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 پرواز در سر داشت. یام گذاشت که سودا یبا په زندگ یام، مجنون یزندگ یها یدر روزمرگ غرق

 انداختند. یبه تنش پوشاندند و او را به کنج اتاق یلباس آب اما،

 لب ننشاند. یرو یدهانش زدند، تا آواز یرو دهانه

 .ندیاندامش ننش یرو یکردند، تارقص رشیغل و زنج یتخت به

 آمده. شیاو رقـ*ـص و آواز نبود! او تنها مجنون بود. مجنون حوادث پ جرم

 آوازش را سر دهد. دی! بگذاردیآور رونیرنگ را از تنش ب یآب راهنیپ نیا

 چسبد! یبه تن او نم یآب یوصله  نیا

 رفت. ادمیاز  یخود زندگ ندازم،یاست: آمدم پرواز را از سرش ب نیاصل قصه چن اما،

 شدم... دنیشوق سقوط با او حاضر به پر به

 آن پرواز ناکام. یاکنون من ماندم و خاطره  و

 ...ستین گریکه د یپرواز، با بال یپر از هوا یتو کوچ خواهم کرد، با سر یبار به سو نیا

 

 

 اول فصل

 

 !پوشمیلباس رو نم نیا

انداز  نی. لحن مملو از خشمش در تمام راهرو طنخاستیتلخ، از اتاق برم ادیآن فر یصدا

 بود.شده

 یهاآنچنان از زجه ریدلگ یآن راهرو ی. فضادیچیپیم ییهر سمت و سوصدا، سرکشانه به امواج

فراموش کردم علت  یبود، که تمام فکرم را سمت خودش کشاند. حتدخترانه مسموم شده

 چه بود! شگاهیحضورم در آسا

 دهیکف سالن کش دیسف یهاکیسرامیرنگ اسپرتم رو یمشک یهاکه کفش یدرحال متعجب،

به آن  دنیمرا تا رس امیچرم یهاکفش ریرجیج ی. صدارفتمیاتاق م یبه سمت در بسته شدیم

 .کردیم یاتاق همراه
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را بلندتر کردم تا  میهازار بازهم از جانب همان صدا گامبلند و گوش آ یغیج دنیباشن گرید بار

 زودتر به اتاق برسم.

اتاق را  دیو سف یدر چوب نییروبه پا ی. بافشاربردمیسرد فلز یرهیبه سمت دستگ دست

 بازکردم.

 نم،یبب دیکشیکه مثل آتش هم زبانه م آنکه چشم بچرخانم تا مسببان آشوب به پا شده بدون

 شود گفتم: دهیاتاق شن یکه در انبوه شلوغ یاگلو انداختم و با لحن بم و مردانهرا در  میصدا

 خبره؟!چه نجایا -

 .دیها خاتمه بخش یبلندم، به تمام شلوغ یصدا

بودند و  ستادهیکه رو تخت نشسته بود ا یدورتادور دختر رنگ،یمشک یهابا مقنعه پرستار،سه

 .کردندیم شگاهیلباس مخصوص آسا دنیچون ماموران عذاب او را وادار به پوش

 بود! اشیوانگیحکم د تیکه قطع ،یلباس

من دوختند که باخشم در چهار چوب در . چشم بهدندیدست از کار کش میصدا دنیبا شن هرسه،

 .کردمیبودم و نگاهشان م ستادهیا

 یاچهره با زدینفس مبا آن دختر، نفس یریکه از شدت درگ یها درحالاز آن یکی بالفاصله

 :دیبرافروخته، نال

 !پوشهینم -

 یشود، با لحن تندکاسته تمیگره زدم. بدون آنکه از عصبانو کم پشتم را درهم دهیکش ابروان

 پاسخ دادم:

 بده؟حرف گوش یطور نیا دیانتظار دار -

 نییباال و پا شیهانفس زدن، شانهچنان از شدت که به شدت متوحش و نا آرام بود هم دختر،

 .شدیم

 یزبر و خاکستر یهم به تن نداشت. پتو یلباس ای. پشتش به من بود و گودمیدینم اورا

 شی. با آنکه رودیلرزیبود و از ترس به خود م دهیچیبه دور خود پ یرا در آن گرما شگاهیآسا

 .شدیمدهیسمت پنجره بود اما اوضاع نابسامانش از همان جا واضح د
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 یموها ی ختهیتارها آشفته و بهم ر ینامرتبش را بشنوم. حت یهانفس یصدا توانستمیم

 پنهان نماند. دمیهم از د اشیمشک

 فیدکتر شر یبه خاطر رفتارشان پاسخگو دیپرستار دوختم که بااز او گرفتم وبه آن سه چشم

 .شدندیم

دم و را کنترل کردم. سپس با اشاره در را نشان دا تمیبه خود مسلط شدم. عصبان یقیعم بانفس

 شمرده گفتم: یبا لحن

 کنم. ی. خودم حلش مدییشما بفرما -

 شوند.را تا انتها باز کردم تا زودتر از اتاق خارج در

 .رفتندرونیکردند و ب یغرولند رلبیز هرسه

 شیها. لرزشفشردیرنگ را به خود م یخاکستر میضخ یبود. مدام پتوآرام گرفته یکم دخترک،

برسرش هجوم آورده باشد، مضطرب و هراسان  یابهیتنها که غر ی. همچون طفلنداشتیتمام

 بود.

رفتم. در را کامل بستم و خودم پشت در ماندم. او را به حال  رونیدو قدم روبه عقب، از اتاق ب با

 توانست اورا آرام کند! یبود م ییخود رها کردم. فقط تنها

 دنمی. با ددمیبه سمتشان چرخ .دمیپشت سرم شن یپرستار ستگاهیپرستاران را از ا پچپچ

 .نزدندیسکوت کردند و الم تا کام حرف

تر کردم و از خانم در هم قفل بود؛ اما لحنم را آرام امدهیکش یچنان ابروها. همشدمکشانینزد

 :دمیپرس یزیعز

 ومدن؟ین فیدکتر شر -

خاند. سپس با را چند مرتبه چر زشیر یهانازک رنگ شده اش را باال انداخت و چشم یابروها

 داد هول شده باشد پاسخ داد: یمِن مِن که نشان م یکم

 نه... نه هنوز.-

 تکان دادم و راهم را به سمت رختکن کج کردم. یسر

آن هم همان پرستاران  ریزناپذیآن مکان بود! و عضو گر یبرازنده  خانهوانهیکه نام د یراست به

 بودند!
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 شیآور و پر رنج شده بود که بکسالت شانیبرا ماران،یآنقدر سروکله زدن با ب کردمیم احساس

 داشتند. نیبه تسک اجیاحت مارانشیاز ب

 یآن صحنه، مرا آزرده و گره  یادآوریلباس؟!  کی یکردم. آن همه خشونت، تنها برا ینم باور

 .کردیم شتریرا ب میابروها

 بودند. روحیب و ریها دلگساختمان، راهروها و اتاق یگریاز هر روز د شیروز ب آن

آن روز،  یو گرفته یابر یبود. هواشده ریروح ساختمان تسخ کردم،یاحساس م یعاد درحالت

 . کردیم دیآن احوال را تشد

 یکه از چوب رخت دمیرا د درنگمیسفرپوش کمد،یاز رفتن به رختکن و گشودن درب فلز پس

 بود.کف کمد افتاده

بود را آن افتاده یکه رو یو درشت زیمزاحم ر یهاا چروکرا برداشتم. چندبار تکانش دادم ت آن

 به تن کردم. رنگمیمشک راهنیپ یکنم. سپس، آن را روصاف

 بود!و درشتش، واضح زیر یهاکنم. چروککنار در رفتم تا لباسم را نظاره ینهییسمت آ به

جز  یابود و چاره دهیفایتر کنم؛ اما بتا ظاهرش را مرتب دم،یآن دست کش یمرتبه رو نیچند

حواسم را از  کردمیم یاما سع کرد؛یام مهم نداشتم. لباس فرم نامنظم، کالفه دنشیپوش

 پرت کنم. اشیآشفتگ

پرپشت و  یداخل موها ی. دستدمیبود، باال کشروپوش رفته ریرا که ز رنگمیمشک راهنمیپ قهی

 یقهی شان،یپر یمرا از موها نهین آاش بدهم. آشلخته  یبه تارها یام بردم تا سامانبلند شده

 نامرتب نجات داد. راهنیکج شده و پ

به ذهن و جسمم دهم؛ هم  یتا سامان بودیمن کاف یهم برا یاقهیچند دق یگمانم، آن وقفه  به

 .ابدیآرامش را درونش ب یآن دختر... تا کم یبرا

 بود. هافتیو قرار  آرامیبروم. حتما کم دارشیبه د توانستمیم گر،ید

 بودند. آوردهشگاهیبه آسا ،یبود، متوجه شدم که اورا به تازگاو انتخاب شده یکه برا یاتاق از

 که تحت نظر باشند. گذاشتندیم یپرستار ستگاهیا یرا روبرو مارانیگونه ب نیاتاق ا اغلب،

 .کردمیآرام و آهسته ط ییهارا با قدم روحیب یراهرو

 .شدمیم ترکیآن اتاق بود که با هر قدم به آن نزد گدرنیبه در سف رهیخ میها چشم
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و  یبا قسمت استخوان یاپیآرام و پ یرا صاف کردم. دوضربه میصدا دم،یدر که رس پشت

 به در وارد کردم سپس در را گشودم. امدهیانگشتان کش یبرجسته

بال دخترک به دن زمیرنگ و ر یاقهوهیهابودم. باچرخاندن چشم ستادهیچهارچوب در ا در

 .گشتمیم

بود. بزرگ به سمت باغ گشوده شده یاپنجره در،یکه درست روبرو یمتر ستیحدودا ب یاتاق

با رنگ  اشیو هماهنگ یروتخت دیبود. رنگ سفپنجره قرار گرفته ریز یمتر کی یتخت، بافاصله

 .کردیرا به من القا م یحس پوچ وارهاید

 زیآن م یگلدان رو کی یخال یرفته بود و از نظرم جاگ قراریکوچک فلز زیم کیتخت،  کنار

 .شدیاحساس م

بود. اما در نساخته نیاتاق را عطرآگ یعطرش فضا گاهچی! هبودامدهیدر آنجا ن یگل چیه گاه،چیه

نتوانسته  گاهچیتخت قرار داشت! بشر، ه یروگل، درست روبهاز طرح دسته ییعوض تابلو

نشانگر صحت  ،یخالشهی! آن تابلو و آن گلدان همابدیب یخالیجاها یبرایمناسب نیگزیجا

 صحبتم بودند.

پنجره  ریاحساس کردم. درست ز واریرا در کنج د یبه سمت جلو برداشتم. وجودکس یقدم

 .کردیم یاورا مخف د،یبود و وجود تخت از آن دنشسته

 سرش رفتم. یآرام باال یقدم ها با

را دور زانو  شیرا در شکم جمع و دست ها شیباشد، زانوهاهکه در خود مچاله شد یکاغذ چون

 بود.قالب کرده

را  اشیخاکستر یجاخوش کرده و پتو نیکف زم یهاکیسرام یرو اشدهیو کش برهنهیپاها

را، پنهان ساخته  شیموها یکه انتها یبود. حصار دهیچیتنگ و امن به دور خود پ یچون حصار

 داشت.چنگ گرفته بود و سفت و سخت هم آن را در

 یرو شیموها یدهیو درهم تن رنگیمشک یاز تارها یانبود. دستهچندان آراسته ظاهرش

 شده بود. شانیصورتش پر
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 یهاکفش یپنهان ساخته بود. نگاهش رو دمیرا از د شیهاشدم. چشم کشیکوتاه، نزد یباقدم

 یحساب دیسف یاه کیو سرام یرنگم، مانده بود. تضاد رنگ مشک یچرم و اسپرت مشک

 .دیکشیام را به رخ مواکس زده یهاکفش

 بود! یاهیسته شیموهایکه مشک یرا به او دوختم. به راست نگاهم

حضور  ی. ملموس بود که اضطراب دارد؛ اما اضطرابش برافشردیهم مرا به شیانگشت پاها مدام

 من بود؟

 بودم؟دهیاز آن کجا د شیرا پ یحجم از آشفتگ آن

و  یمشک ی. اما، ابروهادمیدیاش را نمچهره یبود. پس به درست نییبه او از باال به پا نگاهم

 .کردیم ییخودنما هیبلند و صاف، از آن زاو یهاآن مژه یپرپشتش، باال

از حد پرت خود کرده بود. آنقدر که به خود آمدم و به خاطر آوردم که  شیحواسم را ب دخترک،

 بودم!گذاشته شگاهیاستعفا پابه آسا یبرا

 بودم.بودم. طبق عادت به رختکن رفته و روپوش به تن، بازگشتهموضوع را فراموش کرده پاک

 یاتاق به رو یهوایآن دختر را که گرما یذهنم مراجعه کردم تا ردپا یهرحال، به پستوها به

 . ابمینشانده بود، ب یرنگ سرد صورت ش،یهاگونه

 بک )چندهفته قبل( فلش

*** 

در دست  درنگمیسف یاسپرتم را به آن چسبانده بودم. گوش یهاو کف کفشم دادهکهیت وارید به

 .کشاندمیم نییراستم بود و بادست چپ، مدام صفحه را به سمت پا

برکف سالن  تختیهاچرخ شدندهیکش یصدا یقیآموالنس و پس از دقا ریآژ یصدا ناگهان،

 توجهم را جلب کرد. مارستان،یب

تلفنم خواهدبود! پس،  شگریتر از نماکه جالب دیدخواهم یزیم. احساس کردم چآورد سرباال

 کردم.بود با دقت نظاره میروشیکرده و آنچه پ زیرا ر امدهیکش یهاچشم

و  راندندیسالن م یدار را باسرعت به انتهاتخت چرخ کی د،یسف یهاپرستار با رپوش یتعداد

 .کردندیدرخواست باز کردن راه را م د،شدنیشان مکه مانع سرعت یاز افراد
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 جادیا یترسان پرستاران، ازدحام یآن تخت، برکف سالن و صدا یهاشدن چرخ دهیکش جنجال

 بود.که توجه همگان را به خود جلب کرده کرده

 .باشددهیآن صحنه نکش دنییپا یبرا شیدر آن سالن نبود که دست از کار خو یکس

 شد،یبر آن حمل م ماریب کیکه  یبود و تختماتش بـرده بودتادهسیکه ا یهمان محل ،یهرشخص

 .کردینظاره م یبه دقت و گهگاه با دلسوز

 .کردمیعبورشان را نگاه م نیریو همچون سا بودمستادهیا یکنار در ورود من،

ستم را یپا اریاختی. باورمیب رونیام ب ینچیچند ا یایشده، باعث شده بود سر از دن جادیا یاهویه

نظر  ریتخت را ز یرو جانیگذاشتم و به دقت دخترک ب نیزم یداده بودم رو هیوارتکیرا که به د

 گرفتم.

رنگ را به رنگ سرخ درآورده بود. شال  دیداشت، تخت سف انیکه از سرش جر یخون

صورتش پراکنده  یشالق مانندش رو یلَخت و آشفته یبر دوشش افتاده و موها رنگشیمشک

 شده بودند.

