاشو 

 دمیناز کش موهاشو 
ر
 ....شهیزرد و بور بود، مثل هم شه،یبود، مثل هم .... شالل و شالف

 ... اشک آلودش نگاه کردم... دوباره به آغوشم فشارش دادم ِیاعقب به چشمه بردمش

 ...بهم تن هامون کوباند یوار م وانهیگومپ گومپ ِ قلبهامون د  یصدا

 ... بهار آرامشمو بهم برگردوند ِیصدا

 ...مامان عاشقتم _

 :دمی گوشش نال ِر یفرو کردم و ز  شیبهار  یسمتش نگاه کردم...رسمو تو خرمن ِ موها به

 ...میعاشقت میَ من و داداش _

 در اشک  ِیخاکستر  ی.. به چشم هاد یرمقمو جوشش بخش  عطره تنش، تنه ی   ِیم چسبوند... بو  نهیبه س رسشو 

 :دمیشدم و آروم دم ِ گوشش نال هت  خ انشیغل

 ؟خوی   _

 :تکون داد و گفت یرس 

 ؟تو خوی   _

 ...بود منو شاد کرده بود هرچ   شه،یهم یبرا ا یبود  لکنت خوب شده، مقطیع نیا دونستمینم

 :و گفت د ی بور بهارم کش ِیبه موها شده بود.. دسنر  دهیمنحرص به فرد آفر  شیمشک یوارد شد... چشمها پرستار 

 نه؟ ا یحالتون رس جا اومد  بسالمنر  _
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 :و گفتم دمیخند

 ...خوبم ممنون _

 ...نبضم گذاشت و رسشو تکون داد یرو  دستشو 

 نیاز ا شتر یکه ب  نشیخواستیم یلیکنه اما انگار شما خ  خدحافیط   ا یدن نیکرد از ا  سیع یلی. کوچولوتون خ.. بسالمنر  _

 ...بکشونه مارستانیشمارو به ب تونیحال ی   ی   و گذاشت نیمقاومت نکرد

 ..ردش کردم پس با تکون دادن ِ رسم الگ دونستمیاز بعد از بد حال شدنم نم چ  یه من

به بهار اونو به  یگذاشت و با اشاره ا  شی اصل ِی جا ِیموارد تو کاغذ ِ اطالعاتم اونو ته تخت رو  یرس  هیاز نوشیر  ِ  بعد 

 ...کرد  لیرفیر  متما ونت  ب

 ..بردم و بهارو گرفتم هجوم

 ...باشه نینه.. بزار  _

 ...ششهیهم یدلم در تالطم رفیر  ِ برا دونستی.. انگار مد یخند

 ...نجاستیر ضمن خالش اامنه. د نجا یا ی   نباش نگران

 ...که تهرانه  ناز یپر  خالش؟

 :و گفت د ی گونه م کش ِیبه رو  دسنر  بهار 

 ...گهی( و م ی   میسم ) س میخاله س مامای   _

 ...تکون دادم و گذاشتم بره یرس 

 :دمیپرستار پرس از 

 نجام؟یا تا گ _

 :تکون داد و به پرستار گفت ینزاشت پرستار جوابمو بده.. رس  ی    شاه ِقامت

 ...دیشما به کارتون برس گمیخودم بهشون م _

از کنارم فاصله گرفت و  و با رسخوشر  د ی دست ِ بدون ِ رسمم کش ِیرو  ... بهار دسنر ونت  نگفت و رفت ب یت   چ پرستار 

 ...از درگاه ِ در ِ اتاق رد شد و رفت

فکر  نیو من داشتم به ا د ت   رنگ نداشت... اما بازهم لبخند م شده بود... نگاهش دهیخسته شده بود... تک ی   شاه

 ...ش جذابه گهی د ِاتی خصوص ِیمردم به اندازه  نی ا ِیکه لبخندها  کردمیم

 ...دور ِ صورتش گذاشت... نفس هاشو فوت کرد ینشست... دست ها  صندیل ِیرو  کنارم

 ...فکره بدون ِ فرجام هیاالن، تو فکره،  دونستمی نظر داشتم... تمامِ  خواصش تو دستم بود و م ِر ی حرکاتشو ز  ِتمام

 ؟ی   شاه _
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 !...پروانه  مردونه ش بود... الیه ِی..... لبهاش تکون خورد، نه لبهاش نبود.. چونه هاد یهاش لرز  شونه

 یم چ   ؟یپر  یشد وونهید نه
 

 ...بده ند یفرا ی یتو؟ آروم باش و به مغزت اجازه  گ

 ؟ی   شاه _

 دمی چشمش قرمز و رنگ گرفته شده بود، حاال فهم ِیاورد باال... چشمهاش پر از اشک بود.. تمام ِ گوشه ها رسشو 

 ...که منو به خودش عادت داده بود  یت   دنبال محبت، توجه، چ گشتم،یتو چشمش م دنبال ِ چ  

 .... مردونه و قطوره ش یونه هالرزش داشت، درست مثل چونه ش، درست مثل ش صداش

 ...من... من شد یم تیت   اگه چ _

 ...دنبال واژه بود... من رسدرگم دنبال ِ حسش بودم رسدرگم

 :ناالن گفت دووو یلرز یداد... دستهاش م هیتختم پاهاشو تک یباال گرفت، به سقف ِ اتاق چشم دوخت... به لبه  رسشو 

 ...دمیبخشیخودمو نم چوقتیه _

 ...خودتو عذاب نده _

 ..تونمینم _

 سنر یتو مقرص ن _

 من گرفتارم _

 ؟گرفتاره چ   _

 

 

 ؟ی   شاه _

 جانم؟ _

 ؟گرفتاره چ  _

 ...درد _

 ...یچه درد _

 ...عالقه _

 ؟ به گ ِیعالقه  _

 ...کنهیکه به من فکر نم  گی _

 ....ن  یفرده.. تو بهتر  نیتر  اقتیل اون ی   _
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... دستشو به دو طرفِ  پنجره قائم کرد... کمرش تا ستاد یتو چشمهاش شدت گرفت... بلند شد.... کناره پنجره ا اشک

 ...کرد  یقو  ستادنشو یدو تا پاش ا یشد.. رو 

 ...خوادیاون منو نم _

 ...من بهش بگم یخوایم _

 ...نگاه بود هیاز جوابش فقط  سهمم

 گهید آرومم کنه؟ گ گهید و ربوده؟ اگه بره گ ی   شاه چه کیس نکهی ا ِدر ی   ج،یکه پر از حرف بود و حاال من گ  نگایه

دروغ  تونستمیدل ِ منه... من به خودم نم ی شهینکن اشکهات ش هیبگه گر  گهید گ  شتم؟یبهم بگه نگران نباش من پ

 ...کردمیپاکش م ادمیاز  د ی من بود... چطور با ِی   تسک بعمنبع آرامش ِ من بود... اون اتاقش من ی   بگم شاه

 ه؟یک  ی   شاه _

کرد و رسشو   میبه اطالعات ِ پزشک ..دم تختم نگایهکیشد و به سمتم نزد هت  به چشمهام خ ق،یزد عم یلبخند

 :و گفت د یکش  قر ی.... نفس عمیی   انداخت پا

 د ی حم ِیت  غافلگاز  سیبهار آزاد شد و به سمِت من اومد، پل د یحواس شد و به سمتت دو  ی   د یحم یافتاد وقنر  _

 ...استفاده کرد و اونو بازداشت کرد

 ه؟یاون دختر ک ی   شاه _

 :توجه من گفت ی  

 ...میرسوند نجا یتورو به ا مهیاما منو بهار رساس د ت   اون زن داد م د،ت   داد م د یحم _

و چرا همه  شمهیو چرا بهار پ نجامیشده و حاال چرا ا که دوست داشتم بدونم چ    کنمیکج کردم... انکار نم  رسمو 

   ن  یناراحت شدن؟ اما ا
 

 ....قرار بود... ی   قرار یبود... اون ب ی   شاه اورد یبه مغزم فشار م که به تازه گ

 یچرا نم _
 

 ؟گ

  به سمت ِ مخالفم برگردوند و با پاهاش حرکاِت ی   رسشو 
 
 ...کرد  میترس ی    رم ِیرو رو  هدف

جارو بلد نبودن تا  چیرسونده بودن اما متاسفانه ه نجا یفتاده بودن و خودشون و به ابعد از ما راه ا وانیو ک ی   میس _

 میکرد  دا یرو پ هیهمدگ گفتیتو تو همون مجتمع ِ که عباس م دارم که بهش نگاه کنم وقنر  میگوش  هیمن متوجه شدم 

دم وخودم و ک ی   میبهارو و تو رو به س   د ی... حمآگایه میترف وانیست 
 

شده بودن که  یعضو ِ باند و اون دختر به تازه گ

... اسم کردنیم نر یثی ح ِیو ازش سوء استفاده ها خیر  یت   بزرگ و به هم م ِی پدرت با کارخونه دارها ِیمناقصه ها

 ....گرهیعوض کرده بودن....دادگاه و محاکمه شون تو تهران انجام م هاشونم حنر 

 بهارو بدزده؟ د یچرا با _

ه خواستهیم دمیشا دونمیموضوع بکنه و نم نیا ت  تو و پدرتو درگ خواستهیم _  ...بهارو بت 

 نرفته ؟ بهار که بچه ش بوده؟ مرز؟چرا قانوی   نیچرا ا نجا؟یچرا ا _
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ه دی   خواستهیمواد رو م لو یچون حدوده چند ک _ ل ِ بهارو به دست بگ تونستهینم ،بت     هت  هم کنتر
 
نزنه و هم  که حرف

 ...کنه  یجنس هارو جاساز  نکهیا

 کشونده بود؟  نجا یچرا منو به ا _

شو که فکر  ی  ایخولی مال ِیمواد پر کرده بوده قوه  نقدر ی... اما ایایبوده که ب نی.. اصال هدفش ایایم دونستهیم _

 ....دونسیر  یباند م نی ا ِدر بره... اونو فای   تونهیبانده و م مز یج کردهیم

سینم چوقتیه گهید د یکه شا  سوایل نیتکون دادم...آخر  رسمو   :دمیو پرس دمیت 

 ه؟ت  ممکنه بم _

که تمسخره ش   یپوزخند هی خودشو به غم داد...پوزخند زد،  ِیچشمهاش جا هیقرار  روبه روم قرار گرفت... ی   حاال 

 :پر رنگ بود یلیخ

 ....دونمینم شو یِ تا کِ  کشه،ینه... فقط زندانش کمم طول نم _

 ...دمی رسم باال کش ِی... پتو رو تا رو دمیفوت کردم... رس ِ جام دراز کش نفسمو 

 ...بود ستادهی... پشت در ادمیکش  یی   بره....پتو رو پا دمی.. ترسشد ی قدم هاش دور و دورتر م ِیصدا

 ؟ی   شاه _

 جانم؟ _

 ؟یت  یم نجا یمنو از ا گ _

 ...امشب _

 تهران؟ میت  م _

 ...رو به من نشون داد نجا یدوست ِ مهربون که ا هی  ِیخونه  میت  نه م _

 عباس؟ _

 ...مقدم ینه آقا _

 ...اوم... باشه_

 

 

 ...در یصدا

 ؟ی   شاه _

 جانم؟ _

 یبهارو م _
 

 تو؟ اد یب گ
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 ...باشه.. فعال دراز بکش _

 ...در یصدا

 !..و

 ...ی    شاه ِمقطیع رفتنه

تلمبار کنه و ِبِکشه؟ اون منو و خودشو رو  شی نامرد ِیرو  خواستیرو م یا گهیوزنه د کرد؟ چ    نکارو یا د یحم چرا 

  ِیکرده بود به اندازه   د یسف
 
  هیبا بهار  د یبا کردم؟یم کار یچ د ی...! با کاف

 
و  د یحم گهیمن د دادم؟یم لی جدا تشک ِزندگ

 ...داشته باشمش خواستمینم گهینداشتمش..! د گهید خواستم،ینم

 ...از دست داده مون و به دست اوردمون یبه تاراج ها مون،یمن، به خودش، به زندگ کرد...به  انتیخ اون

 ....شیکرد... به من، به بهار، به خانواده م، به زندگ  ینامرد اون

 ....کرد از روحم، از بچه م، از جسمم و در آخر از مالم  یکرد.. دزد  یدزد اون

انداختم و رسمو از وجودش برگردوندم... حاال که بهارو داشتم، حاال که پشمو داشتم،  ی   زم یهاش رو  از کراهنر  تق  

  نیباتر یز  تونستمیحاال که دوستهامو داشتم م
 

 ...رو بسازم زندگ

 ....کرده بود  میهاشو پشت ِ خودش قا مینس پنجره

 ... در رُس خورد ِیبه سمتِ  صدا نگاهم

مه  ن  لی... اون ساشتت   م هیما شتر یکه از دوست ب  ن  یمی س ِی خواهرانه ها ِیحنه بود و بهار... دوباره اون ص ی   میس

از پدر  د یو من با اشتت   دستهام م یاز ارامش رو  ی   که شاه  خورده بودم، اون دسنر  ی   میو من از س د ت   م ناز یپر  د یبا

 !...اما گرفتمیم

 ....به سمت ِ خودم فراخوندمشون یلبخند با 

... با لبها هردو  ... تو اون کرد یم ن  یپشت ِ در سنگ هیسا هی... ونیگر   یخندون و چشمها یدر آغوشم اسکان گرفیر 

 ...صحنه زل زده بود نیبه ا ی  پروا چیه که ی    دمیو د ی   به کار رفته بود شاه مارستانیکه تو دِر ب  یا شهیش

 ...انگار اما 

 ...کردیرواز مپ یا گهی د ِیفضا هیانگار نه اون حتما تو  نه

 !...پرواز از عمقِ  عشق هی

 

 

دادم و سالنه سالنه به سمت ِ در عقب راه افتادم... بهار خاضعانه دستمو گرفته بود  هیتک ی   ماش یرو به بدنه  دستم

 ...دیست  کودکانه ش به من و برادرش م  یو با نوازش ها
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اون  یبودم رسد بودن ِ هوا دهیکه از استان بوشهر فهم  یت   چ ی   کنارم جا گرفت و در و بست... اول  یبا لبخند ی   میس

... ارهت   نم قر یعم هت  تاث یلی پوستت خ ِیو رو  کنهیبه استخوان نفوذ م می اون مستق ِیرسما عن  یبه صورت ِ خشک ِ.. 

 ...کردیزانوهام زوق زوق م

 ...داشتم یر ی وصف ناپذ ِخوشحایل هیبود حالم...  بیعج

ت مو بهم برگردوند... پشمو از سقط شدن نجات داد... اون  ی   روز قبل از رحلت امام حسدرست دو  نبیز  حرص  دختر

 ...زنه مسلمان بود و هست و خواهد ماند ت  ش هی

 یبرادرش رس یخواهر بودنش، مهربانانه به بچه ها ی هت  مادر به نام بود که با ش یعمه ا اون
 

 ی   می... و سکرد یم دگ

 ...از اون رو به همراه داشت ی  چشمه ها کی

 ....داشته باشه تونهینم یا گهی بچه م به جز معجزه حکم ِ د ِافتادنیبوده و ن میحالم وخ یلیخ ی   میس یحرفها طبق

 ی  " .... از اون جا کنهیاشتباه تکرار نم نیاز ا گهیازم معذرت خواست و گفت: " د مارستانیخاضعانه تو ب یلیخ وانیک

جز  یا گهیهر کس ِ د نکهیخوشحال بودم و با توجه به ا میتو زندگ فشی کث ِی هیوسا د یه از نبوده حمبهان که من ی  

 ی  آشنا دونستمیکه هنوز نم  میفتت  م ینفر به سمت ِ خونه ا 5هر  اال و ح دمیاونو بخش شد یبود بهارم ربوده م وانمیک

 ....با اونها به چه صورت انجام گرفته بوده ی   شاه

  ی... خانواده اا ی مخصوصه جنوب ِ ذایر  ِ خوی   ِیاصالتا بوشهر با گرما یا خانواده
 

 ی    مقدم... فقط هم ِبا نام خانواده گ

 ...دونمیو م

 ...میشد ادهیتوقف کرد و همه پ ی  الیو  یدره خونه ا ی   ماش

 ...آرام و دوست داشتن   ی  نما ،به رنِگ آی   یبا در  یا خونه

 ی  باال رفته و چشمها یپوست، ابروها د یسف ی   با صورت ِ دلنش بعد زی   یا قهیو دق میددر خونه رو به صدا دراور  زنگ

 کیمتناسب با صورت روبه روم قرار گرفت.... تهِ  چهره ش به چهره م نزد ن  نیکوچک و ب  ی  به گود نشسته، با لبها

 ...رگ پنهان کرد یقهوه ا ی اون پارچه  ِر ی بلوندش رو ز  ِیو اون تکه مو  د یچیبود... چادرش رو به دوِر رسش پ

 ...سالم کرد نشیت  ش یو به سمتم گرفت و با لهجه  دستهاش

و مارو به داخل  د یبه رسم کش کردم ... دسنر   میداغ دارش زدم و تعظ از ی پ ِیبو  یبه دست ها یبوسه ا ار یاخت ی  

 ...فراخوند

 ...کردیم احوال پرش یمیگرم و صم  ی   شاه با 

 ...نشسته بودم ی    بهار و شاه ِی   شوهرش نبود... من ماب مینشست وقنر 

م برگردوند... حس ا نی ا ِیبودن ِ فضا یمیحس قد خیخورد کردن  یصدا
َ
سنت ِ  هی تونمیم نکهیخونه رو به خون

 ...داشتم از یافتاده از تهران ن ر ید یسنت ها نیتو روحم به چرخش دراورد... من به ا نمیبه چشم بب نجا یرو ا یمیقد

 ؟ی   شاه _

 : لب گفت ِر یبه رسم چسبوند... به چشمهام نگاه کرد... ز  رسشو 

 جان؟ _
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 ...که صدامون باال نره  دمت   حرف م یجور  هی

 ؟ی   ک  نا یا _

م ِ، شوهره ش راننده س... اون دو تا با ماش نیا _
ُ
گ
َ
 یآدم ها یلیرسوندن... خ مارستانیتورو به ب نشونیخاله اسمش ب

مراسم دارن که  هی گفیر  یخونشون... م میایب د یشماره مو گرفیر  و قسمم دادن با میبیغر  دنی... همونجا که فهم ی   خوب

 ...کمک کنه  تونهی تو م ِی هیبه روح یلیخ

 :دمیپرس پرسشگرانه

 مراسم؟ _

خونه   د ییرس تا با  پن منو به خودم اورد ِیکرد وبعد با نگاهش به سمت ِ آشت  
ُ
 .... بدون ِ ا

بت ِ و  ِن  یبرگردوندم و به س رسمو   یبرا وانیل هیخودم و  یبرا وانیل هیشدم...  هت  که جلوم گرفته بود خ  ی  متوی رسر

 ...بهار برداشتم و از من گذشت

اسم خاص بود....."  نیا یاسم برا نیبهتر  قا یحس خاص بهش داشتم... آره..! دق هیمهربون بود...  یلیش خ چهره

 " خاص

م ِ من تبد ِنیکه به قر   خانویم نیا
ُ
گ
َ
 ....اسطوره از زن بودن بود هیشد  لی چند ساعت به خاله ب

در برابراون  سخنر  چیمن ه دم،یدر برابره اون نکش یزجر  چیمن ه دمیبا اون فهم  چند ساعنر  ِیاز گفتگو  بعد 

 ....دمیند

   ی  ها یگار یزجرهاش گفت؛ از ب از 
 

 ونت  ب واشگیاز  دنیکشیمادر و پدرش، برادر و خواهرهاش ازش م که تو بچه گ

 ...شدیکه به رسو وصورتش وارد م  درد ی    ی   ِیرفیر  هاش و صاف کردن کتک ها

 ...مردگفت نیدو بار ازدواج کردنش و حاالخوشبخت بودنش با ا از 

ه اما مشکیل نیسال از ا 10که   نیاز ا گفت درک و شعور و من گفتم از نبوده فرهنگ تو ندارن....گفت از  مرد بزرگتر

  عیص  یدل ِ 
 
زنانه  یاوج خواسیر  ها ش،یسالگ 30زن تو سن ِ  هیکشوندن... من...   نیکه منو به ا  از مردمه تهرای

و  ز یو خودم، از پرو  ناز یگفتم از پر   ،ید، گفتم از بابا و مادر یجوشان و خروشان.... گفتم از حم یاش...اوِج محبت ها

 ...دمیتا ساعت و د میو گفت میاز دلم و دِل بهارم... گفتم و گفت... گفت مرگش... 