 یو رو دهیچسب اشقهیشده بودند به شق یزیکه باخون رنگ آم شیموها یدسته از تارها چند

 را پوشانده بودند. شیهاصورت و چشم

 فرو رفته بود... قیعم یاما او همچنان در خواب خورد؛یجانش مدام با حرکات تخت تکان م یب  ِسر

سخت بود. مچ  میتن از او براکنم. چشم برداش ادتیرنگ مرگ را در رخسارش ع توانستمیم

و  هایدگییکه سا ینیشده و شلوار ج یخاک یدست خون آلود و معلقش ازتخت، لباس ها

. چه بر ختیانگیهمه و همه حس ترحمم را بر م داد،یرا م یگواه تصادف سخت شیهایپارگ

 سرش آمده بود؟

. نمیاش ببآشفته یه موهادست ریرا از ز اشدهیکبود شده و پوست رنگ پر یلب ها توانستمیم

 پنهان نماند! دمیبلندش هم از د یهابسته و مژه یهاچشم یحت

سالن رساندند. لحظه به لحظه  یباهمان سرعت هنگام ورود، تخت را به سمت انتها پرستاران،

جا به جا شدم  یآن صحنه، سر برگرداندم و حت شتریب یتماشا یو من برا شدندیاز من دورتر م

 دمیاتاق، کامال از د کیاما با ورودشان داخل  نم؛یباز هم بتوانم آن دختر را بب وارید تا از پشت

 کنار رفتند.
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آمد. سر برگرداندم. افراد کنجکاو همانند خودم را نظاره  رونیب اهویاز ه یکم مارستانیب سالن

حرکت  سپردند و یآن لحظه را به فراموش یهمگ ،یکردم که مات آن در شده بودند. به آهستگ

 . افتی انیجر تیجمع انیدر م

 تخت افتاده بود. یرو جانیکه، ب یآن صحنه شده بودم و غرق دخترک محو

سر او آمده بود؟ اگر  ییکرد: چه بال ی. ذهنم مدام کاوش مستمینگریسالن را م یانتها چنان،هم

... چه نکهیا و ن؟یماش ایتصادف بوده است، شتاب از سمت او بوده  تیحدسم درست بوده و حکا

 ماند؟یبر سرش خواهد آمد؟ زنده م ییبال

اطرافم بودم. دوست داشتم که بدانم سرگذشتشان  یانسان ها تیحکا یدر جست و جو وستهیپ

 که اکنون هستند کشانده است؟! یهارا به مکانآن یزیو چه چ ستیچ

ود بودم که ناگهان، ذهنم شده بود. غوطه ور در افکار خ دیجد یآن دختر، در آن لحظه طعمه و

 .بردیگریدیام فرود آمد که مرا به هواشانه یرو یدست

سرم را نظاره شخص پشت بازمهین یمکث بازگشتم و با دهان یاشدم. بدون لحظه دستپاچه

 نبود. نیجز مع یکردم. او، کس

 لبش نقش بسته بود. یطرفه رو کی یشلوارش گذاشته و لبخند بیچپش را در ج دست

 شیبود که او را جذاب تر از پ یارنگ کرده یکه از او توجهم را جلب کرد، موها یزیچ نیاول

 .داشتیخاص ی. انصافا که با پوست گندم گونش هم هماهنگدادینشان م

 شیمتعجب شده است. اجازه ندادم موضوع برا بازممهیکه از حالت چهره و دهان ن بردمیپ

و کمرنگم را در هم  دهیکش یکردم. ابروها زیرا ر میاهکند. به خودم آمدم و چشم دایپ تیاهم

 :گفتمیشاک یفرو بـرده و با لحن

 شده به خدا! رمید اریمارو ب نیماش چیسوئ نیجان جدت برو ا ن،یمع -

 چیام به حالت قبل بازگردد. سپس، سوئنازک شده یهاداد که باعث شد چشم لمیتحو یاخنده

آن را از  ،یمعطلیگرفت. ب میهاو آن را مقابل چشم دیکش ونریب اشرهیت نیشلوار ج بیرا از ج

 .دمیدستش قاپ

 اش را باال انداخت و گفت:شده زیو نازک تم یقهوا یابروها

 .ایبفرما آقا ک -
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 گفتم: یتوجه یفرستادم. با ب رنگمیآب یراسته  نیج شلوارییجلو بیرا داخل ج تلفنم

 ؟یندار یکار -

 کرد و پاسخ داد: زانینازکش را آو یب هاصورتش وا رفته شد. ل فرم

 حداقل... یزیچ ییچا هیبمون،  -

 راهم باال انداختم. سپس، کوتاه گفتم: میباال بردم و ابروها یرا نشانه منف سرم

 شده. رمید -

سر  کیرا تا نزد امیدستان استخوان داشتم،یبرم یزمان با آنکه قدمهم ،یخداحافظ یبه جا و

 کردم. باال آورده و رها

و درشت  یا لهیت یهاوارد کرد. چشم رومندمین یبازو یرویکوتاه یعبور از کنارش، ضربه هنگام

 داد و گفت: رونیب ینفس یحوصلگیب یخود را در کاسه چشم چرخاند. از رو

 !یدادحیبه ما ترج هارووونهیخدا د یشهیبرو... برو که هم -

خارج شده  مارستانیباز شد. از سالن ب میرت خودکار برابصو یرا بلندتر کردم. در ورود میهاقدم

 کردم. میهاهیرا وارد ر ژنیو اکس

 .دیبرپوست گندم گونم کش یهوا، دست انیجر

 !کردمیرا حس و لمس م رونیدرون و ب یهوا تفاوت

و  نیماش یهاوارد کردم. و با روشن شدن چراغ یفشار کوچک چیرنگ سوئ یمشک یدکمه یرو

 و به سمتش رفتم.  داکردهیرنگم را پ یانقره یش، پژوکوتاه یصدا

 راندم. مارستانیب یاز محوطه رونیرا به ب نیرا چرخاندم و ماش چیسوئ

 پوریشد. صوت شپخش ریاز پل یبلند و گوش خراش یصدا نیپس از روشن شدن ماش بالفاصله،

 هاشهیود که باعث لرزش شرا پرکرد. صدا آنقدر بلند ب نیاتاقک ماش ،یخارج یمانند خواننده

پررنگ  یقیاز شدت گوش آزار بودن آن موس میابروها انی. نتوانستم تحمل کنم. خط اخم مشدیم

 قطع کردن صدا فشردم. یکوچکش را برا یدراز کردم و دکمه  ریشد. دست به سمت پل

 یدلصن یو رو دمیکش رونیب ریرا از پل نیمع یدیشدم. سسکوت پس از قطع صدا آسوده از

 رنگ شاگرد انداختم. یچرم و مشک

 کردم. ریوارد پل یگرید یدیزمان سکرده و هم شتریپدال گاز ب یرا رو میفشار پا شدت
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 .دیمتوسط به گوشم رس ییآرام پاپ، با درجه صدا یقیموس کی یآوا

 میرنگ و نسبتا بلند موها یمشک یتارها یالداشت، البه انیجر نیماش یکه در اتاقک هوا یباد

گرم و طاقت فرسا بود  آورد،یبه داخل هجوم م نیکه از سرعت ماش یباد ی. اما، حتبردیدست م

رنگ کولر را فشردم  یو دکمه آب دهیباال کش هاراشهی. ششدیم میشدن موهاو تنها باعث آشفته

 کنم.آسوده یباد کولر، نفس یتوانستم از خنک و

 یدود نکیشدم. ع. خمشدیم دمیمانع د دیتابیرنگم م یاکه بر چشمان قهوه دینور خورش رد

 زیر یهاچشم نک،یقرار دادم. ع میهاچشم یآورده و رو رونیو بزرگم را از داشبرد ب رنگیمشک

 خود پوشاند. یرنگ مشک ریرا ز امدهیکشیو ابروها

 شتریفشار ب یشده بود. حت ریتکان دادم. د یکنار فرمان انداختم. سر تالیجیبه ساعت د ینگاه

 بود. هودهیپدال گاز هم ب یرو

صفحه  نیتلفن همراه بود، دائم نگاهم را ب گرمیدستم به فرمان و در دست د کیکه  طورهمان

 تا حواسم به هردو باشد. کردمیم میتقس ابانیو خ یگوش شگرینما

 انه؟ی استدهیرس فیمطمئن شوم که دکتر شر خواستمیرا گرفتم. م شگاهیآسا یشماره

 نازک از پشت تلفن آمد. ییدبوق کوتاه صداچن با

 د؟یی... بفرمافیشر یروان شگاهیآسا -

 است. یزیبود متوجه شدم که او خانم عزنازک شده یکه به ساختگ ییاول از صدا یلحظه همان

 بودم، پاسخ دادم:بود و چشم به جلو دوخته امیکه حواسم جمع رانندگ طورهمان

 آوردن؟ فیتشر فیستم. دکتر شره یدی. امیزیسالم خانم عز -

 شد. یمینامم لحنش کشدار و صم دنیشن با

 ...ری. راستش امروز دومدنینه هنوز ن ن؟یسالم، خوب هست د؟ییشما یدیعه دکتر ام -

گوش  شیهابه صحبت شگاهیتا خود آسا دیبا کردمیقطع م رتریبودم. اگر درا گرفته پاسخم

 . پس بالفاصله گفتم:سپردمیم

 ممنون. یلیخ -

 قطع کردم... و

 .دیطول نکش شگاهیبه آسا دنیتا رس شتریب قهیده دق کردم،یمیهارا ط ابانیکه خ یسرعت با



 

 

12 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

 کردم.نظاره نیماش یدود یشهیشدن، خودم را داخل ش ادهیو پ نیاز پارک ماش پس

 کرده بود.آن هارا نامرتب و آشفته یخورده بود حساب میکه به موها یباد

 فرو بردم. میموها یو مشک میضخ یتارها یالرا البه امدهیو کش یواناستخ انگشتان

 میموهایهم بلندتر شده بود. پس از آنکه به آراستگ یو کم زمان کوتاه کردنشان گذشته از

 شدم. شگاهیدادم، وارد آسا تیرضا

با  دهیپوسیاز آن چون لباس ییهاکه قسمت یمیساختمان قد کیبا یشگاهیآسا

 آجرنما شده بود. ان،ینمایتاروپودها

زن، در باغ به پرسه یهاآواز کالغ یدر انزوا فرورفته و سکوت مطلق بود. تنها، سمفون محوطه

 .دیرسیگوش م

 .گذاشتمیسر مکه به سرعت آن جارا پشت ی. جز منشدینم دهیآنجا د یاحد

 تیو هدا فاتیرنقش تش ،ییهاچون ستونمحوطه، هم یدهیسبز و سربه فلک کش یهاقهیعت

 یهانشانگر رنج و قدمت قصه اشیکه فرسودگ ی. عمارتکردندیم یرا تا عمارت باز همانانیم

 بود. نشیساکن

 بهشت! کی انیم یاخانهوانهید

بودم، به زدن افتادهنفس بهیراهرو را پشت سرگذاشتم. درحال یهاعبور کرده و پله ازمحوطه

 سمت رختکن رفتم.

تند و نامطبوع  یاگر بو شدیآراسته و مرتب نباشم و بدترهم م ف،ینزد دکترشرنبود که  دهیپسند

 .خوردیتا ساختمان بود به مشامش م دنیاز دو یکه ناش یعرق

ام را آغشته به عطر  یمشک راهنیپ یآوردم و دو طرف گردن و رو رونیب یداخل کمدم ادکلن از

 سردش کردم.

 ودم.شده ب. به ظاهر آراستهبودیکاف گمانم

 ...مارانیب یدو بعدازظهر بود و زمان استراحت برا ساعت،

 یدهیا مارستانیت کی. گرچه، معتقد بودم وضع قانون در بودیخارج از اتاق خود م دینبا یکس

 زیچهمه یایدر آن لحظه گو مارانیب یکیبه اتاق بردن  یبرا آمده،شیو جنجال پ ستیاحمقانه ا

 بود.
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با  نکهیا ی. تنها برادیکشیم نیبرزم اشیکیو پالست دیسف یهاییدمپا سر داده بود و با ادیفر

از آنکه بخواهم  شیکه خود به آرامش برسد برنجاند. پ یکارکنان مخالفت کند و آنهارا تاحد

 رفتم. یپرستار ستگاهیکنم، اورا داخل اتاقش بردند. راهرو را دور زدم و سمت ادخالت

به سود من بود.  رشیبود و تاخ امدهیرا گرفتم. او هنوز ن فیسراغ دکتر شر یزیخانم عز از

آشنا وادارم کرد به  کی یصدا. اما در همان لحظهنشستمیداخل اتاقش منتظرش م ستیبایم

 سمتش باز گردم.

  اجان؟یک -
••• 

 بود. ستادهیپشت سرم ا ف،یشر دکتر

نبود! درست مثل  ین دلچسبنسبت به او به هما امیدادم گرچه احساس قلببا او دست یگرم به

که ناچار به تحملش بودم. بالفاصله، مرا به اتاقش دعوت کرد. به  بودیداغ تابستان یهمان هوا

با  زیداشت. راهرو را ن یمتوال یکه سمت راستش سه پنچره میراهرو رفت یانتها کیسالن بار

رنگش  یکت طوس بیز جرا ا دشی. کلستادی. سپس او مقابل در اتاقش امیکردیط یپرسالاحو

 آورد و داخل قفل چرخاند. رونیب

 .کردیلباسش شد؛ اما صحبت با من را هم فراموش نم ضیاومشغول تعو م،یاتاق که شد وارد

آن راه نفوذ نور را کامل  یاکرکره یچوب یهابزرگ داشت که پرده یپنجره  کی اتاقش

قهوه رنگش  ی رهیت زیم ی، روآن پرده یالبهاز ال فروغیکمرنگ و ب ییهاکهیبودند. تنها، باربسته

 .افتادیم

 یوقت یحت شدیاتاق حس م یجایاز جا گارشیس یبود. بوو خفه کیتار شهیاتاقش هم یفضا

 خاموش بود. گارشیس

سمت راست را  واریبود که د یاکتابخانه د،یرسیجذاب به نظر م میاز اتاقش که برا یقسمت تنها

 پنجره قرار داشت. ریکه ز یبزرگ چرم یادار زیبود و آن م به طور کامل پوشانده

 گفت: دیکشیم رونیدرشت و چاقش ب یبزرگش را از جثه  زیکه کت سا طورهمان

 بهت بکنه؟ یرفت؟ تونست کمک شیچه طور پ یجا بود نیکه ا یمدت ا،یخب آقا ک-

 را صاف کرده و گفتم: میصدا
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 نبوده. ریتاثیبله دکتر، مطمئنا ب-

باالخره لباس را  درنگ،یفرم سف راهنیاجبار تن فربه و چاقش به آن پ یاز زحمتش برا پس

 کرد.و مرتب دیپوش

اش مثل و پهن... اما چانه یگوشت ینیگرد و بزرگ داشت و ب یبه چشمش دوختم. صورت چشم

 شکل بود. یو مربع دارهیمن زاو

و تنها عقب سرش را  داشتیدیسف یهاکه رگه یکم پشت یلباس فرم، موها دنیاز پوش پس

 مرتب کرد. دادندیپوشش م

 دیبودنش گذاشت. شا بایز یبه پا شدیابهت را اصال نم نیخودش را داشت اما ا بتیه اشچهره

اش  یچوب زی. پشت منشستیکه خنده چندان بر آن نم یدرشتش بود و صورت کلیبه خاطر ه

 شکلش را خاراند و گفت: یمربع ی، چانهبرانداز کرد. بادستان بزرگش مراینشست. با نگاه

 از چهلمم گذشت... تنته؟یمشک رهنیهنوز پ -

دشوار  یکم میبزنم. برا یحرفهیخواستم راجع به آن قض ی. نمدمیکش کوتاهمیشانیپ یرو یدست

 .بودمامدهیکنار ن هیبود و هنوز با قض

 قرارداده بودم. میانداخته آرنجم را لبه زانوها نییرا پا سرم

 داد: ادامه

 نبود. یمسائل کار نمتیازت خواستم امروز بب نکهیعلت ا -

را  حتشیبود که نصمادرم از او خواسته نایقیاست. حتیشده بودم که صحبتش تنها نص متوجه

 .زدیاویب میبر گوش ها یامانند حلقه

شلوغش  زیمیو رو دیکش رونیب زشیم یفامش را از کشوشکل نقره لینازک مستط یجعبه دکتر،

 قرار داد.