 ....شب 10

 ِی رو به ابرو  یکردنش گره ا  اد یکه با   یز یپرو  ادهیانداخت،  امرزمیمامان جوِن خدا ب ادهیکه منو   ی  کوکو ست     شاِم 

 ....و توهم کرد ی   می س ِیکه ِسِگرمه ها  حسایم ادهیدعوت کردم،  ی   شاه

 ....که بهارو به خواب برد  در آخر سکویر  و 

رو پشت رس گذاشته خراب  رسطان اونم از نوع ِ خوی   هی دمیفهم وقنر  د،یبه اوج رس شیگفتن  ِی مقاومت ها وقنر 

 ...شدم

 ...اصغر و نوازش کردم ... عیلدمی دلم کش ِیرو  شدم... دسنر  تمام
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 ...بوده حض کردم ینبوده و معنو  مداواش پزشگ دمیفهم نر بوده... وق نبوده و امایم یشفاش دکتر  دمیفهم وقنر 

 ....نبود چیدر مقابلش ه مانممیمن ا حاال 

... مشیشناختیها نم تخنر یکه ما پا  شفاش بود... اون مراسیم گاهیمراسم که جا هیمراسم دعوت کرد،  هیبه  منو 

 ...دمشیدیمنم نم د ی... شادونمیبودنش... نم دهیها ند یکه باال شهر   مراسیم

 و مشکیل میبر  رتر یشد که د نیسفر برا نیکردن و منواِل ا  یار یبه جز من تو تهران کار داره اما همه منو  هرگ دونستمیم

 ...ادینم شیپ

 ...شدیصفر برگزار م 28که روز   .....اون مراسیمنمیمراسمشونو بب خواستیم دلم

ت محمد )) ص((   اون مراسیم شد،یانجام م امت  یکه مصادف با رحلت پ  مراسیم اون که مهمان ِ مخصوصش حرص 

 ...بود

 ...بت  که شفاش داد ازش خواستم منو به اون مراسیم نیبنابرا

  برم
 

م تا شفاش بده... تا به زندگ برش گردونه... تا بهارم قشنگ حرف بزنه... صدا بزنه ... داد بزنه... بدون  و بهارمو بت 

ِ  هر هجا از   ....کلمه  هیلکنت... بدون دست انداز.... بدون جا گذاشیر 

ناراحت  د یاز نبوده حم گهیبود... د د یکه بود ام  نبود.... هر چ   میاما خوب کابوس ومد،یشب خواب به چشمهام ن اون

 هیبرام  می.... فقط اومدن و رفتنش از زندگگرفتیم م هیاز نبودش گر  گهینبودم... د ت  از رفتنش دلگ گهینبودم... د

گذاشیر  ِ خودت رو در برش   ار یارزش در اخت یارزش ِ محبت رو نداره... هر مرد یهر مرد نکهیتجربه شده بود... ا

  ی... هر مردستیآل ن دهیمرِد ا ینداره... هر مرد
 

  ی... هر مردستیپول شناس ن ی... هر مردتسین مرد ِ زندگ
 

 زندگ

 ...ستیشناس ن

 ؟یدار یب _

 ...نداشت رو داشتم که تمویم ی  ایشهر احساس ِ رو  نیا ی  الیو  ی خونه  ِوونی دم ِ ا ِی پله ها ِیرو 

 ..رو احساس کردم قدیم هی یدر کنارم به فاصله  ی   تنه شاه ن  یسنگ

 :دادم جواب

 ....اوهوم _

ِ   هت  ت به
 

 ...دیکش  قر یشد... نفسِ  عم قیشب دق گ

 ...دارمیمنم ب _

 ...اراده زدم... ی   لبخند 

 ...دونمیم _

 ...خوشبحالت _

که   کردمیفکر م نیو من داشتم به ا یی   نگاهش کردم که معذب رسشو انداخت پا هت  که خ  یسمتش برگشتم، طور  به

 ...هت   برانگ ی   مرد چقدر معذب بودنش هم تحس نیا



 

 
224 

 چرا خوشبحالم؟ _

 ...دوی  یکه م _

 دونستنش سخته؟ نقدر یا عن  ی _

 ...اوقات آره بعیص   _

 ؟ی   شاه _

ت جذی   یر  هیسمتم برگشت...  به
 ...مردترش کرده بود رسر

 جانم؟ _

رو م _  ...؟شناسمیدختر

 ...بودنشم جذابه طونیکه ش  دمیرس جهینت نیمعذب نشد و من به ا نبار یا

 ...؟بدوی   یدوست دار  یلیخ _

 ...هم انداختم یتکون دادم و پاهامو رو  رسمو 

 ...آره خوب _

 : ابروشو باال انداخت و گفت ِیتا هی

 ؟راه موفقر  نیپس با رفتنه شمالمون از ا _

؟ هیگفتنه اسم   یهمه نقشه برا نیبود؟ چرا ا سوایل 20تو هم گره زدم... معادله بود؟  ابروهامو   دختر

 شمال؟ میبر  د یچرا با _

 ه؟یطرف ک بدوی   یخوایچون م _

 ه؟یشمال _

 .. باشه خانوم؟دوی  یم و ت   شمال همه چ می... بر بکن   نجا یا تو یقرار نشد کنجکاو  _

 نه؟؟؟؟؟ ا ی شهیپروانه حذف م شیبا اومدنه اون دختر تو زندگ کردمیفکر م نیو داشتم به ا د یلرز  دلم

قشنگ باشه  تونستینبود... م ی.. فکره بدوانی... با بهار.. با کی   میو س ی   شمال و دوست داشتم... اونم با شاه سفر 

 ....می پهن ِ تو اتاقامون رفت ِیدورم کنه... باشه رو بهش گفتم و هردو به سمت ِ جاها د یاز تهران و حم تونستیم

 .... فرداهام فکر کردم ِیو به فردا دمیبوس بهارو 

 ...دت   شور م شتر یدلم ب شدمیتر م کیبه اون مکان مقدس نزد چ   هر 

 ...و با کاله و دستکش ِ ِسِتش اماده کردم ی گرم به رنگ قهوه ا ِلباس بافتن   هیبا  بهارو 

 ...دمیبار در ِسَمِت مادره بهار چادر پوش ی   اول یبرا
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 ...دمیعشق پوش یاجبار بلکه از رو  ِی نه ازرو  نبار یا

 ...دمیرسم کش یعشق رو  ینفرت بلکه از رو  ینه از رو  نبار یا

 ....دلم گذاشتمش یمرحم رو  یبغض بلکه از رو  ینه از رو  نبار یا

 ...کردیم وونمیقلب بهار د یصدا

 ..بره خواستیفقط م ه،ت  کجا داره م  دونستینم

م خانوم بود میبود نجا یکه ا  یدو روز  نی: تو اگفتیم
ُ
گ
َ
 ....نهیبیست   رو م ِی مرد با قبا هیمرتب خواب  میو مزاحم ب

 مامان زبونم خوب شده؟ عن  ی: گفتیم

 لرزه؟یصدام نم گهیمامان د شهیم عن  ی: گفتیم

 .بود ی   پاهاش سنگ ی: مامان اون مرد صداگفتیم

 ...دستهاش آروم بود ی: مامان صداگفتیم

 گن؟یم ونیز ی که تو تلو  ِاون امام زمای   عن  ی: مامان گفتیم

 ...بود : مامان چهره ش نورای  گفتیم

 ...مامانش به بهار فقط لبخند بود ِجواب

ش م ِی  دهی دل ِ زجر د ِ که از پایک  آیه فقط  ....دیکشیدختر

م دستگ خاله
ُ
گ
َ
 ...درو گرفت و به تاخت و تاز دراورد هت  ب

 ...شد دار یجلوم پد  مشگ ِیبا ابا زی   ت  پ

 ...بسته بودن خیو دستهاش  د یسف نگاهش

  هیو بهارم همراه بگم خانوم تو  ی   میکردن؛ منو و س  تی خونه هدا ِیرو تو قسمتِ  مردونه  وانیو ک ی   شاه
ر
بزرگ  اتاف

 ...بردن گرفتیاونجا صورت م شونییرایکه پذ

 ...دمیمجلس د نیو تو ا ت   چ هیشدم و فقط  کور 

 ...دمیو د ت   چ هیخدا فقط  ی   همه وسعت از زم نیشدم و تو ا کور 

 ...دمیخدا رو د یایچشمه از در  هیفقط  دم،یبابار و د یها حیمهره از تسب هیشدم و از گذشته م فقط  کور 

 ....میو درک کن نبیفقط داغ ز  میتا بتون مینت   که خودمون رو به آب و آتش م  ن  یاصغر امام حس گهواره از عیل  هی

اصغر داخلش  به نماده عیل که عروسگ  یپر کره بودن، گهواره ا ننر یز  یگهواره که دور تادروشو از پارچه ها  هی

 ....خوابونده بودن

 اراده و ی   ی   ،یز یاراده و غر  بهارم ی   دمینگفتم، فقط د یت   محمد چ ِی نگفتم، به خدا یت   احد و واحد چ ِی خدا به

 ...تامل به سمت گهواره رفت
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 ...به اون مرحم ِ دل زد یا قرمزه ش بوسه یاون طاقش گذاشت و با لبها یرو  رسشو 

 ....زدم لبخند 

 ....کردن جمع ... لبخندم جمع شد  هیکرد و گر   هیزد... گر  ونت  اون رفت.... پاهاش از ته گهواره ب درون

 .....کردم  هیکرد و گر   هیگر 

تعجب تمام ستون ِ بدنشون رو فراگرفته .. طول و عرض اتاق پر از  دونستمیفقط م دونستمیرو نم یبوشهر  زبونه

 .....شد یبردار  لمیعکس و ف

ت محمد شد، پر از عطره گل امام زمای   ِتمام  ...دهیش هممونو آزار م یکت    بتیشد که غ  اتاق پر از عطره گل ِ حرص 

ام اومده بود یادا ید، فقط برا... بهارم شفا گرفت... بهارم خوب شد... بهارم شفاشو گرفته بو  اره  ....احتر

 ...و گلوها بغض کردن د ی.. بهارم نالد یو شونه ها لرز  د ینال بهارم

ده... منو م یسالم آقام... سالم بابا... من بابا ندارم تو بابام شو... بابا _
َ
 یجا نیا ی   ... اون منو زد... ببدزدهیمن ب

نکنه...آقا مامانم  هیگر   گهید خوامیمامانم بخنده، م خوامی.... مخوامیم یت   چ هیفقط  خوامی....آقا من بابا نمشهیلیس

 کنهیبزرگه م اره... داره منو آبچ  یخوبه.... داره داداش برام م یلیخ
 

که من االن حرف   ی... تو بود... آقا تو بزرگ

 ...... اقا، اقام باش... اق گفتمیوقت م یلیبابا رو تو خ هی..من اونوقتها نمت   م

 ....که جلوش قد علم کرده رو  یاون مرد نه،یبیم دونستمیهقش نزاشت کامل کنه حرفشو...م هق

 ...دلش پره پس سوت کردم دونستمیم

 .... جمع شدت گرفته بود ِیاهو یاومدن... ه مردها 

 ...بود... مردم بودن وانیبود.. ک ی   شاه

 :کالهش کرد و گفت  رهیرو ز پر تر شده بود... موهاش  یبهارم با اون رنگ قهوا یها شونه

 ...خوب دارن ینکن..خوبشون کن..اونا بابا ضیرو مثل من مر  ی   ی   چی.. من خوب شدم اما هآقا مرش _

اصال اون داد  کرد یفقط نوازش م د یست  فرو رفت... صداهاش نم ی   در چنگال شاه می.. شونه هام مستقد یترک بغضم

 ....شهیمثل هم داد،یارامش م شهی....فقط مثل همد ت   نم

 

 

 ...نجامینشده ... پروانه من ا یت   پروانه آروم... چ _

 ....دیست  به گوشه خودمم نم ... صدام حنر د یست   اون منبع آرامش.... صدام به حلقم نم ِی   شدم ماب پنهون

 "        م             ا ممنون                                         ی خودم داد زدم " خدا ِدرون

 ...فتت  م شیپ داشت عایل ت   طلسم بود که با شکستنش همه چ هی د یحم انگار 
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 ...اصغِر تو شکمم بهارم، حاال عیل م،یزندگ

ان هی  .... اصل ِ بوشهر ِی... پر از آِش زرد و آش ِ رشته... نخود ِ گرم و خرمای    زم ِیبه پهنا دنیسفره گستر

 ...و به اون گهواره چشم دوخته بود خورد یرسمست م بهارم

سیم د؛ت   نم حرف باشه...  یاز طرف ِ من اجبار  خواستمیاما نم دونستمیدوباره لکنتش بهش برگرده... م د یتر

 ...ادیمستقل از فکرش به زبون ب خواستمی خودش باشه، م ِی بچه گانه  ِیکه هست به اراده   هر چ   خواستمیم

ِ  هیکردم،   فمیتو ک دستمو 
که براش   مقدار پویل هیمجلس دادم و ازش خواستم هر سال  بسته پول دراوردم، به بای 

... د یچسبیدعاها بهم م نیخانواده م کردم و من چقدر ا یبرا ت   خ ِیواسه گهواره خرج کنه... هزار بار دعا فرستمو یم

نداشت،  ی  درونش جا ا یچقدر دروغ و ر چقدر از ته دل بود،  د،بو  ... چقدر واقیعکرد ی پوستم رسوخ م ِر یچقدر تا ز 

 ....دعا کردنها بودم با یز  نی ا ِی... چقد تشنه خواستمیدعاهارو م نیچقدر من ا

... درس اوردم... تازه رگ کرد یم تمی رنگ پام اذ ِنی... جوراب ِ پاراز دمیظهرو خوندم و همونجا رسه جام دراز کش نماز 

 تو  ِلیکردن ِ وسا  ت   که مشغول تم  ی   میبود... جاشو درست کردم به س دهیب... بهار کنارم خوادمیباد کرده مو د یها

 :بود گفتم فشیک

 م؟یت  م گ _

 ...به سمتم چرخوند رسشو 

 ؟یچقد ورم کرد یپر  _

 ...ستین ادتیحال و روزم بود،  ی   رسه بهارم هم ستین یت   ... چدونمیم_

 ... آخر نه ماه ِ چهارمت ِیآره اما رسه ماه ها _

 ...از ندونسیر  تکون دادم یرس 

 ....وهللا دونمیچه م _

 :بوده گفت ی   دراورد و بعد از قطع کردنش که حاال مطمی   بودم شاه شو یگوش

 ...میفتیرا م گهیساعت د هی هی _

 :ناز کردم و گفتم بهارو 

 ...باشه _

 ..ستیشمال زشت ن میبر  یپر  گمیم _

 :نگاهش کردم و گفتم مرموزانه

 یچرا همه ازش بد م ؟یسر یم د یرسخ و سف اد یتو چرا تا اسم حسام م _
 

 شش؟یپ یمنو برد یمگه خودت نبود ؟گ

 ...باخت، اما زبونش برد رنگش

 ..مزاحم باشم اد ی... من فقط خوشم نمیدیم ت  گ  نه بابا تو چته به همه چ   _
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 ؟سنر یاالن ن _

 ... نه فرده خایص ِی   االن، متعلق به امام حس نجا،یچرا اما ا _

 ..بود پر معن   حرفش

 ..لبخند زدم فقط

 ...کرد  ت  که سفره ش جهان و س  ن  یحس به

 ...ادینم شیپ میو مشکل میت  .... مستین مشکیل زمینه عز  _

پس  نانیبه رفتارهاش شک داشتم اما به خودش اطم شناختم،ی... من دوستمو مجهیتکون داد، اما معلوم بود گ یرس 

 ...از جانب ِ اون بود ی هر رفتار  ِیجواب برا نیباتر یسکوت ز 

 ...، خونه رو پر از صدا کرد اطیطبل و ِسنج از ح یصدا

 ....نمشیبب کیبودم و دوست داشتم از نزد دهیبار د یبوشهر فقط  ی یاز شبکه  شناختم،یصدا رو م نیا

دم و رفتم به د ی   میبه س بهارو   ...ها یبوشهر  زِ یسبک از سوپرا نی ا ِدار یست 

با طبل ها و سنج  یعزادار  یدسته ها نیپر از نخل و ا اطیبود که تا حاال نداشتم، اون ح یاون در حس ها ی پشت

 ...کربال انداخت  یصحرا ادِ یبه دست منو  یها

  ی   قطره آب حس هیکه   ی  اونجا
 

 ..گردوندیبرم و به زندگ

 ...کردم  هیاراده گر  ی  

 ...دادم گوش

 ....بود ن  یکربال و دل ِ همه حس  اونجا 

 ...دیکناره اهام به زانوم چسب  جسیم

...رسشو نوازش کردم و به قامتش داد یم دنشو یپف آلودش خت  از خواب پر  یسمتش برگشتم...بهارم بود... چشمها به

 ....چشم دوختم

 ...کردیمحو ِ صدا بود که حرکاتِ  من رو حس نم نقدر یا

 خواستیوقتها با حرکت دادن به پا و کمرش م .. بعیص  کرد یم باهاشون همخوی   میلیت... خرو دوست داش ئتیه نیا

  تونهیکه چقدر بهارم خانوم و سالم وار م  دمیرس قتیحق نیو من به ا ارهیمثل اونا ادا درب
 

هزار  ا یکنه.. پس خدا  زندگ

 " مرتبه " ش                    کر

 ....بار احساس مهم بودن رو بهم داد ی    اول ِیم، برا ختهی پشت ِ رس ر  ِآب

  ِیها نگاه
 

 ی   اول یرو به دهنم چشوند برا که خاله بودن ِ واقیع  مغموم ِ خاله بگیم یبا چشمها  پشت ِ رس از رِس دلتنگ

 ... بار احساِس آدم بودن رو بهم داد
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... با دل و احساست حرف بزی   د یفقط با نبار یا ،با پول حرف بزی   خواد ینم نبار یا ،یکردم که پر   دا یاحساس و پ نیا

 ....ی   فقط هم

 ...کردیم با یو ز  ی   و جو ِ ماش د ت   مدام حرف م بهار 

 ....کردیم رسشار از محبت رو به همه ارزای   دیل

 کیس  ،ی   شاه عن  ی م،ی حام ِیرو رو  نبود که گوشر  نیچندم بابا زنگ زد و من رد کردم...من حقم ا دونمیبار ِ نم یبرا

اون قطع کی   و فخر بفروشن به  یمحبت ها یارزشو رو   ی   ِگوشر   رفتار کی   و حنر  کرد یکه برادرانه پشتم رو نوازش م

 ...بودنشون یت  ام حاچ  

شون بودم من  ....دختر

م، از جنسِ  احساس، از جنس ِ بودن، از جنس لمس ِ دست ها هیمن  گرفیر  یم اد یذره  هیذره، فقط  هی کاش  یدختر

 ....بایز  ی رسش، از جنس ماندن ها ِیپدر رو 

ونه است.... من جسیم یدل پر از تالطم ها هیدلم  دونسیر  یم کاش نا باکره دارم به عکسش دلم باگره  ناب و دختر

 ...دنیرو پرس ینه عاشقانه مرد دهیکه فقط احساس مادر بودن و چش  ست... دست نخورده و بکر... دیل

زنانه غذاشو به  ا یکه از کار برگرده و من مادرانه   یدش بودم... عادت داشتم به مردنبودم فقط معتا د یعاشِق حم من

وع به تعر  ِی دهنش برسونم و اون حض از دست پخت مادرانه   ....کنه  د یو تمج فیزنش رسر

وع به پرواز کنم و از صدا و   ...مغروق بشم یغرق ِ در شاد یفرشته ها یمن بر بال ِ آسمونا رسر

افتاده بودم که متاسفانه  ناخواسته من به دست ِ کیس ا یخواسته  به کم بودن وفق داده بودم... ویلمن خودمو  آره