 بودم.شده گارشیبه آتش و دود س رهیخ

در  تمیپس از شروع فعال یشد. مدت ماییپدرم بود و پدرم باعث آشنا کیدوست نزد او،

در  یزیچ بندند،یاش پروفسور و دکتر منداشته شیچنان هم که به رمتوجه شدم آن شگاه،یآسا

 نبود. داشتندپنیکه همه م ییچنته ندارد! او آن انسان واال
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 یبود در آنجا مشغول به کار شوم. برا لیو ما کردیاستقابل م شگاهشیاز حضور من در آسا دکتر،

 شگاهی. در آن آسارفتیبه شمار م یفرصت عال کی شنهاد،یبودم آن پ قاتیمن که مشغول تحق

 نیو ا کردیم تیاز من حما یبیانجام دهم. او به طرز عج یاو هرکار یبانیبا پشت توانستمیم

 تفکر داشت! یجا میبرا شهیهم وعموض

را شروع  حشیها و نصاصحبت ف،یرفع تکل یبودم. اما او به هرحال براپاسخش سکوت کرده در

 کرد.

 پدرم را از دست داده بودم. یزمان، به تازگ آن

 کنار آمدن با موضوع الزم داشتم که یبرا ینداشتم. تنها فرصت ازین یو صحبت حتینص چیه به

 بودند.آن راهم از من سلب کرده شان،یهابا دخالت انیاطراف

پس از آن  دیبود که با یماریب یهوش و حواسم پ کرد،یصحبت م فیکه دکتر شر یمدت تمام

 . کردمیم یرا بررس تشیو وضع رفتمیبه مالقاتش م دارید

 دادم. رونینفسم را ب بستم،یکه در اتاق را م همزمان

 یها، چشمانداختم. با انگشتان شست و سبابه رنگمیو مشک یمچ تالیجید به ساعت ینگاهمین

 .رفتمیپرستار ستگاهیو به سمت ا دادهیام را مالشخمـار و خسته

 کنم.آن را مطالعه دار،یاز د شیرا برداشتم تا پ مارانیاز ب یکی پرونده

 یدگیزودتر به آن رس مکردیکنم اما سع لیها را هم تکمعصر فرصت داشتم که گزارش آن تا

 بازگردم.کنم تا بتوانم به خانه

 

*** 

 

ام چهره یرا رو رشیدادن پدرم، به وضوح تاثاز دست انیپایو رنج ب یاز کار و خستگ یناش فشار

 بود.را از آن ربوده یگذاشته بود و شاداب

 نیغر بود؛ اما در عال ی... صورتم کمزدهرونیب یبرجسته یهابا گونه ،یالغرو استخوان ییمایس

 درشت ومردانه...

 .کشاندیم یسالگیس یبود و مرا به مرزها میمایسرشار درحال پخته کردن س یبا وسواس ،زمان
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 انیبه اتمام رساندن کارم به خرج دادم، نتوانستم آن را زودتر به پا یکه برا ییتمام تکاپو با

 .شدیبرسانم. وسواسم درکار مانعم م

تا بتوانم نسبت به آن کار احساس  کردمیو موشکافانه عمل م نیزبیر میام کارهادرتم ست،یبایم

 کنم. دایپ تیرضا

 فردا در ظاهرش نباشد. یبرا یرا داخل کمد قرار داده و آن را مرتب کردم تا چروک لباسم

 نابسامان بود. م،ی. اوضاع موهادمید نهیخود را در آ ریتصو مجدد،

گردنم  یرو شیبلند شده بود و انتها بایکه تقر ییبروم تا موها شگاهیبه آرا شدیفرصت م گمانم،

 دهم. یرا سامان ختیریم

 بردارم.  یبود که دست از آن عادت عزادار دهیهم، زمان آن رس دی. شادمیکش شمیربه ته یدست

 رساند.دستم، خبر آمدنم را به اهل خانه یهاکیپالست یصدا سرو

 یرا رو دمیاز دستم گرفت و به آشپزخانه برد. کل دهارایخر یدیبا سالم وخسته نباش مادر،

 یرا به استراحت حالمیسمت کاناپه رفته و تن ب بهیحرف چیهیآشپزخانه قرار دادم. ب شخوانیپ

 کوتاه دعوت کردم.

 یهاو کرم رنگ گرفتم و به گلدان ی. نگاهم را از فرش سنتدمیسبز رنگ دراز کش یکاناپه یرو

 پنجره دوختم. نییپا یدهشدهیچ یرنگ

بودند، قطار شده یگریپس از د یکی فیکه به رد ،یسفال یهادل چسب از طراوت گلدان یاحهیرا

 .دیرسیبه مشام م

داشت، نه توجه شیبه صدا یمشغول پخش اخبار بود. نه کس ش،یصدا نیبا کمتر ون،یتلوز

 .کردید را خسته معادت، خو یاما اخبارگو از رو کرد؛یرا جذب م یکس رشیتصو

بزرگ و تمام قد،  یومخمل کرم رنگ را کنار بزنم تا پنجره میضخ یهاداشتم پرده دوست

را به ارمغان  یخنک یکه بوزد و رنگ و بو یکوتاه میاز نس غیرنگ شب باشد؛ اما، در انگرینما

 . پس، ناچار بودم با همان باد سرد کولر سر کنم.اوردیب

پررنگ  یگرم آن استراحت لـ*ـذت بخش شده بودم، که صدا یو کمبودم بر هم گذاشته چشم

 آرامش را از من وخانه ربود! ایمیک

 و غرولند کنان گفت: دهیکش یباحالت
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 گشنمه... شه؟یحاضر م یمامان، شام ک -

 پاسخش را داد: یبالفاصله شاک مادر،

 یدیچیلقمه نپ شیساعت پ مین نیگشنمه! مگه هم گهیم ادیم رهیم یدختر ه نی! ادادیب دادیا -

 ! تموم شد؟!ش؟یتو اتاق؟ خورد یبرد

 تر ادامه داد:آرام وبعد

 بشه! خوادیالغرم م -

 را گرفت. بحثیپ یباهمان لحن شاک ا،یمیک

نده توروخدا، از ماه  ریمامان گ انه؟ی رمیبگ میباشم رژغذا بخورم جون داشته دیخب، من با-

 بعد...

 نشست. رخوت را ازتنم خارج کردم. میهالب یحرفش خنده رو از

برخورد  میهابه چشم میقرار داده بودم تا نور المپ مستق یشانیپ یکه مچ دستم را رو طورهمان

 که متوجهم شود گفتم: یبلند ینکند، باصدا

 فردا! یگیم یچهارماهه دار -

به تن داشت  ینگری. بلوز و شلوار صورتدمیشن آمد،یرا که به سمتم م نشیسنگ یهاقدم یصدا

 جذب بدنش شده بود. یکه حساب

به  کیمبل قرار داد. نزد یدسته ی. دستان چاق و کوچکش را لبهستادیسرم ا یباال درست،

 دیدرخشیپوستش م یدی. سفختیرنگش دور گردنش ر ییکوتاه و خرما یصورتم خم شد. موها

 .کردیم ییرنگش خود نما یروشن عسل یهاو چشم

 مادر بود. هیبود. قد کوتاه و صورت کوچکش هم، درست شبمادر رفته  به

 کوچک. یداشتند و لب ها یصورت گرد هردو

 با حرص گفت: ا،یمیک

 چهار ماهه؟ -

 بحث با او را نداشتم. بالفاصله پاسخ دادم: یحوصله

 دار.برو برش دمیبرات هله هوله خر -
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. ماندیساله نم16دختر  کیبه  رفتارش چی. هدیخوشحال به سمت آشپزخانه دو ،یحرف چیهیب

 جلد بزرگ تر بود. کیساله در کودک شش کیاو 

 کاناپه برخاستم، به سمت اتاقم رفتم. یرو از

 شکلم، بسته بود. لیاتاق مستط یپنجره

 اتاق، تخت قرار داشت. یبسته  یپنجره ریز درست

 دنیکش نییو با پا بسته بردم ی. دست به سمت پنجرهستادمیا امیتخت فلز یزانو، رو با

 آن را باز کردم. رهیدستگ

 و از آن حالت خف و گرفته آزاد شد. افتی انیداخل اتاق جر هوا،

ها باز مانده آن پخش شده بودند و کتاب یها روبود. برگه رمیتحر زیتخت سمت چپ، م نییپا

 ین چراغ مطالعهکردن برگه ها و خاموش کردافتاده بود. با دسته نیزم یبودند. چند ورقه هم رو

 .دمیبه اتاق بخش ینظم اندک ،یزیرنگ رو م یمشک

 .دیدارم چرخ نهیکمد آ یاتاق، رو نییبه پا نگاهم

 یجزئ یهاینظمیشده بود. در نظم کاملش، ب دهیچ اشنهیآ یعطر و ادکلن مردانه روبرو نیچند

 سامانشان دهم. کردم،یفرصت نم گاه،چیکه ه شدیم دهید

 ایهم به پدرم نداشتم.  یبه مادر نبودم. البته شباهت چندان هیشب ا،یمی. خالف کرفتم نهیآ سمت

 یبه خاطر شباهت ش،یتا همان چند وقت پ لی. اما اهل فامکردمیطور احساس مالاقل خودم، آن

 .دندینامیم «کهیکوچ یعل»با پدرم داشتم، مرا  یکه از نظر رفتار

 یهایکه پدر فوت شده بود، مردانگ ینخوانده بود. از زمان مرا به آن نام یها بود که کسمدت اما،

از آن  ایبه نام ک یرفته بود و مرد نیازب «کهیکوچ یعل» گریخانه کامال بر دوشم افتاده بود. د

 مستقل شده بود!

 یها. هنوز خردهدمیبه خانه کوتاهشان کرده بودم، کش دنیاز رس شیکه پ میموها انیم یدست

و  ندیآب رخوت بدنم را بشو سیمانده بود. به حمام رفتم، بلکه قطرات خ یگردنم باق یمو رو

 باخود و ببرند. 

را باحوله خشک  سمیخ یزمان، که موهارها کردم. هم یگرم، تنم را از بند خستگآب دوش کی با

برنج را وسط  سیبود. مادر، دشده دهیچ زیم یرفتم. سه ظرف غذا روبه سمت آشپزخانه کردمیم
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 یموها یدوشم انداخته بودم برداشته و رو یرا که رو یاقرار داد. بالفاصله، سمتم آمد و حوله زیم

 داشت. میدر خشک کردن موها یانداخت. با عقب جلو کردن حوله سع سمیخ مهین

 و خود مشغول شدم و گفتم: دمیدستش را کنار کش یندادم کارش را ادامه دهد. به آرام اجازه

 .نمکیخودم خشک م -

 گفت: نشستیم یصندل یکه رو یلب درحال ریو ز دیدست از کار کش زین او

 کولر آخه! نیباد ا ریز یخوریسرما م-

داخل  یانداختم و ناخونک میهاشانه یرا خشک کرده و مجدد حوله را رو میموها ندادم؛یپاسخ

 زدم. تونیز یالهیپ

که هنوز آن زمان به تعداد افراد  ی. جمعوستیهم به جمع سه نفره پ ایمی. کدیبرنج راکش مادر،

 فرد خانواده عادت نکرده بود!

پر و با دندان بردم و با همان دهان ریمادر را ز ذیلذ یسبزبه خوردن کردم. طعم قرمه شروع

 اشتها گفتم:

 م؟یندار یترش -

 گفت: ایمیروبه ک یابا اشاره مادر،

 .خچالهی یتو-

مانندش  غینازک و ج یداده و با صدا یزانیرا حالت آو شیهارا قورت داد. به لب شیغذا ا،یمیک

 گفت:

 پسرت خودش پا داره؟ یدونیشما هم م یمامان؛ ول خچالهی یتو دونمیمنم م-

 باال انداخت و ادامه داد: یسرزنش کنان. چشم و ابرو یبا لحن مادر

 اس...خسته ایک نمیپاشو بب ا،یمیبه دو نکن ک یکیبامن  -

. برخاست و با دیعقب کش شیرا با پشت پا یرا کج و کوله کرد و باحرص، صندل شیهالب ایمیک

 شد. رهیرنگ من خ یاقهوه یلهیرنگش به دو ت یعسل یهاچشم

 لب گفت: ریباال انداختم. ز شیبرا ییابرو ز،یآمطنتیش

 کلفت! یبه جا دنییدخترو زا-

 .دیوبک زیم یرا برداشت و باحرص رو الهیرفت؛ پ خچالیسمت  به
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 مشغول غذا خوردن شدم. یصحبت چیهیب

به قاب عکس پدر  رهیو خ کردیم یباز شیمادر با غذا ،یاز چشمم پنهان نماند که گهگاه اما،

 .شدیم

. دادیعالم نشان م الیخیهم از فرط فشار و غم خودش را ب ایمی. کنداشتیروزها، حال خوش آن

 .کردیصورت مادر را از حرص سرخ م شیرفتارها. کمتر بابت دادیکاش، کمتر مادر را رنج م

خرجشان  یهمچون پدر باشم و مردانگ یگاههیآن زمان، آنقدر مرد نشده بودم که بتوانم تک من

 کنم. شده بودم؟!

 د؛یوز یآرام می. همان لحظه نسدمیتخت دراز کش یبه اتاق خواب رفته، رو حالیو ب نیسنگ

ام و رخسار خسته دیچیکوتاهم پ یموهایال م،ینس ی. خنکااتاق را کنار زد یوتور دیسف یپرده

 را نوازش کرد.

 دادم. حیبودم. اما چک کردن تلفنم را به خواب ترج جی. از شدت خواب گدمیکش یاازهیخم

در آن حالت  یکرده بودم و حت دایپ ادیشده بود. به آن اعت یمعضل بزرگ میبرا یمجازیفضا

 .کنم شیرها توانستمینم یخستگ

 یدر حال مرور صفحه دمیرا پاسخ بدهم؛ اما به خود آمدم و د میهاغامیقصد داشتم پ ابتدا

 یتماشا دانمینقطه ازمن بود و نم نی! در دورتردمیکه هرگز اورا ند هستمیفرد یشخص

 داشت که خواب را حرامم کرده بود؟! یتیچه جذاب میبرا خیروز تولدش در فالن تار یهاعکس

 .کردندیم دنیبه هم رس یتمنا میهاپلک ،یفرط خستگ از

رسانم را چک کردم چراغ  امیبار آخر که پ یدر برابر خواب مقاومت کنم؛ اما برا توانستمینم گرید

 توجهم را جلب کرد. ایمیکنار اسم ک نیآنال یسبز رنگ و کلمه 

 توانستمیکادر بسته از صورتش. م کیاز خودش بود با  یرا چک کردم. عکس لشیپروفا عکس

 نداشت! دنیقصد خواب ییدهم. اوهم گو صیصورتش را تشخ یفتوشاپ شده رو شیآرا

 خواستمیرا کنار گذاشتم، تا به خواب بروم. نم یارسال کردم و گوش شیمحتوا برا نیبا ا یامیپ

 آن روزم را، فردا هم به دوش بکشم. یخستگ

 کن.واست رو جمع! حیبود نیآنال یتا ک کنمیبشم، چک م داریصبح که ب -

... 
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 ربات وار! یزندگ کیباز روز از نو و  و

به گوش  یزیسکوت، چ ادیکه در آن، جز فر یشگاهیرفتم. آسا شگاهیبه آسا دارشدن،یاز ب پس

 !ستندیگریم شگاهیبار، سر خم کرده بودند و به حال زار آسا. درختان غمدیرسینم

مرتب کردن سر  یزمان در اتاق برا یقدر امشهیپر ماتم را پشت سر گذاشتم. به عادت هم باغ

 و وضعم گذراندم.

 شدم! نیاز خدمه بود. سر سنگ یکیمشغول صحبت با  یزیخانم عز ،یپرستار ستگاهیا در

غرور  یرا پا میهاسواالتشان ومختصر کردن صحبت یکوتاهم برا یهاکه پاسخ دانستمیم خوب

 .دادمینم یتیما، اهم! اگذارندیم یاخالق گند و خودخواه دیو شا

 نشاندم. دیبر کاغذ نرم و سف یرنگ یآب یگرفتم و حضورم را با امضا یزیرا از خانم عز ستیل

جا را ترک کردم. به سمت بالکن کوچک سالن رفتم و صحبت توسط او ندادم و آن یبرا یمجال

 محوطه را تماشا کردم.

در آن حضور  فیو به عالوه دکتر شر که اکثر پزشکان شدمیحاضر م یادر جلسه دیروز با آن

 داشتند.

به نفس شرکت در جلسه را داشتم. چون از اطالعات کامل خود مطمئن بودم. اما علت  اعتماد

 ...دانستمیام را نمدلهره

 .کردمیبود که مانند قبل، کارم را با عالقه دنبال نم یروز چند

هم ناخودآگاهم اطالع داشت که آن  دیود. شاکرده ب ریذهنم را درگ نیمع شنهادیپ دیشا دانم؛ینم

 است! شگاهیروز من در آسا نیروز آخر

 .شدیم شیدارم، عصر شده بود و آسمان هر لحظه خاموش تر از پ ادی به

 از آن بابت راحت شده بود. المیپشت سر گذاشته بودم. خ یرا به خوب جلسه

 انیم یکه توانسته بودم به خوب به من داده بود یپر پرواز فیدکتر شر یدهایو تمج فیتعر

 پزشکان جمع، باال بروم.

 را قبول نداشتم! شیدهایاز تمج یلیخ گرچه،
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در آن  دیرنگ تلفن همراهم که به صورتم برخورد کرده بود، تنها نور درخشان و قابل د یآب نور

 اتاق آلوده به ظلمت بود.

ان را متوجه شده بودم و نه قرارم شدن آسم لگونیمجذوب تلفن همرام شده بودم که نه، ن آنقدر

 در خاطرم مانده بود. نیبا مع

 هوا مواجهم کرد. یکیکشاند و با تار یواقع یایزنگ تلفن مرا به دن اما،

 صفحه، قرارم با او را در خاطرم زنده کرد. یرو نینام مع سپس

 سبز را لمس کردم و پاسخ دادم: یدکمه

 ن؟یالو مع _

 ؟ایما رو ک یکاشت ؟ییکجا -

 پاسخ دادم: خونسردانه

 االن اومدم. نی... همامی! االن منیهم پشت به ز یسالم، گه کیعل _

را با فشار کتف به گوشم چسبانده بودم و لباس فرمم را از  یکه گوش گفتمیم یرا در حال نیا

 .کردمیم زانیداخل کمد آو یچوب لباس

بند نشد و کف کمد افتاد. کمد را قفل  یچوب رخت یعجله داشتم که متوجه نشدم، لباسم رو آنقدر

 رفتم. رونیب شگاهیکرده و از آسا

گذاشتم و  رونیبه ب شگاهیسوت و کور بود. قدم از در آسا شگاهی. آسارفتیم یکیرو به تار هوا

 آنجا را به مقصد باشگاه ترک کردم.  نیباسوار شدن بر ماش

خواستم.  یاز او مرخص یم. چند روزتماس گرفت فیخواب که به اتاق رفتم، با دکتر شر یبرا 

خود نبودم. با رفتن پدر،  یوسوسه کننده بود. من تنها مسئول زندگ ن،یمع شنهادیپ

 .دادمیم حیترج میهارا به خود و خواسته ایمیمادر و ک دیبر دوش من افتاده بود. با ش،یهایمردانگ

*** 

 ممکن خود بود. حالت نیتریدر راس آسمان قرار داشت و هوا در شرج دیخورش

 خارج کند. یفیمرا از آن بالتکل یکم دیرفته بودم تا شا رونیب نیهمراه مع شتریمشورت ب برا

پاسخ مثبت  کیزده بودم. او منتظر زل نیرنگ مع یعسل یهانشسته بودم وبه چشم یصندل یرو

 ...دیشنینم یاز جانب من بود ول
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 ملموس بود گفتم: میاکه در صد یچانه قرار دادم و با کالفگ ریز دست

 !نیدست بکشم مع شگاهیسختمه از آسا _

قرار  کشیبار یهالب یرا گوشه اشیدنینوش ینِ  ،یداد. با خونسرد لمیتحو یطنتیپر ش لبخند

 یرو دیرا باال انداخت. نور خورش کشیبار یابرو یتا کی. سپس، دیاز آن را نوش یداد کم

 کرده بود. گرشید میوشن تر از ناز صورتش را ر یمیصورتش افتاده بود و ن

 شد و گفت: کینزد

چهار،پنج تومن حقوقت شد خودبه خود  یماه یالکیالک یعموم. وقت یمغازه میسر بر هی ایب _

 !ایآقاک رهیم ادتیاز  شگاهیآسا

برابر بود.  نیدرس خواندنم چند ینبود. ارزش سالها یاقانع کننده یندادم. پول! کلمه یپاسخ

مرا  نیمع یهاداشتم اما حرف یکم یفاصله خواستم،ی. با آنچه مرمیبگ اشدهیناد متوانستینم

 .کردیجدا م میهااز خواسته

 توانستمیاما با درآمدش م شد،یام نمعالقه ایمربوط به درس و حرفه و  یآن فرصت شغل دیشا

 ام فراهم کنم.خانواده یرا برا یترآسوده یزندگ

 هش شد و سپس با زنگ خوردن آن مشغول صحبت شد.سرگرم تلفن همرا ن،یمع

بود که با او ارتباط داشت، آمارش از دستم  یدختر نیچندم دانمی! نمیمیصم یلیگرم، خ یلیخ

من در آن  قیبود اما چه کنم که تنها رف چشیدر پ چیمرگش در ترک روابط پ نیدر رفته بود. مع

 شهر بود...

کردم و تمام آن دوسال که  دایرا پ نیگاه قبول شدم معکه آن شهر درمقطع ارشد، دانش یزمان

 بود که داشتم. یاو تنها کس خواندمیآنجا درس م

و کوچکش دعوت کرد تا  یمجرد یبامن، مرا به خانه  ییبود و پس از آشنا یانصراف یدانشجو

. تمشناخیکردم و خوب اورا م یآسوده شوم. پس دوسال بااو زندگ شیهاتیاز خوابگاه و محدود

خوش آب  یو به شهر میمجبورمان کرد از تهران خارج شو اشیپدر و ورشکست یماریتا آنکه ب

 ادیو به  کردمیرا تماشا م نی. معمی. آنگونه شد که ما در آستارا ماندگار شدمیکن رتو هوا مهاج

 که چقدر ذهنم را مشوش ساخته. دانستی. قصدش تنها کمک بود اما نمافتادمیگذشته م
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حاضر  کنمینه؟! اما فکرش را که م ایهستم  یرفتم راض ترهاشیکه پ یریاکنون از مس دانمینم

انگشتانم  یالارغوان البه یآن روزها را از دست بدهم. هنوز هم عطر خوش موها اتیتجرب ستمین

هوش از سرم  شیعطرموها ادی!چه داشتم گفتم؟ کنمیرا احساس م شیموها یهست و نرم

 پراند...

 

شما  یتا برا دیکن کیمحتوا لطفا موضوع را ال دنید یشده است. برا ی!محتوا مخف فممتاس

 (دیکن یبار صفحه را مجدد بارگذار کی شیداده شود )درصورت عدم نما شینما

*** 

و شب به هنگام  زدمیم رونیاز خانه ب نیها با مع. صبحرفتمینم شگاهیبه آسا گریبود که د یمدت

 .میکردیانه مقصد رفتن به خ شیآسا

 بودم. نیمع شنهادیفکر کردن به پ ریدرگ شتریآمده بودم. ب رونیب شگاهیآسا یاز حال و هوا گرید

و ذهنم را  کردیرا به من القا م یاحساس آزاد ف،یدکتر شر یهااز صحبت یتصور خالص یحت

 .ساختیرها م

 کیبود، که همچون  دهیرسام باشد. وقت آن ام عالقهنبودم که مشغله روزیپسرک د گرید من،

 تیدهد، که البته جنس حیرا بر خودش ترج یگریمرد رفتار کنم. مرد آن است که خواسته د

 !خواهدینم

 دیبـرده بود. کارگاه تول شیعمو شگاهیبودم. مرا به نما نیروزها درکنار مع ریروز هم مثل سا آن

 .زدندیم بیو به ج شمردندیپول مو  فروختندیو خودشان م ساختندیمبلمان داشتند. خودشان م

از  یکیمبلمانشان  شگاهی. نمازدیرا نم یهرکس یبود که در خانه یشانس دیدر آنجا شا کار

 بود. هانیتر کیو جزو ش هانیبزرگتر

شده بودم.  یکم به کار در آنجا راضچند برابر شدن حقوقم، کم یبرق آنجا و وسوسهزرق دنید با

 حرامم بود... شیکه آسا ییبودم اما گو دغدغهیآرام و ب یریبه مس امیزندگ درحال راندن بایتقر

 نکهیکه اکنون هستم برسم. آن روزها از ا یاتا به نقطه گرفتمیدرآن مخمصه قرار م دیبا من

بابت  امی. خوشحالنیبروم هم خوشحال بودم و هم غمگ شگاهیبه آسا گریقرار نبود د گرید
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را وارد  فیپوچ دکتر شر یهاقرار نبود صحبت گرید. بابت آن بود که داز قفس آنجا بو ییرها

 .ممغزم کن

 یمارانیبابت ب امیری. بدون مزاحم! اما دلگکردمیفکر م خواستمیرها بودم و آنطور که م گرید

تنها  فیآن ها را با دکترشر دیهم بابت آن بود که با دیکمکشان کنم. شا توانستمیبود که م

 .گذاشتمیم

 ور بودم که تلفنم به صدا درآمد.افکارم غوطه نیا در

 پشت خط بود. فیشر دکتر

 دیاما با گشتیاو به دنبال علت م نایقیکرده بود.  دایپ شیهفته به دو هفته افزا کیاز  امیمرخص

 را ندارم. شگاهیقصد رفتن به آن آسا گریکه د دانستیم

 خ دادم:پاس ییرسا یرا در گوشم گذشتم و با صدا تلفن

 .فیسالم دکتر شر-

 گفت: بالفاصله

 باالخره تونستم باهات حرف بزنم! ا،یسالم آقا ک-

 سر داد. یکوتاه یخنده و

 پاسخ دادم. سرد

 بودم! ریبله، درگ-

 انه؟یخب پسرم باالخره مشکلت حل شد -

 !یبه زود شهیحل م -

 پسر؟ یایطرفا نم نیعجب، خب ا-

 دوست، در قلبم بچپاند! کیخودش را مثل  استخویبودم از آن لحنش که م زاریب

به  یو باد آوردیام فرود مشانه یدستش را رو هوایب یبودم. خصوصا وقت زاریپسر گفتنش ب از

 !گفتیو م انداختیغبغبش م

 که آن لحظه کنارش نبودم! خداراشکر

 من پاسخ دادم: و

 رو... یحرف هی دیباهاتون صحبت کنم با خواستمیراستش م -



 

 

26 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

 و گفت: دیحرفم پر وسط

 چطوره؟ شگاهیآسا ای. فردا ظهر بنمتیچه خوب البته منم مشتاقم بب -

 مِن کردم.مِن یکم

 خب... -

 پسر. ارینه ن -

که  میگوی. به او مکنمیم کسرهیو کار را  رومیمکث کردم و با خود گفتم چه بهتر! فردا م یکم

 .ستمیبا او ن یحاضر به ادامه همکار گرید

 .امیم، فردا مچش -

 منتظرتم. -

 .دیسر رس نیکنم مع یاز آنکه خداحافظ شیپ

 کرد و گفت: یارا حالت پرسشگرانه اشچهره

 ه؟یک -

 گفتم: یاز خداحافظ پس

 بود. فیدکتر شر -

 نشست. زیم پشت

 گه؟ید یایکه نم یخب؟ گفت -

 .دمیکش یقیعم نفس

 .گمیبهش م شگاهیآسا رمیفردا م -

 :تکان داد و گفت یسر

 خوبه! -

 داشتم. یارا آسوده خاطر از ماجرا نشان دادم با آنکه در ته قلبم احساس وارونه خودم

*** 

 رفتم. شگاهیظهر طبق قرار به آسا فردا

 بود. دایپ شیتک آجرهااز تک یقراریدار بود! بنبود. تب شهیمثل هم شگاهیروز آسا آن

 مرگش بود آن عمارت؟ چه
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 .دمیشن یغیج یسالن شدم صدا پس از آنکه وارد بالفاصله

 !پوشمیلباسو نم نیا -

گوش خراش و  یادهایجمله نقش بسته بود. فر نیدر پس ا یدختر یادهایها و فرزجه یصدا

 اش تمام سالن را احاطه کرده بود.آزار دهنده

 .رودیاش هرگز از خاطرم نمتلخ و زجر دهنده یصدا طعم

 راهن؟یپ کیراس از مملو از لجاجت و ترس بود. اما ه لحنش

آرام کردن آن دختر را به دوش  تیکردن پرستارها، مسئول رونیسمت صدا رفتم. پس از ب به

 گرفتم.

به  دیذهنم به پرواز درآمد. اما، با شگاهیها دور تر از آن آسافرسخ شیآشنا یچهره دنیبا د اما

 شیهاگونه یمشغول تماشا .ابمیآن دختر را در آن ب یتا رد پا کردمیذهنم مراجعه م یپستوها

 بودم که از شدت گرما سرخ شده بود.