هممونو  شی خوشبخت ِاتیرودل شدم و با باال اوردن ِ محتو  شی زندگ ِی معده  ِیکه برا  یبودم... طور  یادی اون ز  ِیبرا

 ....کرد  غرق ِ تبایه

 ...اصغر خودش، بهار، و حاال عیل من،

 .... خودشو به آذر داده بود ِیکه جا   ابان مایه ِهیت   ... پاییت   نبود، گرم نبود، رسد بود و پا یر یها کو  جاده

و از  موند یتهران نم چکسیه ی    شاه ِشنهاد ی....به پمیدیست  به شمال م انشیو ما همزمان با پا شد یصفر تموم م ماه

 ....میکردیحرکت م یهمون راه بدون ِ توفق به سمت ِ سار 

 ....چنگ بندازه تا حرفهاشو با تمام و کمال گفته باشه به کس و چ   دونهیهول ِ... نم کردمیچرا احساس م دونمینم

داشته  احساش ی   اونم همچ د یشا گفتم،یم ی   به شاه نو یا د یبه درمان نداره... با از یروحم ن گهید کردمیم احساس

 ....باشه

داشته  دار یباهاش د یچطور  گهیجلسات بود، اگر نشه و نرم د ی   هم ی   با شاه دار ید ی من برا ِیبهانه  تنها 

 باشم؟؟؟؟؟

سی... من مگمینم نه دارم از نبودنش کنارم... من به بودنش  ی دوباره... من احساس ِ بد ِیبرادر  از ی   ،ن  حام از ی   تر

 ....خواستمیم ز یو مثلِ  پرو  ی   عادت کردم... من شاه

 ...میهنوز تو راه بودشده بود و ما  شب
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احت کنه، بهار  اد ی.... از من خواست برم جلو تا اون بیدار یتر از هر ب دار یو من ب ومد یخوابش م وانیک عقب و استر

که   یتو فکر بود، طور  ی   من گره خورده بود...شاه یگذاشته بود و دستش تو دستها  ی   میس یشونه  یرسشو رو 

 ...صداش کرد متوجه نشد وانیک

 ...صداش کردم من

 ؟ی   شاه _

 :مردونه و بم گفت یصدا با 

 جانم؟ _

 :باال انداخت و گفت ی  ابرو وانیک

 ...میخوابمونو بزار  یعقب کفه  میلو و ما بر  اد یبزن کنار تا اون ب گهیعمو م چ  ی من..خدا شانس بده... ه ِیوا یا _

 :و گفتم دمیخند

 ...کپه...نه کفه _

 :گفت  شد یم ادهیکه پ  حایل و در  د یکش  یا ازهیخم

 ...جون حاال همون ابچ   _

 ....زد وند یدوباره پاهاش و به پدال ِ گاز پ ی   و شاه میکرد  ضیتعو  جاهامونو 

 
 
 ...دمیجام دراز کش ینزدم... رو  حرف

ِ  آهنگ ِ پنجره  ی   ماش یفضا  ....گوگوش از سکوت فاصله دادم  ِی و با گذاشیر 

 داره عصن   ی   حاصل کردم، احساس کردم شاه نانیاطم ی    ماش ِیکه از خواب بودنه تمام ِ اعضا   مسافنر  ِاز یط بعد 

 
 

... احساس میاضاف کردمینداره.... احساس م ششیاز نشستنم پ احساس خوی   کردمی... احساس مکنهیم رانندگ

 !...کردم... نهی.... احساس مخواد ینم تیموقع نیاالن، تو ا نجا،یمنو ا کردمیم

هههههه به هرچ   احساش چیه خواستمیال نماص
َ
 ...اضافه کردن شمشمیحسه که به زن ها ش باهام باشه.... ا

 ...مغزمو به احساسم بدم ارهیاخت د ینبا نه

 ...گاهم رو فراهم ساختم.... به سمتش خم شدم  هیتک بیترت نیزدم و به ا وند یبه داشبورد پ دستمو 

 یهم تیرسم عصبان به
 

 ...شدیباز و بسته م شینیب یپره ها شگ

 ؟خوی   ی   شاه _

 :رسبه روبه رو گفت همچنان

 ....دستتو بزار رو دنده _

 :دمیپرس متعجب



 

 
231 

 یم یدار  چ   _
 

 ؟گ

 ...گمیدستتو بزار رو دنده م _

 ...ترس، چشمهامو بستم با 

 ..دمی... دراز کشدمیجام خواب یرو 

 .. سمتِ  خودم با چشمهام چنگ برداشتم ِی شهیدنده گذاشتم و به سمت ِ ش یرو  دستمو 

 بزارم؟ د یچرا با _

 ...از دستش خارج بشه به راحنر  تونستیم ی   که تعادل ماش  یسمتم خم شد... طور  به

 ...ستمیِد مگه من آدم ن خوام؟یمنه نامرد آرامش نم کن  یفکر م ِد لعننر  _

 ...آهنگ ِ گوگوش ِ آروم اما کوبنده نیشبو ا ایهیبند اومده بود... س نفسم

بان  ..یا گهید هت   چ ا یاز برادرانه دوست داشتنه  دونستمیقلبم که نم ض 

 .... گهید یدختر  ا یمتعلق ِ به منه  دونستمیکه نم  یو برنده ا ت   ت یها نگاه

 ....یا گهیکس ِ د  ا یمنه  اسپامهید دونستمیکه نم   گرم و آرویم ِیدستها

نفس  یچم شده؟ پر  عن  ینفس بکشم...  تونستمی.... چرا نمومد ی... چرا صدام درنمکردمیرمو درک ملکنت بها حاال 

 ...نفس بکش ا،یدن نی ا ِیها یاز بد د،یاز حم ،یبکش، تو االن آزاد

 ...بود هیشب ی    شاه ِیصدا به صدا نیزد آروم باش... چقدر ا اد یاز درون فر  ی  صدا

 پروانه؟ _

 ...سمتش برگشتم به

 ....کرد  دا یپ انیبرگشت... لکنتم پا نفسم

 َب..بله؟ _

 ...نمیبب تونستمیتخم چشمهاش و نم گهیچرا د دونمی... نمکرد یچرا نگاهم نم دونمینم

 ...نرو شمیاز پ چوقتیه _

 بود؟ چ   دنمی نفهم ِیتکرارها نیبود؟ ا چ   یبرا و مبهیم چ  یهمه گ نیبود؟ ا  دوگانه چ   ِیحرفها نیا

س چرا؟ بگو ا یپر   ...یدار  یحرفها چه منظور  نیبگو از گفیر  ِ ا ه؟یبگو منظورت چ ه؟یحرفها چ نیبت 

 :دیزبون که فقط نال نیبه حرکت دراومد و لعنت به ا د یچرخ دهنم

 ...باشه _

  ی  دستها
 

 ....دعوت کرد از پشت گردنمو به خفه گ
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 ...کردینم دا یپ از هدف ِ من آگایه کیس  گی... تو اون تار دمیکش  ونت  ب ی   شاه ی دستها ِر یاز ز  ار یاخت ی   دستمو 

قِل گوشم شد ِیکه صدا  ِگ   نمیببب برگشتم
ُ
 ... بهار ن

 ؟سالم مامای   _

 :به طرفش چرخوندم و گفتم رسمو 

 ...سالم عمره مامان... رسوصدا نکن خاله و عمو خوابن _

 :م گفتکه فقط خودم بشنو   یگوشم طور   کناره

 ...به اسم صدام کن   د یچون خودش گفته با گمیعمو نم وانی... من به کوانیخاله و ک _

که چشمهاش به جلو   به من زد و رو به بهار در حایل باعث شد به سمتش برگردم... چشمگ ی    شاه ِیخنده  یصدا

 :بود گفت

 گه؟ید عمو صدام کن   د یتر از اون لنده هورم با کیاونوقت من که کوچ _

 : خاص ِ خودش گفت ِیبه فکر رفت و بعد رسشو تکون داد و با حالت بچه گونه  یلحظه ا بهار 

 ...هینطور ی...آره..اگهیحتما د _

 ...میدیهردو باهم خند ی   و شاه من

 :بود گفت دا یکه کامال در چهره ش هو   پا و اون پا کرد و بعد از رسدرگیم نیا کیم  بهار 

 عمو؟ _

 :فرمون و گفتزد رو  ی   شاه

 جان ِ عمو؟ _

 ه؟یلنده هور چ _

 :زد و گفت یقهقهه ا ی   شاه

 ...و مهربونه با یز  یلیموجود خ هی _

 ...اولش برگشت یتکون داد و دوباره به جا یرس  بهار 

 ...کنه  تتیراننده رو اذ هیراننده و همراه ِ کنار  نیاز ا شتر یب خواستیبود و نم سیپل ار یبچه م هم ناسالمنر 

 

 

بودن تو راه به راه افتاده بود،  لیبه سبب روِز تعط گیراه بود اما حاال که تراف ساعنر  1 کیتا رامش بدون ِ تراف یسار  از 

منده  دمیست  تز از وقت ِ ناهار م ر یحساب حتما د نیبود و با ا ختهیتمام معادله هامونو بهم ر   آقا حسام  ِیو من رسر

 ....شدمیم
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ه، چون که اومدنه اسمش با تموم شدنش  از   ...هیکیشمال نگفتنش بهتر

دشت پر از آب و علف،  هی... اد یبه عمق ِ مردمک ِ چشم ِ انسان م شتر یخطه ب نی قلم ِ خداوند تو ا ِ ی  بایو ز  بهار 

رو  یعیطب بوی   هیجاده سا یبرا ار یاخت که ی    ی  و در هم گره خورده، همون درخت ها دهی رس به فلک کش ِیدرخت ها

  ِیت    پاک تم ِیبه وجود اورده بودن.... هوا
 

   هت  ... ت  بدونه آلودگ
 

کم نداشت...   ی  بایاز ز  یت    شب هم از روزش چ ِ گ

ِ یچ ی    چ ِی رنگارنگ و دامن ها ِیبا شال ها محیل یلباس ها
و  ی   فروش منو راغب کرد که شاه یکناره جاده برا  ن 

 ...کنم  ستادنیمجبور به ا

که   محیل یلباس ها نی عمو حسام با ا ِیتا اون جا تو خونه  دمیهرکدوم دو دست خر  ی   میخودم و بهار و س یبرا

  یبرا دونستمیا فرهنگشون نم یت   چ
 

  قا ی.... دقمیکن  چند روز زندگ
 

با  د یبودم و حاال با گانهیکه باهاش ب  یت   چ زندگ

 ...شدمیرنگ و نقشش آشنا م

 ...خسته شده بود یلیخ ی   شاه

  از 
 

 ... ترمز و گاز به وجود اورده بود تا شمال ِیرو رو  جنوب با پاهاش دونده گ

 ...و به دستش دادم بیقاچ از س نیآخر 

 ...وارد شد خایک یبه گردنش داد و تو کوچه ا چ  یپ

س داشت چرا شو نم ی   ی   میس  ...دمیشنیاز خودش م د یاما با دونستمی....!مدونمیمهابا استر

 ....میمتوقف شد و همه به جلومون پرتاب شد  تازه ساخنر  ِی دو طبقه  ِی خونه  ِیجلو  ی   ماش یها قدم

 شتر ی خوب شدنه بهار ب ِیبرا از هرکیس کردمیشد...احساس م ادهیرس خوش دست ِ بهار و گرفت و پ وانیک

ِ  خوشحال .... 

 ؟ی   شاه _

 ....نبود ی   تو ماش سمتم برگشت.... کیس به

 ؟یخسته ا _

ه شو به رخ ِ چشمهام م هت  زد... به جشمهام خ یلبخند  ...دیکشیشد... تو عمقِ  چشمهاش خت 

 ...دیکش  قر یعم نفس

 ...ستمینه.. ن _

 :شم که گفت ادهیوباز کردم پ در 

 خواهش کنم؟ هی شهیم _

 ...دیلرز  دلم

 ...آره حتما _

 :شدن گفت ادهیپ ی    انگشتهاش به تاخت و تاز دراورد ... ح ِیشو ال هت  سمت ِ در برگشت... دستگ به
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 ....هیکه اون شخص ک  فهیمیخستمه اما فردا م یلیامروز و کنجکاو نشو..خ _

 :گفتم

 چرا؟ _

 :توجه به رد ِ نگاهم گفت ی   دوباره

 از انرژ  و من االن تیه خواد یم یادی ز  ِیچون گفیر  ِ به تو انرژ  _
َ
 ...مامان خانوم می

وع به ساب ی   یقند  ...بود دهنده(( گ دهیاونکه بفهمم سبابش )) شخص ِ ساب کرد ی    دنیمهابا در دلم رسر

 ...گرد شد و بسته  چشمهام

 ....بود از بردن ِ اسمم با لقبِ  مامان خانوم بهم دست داده بود که وصفش در دلم نا گفتن   لذیر 

  ِاطیشدم و به داخل ح ادهیپ
 

 ...وارد شدم  بزرگ

 ...جلوتر از ما در حال ِ داخل ِ ساختمون شدن، بودن کرد،یکه پشت به من حرکت م  ی   به جز شاه همه

 ...شده باشم ابت  س ی  بایز  نیروز و از ا نیوارد شم که از ا داشتم جدا وارد شم... وقنر  دوست

نامطمئنش رو تو سنگ  یقدم ها ی   می... سشد یرد موا انیگو   وانی بلند ِ خنده و ک ِیبا صدا وانیکنان با ک  یل یل بهار 

 ....سوندت  و خودش رو به مقصد م اشتت   م اطی ته ِ ح ِیفرش ها

 ...من و 

 ....شدمیم کیکنارم به اون خونه نزد  یاز خودم، از خودها یتر از هردور  دور 

خت شدنم باهاش رو احساس م  یطیمح
ُ
 ...کردمیکه ا

 !..یطیمح

، ِ  خداوند و چشمها ِیعیوجوه ِ طب ،بدون ِ رنگ و لعاب ِ تصنیع با،یز  ست    انسان همه و همه اجرا  ِ ی    طالع ب ِی نت 

  ِیباز  نیا ی نقش ها ِیکننده 
 

  رانیخاک و بو کردم... از جنوب تا شمال ا نیبودن... وجب به وجب ِ ا  زندگ
 

 برام رنگ

 ....عادت کرده بودم دنشیکه تازه به د  دی  یبود ناد

 ....آشنا منو به خودم اورد یمرد یپاها یصدا

 ....باال اوردم رسمو 

  ِیاز صورت که قرمز و گلگون شده بود، چشمها یگرد  میو البته تاس، ن ومدهیدر ن یبا موها یمرد
 

و البته  باشی ز  ِ  رنگ

 
 

 ....دیکشیم د یشده در چهره ش که مرد بودن رو به رخ حم هت   ذخ ِمردونگ

ه
َ
 ...که فکرمم دستخوش ِ خودش کرده... خارج شو، خارج شو  د یبه حم ا

 سالم خانوم مهندس؟ _

 ...باال کردم، توچشمهام نگاه کردم رسمو 
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... چه خونه و شهر  _  واسه خودتونااااا نیدست و پا کرد یسالم آقا دکتر

 ...وفتمیب د یونه حمروزه اول ِ عقدو نگاه هام به دند ادهیدندونهاش باعث شد چند لحظه  فی... ردد یخند

 ...میشد یما رامش  گهیآره د _

 :گفتم  یخنده ا با 

 ....بوده تو طالعتون ی  بایچه شهره ز  _

که به   ن  یسنگ ِی پشتم و نفس ها ی   تن ِ شاه ن  یبه غبغبش انداخت، صداشو صاف کرد جواب بده که سنگ یباد

 ...باعث ِ قطع شدنه جوابش شد نم،یبب تونستمیاز پشت ِ رس هم م شو ینیباز ب یپره ها خوی  

 ...ی    شاه ِیرو  د ی گرد ِ آقا حسام قشنگ چرخ ِیچشمها

 ...به به _

 ..دونمیبود، چرا شو نم ی... برخورد ِ تنش به من عمدستاد یبه من ا کیکالفه نزد  کیم  ی   شاه

فاصله دادم  ساله نبود... خودمو کیم 30 من ِ ِیبرازنده  کرد یرفتار م ینجور یکناره اقا حسام ا  نکهیاز ا ومد،ین خوشم

 ...هردو تو هم گره خورد ی   حسام و شاه یکه اخمها

م به تله  ار یاخت که ی    یمن از اون صحنه ا دادنشون با هم، همراه شد با دور شدن ِ ناگهای   دست
ُ
 نه چندان  ِید

 ...داده بودم باشیز 

 ...پاهام شک کرده بودم که به قدرت ِ  داشتمیتند تند قدم برم نقدر یا

 یبرام چه نقشه ا دمیفهمی اطرافم؟ چرا نم ِیایاوردم از دن مبهوتم کرده بود... چرا من رس در نیم ی    شاه ِ حرکت

 ....روز صت  کنم هی میبحرانِ  زندگ نی آشنا شدنِ  باهاش تو ا ِیبود که برا اون شخص گ عن  یدارن؟ 

 خت،یت  صدا اشم م ... ی  دمی تخت د ِیرو  ونیو گر  ی   میحواس در اتاق و باز کردم که س کجام فقط ی    دونستمینم

 ... تخت بود و حواسش اصال به من نبود ِیرو  دهینگاهش به بهار خواب

به ها با   ....واقف شد طشیوارد کردم، تازه به مح ی   به زم  تند و کوتایه ِینکِ  پاهام ض 

 ...سمتم برگشت به

نداشت...به خودم که اومدم  بودم....انگار مسخ شدنم تمویم ستادهیاشکهاشو پاک کرد....همونجا ا پشِت دست با 

افاتشو شن یتو   نهی...به خودم که اومدم اون مرده تاس رو تو قلِب دوستم آدمیبغلش بودم....به خودم که اومدم اعتر

امواِج پر  یبه خودم که اومدم صدا دم،یو د ی   میسخِت س و رسد  ِی ای...به خودم که اومدم دندمید قیلیوار صاف و ص

 ...حس کردم دم،یو شن ی   میتالطم ِ قلِب س

ِ راز ماب خودم که اومدم، پرده برداشتم از هرچ   به
 ....و گوِش من بود ی   میقلبِ  س ی  

 ...کردیقلبش کوبنده ذهنمو آشفته م یصدا

 ؟ی   میس چرا قبال بهم نگفنر  _
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 ...زد یپوزخند

 کنم؟؟به چ    انتیبه شوهره نامردم خ د ینبا نکهیاز دست دادم؟ ا و یچ دمیمتاهل بودم فهم وقنر  نکهیو بگم؟ ا چ   _

 ....ولم کن توروخدا ؟یآخه پر 

به ها یگرفتم... آروم رو   دستهاشو   ...وارد کردم در ی   ی   یدستش ض 

 .....اون که دوستت داره تو هم که ؟کن  یشلوغش م یادیز  یتو دار  _

 ...دیاز تو دستم کش هاشو دست

و تو انگشتم  یمرد چیه یحلقه  چوقتیه گهیخاکم قول دادم د رهی ز  ِ ی... من به خودم و مامان و باباینه پر  _

 ....نکنم

 ...من پوزخند زدم نبار یا

  ِی ندهیآدم از آ شهیمگه م وونهیَسم... اخه د میس یا وونهیتو د _
 
که تو    خوب و مرفه ش بگذره به خاطره حرف

 ؟بدبخت شر  ارمت   نم گیشده ش زده؟ من  ا یو تارک دن تیموقع ِ عصبان

 !...من_

 از یهمدم ن هیروز به  هی.... تو یدار  از یهمراه ن هیبه  یروز  هی! تو یسر یم ت  ... تو پینظر بد خواد ی...تو نمچ  یتو ه _

 خورهیبه دردت نم د یکن حم  خدافیط   تیبا زندگ یپر  گفنر یکه م  یخوده تو بود ی   زن... نکن با خودت... هم یدار 

 ؟کن  یکاره منو م  یحاال تو دار 

 ...زانوهاش گذاشت یرو  رسشو 

 ...شد..خواستم بلند شم که دستمو گرفت شی... دلم ر د یکش  آه

 ؟یپر  _

 ...زدم یلبخند

س به روش نم _  ...ارمینتر

 ؟یپر  _

س به شاه _  ...گمینم یت   چ نمینتر

 ؟یپر  _

 ه؟یچ گهید _

 ...مرش یلیخ _

 ... مهربان ِخواهش آبچ   یلیخ _

 ...آزاد کردم و خودمو تو بغل ِ بهارم جا دادم دستهامو 
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 موهاشم  ِیگره   تپل تو انگشتهاش مشت شده بود و حنر  با یچقدر خسته ش بود که دستهاش گرد و تقر  دونهیم خدا 