 کشاند. رونیخود ب یایمرا از دن ش،یصدا

 و چشمانش پر از اشک شده بود، گفت: دیلرز یم شیهاکه لب یدرحال

 اون لباسو بپوشم؟ یمجبورم کن یاومد -

 گفت: یادیرفت و سپس با فر یروبه سرخ شیهاچشم یدیسف تیشدت عصبان از

 .پوشمیمن اونو نم پوشمینم -

 و گردش به لرزش درآمد. فیظر یآخر چانه یاز چند کلمه پس

 گفتم: میدر صدا یتیمیرا آرام کردم؛ باصم لحنم

 نه، آروم باش. -

سرش را بلند کند، تنها چشمش را باال آورد و با چشمان  آنکهیکه نشسته بود ب نییهمان پا از

 شد. رهیخ میهابه چشمکه به عمق شب بود  یرنگ رهیت

 ؟یگیراست م -

 که نشان دهد اوضاع آرام است گفتم: یباال انداختم و با لبخند شانه

 آره. -

 :دیرا چرخاند و فکر کرد. سپس پرس شیهاآرام شد. چشم یکم
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 ه؟یچرا هوا تو تابستون ابر یدونیپس تو م -

 ادامه داد: شیملموس در صدا یبااضطراب

. آخه چرا هوا تو شمیم تیجوابمو ندادن. دارم اذ دمیپوش که پرس دیسف یاز اون مامورا -

 باشه؟ یابر دیتابستون با

 بودن هوا اضطراب داشت؟ یابر یبرا

 مکث کردم. سپس گفتم: یسوالش متعجب شدم. کم از

 ه؟یپوش ک دیسف یمنظورت از مامورا -

 و گفت: دیکم تر چسبرا مح یخاکستر یرا نمدار کرد. پتو اشدهیخشک یهازبانش، لب با

 به من نه؟ ی. چرا به حرف تو گوش دادن ولگهید یکرد رونشونیکه ب ییهمونا -

چپم  یراستم قرار دادم. زانو یزانو یشدم. کنارش نشستم و آرنج راستم را رو کشینزد یکم

 شدم به شدت هراسان شد. کینزد نیبود. از ا نیزم یرو

 جدا کرد.آرامش و صلح رفتارم، ترس را از او  اما

 گرفتم و پاسخ دادم. یمیصم یلحن

 . اوتا فقط پرستارن.ستنیاونا مامور ن -

را پر از خشم کرده  اشرهیگرد و ت ی. چشم هادیرنگ و پر پشتش را درهم کش یمشک یابروها

 و گفت:

 را از من برگرداند. شی. روستنی! اونا پرستار نیزنیتو هم که حرف اونارو م -

موها و چشمانش به لطافت برف  یرگیشانش چشم دوختم که در کنار تو درخ دیپوست سف به

 بود.

 باال انداختم و گفتم: یا شانه

 !دادنیبودن، به حرف من گوش م یهرک -

 پر از تمنا گفت: یسرش را به سمتم باز گرداند. با لحن آرام،آرام

 ن؟یاین گهید یبهشون بگ شهی! میپس تو زندان بان -

 .کردمیکشاندم احساس غرور م خواستمیکه م ییبحث را به جا نکهی! از ادیبه رفتارم دو غرور

 به حرفت گوش کنم؟ دی... چرا بای. ولانینم گهیاگر من بگم د -
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 بود قصد داشت مرا با خود همراه کند. یاما به هر نحو کردینم دایپ یپاسخ ایفکر کرد. گو یکم

کجاست؟!  نجایا دونمی! من اصال نموونهید گنی. به من مفهمنیکمکم کن! اونا حرف منو نم -

 کدوم زندونه؟

 تر با او صحبت کنم. پس گفتم:مفصل خواستمیرا عوض کردم. م بحث

 تو لباست رو بپوش... رون،یب رمیمن االن م نیبب -

 و باسرعت گفت: دیحرفم پر انینداد حرفم را کامل کنم. م مهلت

 .پوشمیگفتم که اونو نم -

 باال نگاه داشتم و سپس گفتم: میرا به حالت تسل میهادست یالحظه

 نیا یکمکت کنم؟ من همه کاره  یچه طور توقع دار یدیبه حرفم گوش نم یوقت یباشه؛ ول -

 .میباهم دوست باش دیکمکت کنم با نکهیا یبرا یزندانم ول

 گفت: یاخفه یگذاشت و باصدا شیزانوها یگرفت. سرش را رو یاز من رو کالفه

 !کنهیاون لباسو بپوشم. اون لباس منو خفه م تونمیمن -

گذاشت.  شیزانو یکه سرش را رو یبود. وقت شی. حواسم به موهااوردمیحرفش سردرن از

 ییصورتش را گرفتند. گو یاش سقوط کردند و جلوشانه یلَخت و شالق مانندش از رو یموها

 افتاده بودن! ریگ شیموها یتارها یالالبه

 رفتم و برخاستم.از او گ چشم

 گفتم: کردم،یبود نگاه م دهیخز واریکه از باال به او که کنج د یشدم و درحال نهیبه سـ*ـ دست

 .ارنیبرات ب گهیلباس د هی گمیپس م -

 زانو برداشت و به سرعت گفت: یسر از رو بالفاصله

 نباشه! یآب-

 داشت؟ یمشکلچه  ی. با رنگ آباوردمیخود ن یام گرفت اما به روخنده یالحظه

 .کردیبا خود خلوت م دیدانستم. او، با یندادم. بحث را کاف یپاسخ

قطره و با قطره دیداشت و من با تیخود کنم. او عطش حما یهاکمک یداشتم اورا تشنه قصد

 کردم. یم اشیاریخساست 
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آنکه  با آن ترفند امکان داشت؛یوا م ینیو عقب نش زیرا به گر یهرکس لیشدن س یجار اگرنه

 .رساندمیدست کمکم را پس بزند، به صفر م

کنند.  هیته شیبرا یرفتم. بالفاصله خواستم که لباس رونیقدم از او فاصله گرفتم و از اتاق ب چند

 شیپ یزیاز آنکه بخواهم آن را مطالعه کنم خانم عز شیگرفتم اما پ یزیاش را از خانم عزپرونده

 قدم شد.

 د و گفت:دا شیبه ابروها یو تاب چیپ

هست تحت نظره تا حکمش  امژهیو ماری! بایبه تمام معناس! از اون وحش یوونهید یدختره -

 صادر بشه.

 نکردم. شیهابه حرف یتوجه

 آوردم. ادیرا به  یارا شروع کنم که با حرفش صحنه یخواستم بررس مجدد

ست داده. البته من حالت بهش د نیکرده و بعد به هوش اومده ا دیتصادف شد شیچند هفته پ-

 موردها. نیاز ا میقبال هم داشت لمشهیف گمیکه م

 .مارستانیآن دخترک افتادم. آن روز، در ب ادیبه  یالحظه

 فکر کردم... شتریاو همان دخترک بود؟ ب ایبه خاطر آوردم. شباهت بود  اورا

 نبود! او خودش بود. یاتفاق یو داستان یهمه شباهت ظاهر آن

 یرعادیاست که با رفتار و گفتار غ یروان یماریب کی یزوفرنی،اسکیختگیگسوان:ریزوفرنی*اسک

 .شودیم انینما تیدرک واقع ییو کاهش توانا

 

 

 

 

 :دمیپرس یگنگ با

 تصادف کرده؟ نیگفت -
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 یمهم آمده بود. موها میجمله برا کیسرانجام  شیهاتمام صحبت انیجالب آمد که م شیبرا

رنگش فرو برد وبا  یمشک یمقنعه ریبود، ز ختهیسمت ر کیکه اش را کم پشت و رنگ کرده

 ادامه داد: یشتریذوق ب

 ...لمیآره، گفتم که به نظرم همش ف -

 را قطع کردم. حرفش

 ممنون. -

 .دیماند و کلمه بعد در دهانش خشک مهین صحبتش

 :دمیبرداشتم. اما مجدد سر برگرداندم و پرس یقدم

 دکتر اومدن؟ ،یراست-

 گفت. یانگاهم کند بله آنکهینازک کرد و ب میبرا یاش، پشت چشمزده هیسا یاهپلک با

 کردم. یکوتاه یبررس نیدختر را در همان ب یکردم و پرونده یرا به سمت اتاق دکتر ط راهرو

 ارغوان بود؛ نامش

 وارد شده بود. شگاهیروز به آسا همان

داشت.  یگریعلت د ایشده بود.  یماریمشخص نشده بود که دراثر مصرف دارو مبتال به ب هنوز

 .دیطلب یزمان م یکم اشمارشیبه ب بردیپ

 به در وارد کردم و داخل شدم. یا. تقهدمیدر رس پشت

 .دیبه مشامم رس گاریوارد شدنم، بالفاصله عطر تلخ س با

لبش و  یگارش،گوشهیچرمش نشسته نشسته و طبق معمول س یادار زیپشت همان م دکتر،

 .دیکش ینفس راحت شدیم یاتاقش به سخت یرنگ بود. درهوا یدر دود خاکستر اتاق غرق

 یکه از ال ینور اندک یهاکهیساخته بود و همان بار کیاتاقش را کامال تار ز،یآن روز ن یابر یهوا

 کرده بود. غیاز اتاق در دیتابیبه داخل م یاپرده کرکره

اتاق گور مانندش  خواستمیل کرد؛ اما من فقط ماز من استقبا یشدم. به گرم کیدادم و نزد سالم

به خرج دادم و تاب آوردم  یترک کنم؛ اما به ناچار صبور گرفت،یرا که دل و نفس را هم زمان م

 تا به سواالتش پاسخ دهم.
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 رونیرا از گوشه لبش برداشته و دود را از دهانش ب گاریداد. س هیچرم و چرخدارش تک یصندل به

نازکش را با دو انگشت وسط خود گرفته  گاریغبغب انداخت و همان طور که س به یفرستاد. باد

 بود گفت:

 .یکرد یاستراحت هیالبته بد هم نشد  ا؟یخوش گذشت آقاک یکه نبود یمدت -

فرو بردم  دمیرپوش سف بیرا داخل ج میهابودم، دست ستادهیانداختم. همان طور که ا نییسرپا

 پاسخ دادم: یو به سرد

 .خوامیبودم. معذرت م ریدرگ یلیخ -

 جلو آورد و گفت: یقرار داد و سرش را کم زیم یتکان داد. دستش را لبه سر

 .ستیالزم ن ی! معذرت خواهیپزشکا فرق دار یکارکنا و حت هیتو برام با بق -

 بودم. زاریاز همان مسئله ب قایدق

نقره  یگاری. آن را در جاسبرداشت گاریس دنیداد. دست از کش رونیزد و دودش را ب یقیعم پک

 را صاف کرد و بلندتر گفت: شیرنگش بود خاموش کرد. صدا یاقهوه زیم یکه رو یفام

 باشه. تونهیتو م قیتحق یبرا ینه؟ به نظرم مورد مناسب یرو خوند خب پروندش -

قرار داشت  زشیم یروکه روبه یچوب یصندل یبرخاست. به سمتم آمد و رو زشیاز پشت م و

 به نشستن دعوت کرد. زیو مرا ن نشست

 ...میگونه مقابل هم نشست نیا

شد  یشدنشان م دهیپلک مانع از خوب د یکه افتادگ زشیر یهامن همان طور که به چشم و

 شده بودم، پاسخ دادم: رهیخ

 بزارم. ونیرو با شما درم یمطلب مهم دیکمش رو... اما راستش، دکتر با هیفقط  -

 چرم و مارکدارش افتاد. یقرار داد. چشمم به کفش ها گرید یپا یودرشت و چاقش را ر یپا

دادگاه  ،یعنینباشه.  یموندن نجایا یلیخ دیدختر شا نیبزار بهت بگم. ا یبزن یحرف نکهیقبل از ا -

 هم تحت نظره. نجایهنوز حکمش رو صادر نکرده ا

 گنگ شد! تحت نظر؟ دادگاه؟ میبرا موضوع

 به سمت بحث خود کشاند. مرا

 :دمیبه سمت باال بود را باال انداختم و پرس شیکه انتها میابروها ،یجیگ با
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 ؟یچه حکم -

 بود. دهیرا صاف کرد اما هم چنان خراش شیصدا

 .هیکه مشکلش چ ستیداره. اما هنوز مشخص ن یپرونده نوشتم چه عالئم یتو -

 یخبر مهم واستخیم ییرنگش را باال انداخت. گو یخاکستر فیکم پشت و ط یابروها سپس

 صحبتش را اوج دهد. جانیچه طور ه دانستیرا بدهد و نم

 !انهیداره  یمشکل ستیدرواقع اصال مشخص ن -

 شده بود اوضاع از چه قرار است! رمیدستگ گمانم

 یوانگی. درواقع، ننگ دزنندیخودشان را مجنون جا م رندیگیخطر که قرار م یدر آستانه هایلیخ

 تا از خطر مرگ مصون بمانند. رندیپذیرا با جان و دل م

که در ذهنم جرقه زد آن بود که مگر جرمش چه بود؟ و بالفاصله سوالم را به زبان  یسوال نیاول

 آوردم.

 ه؟یمگه جرمش چ -

 لبش آورد و پاسخ داد: یرو یلبخند

 !ه؟یحکمش چ یبهتره بپرس -

 داشت؟ ی! چه تفاوتفتگریم ی. کلمات را به بازآمدیرفتارش با کلمات خوشم نم از

 ادامه داد: خودش

داشته اعدام  یزمان وقوع جرم حالت عاد ای برهیبه سر م یاگر ثابت بشه در سالمت کامل عقل -

 .شهیم

 جا بزنه. وونهیکه از ترس خودش رو د ستین دیو بع دونهیم نویا خودشم

 شدمیمتوجه موضوع م شتری. هرقدر بکشاندیم نییبودم که آب او را به سمت پا یشناگر همانند

 کامال در آن غرق شدم. فیآخر دکتر شر یتا آنکه با جمله دیکشیدرخود م شتریاش مرا بقصه

 اون آدم کشته. قاتله! -

 ادامه داد: یدوختم تا حرفش را زودتر کامل کند. او، با خونسرد زشیر یهارا به چشم نگاهم

که  نهیکه برام مهمه ا یزیاومده؛ اما چ شیپیچداده شده که  حیخب، کامال داخل پرونده توض -

 .یتو باهاش صحبت کن
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 به خود گرفتم. یاپرسشگرانه یچهره

 چرا من؟ -

 را به هم زد و گفت: شیهادست کف

 یانی. خودت هم درجردوننیکار رو وقت هدر دادن م نیدکترا ا هی! بقایبزار باهات صادق باشم ک -

 ...یدادن خوب مهارت دار صیو آمد ندارن. تو هم در تشخ رفت ادیمحدوده ز نجایزمانشون ا

 .افتادیم قیاستعغا به تعو یرفته، قصدم برادستم را گرفت و درخود کشاند. رفته شیهاگفته

 راه ذهنم را بسته بود. دها،یسخت گرفتار شده بودم و ترد یدوراه کی در

 یبه کدام رو دی... بامیهاس خواندنها و درتمام تالش گر،یو از سمت د نیمع شنهادیپ یطرف از

 آوردم؟یم

 مرا متوجه او ساخت. ف،یپرسشگر دکتر شر یصدا

 ؟یکنیکارت رو االن شروع م-

. آن همه وقت رمیبگ دهیرا ناد میهاتالش توانستمینگاهش کردم. راستش، کم آوردم! نم رهیخ

 شغل نون و آب دار! کیال صرف نکرده بودم که بعد هم به شانسم پشت پا بزنم و بروم به دنب

 دشوار بود. پس گفتم: میدر آن لحظه برا یریگ میتصم اما،

 تمرکز ندارم. یلیبرم خونه. پرونده شو بخونم. امروز خ دیبا -

 زد و گفت: نهیلم داد. دست به سـ*ـ یصندل یآسوده، رو یالیخ با

 کارو بکن. نیالبته، هم -

 هاد.لبش ن یرا گوشه یبعد گاریبا لبخند، س و

 رفتم؟یدر دستم انداختم. راه درست را م یبه پرونده ینگاه

 دهیعق رییحس و حالم دگرگون شده بود. دائما درحال تغ فیزدن از اتاق دکتر شر رونیاز ب پس

 .ساختیام مموضوع آزرده نیبودم و ا

 شگاهیآن آسا یسم یپروبال بدهم خرسند بودم. اما هوا میهاییبه توانا توانستمیهنوز م نکهیا از

 .دمیکشیهم چنان نفس م دیرا با

 ام بازگرداند.آب به صورتم زدم. قطرات خنک آب، آرامش را به جسم خسته یمشت
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 نییبه پا امیاستخوان یهاکوتاه و گونه یشانیبه خود نگاه کردم. قطرات آب از پ نهیدر آ یاندک

 .دندیچکیم

 شدیبه سمت باال بود و باعث م یکم شیم که انتهارنگ از ابروانم انداخت یبه دوطاق مشک ینگاه

 .دیایتر به نظر بدرشت یکم زمیر یهاچشم

مجدد آن  دنیرفتن به اتاق و د یبه خود دادم تا برا یو سامان دمیکش سمیبه صورتم خ یدست

 دختر آماده شوم.

... 

 وسطم به در وارد کردم، داخل شدم. یکه با دو انگشت استخوان یااز ضربه پس

. اما با چه  کردهیاز وارد شدن من صحبت م شیکه پ دمیتخت نشسته بود. شن یرو چهارزانو،

 ؟یکس

 اما پرعجله گفت: نییپا ییکه او با درجه صدا دمیباز بود، شن مهین در

 ...ادیداره م یکی شومیقا شو،میقا-

 .دمیرا ند یکه در را گشودم، جز اوکس یزمان اما

سرش انداخته بود.  یرو یدیبه تن کرده و شال سف شگاهیآسا یهااز لباس یرنگ یصورت لباس

 تر شده است.بود که آرام دایاش پبود. از چهره زانیاز تخت آو انشیعُر یمچ پاها

 .گفتینم چینگاهم کرد. ه رهیرفتم. خ جلو

 ؟یبهتر -

 نکرد. یتکان داد و باز صحبت سر

 تختش بود. یرودرست روبه یصندل

نشستن و صحبت کردن چندان دوستانه نبود  طورنیمقابلش باشد. ا قایام دقهچهر خواستمینم

چهل و پنج درجه کنار تخت  یاهیرا چرخاندم. با زاو ی. صندلدادیبه او نم یو احساس خوب

 قراردادم و نشستم.

 .میباهم حرف بزن نجایاومدم ا -

 آرام گفت: یبالحنمعلقش را عقب جلو کرد و  یتخت گذاشت. پاها یدستش را لبه دو

 !زنهیآدم فقط با دوستش حرف م -
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 :دمی. پرسدیواضح به گوشم نرس شیصدا

 ؟یچ -

 !دی... ازتکرار حرفش ترسدیترس

 شد و گفت: رهیگرد و درشتش به من خ یهازد وبا چشم نفسنفس

 نگفتم باورکن. یچیه ،یچیه -

 مطلب را گرفتم و گفتم: اصلیپ

 ؟یکنیجا چه کار م نیکه اصال ا شدیچ یبه من بگ یتونیخب، م -

رنگم  یمشک سی. روان نودیبه گوشم رس شیهاشدن دندان دهییسا یبرهم فشرد. صدا دندان

 ل،یدلیب یهاکردم: ترس ادداشتیکاغذ  یصفحه یو رو دمیکش رونیرپوشم ب ییجلو بیرا از ج

 دندان قروچه...

 پاسخ داد: یخسته و شاک یلحن با

 خسته شدم. ن؟یپرسیبار مچندبار بگم؟ چند -

شدم  داریاز خواب ب مارستانیبگم؟ من تو ب دیبا نویچندبار ا ستمین وونهی. من دستمین وونهید من

 تو زندان. نجایاون جا هم دکترا سوال جوابم کردن بعدش آوردنم ا

طور را لبه تخت گذاشت. همان شیپاها یهارا چنگ زد پاشنهبرد وآن شیرا داخل موها دستش

 ناواضح ادامه داد: ییدستاتش قرار گرفته بود با صدا نیه سرش بک

 .ستمین وونهیمن د -

 کردم. اجازه دادم حرفش تمام شود. سکوت

 پس با آرامش گفتم: شدم،یم کشیتر نزددوستانه دیبا

 م؟یموضوع خوب حرف بزن هیحق باتو باشه. اصال چطوره راجع به  دمیباشه، شا -

به  یفکر کردن، موضوع یآماده ساخته بودم اما تظاهر کردم پس از کم شیآنکه حرفم را از پ با

 و گفتم: دیذهنم رس

 ...هینیریدوران ش ،یخوبه؟ کودک میحرف بزن هاتیاز بچگ -

 کردم. یطور نشد که تصورش را مآن واکنشش
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به عقب کشاند. اطرافش را به دقت نگاه کرد و با  یتخت چهارزانو نشست و خودش را کم یرو

 ترس به چشمانم زل زد.

 !یکنیکمکم م یتوکه گفت ؟یجامو بهش گفت ؟یبابامو آورد -

 گفتم: متعجب

 .میجا فقط من و توئ نینه ا -

بر صورتش نشاند.  یتلخ یاش منحنبرجسته و خشک شده یهاصورت نشاند و لب یرو یلبخند

 لب گفت: ریز

 ؟یگیراست م ست؟یبابام ن یعنیفقط من و تو؟  -

 آره! -

 محزون به خودش گرفت. یاکم رنگ شد و چهره لبخندش

 !یناراحت کرد نویآرم -

 شد. زیت دینام جد دنیبا شن گوشم

 ه؟یاون ک ن؟یآرم یگفت -

 گرفت. یتهاجم حالت

 بشناستش. یدوست نداره کس -

 یو زاده یالیخ یدوست نیآرم دادمی. احتمال مکردمیاز آن بود که تصور م تردهیچیپ موضوع

 کردم. ادداشتیکاغذ ینزدم و تنها آن نام را رو یحدس چیباشد. اما ه ذهنش

 . کردیصحبت با او را دشوار م ن،یبود و ا عیوس شیهاترس یرهیدا

 ور شد، قصد رفتن به خانه کردم.غوطه یاهیکه آسمان، رنگ شب به خود گرفت و در س یهنگام

 دهیرا در آغـ*ـوش کش ریکدگیکه  یکلماتآن دختر شدم.  یخواندن پرونده ریدرگ یطوالن یزمان

 از روزگار غم بار دخترک بر صفحات کاغذ برجا گذاشته بودند. یتراژد یانامهشیو نما

 کردم! یبا آن عبارات او را زندگ یلحظات

 یهایگر آشفتگو من تنها نظاره کشاندیکه مرا درخود م مانستیم یچون باتالق میاو برا یقصه

 جمالت آن سوگ نامه بودم. یالهذهن خود در الب

 آن پرونده شده بود. ریو ذکرم، تماما درگ فکر
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 هودهیب میبرا شیهاباخبر ساختم دعواها و سرزنش دمیجد میرا از تصم نیمع یکه وقت یقدر به

 آمد.

آن باتالق نبود و  ری. او درگدانستینم چیقصه ارغوان ه ینهان مهر و موم شده یاز رازها او،

از  شیدست و پا نزن! دست و پا نزن تا ب دیو به من بگو ستدیدور از ماجرا باا توانستیتنها م

 ...یدرون آن قصه فرو نرفت شیپ

 بود. یو آگاه لیمن با م یتقالها اما،

 بود! ریآغـ*ـوش آن باتالق تا چه حد امن و نفس گ دانست،ینم چکسیه

 اش را ازبر ساختم.پروندهخط بهشب خواب را برخود حرام کردم.خط یهامهین تا

 بود. یو شهرتش ارغوان مستوف نام

نام را از او  نینامش ورزشکار بود؛ اما، اذهان پوچ ا شد،یشناخته م تیورزشش به رسم اگر

 سلب کرده بود.

دوستش  یحادثه رخ داده بود، در باشگاه خصوص شیکه برا ی. از قضا، شبکردیکار م هاپپیه

 بوده. نیمشغول تمر ییبه تنها

و همان  نیرزمیو اتفاقا جسدش در همان ز دهیهمان شب، نگهبان آن ساختمان به قتل رس در

 شده بود. دایباشگاه پ

 آن شب ارغوان بود؛ اما، علت چه بود؟ یقصه قاتل

 جسدش مانده بود؟ چرا مامور آنجا بود؟ یاو پس از قتل مامور ساختمان، تا صبح باال چرا

 میشده، که اجازه تصم یمیآمده، دچار شوک عظ شیپ شیکه برا یوادثارغوان پس از ح نا،یقی

 .دادهیفرار را به او نم ای یریگ

ساختمان و باشگاه، متوجه دستان  یهم که اهال یهوا کنار جسد نشسته. زمان ییاو تا روشنا پس،

مردان  ندیرا باخبر کردند... با رس سیآلود نگهبان شدند، پلآلوده به خون ارغوان و جسد خون

جز  یزیاطراف، ارغوان گر یهاو همهمه ریآژ یبر شانه، غوغا فیرد یهاسبزپوش با ستاره

 نمانده بود. شیتلخ برا عیو ترک آن وقا دنیدو

 سیاز دست پل زیگر نیماجرا را ادامه داده. او ح کنانلهیبه فرار گرفته. اما روزگار، پ میتصم پس

 .شودیم مارستانیب یروانه میوخ یو با حال کندیتصادف م
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 آن روز بود. یداستان همان دختر آشفته نیا

منتقل شده تا تحت نظر  شگاهیاز به هوش آمدنش و نشان ندادن عالئم صحت عقل، به آسا پس

 باشد.

 . علتش چه بود؟شدیراز آن جنون برمال م دیبا

تاابد کنار  وانهیدبود و پسوند  شگاهیمحکوم به حبس در آسا شدیکه جنونش ثابت م یصورت در

 .آمدینامش م

 .افتادیبه جنس قصاص به دور گردنش م یمیطناب زخ ز،یصورت ن نیا ریغ در

 اورا دگرگون کند. یزندگ توانستیم کرد،یم انیرخ نما اتشیکه اگر جزئ یکل یقصه کی

 را فراموش نکردم و به احتماالتم افزودم؛ اما احواالت آن دختر فیو گمان دکتر شر حدس

 باشد. لهیح یاز رو توانستینم

درست ارتباط برقرار  توانستیهراس و وحشت داشت. نم زیاز همه چ کرد،یخودش صحبت م با

 ...اشیالیدوست خ یکند. از طرف

 طناب دار. یدور شدن از گره یباشد برا یباور کنم تمام آنها داستان توانستمیم نه،

. از نظرم رمیسمتش را بگ خواستمیا کرده بود که ممعصوم آن دختر مرا اغو یهم، چهره دیشا

موج انداخته بود را  شیهاکه در چشم یبودم. غم دهیبود که تا آن روز د یموجود نیتردفاعیب

 اش ربوده بودند.را از چهره یروح زندگ ،یی. گودمیدیبه وضوح م

 خود کرده بود. ریذهنم را درگ زین یگرید مطلب

از او نگرفته؟!  یسراغ کسچیه بـردهیو درکما به سر م مارستانین در بکه ارغوا یمدت یط چرا

دشوارتر و مرموزتر  میبرا کردمیاش فکر مبه پرونده شتری... هرقدر بیو نه خانواده ا ینه دوست

 .شدیم

 اما از کجا؟ انه؛ی کردهیمصرف م یاماده ایکه دارو  دانستمیم دی. بادانستمیاش ماز گذشته دیبا

 بود. زانیها هم گرآدم یبا خود او بود که از باق شتریبود، صحبت ب میپا شیکه پ یراه نهات

 مطالعه کنم. شتریگرفتم، ب میتصم پس

 یو چندباره نیدر اتاقم مشغول خواندن چند یهامهیتان شگاهیپس از بازگشت از آسا عصرها،

آسمان را  یلگونیو نقره رنگم، ن یزیروم یاز چراغ مطالعه مینور مال کی. با شدمیم میهاکتاب
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 شدندیم اریتا آغاز روز مرا هم زی. ستارگان چشمک زن نزدمیم وندیدرم صبح پ شیبه گرگ و م

 نکند! یگانگیام، در ظلمات شب احساس رد نور چراغ مطالعه تا

*** 

 

 م.زد رونیام، آن را به چرخش در آورده بودم، از اتاق رختکن بکه از دردشانه یدرحال

 را جبران کنم. اشیآرام خشک یگردنم دادم تا بانرمش هی یچرخش

که به دو سمت آن آغشته کرده بودم به مشامم  یگردنم، باعث شد ادکلن مردانه و خنک یهاتکان

 برسد.

حضور  ستیبود. ل میآمد گوخوش یزیخانم عز شهیمثل هم ،یپرستار ستگاهیبه ا دنیاز رس پس

کنارش  یمات قفسه یشهیخود را در ش شیپر آرا یگونه که چهرهانقرار داد. هم میرا روبرو

به من  ینگاه یچشم ریز ساخت،یاش را مرتب مو موهاش خلوت و رنگ شده کردینگاه م

و از درد آن صورتم را جمع  دمیراستم کش یبه شانه یبرگه، دست یانداخت که درحال امضا

 کردم.

 کرد. زیاش را ر دهیکش هیت و چشمان ساباال انداخ ییسمتم بازگشت. ابرو به

 شده؟ یزی! چیدیخدا بدنده دکتر ام -

 یبرگه یرپوشم بود رو ییجلو بیج یرو شهیهم شیکه جا یمخصوص سیرا باخود نو میامضا

 نشاندم و پاسخ دادم. دیسف

 نشستم. زیپشت م ادیز شبی. دهیاز خستگ -

 گردنش گفت:و با کج کردن  دیدلسوزانه بخش یحالت شیهاچشم به

 ...دیخوایها! اگر ممن مسکن دارم -

 نشاندم. امدهیبرجسته و کش یهالب یبه قصد لبخند رو یکوچک یانحنا

 نه مچکرم. -

 :دمیبازگرداندم و پرس بمیرا داخل ج سیخودنو

 درچه حاله؟ ییرواتاق روبه ماریب -

 گفت: یباال انداخت و با کالفک شانه
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 ناسازگاره... یلی. خدهیف گوش نمبگم واال، اصال به حر یچ -

 تکان دادم. سر

 .هیعاد -

 سپس به سمت اتاق ارغوان قدم برداشتم. و

تخت  یآنجا نبود. معموال رو ینظر گرفتم اما کس ریبه در زدم و وارد شدم. اتاق را ز یاتقه

 .نمیبمعلق از تختش ب یتخت با پاها یقبل اورا نشسته رو داریو انتظار داشتم مثل د نشستیم

 .دیآوام و ناواضح به گوشم رس ییبه جلو برداشتم. پس از بستن در صدا یقدم

 !سیپسیپ -

 به اطرافم نگاه کردم. مجدد صدا آمد. زده،شگفت

 .نجایا ای... بنجای! زندان بان... اسیپسیپ -

 .دییپایتخت، زانوانش را بغـ*ـل کرده و مرا م ریآرام را گرفتم. ارغوان ز یآن نجوا رد

 نساختم. انینما یزیام چکردم؛ اما در چهره رتیح

 .دمیواضح و رسا پرس ییاو باصدا برخالف

 اونج... یچرا رفت -

 حرفم را کامل کنم. نگذاشت

گشود و به حالت  زیاش را نبرجسته یهاقرار داد. لب ینیب یرا رو اشدهیو کش فیظر انگشتان

 لحن کشدار گفت: کیبا  ،ییدندان نما

 دنزن.! داسیه -

تخت  ریآورد و اطراف را نظاره کرد. به سرعت ز رونیتخت ب ریاز ز یسرش را اندک هراسان

 را در آغـ*ـوش گرفت و آهسته گفت: شیتر زانوهابازگشت و محکم

 بان! نزار متوجهت بشن.زندان نجایا ایآروم ب -

 کردم به دقت اوامرش را اجرا کنم! یسع

 تم و کنار او زانو زدم.آهسته به سمت تخت رف ییهاقدم با

هاش گردش نشسته بود. چندتار از به گونه یآن تخت، رنگ سرخ ریهوا ز یشدت گرماو خفگ از

 بودند. دهیچسب دشیکوتاه و سف یشانیعرق کرده و به پ اشیلَخت و مشک یموها
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 زدیم ادیفر صدایب یکه ترس در آن باصدا یانافذش را به من دوخت و با همان چهره یهاچشم

 گفت:

 !ستیامن ن رونیتو. ب ایب -

 ریز یتر بود و به سادگو کوچک زیرفتار کنم اما... جثه او نسبت به من ر لشیباب م خواستمیم

 تخت جا کنم! ریخود را ز توانستمینم یتخت جا خوش کرده بود. من به آن آسودگ

 بردم. نییرا مانند خودش پا میصدا درجه

 نجا؟ی. چرا اامیب تونمی. من نمکهیکوچ یلیخ نجایا -

 جواب داد: یو با نگران دیپرپشت و کم قوسش را در هم کش ابروان

 .ننتیب ی. مستیاونجا امن ن -

 به ذهنم خطور کرد. یاطراف را تماشا کردم. فکر یدرماندگ با

 انینما گرید یاتاق از پشت صندل یکه منظره ی. طوردمیرنگ را جلو کش دیسف یکیپالست یصندل

 نبود.