 ....باز نکرده بود

 ...آزاد کردم موهاشو 

چرا  تر بود... راسنر  کینزد که از هر دوسنر   یبود... خواهر  ی   میبه فکر کردن نبود، س یاز یپشتم رو گرم کرد، ن یت   چ

 تخت شناور نبود؟ نیتو ا  خوی   ِینبود؟ چرا رابطه  ناز یپر  ی   می س ِیبه جا

 ....خاصش در تالطِم فکرهام شناور به خواب رفتم ِی به چهره  هت  خ

ِ بارون باع یصدا
رسر  ... خواب آلودمو باز کنم ِیث شد چشمهارسر

 ...دیکرد و آخر رسم نتونستم درست تمرکز کنم تا درست بخوابم آخر به رس رس  دا یتا صبح ادامه پ دنمیکه خواب  شن  

 ختهی دلمو تا صبح برانگ ِیتموِم حاله ها ی   از بهار و ازشاه د،یو حم ز یو بزرگ از پرو  کیکوچ  یکه کابوس ها  شن  

 ....بود

 ...کرد  سیکه بهار خودشو خ  بند کرده بود، شن   نمیمی خرو پف ِ س ِیکه صدا  شن  

 .... بود و نبود هر چ   د یرس انیبه پا بالخره

 دار ینهارم ب یبرا و بهار خوابم برد حنر  ی   میفارغ از همه جا تو تخت کنار ِ س وقنر  دنمون،یروز به محض ِ رس اون

تو تخت کنارم نبودن  ی   می.. بهار و سکرد یم وونهی حسام ادمو د ِیشدم صدا از تو سالن ِ خونه  دار یکه ب  مینشدم، وقت

 ...کردنیم طوی  یش وانیو ک ی   % داشیر  با شاه100و 

 ...فکر کردم ی   میبه س یلیروز تو جام تو تخت خ اون

 نوشته بشه؟ ینطور یرسنوشتش ا د یچرا با نکهیا به

 ه؟ت  ش طالق بگ هیاز مهر  یا کهیت  شوهرش جا بشه و آخر رس بدون ِ گرفیر  ِ حنر  ِت  و تحق ی   تا تن تو توه د یبا چرا 

  شوهرش عاشق بشه؟ ِ قبیل ِلیدرست دوباره تو همون نقطه از فام د یبا چرا 

 ....سونمت  به زورم شده اونو به حسام م حنر  نکهیو به ا کشونتش؟یرسنوشت تا کجا م نیا نکهیا به

 ....تصور لبخند زدم نیا با 

که با   ی   ... اما امان از شاهمیکرد  خوشر  مو یدی... خندمیخوش بود مو یدیتلنگر ِ اون لبخند تا شب رس کردم، خند با 

 ..تو همش منو هم، تو هم کرد یاخم ها

 " چ  ی: " هگفتیم یو رسد محیل چته؟ با ی   گفتمیم هرچ  

 !..کردینگام نم اصال 

 شناخت،یم دمیشا شناختیلحظه احساس کردم اون دختر ازش خواسته با من رسد شه اما اون دختر که منو نم هی

 ....شناسمشیگفت م  ی   آخه شاه

 ....کردنیاحاطه کردن کردنه ذهنم تالش م یهمه با هم به ذهنم هجوم اوردن... همه با هم برا افکارم
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 ... حاال و 

  ِکی... خودمو جمع کردم... بلند شدم... توند ید بیتنم کرخت شد... تمام روحم آس تمام ِ شبیاوردن ِ د اد یبه  با 

  اشی
 

 ...داده بود و تنم کردم هیکه مامان روزه تولدِ  پارسالم بهم هد  رنگ

 ...به روحم لبخند زدم اشی آرامشِ  اون رنگ ِ  ِقی روبه روم و تزر  ِی قد ِی نهیخودم تو آ دنهید با 

 .... بدم از ذهنم فاصله گرفیر   ِ  افکار  ِتمام

 ....نگاهمو موشکافانه به اطراف انداختم دم،یبه سالن رس وقنر 

 ...ونت  و بهار در حال و دو به سمتِ  ب ی   میو س وانیک

 ..؟ی   در حال ِ گشیر  تو لپ تاپ، و شاه حسام

خونه کش نبود؟ رسه گ چرا   ....بازم نبود دمیبه سمت ِ آشت  

 ...سالنه به سمت ِ حسام رفتم سالنه

 .... خونه حاکم شد ِیبه رو  ی   سهمگ سکویر  ونت  دفعه با رفیر  ِ اون سه تا به سمت ِ ب هی

 آقا حسام؟ ت  روز بخ _

 ...به سمتم برگردوند رسشو 

 ...کرد  تیلپ تاپو به اونور هدا یلبخند با 

 ...و مجلیس کیش ا ی..! حالِ  شما؟ صبحتون به قول ِ امروز هیبه به رسکار ال _

 ...زدم یلبخند

 کجاست؟  ی   ممنون... شاه _

 ن؟یکجاست... حاض    ی   فهمیباهاتون حرف زدم م وهللا بعد از صبحونه وقنر  _

 ...بزرگ به دلم هجوم اورد یا دلشوره

 ... ینه من گرسنم ن _

 ... تذکر باال اورد ِیبه نشونه  دستشو 

 ...باال اول ِ راهرو سمت ِ چپ یبعد از صبحونه تو اتاقم طبقه  _

 ...ایباش که مارو نخور  ت  .... فقط سیایبرم تا تو ب منم

که صبحونه   د یلرز  ی... طور دمیکه رفتنش رو نفهم  د یلرز  ی.. طور د یلرز یاما من دلم م د ت   با لبخند حرف م اون

باشه؟ نکنه بخواد  ضیمر  ی   بهارم صبحمو آغاز کردم، نکنه شاه دنهیکه بدون ِ بوس  د یلرز  یطور  دم،یخوردنمو نفهم

 ست؟یکنم که از دست ِ من ساخته ن  یبراش کار 

 ...نجاستیا ی   حاال باال رفیر  از پله ها احساس کردم شاه در 
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 ...مشامم به اعتمادش عادت کرده بود برگشتم... نبود... حنر  کیسمت ِ عطره الل به

 ظاهر شه..! چرا؟؟؟؟ خواستی... فقط نمنهیشاه دونستمیادغام شد... م گی یقدم ها  ِیقدم هام با صدا یصدا

 ...پله ها به حرکت دراوردم یاعتمادم رو رو  لرزون و ی   یپاها

 ....افتادم د یبا حم میروزه خاستگار  ادهیچرا! اما  دونمی...نمکرد یم تمیوار اذ وانهی قلبم د ِیصدا

 ....شده م تو ذهنم اومد نی عقد ِ نفر  ِیسفره  ادهیچرا! اما  دونمینم

 ...دت   چرا! اما دلم شور م دونمینم

 ...اجازه وارد اتاقِ  حسام شدم چرا! اما ی   دونمینم

 روبه رش  ِمن نشسته بود چشم دوختم، به سمِت مبِل خایل ِی که روبه رو   ینکردم، فقط به مرد اتاق توجیه ِی نما به

 ....رفتم

 ....طور دلشوره داشیر   نیبهم بدن و چقدر بد بود ا ارو یخت  ِ دن نیاالنه که بدتر  یگار نشستم که ان چنای  

 خوب؟ _

 ....گذاشت  ت    م ِی چشمش برداشت و رو  ِیرو رو  نکشیع

 ... در بلند شد ِیبه سمت ِ جلو برداشت...صدا گذاشت و هجویم  ت   م یرو  دستشو 

 ...خودشو به در رسوند ت   پشِت م از 

 ...تو پش ا یب _

ت ِ سف یر  هیتو چهارچوب در با  ی    شاه ِ ی چهره  ....دهیخم با یتقر  یو قد دهیژول یموها د،یرسر

 ...بودم دهی نشن ِیمنتظره حرفها من

ه؟ نجا یا ی   بگ شهیم_  چه خت 

 نیبه ا نو یا تونهیم چه کیس عن  یطوفان خوردنو داره؟  نیعشق ارزش ِ ا عن  یبودم؟  دهیند شکیل نیرو ا ی   حاال شاه تا 

 اره؟یروز درب

 ست؟ین داتیتو چرا پ ؟ی   شاه_

 ...و دستهامو تو بغلم گرفتم یی   مند رسمو انداخت پا گله

 ...یبشنو  یخوایم چ   فهیمیم پروانه جان صت  کن   _

 ....دمیکش  ینگفتم فقط نفس ِ صدادار  یت   چ

 ...نشست  خایل ِی مبل دو نفره  ِیمن نشست...حسامم کناره من رو  ِی درست روبه رو  ی   شاه

 ....کردیرسشو هم بلند نم ... حنر کرد یاصال نگام نم ی   شاه
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کنه، فقط   قیرو به ذهنت تزر  یقابل ِ باور  ت  غ هت   چ ا یتورو ملتهب کنه  ستیحرفها قرار ن نی ا ِدنیپروانه شن ی   بب _

امه یت  بگ یمیبعدش هر تصم یو تا آخرش گوش بد به من اعتماد کن   هیکاف  ...قابل ِ احتر

ق بود یصدا
َ
 ....ع

شد ..  د یش پشت در ناپد هی... ساستین ی   شاه دمی.... برگشتم ددمیدیرو نم ی  بود جا یی   از کجا بود؟ رسم پا صدا 

 ....بلند شدم برم دنبالش که حسام دستمو گرفت و منو رِس جام نشوند

 ....شدیتو ذهنم مدام تکرار م ی    مسلسل ِ نداشیر  ِ شاه ِانهدام

 مثل قبل ازش آرامش خواست...؟ چرا؟ شد یشده بود؟ چرا نم یجور  نیچرا ا ی    قلبم تاالپ تولوپ بود... شاه ِیصدا

 پروانه؟ _

 ...در حالِ  انفجار بود....رسمو باال کردم رسم

 رو؟؟؟؟؟ قنر ی چه حق ِاد یاما فر  د،ت   م اد یحسام فر  ِی چشمها

  ی    شاه ِی)) بابا منو عیل _
 

به مادرم  یلیخ خوندم،یکه اون رفت جبهه من درس م  زمای   م،یباهم بزرگ شد (( از بچگ

 یبه مردم رس شتر یبتونم ب ینطور یکه درس بخونم تا ا  کرد یم کمیاضار کردم بزاره برم اما اون نزاشت و مدام تحر 
 

 دگ

و  ی   سالش بود اما شاه 7رو داشیر  و اون  ستهیسالش بود، شا 30 ،رفت که عیل  یبرسونم... روز  یار یکنم و به ملتم 

... وقنر  خدا  شیسالگ 30 فوقم برم خارج از کشور...تو سن  ِیبرگشت من درسم تموم شده بود و قرار بود برا نداشیر 

رو  ی  جاخونه  یوارهایکه بعد از برگشتنش به جز د  یداشت... طور  ی  ایمی ش ِیص  یبهش داد... اما اون مر  نو یشاه

ر ... به جز اکسد یند  ....زو حس نکرد یت   چ  مصنویع ِنت 

 هی که سایل  ی  ... کساکردنیم شتر یشو ب کیس  یرو داشت که  ی  ... کسایا گهید هت   تنها زن و بچه شو داشت نه چ اون

 فاتحه ش  ِیجنازه ش... فقط برا عییتش ومدنیکه فوت کرد ن  میباورت نشه اما وقت د ی... شادنت   بارم بهش رس نم

 ....زشونی رفیر  ِ عز  ِباتقطره اشک با هی  ِخیر  یرفیر  بدون ِ ر  کمیاومدن و ش کیش

 ن  یغر  یلیکه شوهر کرده بود و رفته بود آلمان... اونجا خ  ستهیسالش بود... شا 10بچه بود، تنها  ی   رفت شاه وقنر 

 رس سخنر  د یکش
ر
 ....ی   بود... اما شاه اما از اولشم دخت

 ...دادیبد م گواه ِ  دلم

 :دمیپرس دهیبر  دهیبر 

 ؟چ   ی   شاه _

 ... حرفهاش بودم ِیدر سلطه  کامال 

 ...لگدش تو صبح ِ امروزو به پهلوم وارد کرد ی   اصغر اول عیل

شکمم به  د یفمیاصال نم ؟بود چ   د ی... حمکرد یحس م بود، به خوی   ی   خوردم... حسام حس نکرد... اگه شاه تکون

 ...شده...زنونه شده با یکف ِ دست بزرگ شده ... برامده شده.... ز   هی  ِیاندازه 

باهاش حرف  یلیخ از روانشناش اشتمت   و براش م روای   یکه من جلسه ها  یبود... طور  ت  گوشه گ  یلیخ ی   شاه _

پدر باشه، شوهر  د یبا نکهیپدرش، به ا  مادرش به ی   ِی نگاه ها ِونت   تهران و داخلش، از درون و ب ِونت  از ب دم،ت   م
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به  ت   بفهمه همه چ د یبا نکهی خراب ِ مادرش باشه...به ا ِیااعصاب ه نی ا ِی جهیباشه، فرزند باشه، نوه باشه، نت

 نکهیبه ا سونتش،ت  نم ی درد و ناله کردن به جا ِیراه ها نیبدونه ا د یبجنگه، با د ی داشتنش با ِیو برا ستیدستش ن

 طور چ نکهیاز کارهاش ... ازا شدمی... منم متعجب مآروم شد، اما به سخنر  ی   ... شاهستیو سخت ن تونهیاون م

... گفتینم یت   عادت بده.... اولها به من چ شیشوهر  مادرش و به ی   تونهیچطور م خونه؛یچطور درس م خنده،یم

سیمن نم یاصال راستش و بخوا   ی   ... چون همدمیت 
 
 ....بود از یبرام سوء امت خوشحال بودنش در حد کاف

  تو 
 
درس هارو.... و من، مادرش،  کرد یخوب رد م یلیخوند.... خ بود... جهیسر  ستانت  کالس ِ دوم دب  سن ِ پونزاده سالگ

 ....تیوضع نیخواهرش خوشحال از داشتنش در ا

 :نکهیا تا 

 ....دیکش  قر ی عم ِنفس

 ...کردیچرا درکم م دونستمیکه حاال خوب م  ن  یبه در بود، منتظِر اومدِن شاه نگاهش

 ....افتاد ر یمات موند، گچ شد و دوباره به ز  نگاهش

ش رس بزنه، منو پ یهفته ا هی  ِیگرفت برا  میشب مامانش تصم هی _ گذاشت و   ی    شاه ِ شیبره آلمان به دختر

 ....رفت

بودم  دهیخواب ی    شاه ِ شی، من پ ِگیبا روز ِ تولده طرف ِ حرفش  دونمیهمون شب ِ اول، اواخر آبان که حاال م درست

 ....خورهیداره تکون م دمیمحسوس فهم یلیکه خ

 خوی   یتو خواب نشونه ها گیت   اونم ف یت  خود درگ دونستمیگرفته بودم خوب م  اد یکه   اما با علویم دمیترس اولش

تکون داد..لبهاش تکون خورد....با  ی... رسشو چند بار  د یشدم... از رو پهلو به شکم چرخ قیباشه....بهش دق تونهینم

جمله رو چند  ی   " دوباره بخون فرشته" هم د ت   .. بلند داد مداد یم لی خودشو تحل ِیفقط انرژ  ختیت  که م  ی  عرق ها

کردم...نگاهش   دارشیقطع شد.. نگران روش هجوم بردم و ب یا هیثان ینفس هاش برا یصدا نکهیبار تکرار کرد تا ا

 ....نبوده ا یهم رو  نها یاون اصال خواب نبوده و ا نکهیا ا یمن اون فرشته باشم و  نکهیزده بود مثل ا جانیه

 هیچه خت  بود تو خواب و اونم با گر  دمیو بهش برگردوندم، ازش پرس یو با آب خنک انرژ  اوردمیبه روش ن اولش

 گهید دونستمیخوب مالتماسم کرد ولش کنم، حالش مساعد نبود رهاش کردم و به حال ِ خودش برش گردوندم 

هیخوابش نم  ته گلو که به شکل ِ سکسکه  ِیهق هق ها ا خوندم که ب نقدر یخوندم ا ی  آروم براش الال ی   واسه هم ت 

مودار با  یمحبت از جانب ِ اون دستها پدره، ی   ی   دونستمیپناهه، م ی   دونستمیدراومده بودن خوابش برد... م

 ....شب واسش پدر باشم هیکردم حداقل واسه   سیع ی    و نداره واسه هم ِیت   پ ِیپرزها

 ...شب طمعِ  نداشتنش رو نکشه.... آره من اونشب کنارش بودم هی واسه

 ؟؟؟مامانم؟یمامان پر  _

... لبخند زدم... به می زندگ ِی تک ستاره  ِیاز صدا م،ی شباهنگ ِ زندگ ِی بهار.... از صدا ِی لذت شدم از صدا ِغرق

 ....به عرض ِ لبعمق ِ دهان ، 

مو م دونمیتو من م اد یب خواستیم که التهاب ِ نفسش به در   اونم درست پشت در زمای   ی  وت  اما ن شناسم،یدختر

 ....جلوشو گرفت کرد یو از اون به من رسوخ م خورد یم
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 ....سخت نبود حسام حرفهاشو ادامه داد اد یبا اون شخص که حدس زدنش ز  همگام

و پژوهش با  قیبهش اعتقد نداشتم، اما با تحق لی صادقانه دچار شده بود... من اوا ِیپروانه اون به خواب ها _

 ش؟یتصادف کرده بود تو بچه گ ی   شاه دوی  یداره.... تو که م قتیکه حق  دمیرس جهینت نیبه ا لیو تحل یروانکاو 

 .....رسمو اوردم باال متعجب

 :دمینال دهیبر  دهیبر 

 بوده؟ ن...نه...!ک..گ _

رمه هاشو تو هم قفل کرد  تلچ   ِلبخند 
ُ
 ...زد... ِسگ

 ....گشتهیسالش بوده و از مدرسه برم 7 وقنر  _

 ...شدم ناراحت

 .... خب ادامه ش؟الیه مت  بم _

 .... من استفاده کرد ِیکنجکاو   از 

بِ  پ  د یدیرو تو خواب م  شخیص ِیایرو  ی   که شاه  روز ِ اویل دوی  یتو نم _ ... خوند یفقط م ی    شاه ِیانو یکه با ض 

بود...بعد از اون خواب ها تو بچه  دهیند کمیاز نزد باورت نشه اما حنر  د یبلد نبود، شا ی  انوینو آموزش ِ پ چیه ی   شاه

 
 

نداره، ممیشیو ماهم غرق ِ لذت م نوازهیم قشنگ میلیخ نه،ت   نحوم م نیرفت کالس و به بهتر  گ : گفتی...مادرش خت 

: تو وبالگم گذاشته بودم که همه مسخره م کردن و گفتیم شه،ینم دمیعا یت   بگم به جز مسخره کردن چ به هرگ

گرفت عمق ِ   میآبان که تصم 28...روزه خوردمی....و منم فق تاسف مهت  خ یدیخواب د ،حاچ   د یگفیر  چرت پرت د

  15... گفت که از سن ت   داشته هاشو بگه... گفت از همه چ
 
که با لباس ِ   نهیبیو م ی فرشته ا ِیایمدام رو  سالگ

 کنمیبهش التماس م ... اما هرچ  ارهیبه حرکت درم انو یپ ی چکش ها ِیو دستش رو رو  اد یم د ی باال بلنده سف ِماکیس

به استادمون که پروفسور علوم ِ ماورا  شهینم.... باورت نمیفرشته مو بب تونمی.... عمو سختمه نمنمیبیصورتشو نم

خودشنو نشون بدن و  قتیتو حق کینزد ا ی صادقانه وجود دارن فقط دور  ِیاهایبود نشونش دادم و اونم گفت رو 

 زن ا یرو  نیساله داره با ا 7از  شینکرده باشه اما خودش متوجه نشده.... پروانه اون ب ارتیاونو ز  ی   چه بسا شاه
 