 مقابل ارغوان زانو زدم و گفتم: ،یصندل کنار

 راحت! التی. خنهیبیمنو نم یکس گهید -

 آن جمله بود! دنیمنتظر شن ییگو

 .دیکش یاآسوده نفس

. کننینگاهم م یجور هیهمش  هیبق ؟یسلول منو عوض کن شهیچرا زندانت انقدر شلوغه؟ نم -

 زندانبان! ترسمیازشون م

پس هر  کردمیملتمسانه بود. احساس م یبیاش به طرز عجبجملههر  انیزندانبان، پا یکلمه

 کمکم کن نهفته بود. یزندانبان گفتن، جمله

رنگ چروک  یو لباس صورت نیزم یرو اشدهیرنگ پر یبه پا نداشت. پاها ییدمپا دارقبل،ید مثل

 اش به تنش بود.شده

 .شنیت مساک یایتو م یوقت کنن؟یبه حرفت گوش م یلیمامورا هاتون خ -

 گن؟یمیمگه قبلش چ -

 بر زبانش ننشست. یسخن یتا مرز پاسخ دادن رفت ول چندبار
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 مکث، درمانده و ترسان گفت: یاز کم پس

 که... گنی... مگنی. مکننیم تمیاذ -

 حمله ور شد و بالفاصله شکست... شیبه گلو بغض

 قرمز شد. اشینینمناک و ب چشمانش،

 چاقو! قراره منو بکشن. با گنیم -

چاقو نگهبان ساختمان  کیاست که خودش با  یشب عیکردم ناخودآگاه درحال مرور وقا احساس

 را گرفتم. صحبتشیرا به قتل رساند. پس هوشمندانه پ

 ؟یچرا؟ مگه چکار کرد -

 جست. رونیتخت ب ریاز ز یحرکت ناگهان کیزد. آب دهانش را قورت داد و در  نفسنفس

 پاسخ داد: یده ابلند و وحشت ز یباصدا و

 نکردم! یکار چیه -

 بلندشدم. نیزم یزانوانم خسته شده بودم، از فرصت استفاده کردم و از رو یکه از نشستن رو من

ام فرود آمد. به سرعت به شانه یآن در آن اتاق خلوت ناگهان دست کیدادم. در  رونیب ینفس

 زده شدم. رتیارغوان ح یعصب یچهره دنیبازگشتم و با د

 را برهم فشرد و باهمان چشمان اشک آلود گفت: شیهاحرص، دندان با

 نه؟ یدیترس -

 یلبخند عذاب آور رو کی یاشد. دستش را به دورم حلقه کرد وباچشمان خمـار شده ترکینزد

 ترکیحرکاتش را ضبط کنم اما لحظه که قصد کرد نزد زیبه ر زیبودم تا ر ستادهیلب نشاند. تنها، ا

 به عقب برداشتم. یاهشود، قدم کوت

 صورت گفت: یبه پنها یرا درشت کرد و با لبخند شیهاحرکت بود. چشم نیمنتظر هم او،

 !یدیترس ،یتوهم بدت اومد؟ توهم فرار کرد یدید ؟یدید -

 ببرن زندان. دیاالن تو هم با پس

 به خود گرفت. باپرخاش گفت: یحالت سوال اشچهره

 .یبان من شدزندان یول یباش زندان دیتو با ؟یینجایتو چرا ا -

 .دیکش ادیو فر دیسمت در دو به
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 .دیکمک! کمک کن -

 ادیو مدام فر گرفتی. او آرام نماوردمیچنان گوش خراش و آزاردهنده برد که تاب ن ادشیفر

 .زدیم

 ورود پرستارها به اتاق، از اتاق خارج شدم و آن دخترک هراسان را به آنان واگذار کردم. با

 .دمیآسوده کش یرفتن از اتاق، نفس رونیآن چند لحظه بند آمده بود. با ب در نفسم

 !ه؟یگفتم وحش نیدید -

 .شدیم دهیشن یپرستار شخوانیاتاق، پشت پ یبود که از روبرو یزیخانم عز یصدا

 سمتش رفتم. به

 مچاله شده گفتم: یابا چهره دم،یام کشبه شانه یدست

  ن؟یمسکن دار نیگفت -

*** 

 

 ا داخل قفل چرخاندم.ر دیکل

 ایهـ*ـوس در ایمیبود. با ک دهیرا داخل سبد چ لیکه، مادر بساط شام را جمع کرده و سا دمید

را خراب کنم. بعد از  حشانیتفر خواستمیام نمو درد شانه یبه سرشان زده بود. باتمام خستگ

 .دیچسبیروزانه، گذراندن وقت با خانواده به دلم م یهایگرفتار

رنگش را به تن کرد. با آرامش  یبلند مشک یبرداشتم. مادر، مانتو نیزم یرنگ را از رو دیسف سبد

 رونیرا صدا زدم، با خارج شدنش از اتاق، از ساختمان ب ایمیشد. ک شیهاکفش دنیمشغول پوش

 .میرفت

اش خاتمه شدیهم م ادهینبود، پ یفاصله داشت. راه ایتا در یاقهیساختمان چند دق یمحوطه

 داد.

به  یگرید زیگذاشته بود و فارغ از هرچ شیهاگوش یرنگ بزرگش را رو یهدفون صورت ا،یمیک

به گوش من  یآنقدر بلند بود که هرازگاه شی. صدارفتیو راهش را م دادیگوش م اشیقیموس

 .دیرسیهم م
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 میشدیم کیزدن زیی. به پابردمیلـ*ـذت م دیوزیکه م یمیآرام و مال میو از نس داشتمیبرم گام

 .شدیو حضور فصل زرد احساس م

 ...دادیراه م انیخبر از پا ایموج در یدوخته بود. صدا ریمس یچشم به انتها یحرف چیهیب مادر

قد گرم خوش و بش بودند.  میقد و ن یهاکه همراه بچه ییهاشلوغ بود. شلوغ از خانواده ساحل

که به سمت  یبا موج یو ذوق آنها از باز دیرسیها بود که به گوش مبچه یسرو صدا شتریب

 .آمدیساحل م

 را پهن کردم. یکوچک ریگذاشتم و حص نیزم یرا رو سبد

و امر  دییاورا پا یچشم ریرا از تلفن همراهش جدا کند، ز ایمیهر طور شده ک خواستیکه م مادر

 کرد:

 .میپهن کن راندازویکمک کن ز ایب ا،یمیک -

 س مادر انداختم.و سپ ایمیبه ک ینگاهمین

 لب نشاندم و گفتم: یرو یلبخند

 ! هدفون توگوششه.شنوهینم -

رفت، هدفون را  ایمیرا درهم کشاند. سمت ک اشینازک و حالل یکرد و ابروها یاخم کوتاه مادر

 مواجه شد. ایمیک تیو بالفاصله با شکا دیکش رونیاز گوشش ب

 مامان؟! یکنیکار م یچ -

 خونه بزار تو گوشت! یتو رو،رتی. اون گوش گزنمیدارم باهات حرف م -

 و گفت: دیا،خندیمیک

 هدفونه! ستین ریگوش گ نیا -

 لب گفت: ریرا آرام کرد و ز شیصدا و

 کالس! یب -

 !دیکش رشیبه کمک مادر رفت و دست از گوش گ اما

آرنج راستم و  دمیشام شدند. دراز کش یبرا چیساندو هیمشغول ته ایمی. مادر و کمینشست باالخره

و رنگ غروب دلچسب  ایبه در رهیطرف بدنم انداختم و خ کی یگذاشتم و وزنم را رو نیزم یرا رو

 شدم.
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هوش  ایاغواگر موج در ی. آواشدیتر مرنگرنگ و کمهرلحظه کم میکودکان، برا یاهویه یصدا

 .بردیاز سرم م

ام ذهن خسته یآرامش بر رو یاهیال ایکه گفتن ندارد. در ستیغروب لذت کینزد ایدر یتماشا

 .شدمیم دنشیمـسـ*ـت شن شیو من با نجوا دیکشیم

 بود. مثل ارغوان! ندهیربا ،یمشک سویدختر گ کی یهاپلک زدن دنیجذاب بود، مثل د دنشید

مرا به سمت  یذهنم شده بود و هر خلوت یآن روزها یافتاده بودم. معما ادشیچرا به  دانمینم

 یتنها در عشق مثال زدن هاییباینبود حتما عاشق بود! آن ز وانهی. اگر دددایسوق م شیماجرا

 بود.

*** 

 یجواب داده و کم یتاحدود ی. دارو درمانشدیارغوان پشت سر گذاشته م یروان درمان جلسات

 او را کاهش داده بود. یجایب یهااز اضطراب

 شود؟ کیدام نزدمن سبب شود او به حکم اع یهراس داشتم که نکند مداوا اما،

اثبات کنم او  یبه هر نحو خواستمیمعصوم بتواند قاتل باشد. م یآن چهره دیگنج یباورم نم در

او را از طناب دار نجات دهم  توانستمیخارج بوده. آنگونه م یزمان ارتکاب جرم، از حالت عاد

 جز من نداشت! یناج چیرا که ه یکس

 .ستمینگریاورا از تراس م ،یدرمانروان روز، فارق از چهارچوب اتاق و جلسات آن

 همراهش شده بود. یو مالقات مارانیاز ب یکیبه  رهیخ

 .نمیاورا بب اتیکردم تا باجزئ زیرا ر امدهیکش یهاچشم

 یهم رو ی. هرازگاهستینگریو مرد همراهش را م ماریباغ نشسته و آن ب یگوشه یمکتین یرو

 ...گرفتیم

 .بردمیراز حرکاتش م بهیپ دیآن تراس کوچک برداشتم. با یفلز یهانرده یاز لبه دست

 .دمیزرد رنگ د یفلز مکتیهمان ن یو درمانده رو یاو را عصب دم،یکه به محوطه رس یهنگام

قرار داده  مکتین یرا رو شیچنان کف پابه سمتش رفتم. متوجه حضورم نشده و هم اطیبااحت

لب زمزمه  ری. مدام زدیکشیبـرده بود و آن هارا مفرو  شانشیپر یموها یالبود. دست البه

 .شدمیاما متوجه کلماتش نم کردیم
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 :دمیپرس یرا صاف کرده و با لحن آرام میصدا

 خوبه؟ یهمه چ -

 .دیرس یآن دختر خوب به نظر م یحال شانیدر آن لحظه و پر زی! چه چیاسوال احمقانه چه

 ریز میصدا دنیرف سرش قرار داده بود. با شنرا دو ط شیهازانواش و دست یآرنجش رو هردو

 پررنگ تر شد. شیهابه من انداخت و زمزمه ینگاه یچشم

 بکشمش! دیبکشمش! من نبا دیمن نبا -

 .گفتیکه چه م دمیکردم و شن زیت گوش

 ساخته بود؟ قراریاورا تا آن حد ب زیانداختم. چه چ یرا نگاه اطراف

 :دمیپرس مجدد

 ؟یکمک الزم دار -

 کمک نشسته بود. یدست برا کیتنها منتظر  ییگو

 .کننیم تمیاونا دارن اذ -

 و همراهش را نشان داد. ماریاش آن باشاره باانگشت

 علتش را بدانم گفتم: آنکهیب

 شون؟ینیتا نب یبرگرد یخوایم -

 بار سرش را به نشانه مثبت تکان داد. سپس به آن دو پشت کرد. چانه چند

آهومانندش را  یهاچشم یاگذاشت و لحظه یفلز مکتین یپشت یش را لبهگرد و خوش فرم ی

 شدند. ریسراز نییبه سمت پا شیهابست. خروار مژه

 یچنان خرمن مژگانش اجازهباالتر از من بود. هم یکنار باغچه نشستم. او کم یهاجدول یرو

 .دادیرا نم فشیظر یهاچشم دنید

 را به هم چسباندم. میهاو کف دست قرار دادم میزانوها یرا رو آرنجم

 گفتم: یآرام به

 م؟یانجام بد یباز هی یکه چشاتو بست طورنیچطوره هم -

 دوست دارم! یباز-

 .دمیدیاش را مبسته یهاو پلک شیبود که تنها موها یابه او به گونه دمید یهیزاو
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 .دمیم پرسبود رهیمعصومش خ یچهره اتیطور که به جزئدادم. همان رونیب ینفس

 هست؟ یریتو ذهنت چه تصو ؟ینیبیم یچ یبگو دار -

 را کمتر کند. یزرد فلز مکتین یاش قرار داد تا سختچانه ریرا ز دستش

 . مامان رو...نمیبیبابامو م -

 شدم. کینزد یکم

 کنن؟یدارن چه کار م -

 .میترسی... ازش میعصب یلی! خهیکه منو بزنه. اون عصب زارهی. مامان نمکنهیبابام داره دعوام م -

 .کردمیبود که تصورش را م یزیاز چ ترقیعم شیهابیمشوش بود. آس ذهنش

 گذاشته است. ریچه مقدار بر او تاث هابیکه آن آس دانستمیم دیبا

 :دمیآرام پرس یبالحن

 ؟یااونجا چندساله -

. کاش بشه شهیم رتیاون هم عصبان شمیمن بزرگتر م ی! هرچشمیمن همش دارم بزرگتر م -

 بمونم! ینقدریمن هم

 سردش ساخت. یگونه یها به رواش، مرا متوجه هجوم اشکشانه یهالرزش

 .کردیم یاش نقاشگونه یرو یخود، رد یو باشور دیچکیاز چشمانش م اشک

نشستم و لرزش  یاپشت پنجره کردمیبود. گمان م یباران ریعصر دلگ کیچون  ش،یتماشا

همان احساس را داشت. همانقدر  شی.تماشاکنمیم یرا تماشا شهیش یروآب  سیقطرات خ

 ...  نیهمانقدر غمگ ر،یگنفس

 کردم: ا  ادداشتیچرم قرمز رنگ دفتر را کنار زدم.  جلد

 .ونیهذ ،یحساس ناامن 

 یداشتم که با دقت با رفتارها اشیمثبت و منف یهابلندباال از رفتارها و نشانه ستیل کی گر،ید

 بکشم. رونیتوانسته بودم آنهارا ب تیاهمیو بخرد 

 قبلش برد. یایآن روزش، مرا به دن یهاحرف

 شرح داد. میباهمان چشمان برا هاراآن
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پدر  دیکه تمام عقا یدختر نیمحله بوده وطبعا چن انیدار مو نام یبه شدت مذهب یمرد پدرش

 .دانستهیخودش م یسرافکندگ یهیرا ما گذاشتهیپا م ریرا ز

. ردیگیبه ترک خانه م میبود تصمساخته شیکه پدر برا یاز قفس ییرها ینافرمان پدر، برا دختر

 .کردیم یخانواده زندگ انیچنان درخانه و مالبته، سالها بود که او طرد شده بود اما هم

 چاه یکیجامعه به تار کیکشاند و به قعر  رونیآنکه دست سرنوشت، او را از قلب خانواده ب تا

 انداخت.