 دگ

اون  نالهیاون فرد از غم هاش م وقنر  کنه،یو سکوت م نهیبیخودش م ِی سال اونو روبه رو  7ره بعد از ...اون داکنهیم

 نو؟یا فهیمی.... مدهیم شیفقط با سکون دلدار 

کنارم، شونه به   ز یدرست مثل ِ پرو  ،یبه من کمک کرد یلیتو خ نه،یبرات و غمتو نب هت  خواهرت بم ،ن  یشاه مت  بم

 ....یز یبعد از پرو  میتو تنها برادره زندگ ،یو بهارمو بهم داد شونه راه رفنر 

 .... آخر ِ حرف ِ حسام ِی... بندهااما 

 بدونم؟ د یمن با نارو یبه من داره؟ چرا ا چه ربیط نا یبودم و منگ، ا جیگ

 ...اه

 ....کردن  ی  واژه ها هم آوا دوباره

 "...شنوهیپروانه بفهم اون درداشو م "
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 " ...دهیم شیپروانه اون فقط با سکوت دلدار  "

 ....فکرم برام سخته ...! نه حنر نکنه

 دنیبعد به قلبم فرمانِ  کوب یت  بزار جون بگ زم؟یعز  سوی  ت  به گوشم م شو یمامان... چرا لخته گ ت  اصغرم آروم بگ عیل

 بده... باشه جان ِ مامان؟

 ؟؟؟؟چ   عن  یسکوت ِ حسام  نیا

 ه؟یشده؟ اما واقعا سخته...؟ اون َش..شخص ک چ   دونمیم...من..نم _

 ....قرمز شد... گرم شد حسام

 .... قصه ها... دستهاشو تو بغلش جمع کرد ِیها  آدم عصن   ِی   شد.... طرف ِ پنجره رفت... درست ع بلند 

 ....ی  تو _

 ....دمیخند

 ....کیت  ستیه ،عصن   بلند،

 ....سمت ِ حسام برگشتم به

 ؟کن  یم شوچ   _

 ....به چپ و راست تکون داد رسشو 

 !......به ...من... عالق              .....نه...! پروانهی   ...!...شاهعن  ی نیا

هت
ُ
به ها ی  نارسا ،ی   سنگ ب شدن به  ر ی بچه م، همه و همه باهم رساز  ِی کوبنده  ِینفس، طوفان ِ رسد ِ درد ِ شکم، ض 

 ...وجودم

به وارد کردم... در به شدن  ت   م ی... رو ارمیدارم کم م دمیم گذاشتم، خواسته م نفس بکشم د نهی س ِیرو  دستمو  ض 

ستیکه برادرانه م  شخیص دم،یو د ی   ترم شاه مهی ن ِی مژه  ِیباز شد... از کناره ها و مردانه به من مبتال شده  دمشیت 

 ....بود

 من ...؟ هیلبر ع د یبود؟ دروغ بود؟ تله بود؟ چرا بود؟ چرا با یباز 

به نه  !...یبرام سخته.... پاشو پر  نینگذشته بود...! تحمل ا یچند د ی حم ِی...! از ض 

 ...دمیکش  اد یفر  درونم

 .... م تون                   ینم

 ....داد زدم درونم

 ....    م تون                   ینم
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م بود؟ عذاب  تر  که بهش   یسال، با اعتماد 7  ِبا اختالف ِ سن   ،بود؟ پشه گشد چشمهام.... گلگون شد چهره م... رسر

به  نیکردم بدتر   ...رو به من روا داشته بود می دوارن ِ زندگ ِیض 

 ...کردیم داد ینفس هام مقطع بود... هنوز رگ هام رسد بود، هنوز گلوم ب هنوز 

 ....دمیکش  اد یزورم فر  تینگاهش رو ... به چشمهاش وصله بسته م... با نها خواستمینم

 .....                   ایح ی   _

 ....بلند تر از من زد یادیفر 

 ....ست             میبه هللا ن _

 .... گلوم باز شد... دم و بازدمم به هم قطعه خورد ِراه

 .. ..ش                     رم ی   _

 ....ستمی رست ن ِیباال یبه خدا _

 ت   م یشدن، چشمهامرو بستم، دستهامو مشت کردم، رو  ما یشد، هم س گی ز یباال رفت... چهرهش با پرو  دستم

 ...فرودش اوردم، آخم باال رفت.... ابروهام تو هم گره خورد

 ...به سمت ِ حسام روونه شد جیهام تند شد... صداش مبهم و گ قدم

 ...یانتخاب کرد و  ت  مس نیبدتر  نبار ی... عمو ایاون کرد تو منو ی   _

 ... طوفان ِ وجودم مبارزه کردم ِ تیو بستم، با نها در 

 درد ِ استخون هام درونم رو به  ِیپرت کردم که صدا اطیاز ح ونت  کوبنده دره ساختمون رو بستم و خودمو ب  چنای  

 ...دیکشیشعله م

 ....کردن... بد  ت  رو بد تعب میبودم، دلشد بودم.... دلگرم داشتم، عصن   خشم

 .... کوچه رفتم ِیانتها تا 

 ....رفتم ابونی خ ِیانتها تا 

 .... چهار راه رفتم ِیانتها تا 

هیو   ...نشد تمویم بمی ج ِی ت 

ها پوزخند    چوقتیاما من ه ،ی امروز  ِیزدم.... مثل دختر
 

انگ   چوقتینکردم، ه دختر
 

 نکردم.... من مادر  زنانگ
َ
نکردم  می

  هینبودم... مثل  میتو زندگ ی..اصال من کاره ا
 

 دنمی نفس کش ِخی    برئه از تار  نیکردم و حاال ... در ا  رباط کار کردم، زندگ

 ....شمیم دهیکش  یعشق ِ پش  بیبه سل نطور یا

 !.......! نکنی   رو ندارم.... نکن شاه یروانکاو  نیتحمل ِ ا من

 ...رو دشی د ِی جلو  ِیایباور نداشت رو  چشمهام
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 ....... موج.... ساحل... آرامشا یدر 

 ....به اون منبع آرامش سوند ت  جونم اعتماد کردم.... منو م  ی   ِیپاها به

 ...دمی.. آروم نالکرد یم ی  صدا .... دهنم ی  کرد یم یقرار  ی   ذهنم

 ....ایسس...سالم... در  _

 ..... راه ِ خودش بود و من ِدر ی   یابدساحل ِ  نی ا ِیباال ی   سکو ِیرو  بود... هر گ شلوغ

با همه  د یبا شهیشد اومدم؟ چرا هم چرا اومدم؟ اصال چ   دمینفهم شهیشده بودم... مثل هم دهیکش  نجا یراهه به ا ی  

... دوباره زاده ا یب ا یبه دن ینگاهم با همه به افراد فرق کنه... پر  د یراهم از همه جدا باشه؟ چرا با د یفرق کنم؟ چرا با

 ...شو

 !...                     شهینم _

 ...نبودم از پشت اومد.... من که منتظره کیس ی  صدا

 !....هیک  د ت    قدم هاش داد م ِی عطرش، تند ِی... بو برنگشتم

 ...پ...پروانه_

 ممییچند ماهه از آشنا نیابه خودش گرفته....تو  یا افهیچه ق دونستمیپشتم به چهره ش بود اما خوب م نکهیا با 

 ....شناختمشیخوب م

 ....برنگشتم

 ...گفتم  فقط

 ...تو _

 ....قطع کرد حرفمو 

 ...له تر نیشم بعد تو بگو.. لهم کن... از ا نگو... من پرم بزار خایل یت   ! چشششششیه _

 

 

بزرگ  چوقتیخاک بر گوره تو پروانه که ه یبه وجو اومده.... ا نمیبلد نبودم... الدم ا .... من که عاشقر د ت   تند م قلبم

 ....چوقتی... هینشد

 ....که از مشک ِ چشمهام رُس خورد   اشگ ِیقطره  ی   سوخت.... اروم و البته با دغدغه....اول چشمهام

 

 

 اری یام ا من از شب شایک نگهت  تبسم نقش ن "
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 رو تماشا کن منو دست غزل بسپار طلوعم

 "تکرار نیلکنت از ا نیکن از خواب از ا  هت   پاک منو 

 

 

  یمن... من تو..رو... باز  _
 

بودم... بابا نداشتم، مامانم هم  خایل ندادم... من به تو ه*و*س نداشتم... من از بچگ

  یبا هواها ستمیبابام بود هم مامان... من بلد ن
 

ا زندگ ا حرف بزنم فقط به خاطره  ستمیبلد ن کنم حنر   دختر با دختر

  ی   رشته مه که باهاشون آشنام...پروانه اول
 

 دمیدستهاشو از ترحم نبوس چوقتی من مامانم بود....من ه ِزِن زندگ

 ِ  زن ی    افتخار تو بغلش فرو رفتم... پروانه من تورو اول ِیاز رو  شهیهم

 .....خفه شو _

 

 

 وارید زندان ی   نیرها کن آرزوها رو از ا "

 شد تینها ناباور چه دردآور سکوتم ی   چه

 " عشق ما دچار رنگ عادت شد نانهیغمگ چه

 

 

داد  دمیکه فهم  یروز  د یشد ... با اد یکنم.... سکوتم ز   ونت  زندان ب نی.... بزار آرزوهامو بگم.... بزار دردمو تو اشمینم _

 ....دمت   م

 ...برگشتم

 ....... دستِ  خودش نبودگهیبود د قلب

 ....اشک داشت، چشماش درد داشت چشمام

 .....ینامرد تو مثل برادرم بود _

 ....شد خم

 ...شمیمن عاشقانه برادرت م _

 :زدم داد 

 ....موی  یبهار م ی  تا ابد برادرمو دا نامرد تو گفنر  _

 ....دو زانو افتاد یرو 
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 ....مونمیتا ابد عاشقانه م _

 :دمیکش  اد یفر 

 ....پست فط  هیتا  _

 ....انداخت یی   رو به پا نگاهش

 یعاشقو... من گناهم عشقه، دردم عشقه... فقط چون بزرگتر  هی  ِیموها ی   عاشقم... بب هیپروانه... من  ستمین _

 ....بخوامت د ینبا

 : چشمهام داد زدم ِچ  ی گرمش با  ِ یشمرده تو چشمها شمرده

 .....خوامی. نممن.... تو.... رو...  _

.... اونا که دلم مطمئنا با رفتنم هواش رو شد یکرد... اما به من لبخند زد... از اونا که دلم براش تنگ م  هیگر   چشمهاش

 ....کردیم

 .... نشو...من به تی...تو اذخوامی جفتمون م ِیاما من تورو اندازه  _

شدم... لبم تکون  قیقدمش... عقب نرفت... ثابت موند... به چشمهاش دق ی.... روبه روش... پا به پاکشینزد رفتم

 ....دیاشکم کش یلبم فرود اورد، رو  یخورد... دستشو رو 

 :دینال

 .... شر  ی   شاه ی   ز یاشک نر  _

 .... هولناکم متوقف شد ِیلیبود که با س دهینرس انیجمله ش به پا هنوز 

 ....دیکش  میلیس ِی  جا ِیرو  دستشو 

 .... گونه ش قرمز شد ِی حلقه م رو  ِیزد... جا قیعم یخندلب

 ....شد قیچشمهام دق به

 ....لرزهیاون نگاه ها که ته قلب م از 

  ِیادگار یچه  _
 

 .... قشنگ

 .....بود ی    من و شاه ِی    ماب ِیجمله  نیآخر  نیا و 

  ِی دردها ِونی....شمرده شمرده و آهسته.... اندک اندک مرفتم
 

 ... مشتکرم با زندگ

حس ِ من به  شهیبود مثل هم نانیاحساس نبود اطم نی آخر برگشتم.... احساس کردم شکست.... نه ا ِی لحظه

 ....."نانی" اطم ی   شاه

 ....بودنمو بستم ی   شاه  ی   ِرخت

 ...میخوردیاون خوب بود، اما ما به درد هم نم کنمیم اقرار 
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 .....ه                 رگز

 " ی   شاه "

 ((  آهنگ ِیادامه  ))

 

 

 صدا مرده ار ی یامشب به تو رو کردم ا "

 من شام دل آزرده ی  صبح دل آرا تو 

 یخاطره جار  یبه تو رو کردم ا امشب

 " یدار یوار من شبنم ب ا یهق هق در  تو 

 

 

  نی ا ِونیبار م نیآخر  یرفتنش رفتنه برا دونستمیزدم... م صداش
 

 ....خواستمش شلویع

 ....پروانه _

 ....ستادیفقط ا برنگشت

 .... ساحل داد زدم ِینگاهم رو  با 

 ....تولدت مبارک _

 ....رحمانه رفت ....ی  برنگشت

 ....ختیگر   سنگدالنه

 ....و تنها گذاشت و رفت شد یم ی   که از آرامشش رستارس آرامش نش  کیس  نو،یشاه منو،

 .... دو زانوم خم شدم ِیرو 

رفت.... من شکست خوردم...اون منو خورد کرد... اون منو نخواست... اون به من  راحنر  ی   رفت.... به هم پروانه

 ...زد حرمنر  تهمت ی  

.... من ... دلم... روحم... صدام خواستیکه اون م  یت   اون چ خواستمی... من نمگفتیکه اون م  یت   نبودم اون چ من

 ....اما اون پشتش رو به عشقم کرد دمیعشقم نالکردم... از دردام و   جیرو براش بس

شد و اون فرشته  ت  درست تعب ومد یکه تو خوابم م  عشقر  عن  ی... د یلرز ی... چرا دستهام نمگرفتیم نم هیگر   چرا 

 رفت....؟

 ....یداغدارم کرد پروانه
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 من از بند نفس جستم حسابم با خودم پاکه "

 سکوتم گرده بر خاکه ادمیگود فر   ونیم

 یت   باور پا یزخم تازه کم دارم برا هی

 ت   پره یآباد نیاز ا مت  کن که دلگ  خرابم

 " امن آغوشم صیکن حر   یار ی هیتا گر  منو 

 

 

از  ی.... امروز زاده شدی من خوش اومد ِیای.... امروز به دنی من.... تولدت مبارک.... امروز متولد شد ِی پروانه

 بابات ،یخواهرت طردت کرد و منو انتخاب کرد ،یکه طردت کرد و تو آغوش ِ من فرود اومد  یبطن ِ مادرت... مادر 

... 

 ....و من غم دارت تا نبودنت ... تو رفنر راحنر  ی   ... به همیخودم که خواستمت طردم کرد اما 

 

 

 فراموشم ا یهمه دن ادتیمنو بشناس که از  "

 صدا مرده ار ی یبه تو رو کردم ا امشب

 من شام دل آزرده ی  صبح دل آرا تو 

 یخاطره جار  یبه تو رو کردم ا امشب

 "یدار یوار من شبنم ب ا یهق هق در  تو 

 

 

ت ب یر  هیاز رسما... با  دمیلرز یم .... هنوز شد یم دهی ماسه ها کش ِیبودم... بازوم رو بغل کردم...شلوارم رو  ونت  رسر

 .... عشق شکست ِگیپش به بار  هی دنیاونهام د رسو صدا... حنر  ... مشکوک، ی  کردنیکه بودن نگاهم م  مردیم

 

 

 صدا مرده ار ی یامشب به تو رو کردم ا "
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 من شام دل آزرده ی  صبح دل آرا تو 

 یخاطره جار  یبه تو رو کردم ا امشب

 یدار یوار من شبنم ب ا یهق هق در  تو 

 " به تو رو کردم امشب

 

 

 پرپرت  ِی... کاش عمو حسام پروانه خواستمتی... کاش برادرانه مکردمی... کاش صدات نمرفنر  صدات کردم ویل امروز 

با پروانه " عوض  ی   و شاه ی   مثال ِ " کبوتر با کبوتر باز با باز" رو با " پروانه با شاه نیا تونستمی...کاش مکرد ینم

 ....کنم

 !.....      کاش                      

 " پروانه "

 

 

 ....تا حاال مچاله شدن رو تجربه نکرده بود د یرو که شا شد... مچاله کردم جووی   تمام

ش بودم.... من،  یکه هم سن ها  کرده بود... من، کیس  دا یکجارو کج رفتم که اون احساس به من پ  من خواهِر بزرگتر

 ....از فکره شوهرم به اون پناه برده بودم ی   رها ِیکه برا  کیس

  شکستنش؟ کشیر  ِ احساسش؟ نابود کردن ِ جسم و تنش؟ ِمتی؟قمنر یاما به چه ق کردم،یتمومش م د یبا

بود کهروزه  بود.... اون تنها کیس ادشیبود که تولدمو  ...! اون تنها کیسیبرد ی   تو اونو از ب ؟؟؟یکرد  کار یتو چ یپر 

 .... خودش دوست داشت ِیبود که پروانه رو برا مونده بود.... اون ...اون...اون تنها کیس ادشی شدنمو  ختهیبرانگ

  ِیدرست مثل صفت ِ خودت برا نهارو،یبهتر  توی  ی.... تو مشناختمتیکه تو عمرم م  یبود جووی   نیتو بهتر  ی   شاه

 !...خودت دست و پا کن  

 ....شیبسپار  به دست ِ فراموشر  که فکرشو کن    یت   زود، زودتر از اون چ یلیخ توی  یاحساس ِ زودگذرم که م هی من

 ...دیطول نکش یلیبه سمِت تهران خ ن  یکردنِ  ماش  هیحسام و کرا ی بهار از خونه  ِبرداشیر  

 ...اراده منتظرش بودم، ی   من

 ....میهر برادر باهم باشو مثل خوا ا یمن اشتباه کردم... ب ،یبگه پروانه تو از من نبود ادهیداشتم ب دوست

 .... من ذهنمو پر کرده بود ِیبودن ِ تمام ِ فکرها وایه اما 

 ...شدیم دهیبهار کش یها دست
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سیم سوال  ...اما من ناشنوا بودم د یت 

تو  می.... من تنها شده بودم... مثل روزه اول تنها با بهار... تمامِ  بهاره زندگدادمیجواب نم نمیمی س ِیبه سوال ها حنر 

 ....به هوا پر زد و رفت می تو زندگ ِ نارنچ   ِیشد و به برگ ها یت   پا ی   چند ماه همراهِ  با شاه نیا

 !..حاال

 !..نجایا من

 !...تنها

 !...رسد فصیل یدر آستانه ا زی  

... از ادب د ینفهم یت   چ تشیدختر که از ترب هیخانواده... فقط به  .... ی  یشوهر  ... ی  ندهیآ یها شیبا تشو  همراه

 ....نداشت کردنش سهیم

 ...نبودم، اما قدم گذاشتم.... مطمی   نبودم، اما وارد شدم، مطمی   نبودم اما رسمو باال اوردم مطمی   

 ...خونه م زل زدم به

 ....بود د ی منو حم ِیرایکه از روزه اول پذ  یا خونه

 ...بود د یکه از فصل اول بهاره منو حم  یا خونه

مت حموم؟ یایمامان م_  بت 

 ...کرد  ت   حلقه شده ش تو هم گ ِیخم کرد... موها رسشو 

 ...نه _

 ....ترم کرد زونیآو  زونش؛یآو  یلبها

 ....طاق بود طاقتم

بار به عنوان ِ مامانش  هی  ِی روشو برا ِی جلو  ِیمجسمه  نی... کاش اکرد یخسته بودم... کاش بهارم حداقل درک م من

 !....... کاشکرد یم... درکش کرد یقبول م

 .... خونه رو قفل کردم ِیشدم... درِ  ورود بلند 

 ...بلند شد فونی آ ِیصدا

 ...تیباشه و بگه من داداشتم، حام ی   شخص ِ پشت ِ در شاه خواستیمن برگشتم...! چشمهام م دونستینم کیس

 ....شدن ِ استخون هامو حس کردم ختهیلباس ِ درجه داره پشت ِ در فرو ر  دنهیباد اما 

 بله؟ _

 ؟یت  خانوم ِ ام _

 ...بله _
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 ...یی   پا د یار یب فیتشر  _

 .... قبیل ِن  یب شیبه رفتارهام عادت کرده بود... ناهنجار و بدون ِ پ گهیتو اتاقش بردم....د بهارو 

 ....رو نشونم داد.... به شغلش مطمئنم کرد ی  شناسا کارت

  نجا یا د یتونینم گهیبگم شما د د یون شدم.. امابامزاحمت د یبخش _
 

 !ی   کن  هیتخل د یو با ی   کن  زندگ

 ...رفت... دستمو به در گره زدم جیگ  رسم

 :دمینال هیبرد دهیبر 

 ؟ چرا؟ یین  چ...چ...چ عن  ی _

 ....و در و بستم دمیشد، خودمو عقب کش کینزد کیم

 ...دمیزد ... از پشتِ  در صداشو شن در 

 :گفت

، االنم شما تا  فتوچ یخانوم شوهره شما خونتون رو به آقا _  نی... ای   کن  هیخونتون رو تخل نیماه وقت دار  1فروخیر 

مجبورشدن از راه معمولش  نیدادیچندبار اومدن و شما جواب نم .ارد عمل شن اما وقنر  سیبا پل خواسیر  یآقا نم

 ....استفاده کن

 ....شدیروم باز نم ِی جلو  یدره بسته ا چیه ا یدن نیمن تو ا .... چرا فیر  ت  م شیگنگ و محم پ  صداها 

 !...شناختمشیبود؟ من که نم گ  فتوچ

 کرد؟یم نکارارو یا د یحم چرا 

 کرد؟یبا زن و بچه ش تا م ینطور یا چرا 

  زودگذر بود؟ ِیحماقتش فقط دودها نیا لیدل

 ....خسته م ا یخدا

به ها ی   نقدر یبکش.... من تحمل ندارم.... ا منو   ....کردمیتوجه رها م  بچه مو ی   ِیاحساس شده بودم که ض 

  یچرا...! طاقتم و طاق کرد یبه من نداد ن  خوش ا یخدا
 

 چرااااااا؟ یمرگو بهم چشوند چرا؟ از زندگ

********* 

و به  ی   میم سچشم دوخته بودم با اشاره  لمیاز وسا  خایل ِی چونم گذاشته بودم و به خونه  ِر یکه دستمو ز   حایل در 

 ....سمت ِ خودم فراخوندم

 : گوشم نجوا کرد ِکی دستشو با دامن ِ لباسش پاک کرد و نزد ِیو خاک ها گرد 

 جونم؟ _

سیم د یبودم اما با رسدرگم  ...دمیت 
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سیم د یبودم اما با کالفه  ....دمیت 

؟ ی   ش..شاه _  چه خت 

 ....یی   نگفت... رسشو انداخت پا یت   چ

  ممیازش ندارم... گوش ی..خت  گذرهیهفته م هیرو شکستم  ی   که شاه  یاون روز  از 
 

نخورده که اسم اون روش  زنگ

 خودم تا  ِیبود... از برادر  دهیزحمت کش یلیخ یکنه... دلم در تب و تابِ  خوب بودن ِ حالش بود.. اون برا  ی  خودنما

سال  7  ِیموضوع که برا نی ا ِقتی.... حقاورد ینم دونیبه مرو  یباز  ونکاش...! ا        ی بهارم.... اما..ا ِیبودن برا ی  دا

 ....ستی..نستی.... نستیمهمون ِ خوابش بودم برام قابل هضم ن

 ...برگشت  شن   ِفیبا رس و صورت ِ کث که تو رفنر   یروز  _

 ....دیگرم از اشک شد اما نچک  چشمهام

داد زدم حسام بهارو  ونت  ... من که تو حموم بودم اومدم بفتگیم اهت   لب به حسام بد وب ِر یمرتب ز  د یلرز یاز رسما م _

 ...گشتم نبود  حمومش بدم هرچ   خوامیم ار یب

نه...؟ من ...من  ا یبودن  ی   از جانب ِ شاه ی...! از کجا بود؟ منتظره حمله اد ی اشک ِ چشمهام فرو چک ِیقطره  ی   اول

می...من تند رفتم و حاال به اعماقِ  رفتارهام بو مکردمیم نکارو یا د ینبا  ...ت 

 چ  یگفتم چته ه   دستهاش گرفته... هرچ   ِونینشسته و رسشو م  کرش ِیتا حسام رو  اطیبه ح دمیرس وقنر  _

 ی   که خواست بلند شه شاه  ی   بگردم هم ی   دنبال شاه د یگفت فعال با  گرفتیم داشت شدت م هیگر   نگفت..! وقنر 

 ..شد شیکه دلم براش ر   نداختیدست م اطیح  ِیها زهیداد و افتاد... انقدر به سنگ ر  هیشد و به نرده تک اطیوارد ح

.... من از خوب بودنم هی.... نگو خواهر... نگو دوستم... بسه... کافی   مینداشت... نگو س  اشک هام تمویم ِالبیس

 ....و شکستم... تا ابد عذاب ِ وجدانش در گرو ِ چشمهامه... تاابد یاونوقت دل ِ تازه شکل گرفته ا دمت   دم م

شهربانو  نقدر یاز چه قراره باهاش حرف زدم... پتورو دورش کردم و با مسکن خوابوندمش.... ا هییقض دمیفهم وقنر  _

سیمن جواب ندادم...م زنگ زد ویل   دمیتر
ر
و  خودتو گرفنر  مهیتصم گهیمطمی   شدم د افتاده... وقنر  بدونه چه اتفاف

دم پ ناز یبه پر  یدی منم جواب نم ِیبه زنگ ها حنر   .... یدر زده تو درو باز نکرد کنه که اونم گفت هرچ    داتیست 

پن نشستم ِ صندیل ِیسست شد... رو  پاهام
ُ
 .... متحرک دم ِ ا

 کرده بودم؟؟؟؟؟  کار ی... من چیی   انداختم پا رسمو 

 کنمینم د ییتا تیزندگ یمن اونو برا یبود... پر  سادهیشکست... اون با مامانش حرف زده بود.. جلو همه وا ی   شاه _

هیسال کوچ 7جوونه... درسته از تو  یلی... اون خ شیکستیم ینطور یا د یاما تو نبا که تو   ی  هات   چ یلیدرسته خ کتر

 خواستی..شهربانو نمیخورد کرد یلیجوابشو بده... اونو خ ز با ی یبا چشمها یشنو یاما از من م دونهیرو نم دوی  یم

 ....گفت قبول کرده  الگ دمیقبول کنه شا

 ....رسمو اوردم باال متعجب

 ....دمی... من حال و روزه اون بچه رو دیدیتو تاوان م بگم ویل خواستمی... نمیپر  یتو بد کرد _

 
 
 ....دیکش  غیج فونینداشتم.. سکوت کردم.... آ حرف
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 !...وارد شدن... خوشحالم که رابطه ها همچنان برپا بودن اما وانیباز کرد ... بهار و ک ی   میس

 .....شکست و له شد د یو نشا د یو نبا د یو شا د یهمه با نی ا ِی   ماب ی   شاه

 ....داره یحد ممیتفاوت اما ی   کردمیتفاوت به حرفاش گوش م و من ی   د یکشیم غیپشت ِ خط ج مامانم

 ...با من نکارو یمامان نکن ا یپر  _

 ...رو روش قطع کردم گوشر 

از  گهید نیا ا یکرده بودن، خدا  دا ی من خواستگار پ ِیبرسونه... هنوز طالق نگرفته برا انینزاشتم حرفشو به پا حنر 

 ...تحملم خارج بود

 :مامانه برداشتم و گفتم نکهی زنگ، با فکره ا ِیصدا دوباره

  یدیم ت  مامان چرا گ _

 ؟یت  سالم خانوم ِ ام _

 ...خوردیپشت ِ تلفن به گوشم م یبم ِ مردونه ا ِی صدا

 :دمیو نجواکنان نال آروم

 د؟ییبله، بفرما _

 ....رفت سالم کنم ادمی حنر 

 ....حرفشو بزنه خواستیمن کنان م من

 .... واژه ها ِی رس هم بند ِمنتظر و اون در ی   من

 :دینال بالخره

 ...متاسفم...شوهرتون تو زندان تموم کردن _

 ...ستادیا قلبم

 :نکردم و داد زدم کنهی مبل ورجه وورجه م ِیبهارم رو  نکهیبه ا توجیه

 رو تم                    وم کرده؟ شوه               رم؟ چ   _

 ...جواب داد شهینم بشینص یت   واکنش از جانبِ  من چ نیجز ا دونستیم انگار 

 ....متاسفم...خدارحتمشون کنه _

 :دمیجون نال ی  

 کجا؟؟  ؟چطور؟ گ _

 ....اوردیرو از خودش درم ی نابهنجار  ِ یو صدا د یمکیتو بغلم...تند تند لبشو م د یپر  بهار 
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_  
 

ک با افراده د امروز، تو زندان رسنگ  ....استفاده کردن  یا گهیمشتر

 ...و قطع کردم کردم... اول گوشر   کار یچ دمینفهم

 ...دمی غرق ِ خواب پر  ِی   میبه س دوم

 ....شکمم له شده بود قطعا ی ی تو  ِیکه بچه   دادمیفشارش م نقدر یبهارو از پشت بغل کردم.... ا سوم

لم داشت سیع ی   میس  ...در کنتر

 !...اما

 ....بود  بد شانیس ِیحرفها بودم... من کارکشته  نیپر زور تر از ا من

 ...دیکوبیوار م وانهیقلبم د ی یصدا

 ....دت   در اونجا تو ذوق م چکشیکه حضوره ه  یجنازه ا هییتش

 ...کس براش نخوند  چیکه ه  یا فاتحه

 .... عذاب ِ قت  براش نخوند ِیدعا چکسیکه ه  ی قت   ِشب

 ....کس براش تاب نداد  چیکه ه  چیتسب

جز  ... تو بغل ِ کیسد یچک وانی اشکش تو بغلِ  ک ِیکه چشمه   ی... بهار د یباباشو ند گهیکه بعد از بوشهر د  یبهار 

 ....باباش، جز مامانش، جز مادربزرگش

 ....بود  خوی   ِیکار بود، نامرد بود اما بابا  انتیبود.... اون بد بود، خ د ی حم ِیها کیس  مجلس، مجلس ی   نیا

 ....بود بود اما پدره خوی   یکار   انتیبود، شوهره خ یبد شوهره

و  کرد یداد م ی   تی دورو اطرافم اوجِ  رضا ِی آدما ِی مامان و همه  ِیاما ته ِ چشمها دمت   خودم زجه م د،ت   زجه م بهار 

  دورو اطرافم غرق شدم ِی گرما ِی   چقدر رسد ب دمیمن تازه فهم

 ...دمی رس ِ بهار کش ِیرو  دستمو 

دوباره  وانیو با عطره ک د یکشی لب " هوم " م ِ ر یو مدام ز  کرد یاز هق هقشو داشت... سکسکه م تو خوابم اثرایر  حنر 

 ....فتت  به خواب م

ه باشه ا یدرسته  وانیکشش ِ بهار به ک  دونمینم  ...نه ... اما فعال به خاطره حال ِ نامساعده خودم بهتر

 !...ی   حسام اومد، خانواده م اومدن اما شاه ومد،ی فوت شوهرمم ن ِیبرا حنر  ی   شاه

 !....نه

 !...منتظر بودم ...اما یلیخ

 !...ومدین

 ...دمیکش  قر یعم نفس
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 ...و وارد اتاقم شدم دمیپوش ی بلند ِکی...تونونت  و اومدم ب دمیکش  ی   رِس پا ِدوش

 ....دی...من و بهارو حممیبا هم گرفت ی  که سه تا  ی دراور  ِت    م ِی رو  ِعکس

 ...دت   موج م ی پر  ِ یتو چهره  که ناراحنر   یعکس ِ عقد کنارش

اصغره؛ خودمم ،   نازم بودن.... اما حاال دغدغه م بهاره، عیل ِیزمان دغدغه م درس بود، دغدغه م دوستها اون

 .... من و افکارمن ِی... همه ... همه دغدغه نهیشاه

اف می   شاه سنر ین شمیم تیاذ  ...کشمیدارم عذاب م سنر ین کنمی.... اعتر

 !....... برگرد ا یب

دارم....  اجی دستهات احت ِی...! خستمه، به گرماا یب ی، فقط برگرد.... جانِ  پر  به هر ِسمنر  ،به هر شکیل ،هرعنوای   به

کنارم بمون،   یو با برادر  ا ی....! فراموش کن عشقتو و با ی.... بی   شاه ا یدارم... ب از یبخشت ن نانی اطم ِی حرفها ِیبه گرما

 ....دارم، به تو و حرفهات اجیمن بهت احت ی   منو جا بده... شاه تیتو زندگ

 !...تو و به

ف نال ِمن  :دمیِمن کنان معتر

 ...." و " آرامشم باش ا یتو و آرامشت.... ب _

م ا ِیبرداشتم، رو  و یگوش  ....کردم، فکر کردم  ستی اسم مورد ِ نشر

ک مورد نظر خاموش م د یلغز  دستهام  "....باشدیاما : " دستگاه مشتر

 ....ختی دستهام گذاشتم... موهام گلوله وار دور ِ شونه هام ر  ِیو ر  رسمو 

به... سخته.... ی   شد یکردم آروم باشم اما نم  ... سیعکرد یم یقرار   قلبم ی   ِیصدا
به پشتِ  ض   کنهیم داد یب یصت   ض 

 ........ اطرافم.....کنارمامیتو دن

 ....جوای   زدم و دوباره ی   دوباره

 ..... متوسط ِ تهران ِیمنطقه از طبقه  هیتو  میمتر  60  ِیاز اتاق تو خونه  ونت  شدم، ب بلند 

 ...بازم به خونه م نگاه کردم مهی ن ِیچشمها با 

 ...ارزون تر... سبک تر نبار ی... اما ایمی قد ِلیوسا همون

شونیب  ....رفت مت   فروخته شدن.... خونه رفت.. ملک رفت... همه چ شتر

 ...فوت کردم نفسمو 

بود  اهیبود .... س بود.... گرم بود اما دوست داشتن   .... تلخ بود اما دوست داشتن  دمیرو رس کش  داغ و تلچ   ِی قهوه

 ....بود .... پرز داشت اما دوست داشتن  اما دوست داشتن  

 .... لبم نشست ِی جلوم رو  ِی قهوه  ِبه تلچ   یلبخند
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 ...دیاز اشک گونه مو رد کرد و تو فنجون ِ قهوه م چک یرد

 ...و تولوپ تاالپ

 ....برس التیبه خ ،یپر  الیخ  در بود اما مهم نبود... ی   ِیصدا

 ....قطره هی

 ....و فکرش ی   شاه

 ....قطره دو 

 ....شی زندگ ِو تبایه د یحم

 ...قطره سه

 .... ش ندهیآ بهارو 

 .... قطره نیآخر 

 ....مردونه  انگشنر  ِیشدنش به واسطه  قطع

 ...باال کردم رسمو 

 ....ی   شاه

 ...شدینم باورم

 ...دمت   اما خودمو گول م خواستمشیکه م  یمرد

 ....خواستمیو م ی   شاه من

 !...آره ا،یبود و رو  خواب

 :گفتم  دهیبر  دهیبر 

 !..ی   ش.. شاه _

 جانم؟ _

 ....ماهش رو هی نبوده ِ  ِتیحکا د ت    چشمهاش داد م ِیگجول بزنه اما گود  شد یپفش کرده بود و م کاپشنش

 :زدم داد 

 ؟ینامرد کجا بود _

 !...... مردمکش کم کم گرد شد.... متعجبد یلرز  چشمهاش

 ینم _
 

 م؟ت  میمن م گ
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به  شتر یب ی قهوه ا ِیچشمهاش قرمز شد و اون گو  یدیتکون خورد.... قسمت ِ سف کهیت کهیشد اون مردمک.... ت تنگ

 ....چشم اومد

 ینم _
 

 رس کنم؟؟؟؟ یو چطور  میآرامِش تو طوفان ِ زندگ من ی   گ

 ....کوبوندمی ستت  ِ مردونه ش مشت م ِی نهیس به

 ...رفت یکرد.... بد موقعه ا  یبه من بد اون

 ؟چرا رفنر  _

 :وار گفت التماس

 ....نکن هیگر  _

 :زدم زجه

 ؟یچرا نموند _

 ...پا خم شد به

 نکن آرومم هیگر  _

 ....مشت کردم دو طرف ِ بدنم گرفتم دستهامو 

 ...! چرا...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یومدیخونه شدم و ن ی   ،یومدیرفت و ن د ی... حمختیبهم ر  ت   ... همه چتورفنر  _

 ........ به خاطره خاطرت رفتمچون خودت خواسنر  _

 ....نباشر  خوامینم گهینرو ... د گهیمن غلط کردم.... د _

 ...زد داد 

 ....نکن و تا ابد نو کرتم هیتو گر  _

 .... لبم شد ِلبخند چاشن   هی لبم جا خوش کرد.... بعد از اون همه زهر خند  ِیاراده رو  ی   یلبخند

بود  هت   روبه روش خ ِیبه صحنه  سادهیهمخونه م شده بود اونجا بود و وا که از وقنر   ن  یمیاطرافم آگاه شدم... س به

 ....ختیت  و اشک م

 ....ی   که با پنبه گوشهاشو گرفته بودن و شاه  یبهار 

 ....شهی سبک بالشو به پنجه گرفت و حاال آرامشش شد... مثل هم ِیپروانه  نوار یکه شاه  کیس

 "....ماهِ  بعد 5 "
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 .....بودم ستادهیبه صورت ِ مامانم ا صورت

 ...بود ی   میبار سکردنمون به اج  آشنر 

 .....احسانا " بود نیاجبار قرآن و قانون ِ و " بلوالد به

 !...من وگرنه

 نداشتم... چرا که....؟ به آشنر  یلیم

از  شتر یاز من چنگ زدن، به دهن ِ مردم ب شتر یداشتم پسم زدن، به آبروشون ب اجیکه به همشون احت  موقیع تو 

شون اعتماد داشیر    ....دختر

 ی   میکنارم بود، س  ی   شاه کردمیم ی  و گدا طیبخش ِ اون مح نانی اطم ِیگرما  خواستم،یکه من خانواده مو م  زمای   اون

 !...کنارم بودن ...اما  وانیکنارم بود، شهربانو و حسام و ک

 ...نبود که که دست ِ نوازشش صورتمو ناز کنه یمادر 

 ....نبود که دست ِ نوازشش موهامو ناز کنه یپدر 

 ....نبود که بغل ِ آرومم کننده ش، ذهنمو پر کنه یخواهر 

 !...و من هم پدر بودم و هم مادر... و حاال د ت   م اد یماه فر  5 نیرو تو ا یپدر  که ی    یفقط خودم بودم... بابهار  من

 .... سن داشت مایه 8به  کیکه برآمده شده بود ، و نزد  شکیم

که عمو   ی... به حرمتِ  شکمم، به حرمت ِ مادر بودنم و به حرمت ِ بهار داشتیبه اجبار برادرانه کنارم قدم برم ی   شه

 ....کردیصداش م ی  دا و گایه

ک ِ تش کرد یم هیآروم تر شده بود... اوال تو خواب گر  بهار 
ُ
اما به مروِر زمان آروم شد و  کشوند یجنازه رو به رخ م عییش

م بهتر بود... وضع ِ خودم همون بودم،   هرروز کنارم بود... شهربانو دو مایه ی   تفاوت که شاه نیبا احاال... از بهتر

شدمو ازش گرفتم، همونجا تو بغلش جار زدم و از کمبودهام  لی تکم ِی روندهرفتم پابوسشو پ نکهیباهام حرف نزد تا ا

 تونستینم... اون مادر بود و باشر  شیحام خوامیو م بخشمشیدارم و م نانیگفتم، اونم گفت من به عشق ِ پشم اطم

 ی   میبه س چندبار  کردنی... اوناهم اشتباه مکردنیو حسام از هم فرار م ی   میبه آب شدن ِ پشش چشم بدوزه... س

 .... پا بزاره ِر یغرورشو ز  د یحرف زدکه اون مرده اون با نیگفتم اما هربار از ا

 نکهیو من برافروخته فقط به خاطره ا ستی تو مناسب ن ِ یبرا ی   شاه کنهیو به من امر م ستادهیمامانم روبه روم ا حاال 

 :ست  کردم و گفتم نهیپش و شناختم س نیسال خوب ا هیبه  کینزد نیتو ا

تو اوج ِ درس خوندنم تو اون  م،ی منه.... مامان شماها منو تو اوج ِ جوون ِی شما برا ِ یبهتر از انتخاب ها یلیخ _

 خوامی.!!!!!!! حاال رفت هم خودشو بدبخت کرد هم منو... اما حاال م.. تونیواسه انتخاب ِ عال ونت  ب نیدیدانشگاه کش

 
 

 ....کنم واسه دلم  واسه خودم زندگ

 .... صورتم فرود اومد ِیباال رفت و رو  ی مادر  ِدست

درک  ... اونقدر گرم که کوه ِ پشتمو به خوی  ستاد یبگه پشتم محکم ا یت   چ نکهیروبه روش قرار گرفت و بدون ِ ا ی   شاه

 ....دمکر 
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 ....گرفتم  یانرژ 

 ...نیهمه سال بدبختم کرد نیا نکهیا یاز دستمزِد من برا نمیخانوم... ا یدستت طال مادر  _

 ...برگردوندم رومو 

سکوت  د ی حم ِی   مردونه نه ع ی   تف کرد و رفت اما شاه ی   تو صورت ِ شاه دنت   همه دم م شیکه از مهربون  یمادر  اون

 .... نگفت یت   کرد و به خاطره من چ

  دلم
 

  ِغش رفت، نه به خاطره کارش فقط به خاطره بزرگ
 

 ... دلش ِ روحش و انعطافِ  سنگ

 ....حرفها بود نیبا محبت تر از ا اون

 ....روبه روم قرار گرفت ی   شاه یاز رفیر  ِ مادر  بعد 

 ....تو دستهاش گرفت دستمو 

 پروانه؟ _

به زد، اونو کوچبهش نگاه کنم شد یبود... روم نم یی   پا رسم  ...کرد  کی... مامان بد بهش ض 

 جانم؟ _

 ...نگام کن _

 ... چشمهاش گم شدم ِی قهوه ا ِیاوردم باال... تو گو  رسمو 

 ...میبهم محرم ش خوامیم یسر یفارغ م گهیماه ِ د 1پروانه تو  ی   :ببی   شاه

 ...ماه ازم خواسته 5کاره بعد از   یلیخواسته ش آماده کرده بودم... خ نی ا ِی...خودمو برادمیکش  قر یعم نفس

 .....وارد ِ خونم شه... به عنوان ِ مرد ِ خونه م یبه دور از هر هنجار  خواستمیم خواستم،یبود که خودمم م یت   چ

 ....اومممم باشه ... قبوله _

 ....زد لبخند 

 ....پروانه من دوستت دارم _

 ....لبم جا خوش کرد یرو  قیعم یلبخند

دو  نیپدره ا توی  یسال دارم... تو نم 6  ِیبچه  هیبچه تو شکممه ...  هیازدواج ِ ناموفق داشتم...  هیبار  هیمن  ی   شاه _

 ...شخص باشر 

  ِی... پروانه من به اندازه تونمیم _
 
میزجرم نده... درسته از تو سی   کوچ نیاز ا شتر ی... توروخدا بدمیزجر کش  کاف  کتر

 ....ساله رو دارم 50  ِنز ت   ننه پ ِیاما تجربه ها

 ...دمیخند

 ...کردم  زمزمه
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 !...وونهید _

 ....گهی توام د ِی وونهیخوب من د _

 .....ها گم تو ناخوشر  مونیشد و خوش لیلبخنده م به قهقهه تبد نبار یا

 

 

 (( فصل ششم ))

 

 

 !...بود اما غهیص هی.... داشتی.... بهارم مطمی   وار با من قدم برممیبودم به تصم مطمی   

  نی به ا ِمیتصم یپشتوانه ا چیو داشت... ما دو تا بدون ِ ه ی    عقد ِ منو شاه ِحکم
 

 یمی.... تصممیرو گرفته بود بزرگ

 پشانه ش کرد.... منجر به تاهل بودنش کرد ... و  ِیها که منجر به ترکِ  پدر و مادرم کرد.... منجر به ترک ِ خوشر 

 !...حاال

 ..... بود که روحای    یمردت   شپ ِیبه سو  شیزنان پ قدم

 من نگاه  ِیاول متعجب به مشکم ِ برآمده  دنمونیکه با د  یدیرنگ.... س  مشگ ِچیدر پ چی پ ِیچروک با پارچه  یمرد

 :کرد و بعدم با اکراه لبخند زد و زمزمه کرد

 ...شاهللیا ی   خوشبخت ش _

 ....شدنی دو کفِ  دستم نم ِیتر از انگشتها شی ما ب ِیها جا گرفت... دعویر  ی   می لب ِ س ِیکم رنگ رو   یا خنده

 ...و حسام ی   میس

 ....و بهار وانیک

 ...ی   و شاه من

 ....وتمام

 کردم؟؟؟؟؟  کرد...! من کاره درسنر    خوشبخنر  ِی... فقط برامون آروز ومد یشهربانوهم ن حنر 

 ....سیحاال وا تو خودت خواسنر  یپر  نجام؟؟؟؟یمن چرا ا کردم؟؟؟؟؟یم د یبا

 ....و پر کرد اطی مامان جون مامان جون ِ بار ح ِی کمرم رو در بر گرفته بود.... صدا ِکت  تمام ِ ت بیعج یا دلشوره

 ...کردم و رومو به سمت ِ حاج آقا برگردوندم  توجیه ی  

 .... لب بازش کرد ِ ر یز  یو قران رو باز کرد... بوسش کرد.... باذکر  د یخند باشی ز  ِیدندونها با 
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 ن  .... فشارِ  عصبداد ی... پاه هاشو تا ته تو دلم تکون مکرد یم یقرار  اصغرم ی   .... عیلختی دلم فرو ر  ِ یی   از پا کهیت هی

 .....نباشه حرکاتش دا ی شکمم گذاشتم تا پ ِیرنگمو رو  د یکه روم بود نفسمو بند اورده بود... شال ِ سف

 شده خانوم؟ یت   چ_

 ...و راحت کردم ی    شاه ِالیزدم و خ یلبخند

 ....ناراحت بود... دلم آشوب بود المیخودم خ اما 

 ..... دیکش  ونت  کاغذ از تو قرآِن دستش ب  کهیت هی  روحای   ِمرد ت  پ

 " میبسم هللا الرحمن الرح "

َوج 
َ
 ز

 ....به شدت باز شد درمسجد 

 :داد زد ی   و رو به شاه د یش کش نهی س ِیرو  شد.... دسنر برافروخته پشت ِ در ظاهر  یبا چهره ا مادرم

 .... که برادرت به خاطرش مرد ِمرد هموی   نیبله رو نگو.... ا _

 ....داد مغزم... شکمم ارور 

 ....شدت بلند شدم به

 ... آخم فضارو پر کرد ِیصدا

 ...دت   موج م عمق ِ نگرای   ی   صورت ِ شاه تو 

 ...یانرژ  ی لب... بدون ِ ذره ا ِر یکردم... ز   زمزمه

 ... ت...تو ..تو_

 ...دمشیدیکه حاال من تو سقف م  باال گرفتم... روبه آسموی   رسمو 

 ....زیفکر کردم... به سن ِ اون زمان ِ پرو  ی   راست باشه.... به سن ِ شاه خواستمینم

 .....                       یوا

باشه... نکنه من مورد ِ تمسخره  الگ ی    شاه ِیاهایباشه.... نکنه خواب ها ورو  قتیراست و حق نیا ارمت   ... من نم نه

 .....مشت گرگه نا اهل هیتو دست ِ  یقرار گرفته باشم... نکنه من بچه ا نها یا

 ...مزاحمو پس زدم یباال گرفتم... اشکها رسمو 

 :دمیغر 

 گه؟یراست م _

... دمی... چه پر ابهت شده بود... تازه موج ِ موهاشو ددمشیشد.. روبه روم قرار گرفت... تازه تو کت و شلوار د بلند 

 ......از ته دل قورت دادم کشو یتازه عطره تلخ ِ الل
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 ....پروانه من بچه بودم _

 ....دمینشن گهید

که مشخص   ی  ها .... چه درسنر شد یشکار نمکه آ  ی  ها قتیبسه... چه حق دنیهمه عذاب با هم کش نی.... ا بسه

 ....شدینم

 ....برابر کرد 100 ی   به شاه نانمو یکه اطم  یتلخ به حسام زدم.... به مرد یلبخند

 :گفتم  ی   شاه روبه

 ....بخشمینم چوقتیتو رو ه _

 :گفتم  یمادر  روبه

 ....کنمیحالل نم چوقتیتورو ه _

 :حسام گفتم روبه

 ....با اون تی.... حاللسپارمیتورو به امون ِ خدا م _

 ...و فرار کردم دمی بهارو کش ِدست

 ....دمیکردم و دو   محیل از پشت اما ی   شد یصدا م اد یز  اسمم

 .... که نفس بهارم قطع شد، نفس ِ خودم قطع شد  دمیدو  نقدر یا

 هیامانمو برد مانینداشت... درد ِ زا قر ی.... شکمم نبض ِ دقستادمیبود ا تیرو  ت  که رنگ ِ چراغش برام غ  ابوی  یخ کناره

وع کردم به شمردن... با  د یشا کردمیچک م خشو یتار  د یبود... اما االن که موقعش نبود... دستِ  بهارو ول کردم ... رسر

 !.... دیاالن با

 هیبه ترانس ِ برق تک ممکن شده بود....خودمو  ت  برام غ دنیآروم شه، نفس کش د یشا دم،یشکمم کش یرو  دسنر 

 ....دادم

 ....بستم قهی چند دق ِیبرا چشمهامو 

ه.... دارم اذنهت   از پشت صدام م کردم کیس  احساس ر   شم،یم تی.... رسمو تکون دادم تا صداها بت 
َ
گوشم داره ک

 !......! اهی   ... داد نزنشهیم

 .....چشمهامو باز کرد یع  یج یصدا

  ِایهی.... بهارم کف ِ اسفالت افتاده بود و برچسب شده بود به سمی زندگ ِی انقضا ِخی    مرگم بود، تار  دمیدیکه م  یت   چ

 .....جاده

 ....سنیکه وا  د ت   ها داد م ی    ماش ِیبغلش کرده بود و برا وانیک

 ....راه برم تونستمینم

 ....شده نینفر  یمسخ شدم... مسخ ِ صحنه ا انگار 
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نگاه کنم به سمت ِ  ادهیبه چراغ ِ قرمز ِ عابرِ  پ نکهینفس کم اوردم و بدون ِ ا اد ی ز  ِدنیبه خودم اومدم که از دو  وقنر 

خوردم..... دردم چند  ی   بود زم کیبه من خورد و منم که تلو تلو تا بهارم نزد یبا بار ِ ست    ی....موتور دمیدو  ابونیخ

 ....گوشمو کرد  ی    شاه ِاد یشده بود.... دستم به سمت ِ بهارم دراز بود که فر  برابر شد.... لبم از سوزش خون کبود 

 .....پروان                                                ه _

 :دمی خودم نال ِدرون

 ....بهارم _

 ....دت   ... داد مشی شاه داماد ِپیرسم بود... با همون ت یباال ی   شاه

  ِیرمق تو دستها داد بزنم بهارم رفت...مونسم رفت....اما ی   خواستمیون ِ بهارت نخواب... م.... تورو به جنخواب

ش از هوش رفتم  .....ستت 

 .....نبود صیقابل ِ تشخ یت   چ چیه هوشر   ی   ِی مطلق و کدر  ِایهیگذاشتم که جز س  ی  ایبه دن پا 

 منو جون پناِه خودت کن برو "

 آرزو واستم نی ا ِیپا بزار 

 بهم گفت ازت رد شده هرگ هب

 "من خودم خواستم خورمیم قسم

 

 

کم..... بلند شو و مثل قبل با لکنت حرف بزن اما  بلند  شو بهارم.... بلند شو ... جونم، جون پناهت.... بلند شو دختر

 ....رُس خوردم.... تکه تکه شدم.... افتادم مارستانی رسد ِ ب ِیها  کاشر  ِیتنهام نزار.....رو 

 

 

 منو جون پناِه خودت کن برو "

 که خوردم پرم  ی  از زخم ها من

 یپله باال بر  نیاز ا د یبا تو 

 " خورمیم ی   من زم یباال نر  تو 
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نبود.... اونم رفت و منو تنها گذاشت.... تو بمون بهارم ....تو بمون  یپش  گهی.... ددمیکش  می شکم ِ خال ِیرو  دسنر 

مرگت  شیپله باال برو و بزرگ شو ... من پ نی.....بلند شو مامان... بلند شو از ا.. نرم عشق ِ مامای  مونسم... نرو مامای  

 
 

 ....تنها ناله م از زندگ

 :زدم داد 

 !!!!!!!!!!!!...  ا                      یخدا

  جون ِ بچه مم ازت طلب ندارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ِ یاندازه  به

  ِی به اندازه  ،همه زجر و ناراحنر  نی ا ِ یاندازه  به
 

 ...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ستمی بهارمم بهت طلبکار ن ِی دوباره  ِ زندگ

 ت  کن... با برگردوندن ِ بهار منو س  ت  .... منو سمت  سیو  میتی.... مادر ندارم.... پدر ندارم... من کسمیداغونم.... ب من

 ....کن

 

 

 یبر  د یکه تو با  یدرست لحظه ا "

 میاحساس ِ مبهم شد هی هت  اس

 عمر پرپر زدن کیبعد از  ی   بب

 "...میعاشق هم شد یبد یجا چه

 

 

 :....کردیدر دلش ناله م داد یم هیتک مارستانی قرمز ِ ب ِیها  صندیل ِیکه رسشو رو   در حایل ی   شاه

 ..... اشگاوردمیکم م  نجا یاهمه پر پر شدم  نیبعد از ا د یچرا با شدم؟؟؟؟یعاشقت م د یعاشقت شدم؟؟؟؟ چرا با کجا 

 وشت  پسش نزد..... فقط حسش کرد.... با تموم ِ ن د،یخجالت نکش گهید ی.... مثل مردهاد ی چشمش چک ِیاز گوشه 

به  قنر یبه نام چشم داشت، تو اون چشم حق قنر یحقفرار کنه، اون  قتشیاز حق خواستینگه ش داشت.... اون نم

 ....کردیفرار م قتشیاز حق د ینام اشک وجو داشت.... پس نبا

 

 

 تو مردن شدن آرزو م یبرا "

 میکه من دارم از زندگ  حقر  هی

 برزخ لعننر  نیکن تو ا  نگاه

  چه
 

 "میطلبکارم از زندگ مرگ
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 !!!!!!!...ی  حرفها نیتر از ا ی.... تو قو سیر  یو کما در برابرِ  قدرت ِ تو اتاق خوابتم ن icu ........ برگردبهارم

 ست   خوبم کرد شفام داد ... حاال صداش کن.... تورو به  ِیو پارچه  د یمامان اون اقاهه با صورت ِ سف گفنر یمن ادتهی

 د ی.... من با یها رو پس بد ی   ها و پروانه ها و شاه د یتاوان ِ حم د ی... تو نبا زالیل جون مامان صداش کن.... تو پایک

 ....تاوان بدم

 :و گفتم دمیم کوب نهیس تو 

 .....م                          ن _

 

 

 به عشق تو بود دمیبه هرجا رس "

  تو هرچ   کناره
 

 داشتم بگ

 تاوان ِ عشقم به تو یپا ی   بب

 "تو دلم کاشتم حشیر  عجب

 

 

....هنوز  ِ سی.... بلند شو مامان هنوز کفن ِ بابات خخورهیحشت ِ داشیر  ِ تورو م مامان بدون ِ داداشر  ی   شو و بب بلند 

 رو ندارم.... بلند شووووو ی  تو وجود داره... من طاقت ِ رفیر  ِ تورو ندارم.... من طاقت ی  

 

 

 برو اگه فکر احساسموی   "

 برو عاشق هردوموی   اگه

  نیا تو 
 

 مرگم نقطه از زندگ

 " تورو هت  از من بگ تونهینم
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  ِ یکه حاال برام گشاد شده بود و جا  ن  گوشه افتاده بود و ماکس  هی... کفشم ختیت  مهابا م ..... اشکهام ی  یایکه م  بگو 

 ....امی... به خودم و به دنمیدرز باز شده بود تنم بود.... پوزخند زدم به زندگ شکمم ی  

 
 

 .....درست من رو مقابل ِ خودم قرار داد ،زندگ

رد ... و حاال ی    شاه ِیو به واسطه  ز یپرو 
ُ
 !....ب

 !...... و مندنی من بخش ِی بهارم رفت و خانواده ش مثل خوانده  ِیبه واسطه  یپش 

منده  !!!!!!!....اصغرم .....عیلامی.... دنی   از خودم... بهارم... شاه رسر

 ....رفت گناهی....اون بد یاصغرم اشکم چک  عیل ِیاور  اد ی با 

 ....کرد  ن  ی شونه م سنگ ِیرو  دسنر 

 ....بلند کردم رسمو 

  ی   شاه
ر
 ....زد بود.... لبخند ِ تلچ   بود.... هنوز با وجود ِ حمام نکردنش عطرش باف

 .....وقت ِ نمازه _

 ....اومد در نیم صدام

 :دار گفتم خش

 .....امیاالن م _

 ....شدی اذون تو گوشم نواخته م ِن  یت  ش

 ....هوقفه بخونه و بنواز  ی   خواستیم دلم

خالص شه....  ماه از اون اتاق ِ لعننر  هی.... بعد از اد یماه به هوش ب هیبخونه که بهارم بعد از  نقدر یا خواستیم دلم

 ....ماه بگه : مامان هیبعد از 

 .....پشتوانه، با پشتوانه ی   د،یبا حم د،یحم لکنت، با لکنت، ی   ی  

  گهید
ر
 .... نداره فرف

  ِیمن خدا گفتمیدر مقابل ِ خدا به مشکالتم م شهیاز اونهاش نبودم که فقط واسه دردم خدارو صدا کنم، هم من

 
 

دادم، تورو خدا  لیاسماع هی.... من یبچه مو بهم بد خوامیازت م میت  و حق گیبا تموم ِ کوچ نبار یدارم اما ا بزرگ

 ....دهبنده دادمت تورو خدا بچه مو ب هیبهارمو بده.... من 

 شده نمازتو نخونم؟ گ

  گ
 

  روزه تو نچشم؟ ِشده گرسنگ

 شده رو به قبله ت با رسعت نماز بخونم؟ گ

 شکر"؟؟؟؟؟؟؟؟ شده بعد از غذا از نعمتات تشکر نکنم و بگم" الیه گ
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تر بودنم، به آدم به دستوراتت عمل کردم.... به مادر بودنم، به زن بودنم، به دخ شهیپدر مادر ِ مومنا، من که هم آخه

 ....بودنم

 کردم؟کجارو رد ِ تماس دادم به تماست؟ کجا.....؟؟؟؟؟؟؟؟؟  کچ    کجارو 

 ....برم به شدت باز شد تونستمی اتاقِ  مخصوص ِ پرستارا که با اضار ِ حسام اونجارو م ِدر 

 ....روبه روم قرار گرفت سیخ با رسو صوریر  ی   شاه

 :گفت  دهیبر  دهیبر 

 ....پ...پر..وا...نه _

 ....از رو رسم رُس خورد چادر 

 .... دو زانو جلوش نشستم ِیرو 

 :دمینال

 َب...بهارم؟؟؟؟؟ _

 :زد و گفت یلبخند

 ....دستهاشو تکون داده _

 شیکیباهاشون دوست شده بودم،  گهی.... دو تا پرستار که ددمیکفشمو.... فقط دو    ی   ِیو نه پاها دمیو د ی   شاه نه

حس میکیاسمش مهناز بود و اون  بود و آروم صداش  ستادهی رسش ا ِیرو  ن  یفروغ با خنده درو برام باز کردن... دکتر

 ....کردیم

 ....ونت  دروغ نبوده و راسته به رسعت اومدم ب دمیفهم وقنر 

 .....به راه ِ خودم ادامه دادم الیخ احساس کردم اما ی   برخورد کرد و ِخِرش خرش صدا داد.... سوزشر  یت   چ هیبه  پام

 ...گشتمی کفشم م ِدنبال

 ....دت   هنوزم چشمک م عروس خانویم دهیاون رنگ ِ سف با 

 ....بود سوزشش از چ   دمیشد تازه فهم جاد یا یقرمز  دشی سف ِیتورها ِی رو  وقنر 

،یم کیهمه تت   دمیبه پرستارا رس وقنر  متوجه شد و اومد  ی   ه... شاهمهناز و صدا کردم تا پامو پانسمان کن گفیر 

 ....کنارم

 تو؟؟؟؟؟؟ یشد چ   _

 ....به پام افتاد نگاهش

 ت   غ ِیمردها مثل
 :نشد، رسم داد نزد.... به جاش گفت ناراحت نشد، عصن   یر

 ...کی   ینگران نباش پرستارا درستش م _
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 ....دمی هم ساب ِیبزنم... فکمو از درد رو  تونستمیلبخندم نم تیتو اون موقع حنر 

 ....  خودم خنده م گرفت ِ، به درد سسنر  دمیرو د شهیاون تکه ش وقنر 

 ....اومد... به سمتش هجوم بردم ونت  از اتاقِ  مخصوص ِ بهار ب فرمیونیدست در  دکتر 

 ...فراخوندم صندیل یرو 

 ....برو برگرد نشستم ی  

دار شده بودن وانیو ک ی   میو حسام و س ی   شاه  ....پشت ِ رسم بودن....همه با هم خت 

 ....گوش به زنگ ِ اخبار  درست

 ....شد لیمتما یی   شونه هاش باال رفت و دوباره به سمتِ  پا ،یی   انداخت پا رسشو 

 .....حرفها بود نیخشک تر از ا یلی دهنمو قورت دادم.... اما من دهنم خ ِآب

ه شما نجات پشناسهی... حسام خوب منو مستمینراستش... من اهلِ  طفره رفیر  _  ....گمیم یکرد و من تت    دا ی... دختر

 .... حبس شدمو آزاد کردم ِنفس

 !!!!!...اما _

 .....مستاصل به چشمهاش دوخته شد چشمهام

ه شما ناب _ به ا نا یدختر  ...که به رسش برخورد کرده  یشده... بر اثر ِ ض 

 :از داخل داد زدم.... ومد ینفسم باال ن نبار یا

 ....آآآآآآآآآآآآههههه

 ....برگردوندم تمیبه موقع یلیس هیبا  ی   شاه

 ...دادم ونت  هامو ب نفس

 د؟یکرد ام  کار یچ د یبا _

 .... حسام بود ِیصدا ا یگو 

  از ت  انجام بشه... من با دوستم دکتر خدادوست از ش هیقرن وند یعمل ِ پ د یبا _
ر
 و خوب  ِصحبت کردم ..پزشک ِ حاذف

تون ا   شخیص ِهیقرن نجاهمیعمل کنه...ا تونهیم با پرداختِ   ی   تونیبودن رو اهدا کردن و شما م نجا یکه قبل از دختر

 ....کنهیکار م  یلپرده بگم عا .... ی  نیش اونو به ما بسپار  نهیهز 

 :دینال ی   شاه

 ...با خارج از کشور _

 :و گفت د یششونه ش ک ِی رو  قطع کرد... دسنر  نو ی شاه ِحرف
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تا هرچه زودتر عمل  ی   نامه رو امضاء کن تی... فقط رضاشهیپش... مطمی   باش درست م ستین نا یبحث رسه ا _

 ....انجام بشه

 ....ازیبهار هر سه رفته بودن مشهد دعا و نذر و ن ِت ی....مامان بود... به ن خورد یزنگ م تلفن

 !...داد... هنوزم از دستشون دلخور بودم.... اما ی   میس جوابشو 

 ....فقط بهارم مهم بود گهید

 ....نامه رو امضا کردم تیرضا

 ....دیکوبیوار م وانهید قلبم

...... دردم گرفت، نه دمیاز نوزادم کش  شکم ِ خایل ِی... دستمو رو اوردنیبه سمتم هجوم م مارستانی ب ِیوارهاید

 .....دی چشمم چک ِیاشک از گوشه  یاز اعماق ِ روحم.... قطره ا ،جسیم

 .....پشت ِ کمرم قرار گرفت دسنر 

 ....بود ی   برگردوندم، شاه رسمو 

 ....بزرگتر باهاش هم قدم شده بودم ی.... من مثل خواهر واشی واشی.... میفتت  باهم راه م مارستانی ب ِیمحوطه  تو 

 ....میما از داشیر  ِ هم خوشحال بود کرد،ینفس هامون گوش ِ آسمون رو هم کر م ِی صدا

 !...اما

  طلن   هی
 

 ....کردیرو بهار م و تابستوی   یت   بود که هر پا یاونم بهار  میداشت از زندگ

 کارها  ِیاز همه  گره  کشی کوچ ِی....با دستهاد یسابیرو بهم م ا یدن شی آسمون ِی زرد و بورش، با چشمها ِیبا موها اون

 ....کردیباز م

 پروانه؟؟؟؟ _

 ...کردم  زمزمه

 بله؟ _

 ....رو حس کردن ن  یهام فشاره سنگ شونه

 ........ پس نگران نباشمیو پشت ِ رس بزار  نی بزرگ تر از ا ِیمشکال میتونیمنو تو م _

 ؟؟؟؟؟؟؟؟یخوایهمه پس زدن ها بازهم م نیبر تو مرد که با وجود ِ ا نیآفر 

 ....دمیمثلتو ند خورمیم قسم

 .....دوارمیام _

 ....سی..... ابرهاهم خسیو اونم خ سیاز اشکمون، من خ سی خ ِی صورتها ِی.... قطره قطره... رو د یبار  باران

 .....پر و اونم، آسمونم پر من
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 .....کوه ِ درد و اون کوه ِ آرامش و آسمونم کوه ِ اجابت ِ دعا  من

 .....دارید نی ا ِیو آسمونم منظره  شهیسنگ و اون ش من

 ....یبعد ی طالق تا آرامش ها ِیاول برا دار ی... خوب بود.... از دفتت  م شیدردرس پ ی   ت   چ همه

 .....کردیتو اتاقِ  عمل دست و پنجه نرم م د یبا گهیتا چند ساعتِ  د بهارم

 ........البته اگه بخوادکردمیآماده م شی پدره بعد ِیخودم رو برا د یبا

 :دمیاراده نال ی  

... از همونجا ی  جا هیخوب بود، اما تا  یلیبزرگ شدم، اون خ د ی حم ِیبچه بودم اما با زجرها یلیازدواج کردم خ وقنر  _

  ِنیفرد گفیر  یکه همه بهش م  کیلی سنگ ه ِلیعاشقم بود سنگ شد، مواد آبش کرد... اون پ نکهیبه بعد بد شد... با ا

 ....یلیخ ی   منو بدبخت کرد شاه یلیذوب کرد.... اون خ دشآب شد، ذوب شد، و منو هم با خو  رانیدوم ِ ا

 نطوره؟؟؟؟یواقعا هم عن  یشونه هام افتاده تر شدن....  ست،ی شونه هام ن ِیحاال کهدستهاش رو  کردمیم احساس

 ....بود نشستم سی خ ِسیکه از باران خ  ن   آهن ِیها  صندیل ِیرو 

 ....دمت   شد... با سکسکه حرف م سیلباسم خ تمام

.... اون دمی.... شدم....و....من .... تازه.... به ...حرف ...مادربزرگ ها....رست  من...کنارش.... زود ... پ _

 .....ی   ....ش...شاهمی.....جوون ی....شدم....اما.....بواسطه  ت  .....من....پی   .....ش ت  که.....باهم....پ

 ....دیلرز ی شونه م م ِیرو  دستهاش

 ....دت    نابسمان ِ حاکم نم ِیرسدش بود.... اما به خاطره من دم از هوا اونم

.... مرد ِ کوچک ِ کهیتا داغون شم، تا طوفان ِ نبودت داغونم کنه شوهر کوچ آروم شدم... چرا دستهاتو گرفنر  حاال 

 میبه بهار نکرد... اون دم ِ آخر  یبد چیه خورمیاما قسم م د ی حم ِیبه پا دمیزجر کش یلیمن خ ی   من...._ شاه

اکت کارخونه استعفا داد و حاال  بیکنه قصد داشت به منو بابام آس  یبه اون بد خواستهینم بزنه که زد.... بابام از رسر

 ....نهیکنارش قدم برنداشت تو مشهد واسه تنها نوه ش دعا مک  چوقتیکه ه  با زی  

ده شد ی..... فشار د یکش  قر یعم نفس  .....به دستم وارد کرد... حلقه م به انگشتم فشر

 :دیغر   دندونه ش عصن   ِر یز 

 دستته؟ نیهنوز ا _

 ...زدم.... پس هنوزم هست لبخند 

 ....ارمیبه موقعش درش م _

 

 

 .....م گذشت گهیساعت ِ د هیساعت شد،  هی
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م دستت امانته ا یساعت..... خدا 3  ....دختر

 ....تاق به شدن باز شدا در 

 ....اومدن ونت  خسته و کوفته ب ی  دکتر با چهره ها دو 

: گفتیو م ختیت  از ته دلش اشک م وقنر  فت،ت  چشمهام کنار نم ی یاز جلو  ی بهارم لحظه ا ِیکه چهره   آخ

 ....نمیبینم

و  د یدرو بهم کوب وانیروشنش ن و ک ی  تو اونجا وانی.... مامان چراغو روشن کن... کاههی: مامان همه جا سگفتیم

 ....رفت ونت  ب

م، تنها  نمیدردناک بود که بب چقدر    ادگارمیدختر
 

  ِیبرا د یبه خاطره حماقت ِ من کور شده بود و با  کوفنر  ِاز اون زندگ

 هیگر   ی   برانکار با چشمها ِیآخر که رو  یاون لحظه  ا ی..... کردمیرو امضا م گهیسند ِ د هی شیمار یب یبدست اوردن 

  ینداشت... نور  یکه اصال سو   کرد یم
 

 خوبم مراقبم  ِی  نداشت.... رفت و فقط گفت: " بابا نداشت..... منبع ِ رنگ

 ....." و من از درون خورد شدم، تکه شدم و افتادم دهیکه جوابمو نم  باش، مامای  

 !...حاال و 

 ....بکشم ونت  بچه مو از دستش ب خوامیم و  ستادمیچهره ا د یمرد سف نی ا ِیرو  روبه

چشم دوختم که حسام به من  یزود دور شد.... و من مستاصل به دکتر  یلیزدن، دکتر خدادوست خ یدو لبخند هر 

 .....کن  دمیناام نبارو یکرده بود.... حسام ا  شیمعرف

 ....زودتر از من کالفه به حرف اومد ی   شاه

 شد؟ دکتر چ   _

 .....دی مچ ِ دستش کش ِیرو  دستهاشو 

 ....بود ت   آم تیعمل موفق _

 ....رفت و 

   ی   هم
 
مادرمو تو  دم،یتوجه به خودم و کنارم پدرمو بخش ... ی  من از شوق، از جنسِ  خوشحایل دنی بار  ِیبود برا کاف

.... د یخندیهمه م  ِی... چشمهادمی دخرتونش شدم بخش ِی  بایکه غرق ِ ز   وقنر  و از خوشحایل ناز یپر  دم،یبغلم بخش

 .....دی سف ِوار یتو اون د د ی حم ِوحشهربانو، و ر  وان،یک  ،ی   میبابا، س ،یمادر  ،ی   شاه

احت م  روز در حایل هیاز حدود ِ  بعد   ی..... خت  اوردن بهار به هوش اومده... طور کردمیکه تو اتاق ِ پرستارا داشتم استر

 ...خوردنمو گرفت ی   زم ی یداشت اما بابا جلو  انیبه طغ لیبه سمت اتاق هجوم بردم که پاهام دوبار م

با درد به بهار  ی   حسام با آرامش و شاه ح،یاز تسب دهی پوش ِیبا دستها ی   میس ،اشگ ی  با چشمها وانیبا التماس، ک من

 ....میبود هت  خ

 ....آروم باندا رو از صورتش جدا کرد دکتر 

 ....حرف بزنم تونستمیاز هق هق نم من
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وع کرد به حرف زدن وانیک  ...رسر

 بهت دادم؟ چه قویل ادتهی ؟یبهار  _

 ....رو به ثبت رسوند د ییبا رس عالمت تا بهار 

 م؟یت  م ی  گفتم من با تو چه جاها  ادتهی _

 ....دییتا بازم

 آروم از هم بازشون کن   د ی...باما یت  نم اگه تند تند باز کن   ی   .... ببآروم چشمهاتو از هم باز کن   د یبا میبر  یخوایاگه م _

 ...خب؟

 ....بهار سکوت کرد... دستشو تو دستم مچاله کرد نبار یا

 .... پلکهاشو با اشک باز کرد ِیال آروم

 :دینال

 ...ستیهم معلومه هم معلوم ن _

به  ی   از دوم نیا به ها به آدم نواخته بشه نیاز ا شهی..... کاش هم خوشحایل ِیض   .....ض 

 لم دوباره باز کنببند خوشگ _

 ....به هوا بلند شد غشیانجام داد و ج نهیبا طمئن نکارو یا بهار 

د ... صورتشو به صورتم ص با  .... پرستارا، داد یرس م نمیبیو م ی   بیو م داد یم قلیبدنه دردش به بغلم خودشو فشر

ا، همه و همه غرق ِ ا  .....شدیم دهید باتر یبود و حاال ز  با یبودن... بهارم پاک بود، ز  یشاد نیدکتر

 ....با دستهاش به من اشاره کرد ی   شاه

 برو به سمت بابا و مامانت؟ شتر یپروانه ب _

 ....حرص بهش نگاه کردم با 

 .... بشم.... من هنوز همون دختر بودم کیبه بابا نزد شد ینم روم

پاهامون  یی   چپم قرار گرفت ... بهار پادستشو دروه کمرم حلقه کرد.... مادرم سمت ِ  یسمت بابا رفتم، با لبخند به

 .....نشسته بود

سم کم کرد ی    عکس و نوره فلش ِ دورب ِکیچ کی چ ِیصدا  .....از استر

  کی کوچ ِ مهموی   هیو هورا بلند شد...  غیدست و ج ی یصدا
 

 .....به مناسبت ِ برگشیر  ِ بهار به زندگ

 ....شیر  ِ تنها فرزندمکردنش به مناسبت برگ  گوسفند و قربوی    هی  ِکشیر  

کار   نی....با اشد یساطع م ی    شاه ِیاز چشمها ی   کردم، نوره تحس  یت  تغ بار موهامو رنگ کردم و کیل ی    اول ِیبرا اونشب

 ...بشم کیبه سن ِ اون نزد یذره ا خواستمیم
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... ستین  اون مالک ِ مشخیص ِیرو از پدر و مادرم بعد از دو ماه تالش گرفت و گفت سن برا تیبالخره رضا ی   شاه

دت در دست بهار پا  وانیجشن دو مناسبت داشت...ک نیزود به دست گرفت و حاال ا یلیرو خ شیمدرک ِ کارشناس

 ....کوبوندیم

  هیو بعد از اونم  سیر  یبا دست اشاره کرد همه با ی   شاه
 

و مهم  رو تو سالن نواخت که من غرق از خوشحایل آهنگ

 :بودن شدم

 

 

  چه زاره...نا پيغویم   هت  م سفر رفته دلم نازکه وقنر  ارمیسفر بورده مه دل نازكه شونه... )"
از کنارم(...خدا عاشقر

  چه زاره  بهشته نا نشونه )حاال هم که رفت نه پيغایم
 ...گذاشته نه نشونه(...خدا عاشقر

 ...نج روزه مه دل مه يار جدائهدل بناله..بسوزه دباره...سه پنچ روزه مه دل مه يار جدائه....سه پ اگه

تار شده(...الیه  بالرم...مگه تومه  گهیره ترشا براهه) من چشمام به راهه(...مه دتا چش ديگه تاره)دو چشمام د مه

 ...(...الیه  ته جارهنمیبب شو یخال یتونم جا بوينم هاسا خایل  تنه جاره)نیم

يار جداهه...سه پنج روزه مه دل مه يار جداهه...سفر بورده مه  دل بناله...بسوزه دباره...سه پنج روزه مه دل مه اگه

  چه زاره
  چه زاره...نا پيغویم  بهشته نا نشونه...خدا عاشقر

 ..............................دل نازكه شونه...خدا عاشقر

م عرق م هواره مثل اب نمک(..پروانه  زهیت  ابر بيته دلت  تو...پروانه جان...پروانه...دلت  عرق شنه مثل نمك او ) دلت 

م ته مخمل رو..پروانه)الیه  هت  من اون دستمال ت جان ..پروانه...الیه  بوم دستمال كئو...پروانه....دمادم چنگ هت 

 ... حس کنم( تو یمخمل یبه صورتت بتونم اون رو  شیمالونیم یشده تو دستات باشم تا هر بار 

)هوا تار  هواي  
 ؟یت  کجا م  کهیالر هكرده كجه شوی 

)اسب و ز ..(  
(..پروانه جان..پروانه...هواي الر یکه کجا بر   کن  یم نیپروانه جان...پروانه...كهر بار هكرده كجه شوی 

 ...هكرده شومه امه پروانه...كهر بار هكرده شومه امه پروانه

و نو  د یها چادر جدو رس كوه و رس كوه..پروانه جان..پروانه ..كردو گالش بزونه چادر نو)کرد و گالش رس کوه  رسكوه

گرفیر  اما   د یجد یزدن(..پروانه جان..پروانه...همه يار بيتنه يار نو به نو پروانه..منم يار بيتمه به خاطر تو)همه عشقا

...پروانه جان..پروانه...كهر بار هكرده كجه  واينگرفتم(.. پروانه..ه یار یمن به خاطر تو   
الر هكرده كجه شوی 

...پروانه جان ..پروا  
 ..نهشوی 

 " الر هكرده شومه امه..پروانه هواي

 

 

 ....هم یمشخص داشیر  برا یت  بود....مطمئنا مس هت  خ ی   میبا لبخند با س حسام

 ....با لبخند به بهار وانیک

 .... شدم ندار یشاه ،ی    درمانم کناره شاه ِبا لبخند به من....من در ی   ی   شاه
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 ....دیهمششو د د ی حم ِی نقشه  ِ....بابا در ی  یبا لبخند به مادر  بابا 

 .....با لبخند به جمع و البته شهربانو با لبخند به جمع ناز یپر 

 .....به پا و کمر دادن دوره گردن ِ هم و رقص ِ شمایل دستها 

 ....دنیهمه با هم به آسمون رس صداها 

اما  میباش د یممکن بود مال ِ همه نبا نکهیبا ا م،یفرق داشت نکهیخوشحال بودم... راهمون انتخاب کرده بودم... با ا من

 !!!!!....... همهمی... همه خوشحالمیو حاال خوشحال میشد

 

 

که نوشتمش با تموم ِ وجودتون   یبا تموم ِ وجود دوارمی... امد یرس انیبه پا نکارمیخوشحالم که ا یلیخ دوستان

 نیبود و ا قر یحق یکار   نکار یبهتون بگم، ا نیشد ز یز حس لت  اول ِ کاره نگفتم و خواستم آخرش که ا نو یمن ا دش،یبخون

 
 

  ی هییاز قض ت  من بود....)) البته به غ کانیاز نزد گی داستان، داستان ِ زندگ
 

و از  کی   یم خواب (( حاال باهم زندگ

  نیو همه در عجی   به ا زنیلت   خوشر 
 

 هی)) زن: ندا و مرد: محمد((صاحِب  سمینو یدو زوجو م نی.... فقط اسم ازندگ

 ....به نام مونس م هسیر   با یفرزند ِ ز 

  پس
 

 .... بد، خوبن و خوب  ها بد ِیهات  فکرها و تعب یلیاوقات خ بعیص   م،یت  سخت نگ به زندگ

 ....و نوره لبخند به لبهاتون بتابه ی   شماها خوشبخت ش یهمه  دوارمیام

 زانی شماعز  ِیهمه  خدانگهداره

 

 

 " انیپا "

28/10/1392 

 ....92  ِزمستان

 

 

*** 
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فايل در سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و  اين

 .کانال تلگرام ما مراجعه کنيد

 

 :سايت لينک

www.novelcafe.ir 

 :انجمن لينک

www.forum.novelcafe.ir 

 :تلگرام کانال

https://t.me/novelcafe_ir 
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