 مچ دست پرتوانم نقش بسته بود. یرنگم انداختم که ردش رو یمشک یبه ساعت مچ ینگاه

 یبرخاستم تا با فنجان رحمانهیاما ب کردند؛یم دنیبه رس یتمنا میهاشب شده بود پلک یهامهین

 دهم. انیپا میهاپلک یقهوه به خستگ

 ایخانه نرسد؛ اما گو یبه خواب رفته یالدر به گوش اه ریرجیج یدر را گشودم تا صدا یآرام به

 من تنها شب زنده دار آن شب نبودم!

 .دیبه گوشم رس یاز اتاق کنار ایمیک یو دخترانه زیر یصدا

 کردم. زیرا ت میهاگوش

 دوستت دارم! شتریمن ب -

 داخل اتاق بود؟ یکس

که به قول ارغوان،  کردیاحساس م دیشدم. او نبا مانیدر را باز کنم اما به سرعت پش خواستمیم

 تیخودش احساس امن یدرخانه وقتچینظر دارم. آنگاه، ه ریزندانبان حرکاتش را ز کیچون 

 آمده بود! زیبه سر ارغوان ن زدمیحدس م م،یکه با تشخص یی. درست مثل بالکردینم

 متوجه شدم که درحال صحبت با تلفن بوده. اش،یاز خداحافظ پس

 بود! قهیدق۳:10را تماشا کردم.  وارید یرو دیکنان و سف تاککیبار ساعت ت نیا

اما هرکدام مشغول به  داریو او ب داریدر برداشتم. من در خانه ب یفلز یرهیستگ یرا از رو دستم

آن سقوط کرده بود را  یکه رو ییو موها دمیکوتاهم کش یپشان یرو یمتفاوت... دست یشخص

 باال انداختم.

 .کردمیکمرنگ م شیپدر را برا یخالیجا دی. باگذراندمیقت مو ایمیبا ک شتریب دیبا
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او  خواستمینم شدم،یم گاهشهیتک دی. باکردمیحواسم را به خواهرکوچکم جمع م شتریب دیبا

 شود. زانیگر شد،یگاه آرام او مپناه دیاش که بامثل ارغوان ازخانه

 رغوان...... به اایمی. به ککردمیجمع م شتریحواسم را ب دیبا

 را روشن کردم و به فکر فرو رفتم. شخوانیپ یسمت آشپزخانه رفتم. قهوه ساز رو به

به دوش  ییرا تنها ینیبود. پدر، چه بار سنگ شتریب کردمیاز آنچه فکر م تمیمسئول نکهیفکر ا به

 ...دیکشیم

*** 

 ستگاهیاز ا یفیضع یرا بستم. صدا یآمدم و در چوب رونیب فیاز آنکه از اتاق دکتر شر پس

 .دیبه گوشم رس یپرستار

خود  یچهیذهنم را باز یعبور سوال نیکردم.ح یط نییآهسته به سمت پا یهارا باقدم سالن

 کرده بود.

و مهارت داشتم اما باتجربه  ییداشت؟ من توانا یلیازمن چه دل فیدکترشر لیدلیب یهاتیحما

 میکه برا کشاندیو مرا باال م کردیم دیتمج و فیپزشکان ازمن تعر رینبودم. او به گونه نزد سا

 !دیپرسیکرده بود و احوالم را م یسوال بود. آن روزهم به کارم سرکش یجا

 بود. ستادهیا یپرستار ستگاهیاز پرستاران، در ا یکی

 رنگ و گشاد... یصورت یهابا لباس یدختر شیروروبه

 ارغوان بود؟ او

 را بلندتر کردم. میهاو گام دمیسوال را در ذهنم پرس نیا

 قرارداده و مشغول صحبت بود. یپرستار شخوانیپ یدو دستش را رو مچ

 توروخدا! کنم،یخواهش م -

 زمان گفت:الغر و کم جان ارغوان را گرفت تا اورا سمت اتاقش ببرد و هم یهامچ دست پرستار،

 درو قفل کنم؟ دیتما باح ا؟ین رونیاتاق. چندبار بهت بگم از اتاقت ب یباشه، حاال برو تو -

 رونیپر زور پرستار بلند قدتر از خودش ب یبود. مدام دستش را از دست ها قراریب ارغوان

 .دیکشیم

 :گفتیآرام و کم قوت م ییباصدا
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 االن. نی. همنمشیبب دیاالن با -

 واضح و رسا گفتم: ییبا آنها فاصله داشتم. باصدا ،یکم

 شده؟ یزیچ -

 امرهیرا به رخ چشمان ت قرارشیب یمایسمت خود کشاند. بازگشت و س ارغوان را به م،یصدا

 .دیکش

 .دیبه سمتم چرخ پرستار،

 آسوده گفت: یالیباخ

 .کنمینه دکتر، خودم حلش م -

 کرد. تیکشان ارغوان را به سمت اتاق هدا. پرستار، با زور و کشانآوردمینم سردر

 شدم. کشینزد

 :دمیپرس که بازگشت، یپرستار ستگاهیا به

 بود؟یمشکلش چ -

 پاسخ داد: نوشتیبرگه م یرو یکه خودکار را به دست گرفته بود و مطلب نامشخص طورهمان

 .نمیبب خوامیبان رو مزندان گفتیمتوجه نشدم، م -

 ند؟یمرا بب خواستی. ارغوان مشناختمیبان را خوب منه! اما من آن زندان پرستار

 .دمیکش یقیس عماز گشودن در اتاقش، نف شیپ

 را به سمت در بازگرداند. شیباز شدن در، رو با

 بود گفت: انیکه در چشمانش نما یباشوق

 باالخره؟ یاومد -

 بر لب نشاندم. یلبخند

 سالم. -

 و سمتم آمد. دهیرا پوش دیسف یکیپالست یهاییکرد. دمپا زانیرا از تخت آو شیپا

 بهت بگم. یزیچ هی دیکه با گنیم نایا -

 :دمیقرار دادم. متعجب، پرس درنگمیرپوش سف بیرا داخل ج مدست

 ا؟یک -
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زد و تمام اتاق را نشان داد.  یچرخ میرودستش را باال آورد و اطراف را نشانه گرفت. روبه دو

 یمینس یآنجا نبود. حت یرا جا داده بود. اما، کس یگریآن اتاق در دل خود جز من و او کس د ییگو

 من، او! ژن،یاکس انیتنها، جر د؛یوزینم

 .دمیکش یقیعم نفس

تخت نشست و شروع به صحبت  یرفتم. نشستم و منتظر شدم تا او آمد، رو یسمت صندل به

 کرد.

 :دیدرهم رفته پرس یالرزان و چهره ییباصدا

 با چشم باز؟ یم؟ولیبازم تکرارش کن شهیمن چشامو بستم... م میکرد یاون روز که باز -

 ا گفتم:شده بودم ام سردرگم

 آره چرا نشه؟-

 کنان ادامه داد: مِنمِن

 ...ستیمن ن ریکه بگم. تقص کننیمجبورم م نایآخه ا ؟یگینم یبه کس -

 الشیام و هم با کالمم، خکوتاهم به سمت گونه رود. هم با چهره یهازدم تا مژه یاآهسته پلک

 را از بابت آن اعتماد آسوده کردم.

 .مونهیخودمون م نیب -

نگفت  یطور شروع کند؟ چندبار تا مرز صحبت رفت و سخنچه دانستیآرام گرفت اما نم یکم

 برداشت. یادیز یتا آنکه باالخره شروع کرد و پرده از رازها

 دیهم از الدن کل نیهم یداشتم. برا یادیز یبود. انرژ یخوب یلیرقصم بودم. شب خ مشغول

 کنم. نیداشتم تمر نهیآ یداشتم جلوبمونم. عادت  شتریباشگاهش رو گرفته بودم تا ب

 بود را پشت گوش فرستاد. ختهیر یشانیپ یکه رو شینوک انگشتانش، چند دسته از موها با

 داد: ادامه

 بود! نهیآ یتو ریاون شب دوتا تصو ،یول -

 .انداختیخود را چنگ م یزانو ش،یهابا ناخن یدرماندگ با

 !دیشد یقراریکردم: ب ادداشتیبرگه  یرو

 ...گشتمیکه بر م یگشتم... وقت یبرم یقتو-
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 یرا مدام باترس و دلهره درهم گره زد و باصدا شیهادستش را چنگ انداخت. انگشت پوست

 را گرفت: حرفشیلرزان پ

 به کارم ادامه دادم. یبودم؛ ول دهیترس یلیاونجا نبود! من خ یکس گشتمیکه برم یوقت -

 گفت: دیرفت و با تاکرا به سمتم گ اشیگرد و مشک یهاچشم

 نی. آخرگمی. باور کن راست مدمیرو چند بار د ریباورکن اون تصو ی! ولهاستمیمن ترسو ن-

 بار... نیبار... آخر

 داد: حی. توضدیتند شد. اضطراب در وجودش دو شیهانفس

 پشت سرم... -

 گفتن آن کلمه پشت سرش را نگاه کرد. با

 زد. هیتک واریتخت نشسته بود، به د یطور که روانتکان خورد. هم شیهراسان از جا سپس،

 راحت گفت: یالیداد و باخ رونیب ینفس آسوده

 رد بشه مگه نه؟ تونهینم واریحاال راحتم. اون از د -

از  یازدم تاهرطور که بود روزنه یدیدرگوش ناام زیحرفش شد. من ن دییمنتظر تا دوارانهیام و

 بازبگذارم. شیبرا یآسودگ

 .سپردمیگوش م شیهاو به صحبت کردمیم یصبور

 ،یکردیکه گمان م دادیچنان حوادث پررنجش را باهمان لحن انباشته از ترسش شرح م ز،ین او

 آمده باشد. شیپ شیدر همان لحظه برا

 دنشیمنتظر شن صبرانهیب ،یادیز یهاکه گوش ی. کلماتآوردیبار بود به زبان م نیکه اول یعیوقا

 بودند.

بازوم. لباس من  ی. دستشو گذاشت رورونیاومده بود ب نهیآ یبرگشتم، انگار که از تو یوقت -

 !دهیبودم. همونکه سف دهیرو پوش میورزش یاحلقه نینداشت. آست نیهم آست

 است! قیکردم: دق ادداشتی نیکاغذ لغزاندم. باجوهرش چن یرو خودکار

 اون... لمسم کرد. -

آن لحظات  یادآوری ای. گودادینشان م طورنیاش ا. الاقل چهرهکردیبازگو م یانزجار و درماندگ با

 بود! یعذاب پررنگ شیبرا
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 .دادیبهم م یمن دستشو پس زدم. دستش لزج بود! حس بد -

 گفت: شیتر از پرا کج کرد و معصومانه و ناالن سرش

 ادیاهام زهاش ب. تماسکردیاون باز اصرار داشت که لمسم کنه. اصال، همش لمسم م یول -

دستشو گذاشت  یکنم ازم دور بشه ول یبلندم، کار یشده بود. بهش فحش دادم. خواستم با صدا

. بدنم دردگرفته کردیدستاش، صداهام رو خفه م ادیدهنم. انگار که قفل شده باشم. زور ز یرو

 ... بعدش...شبود. بعد

. رد دیصورتش کش یرو به دستانش افتاده بود. لرزشش را تماشا کرد و سپس آنهارا رعشه

 شد. دهیکش یصورتش ماند و به سرخ یانگشتانش رو

 واضح روبه او گفتم: یی. پس باصداکردیکردن اتفاقات داشت، آرامش را از او سلب م بازگو

 !هیکاف -

 بار با چنگ به جان صورتش افتاد. نیا

 حرفم را تکرار کردم. تیبدون عصبان یول ترمصمم

 .یکن یادآوری گهید ستی. الزم نهیگفتم کاف -

 ش،یها. به جان خودش افتاده بود و با ناخوندیشنیرا نم می. اصال صدادادیگوش نم میهاحرف به

 .کردیردچنگ را بر صورتش حک م

 .رمیرا محکم بگ دشیبلند شوم و با دستان پر زورم مج دستان الغر و سف میشدم ازجا مجبور

 دستش را از اسارت انگشتانم خالص کند. توانستیماما ن کردیدستانش تالش م یآزاد یبرا

را  شیهااز کارکنان دست یکیرا صدا زدم و درخواست کمک کردم. با  یزیخانم عز بالفاصله،

 رساندن او به خودش شوند. بیگرفتند تا مانع آس

زجر آور بود. اتاق را ترک کردم.  دنشیو اوضاع نابسامانش را تماشا کردم. د ستادمیا یاندک

 .نمیدوست نداشتم آن لحظات را بب

را مجسم  رشیشده بودم و در ذهنم، تصو شیماجرا ریکردم. درگ هیته شیهااز صحبت یگزارش

 .کردمیم

 رونیاز اتاق ب یزیارغوان بودم خانم عز یهاکه مشغول نوشتن صحبت یبعد، درحال یقهیدق چند

 آمد.
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 .دمییاورا پا پرسشگرانه

 آروم شد؟ -

 اال انداخت و گفت:را ب اششانه

 .میکن قیآرام بخش تزر میمجبور شد -

 نیاش... ادر چهره تیدر رفتارش و معصوم یگرینبود! وحش یاز نهادم برخاست. او رام شدن آه

 .کندینم یاو نقش باز کردمیتصورم ف،یتناقض نظرم را جلب کرده بود. خالف دکتر شر

 شدیم دیفراتر از قتل بوده است. شا یکم هی، قضآن دختر متوجه شده بودم یهاکه از حرف آنطور

 اورا تبرئه کرد. شدیم اش،یروان یماریبدون اثبات ب یحت

 رفت. نیاز ب تمیاش ذهنپرونده اتیجزئ یادآوریرا به سمت دفاع از خود کشانده بود. اما با  ذهنم

دفاع از خود و خودش را از شر آن مزاحم نجات دهد و کارش را  توانستیضربه م کیبا  او،

 نبود. هیرقمه قابل توج چیبود و آن ه دهیبنامد اما... مقتول با چند ضربه به قتل رس مشیحر

 میبرا اش،ییاش... از تنهابدانم. از گذشته شتریشدن به ماجراها ب کینزد یبرا خواستم،یم

 .گرفتیسراغش را نم کسچینداشت و ه یمالقات چیتعجب آور بود که ه

 گفتم: یفرود آوردم و با دستپاچگ نیداشبورد ماش یام را، چندبار رو یو استخوان کیارانگشتان ب 

 نگه دار. جاستنیهم جاست،نیهم -

 . متعحب پاسخ داد:دیرا سرک کش رونیب نیباز ماش یچند بار از پنجره  ن،یمع

 پالک نداره ها! ؟یمطمئن -

 بودم گفتم: یمیه آن در قدب رهیداشتم. همان طور که خ نانیاطم قمیاطالعات دق از

 !نهیهم شه؛یآب رد م کیبار یرنگ که از وسط کوچه هم جو یآب کیدر کوچ هیخودش گفت  -

 .دییفرمان گذاشت و مرا پا یترمز زد. دست رو یرو ن،یمع

 سم؟یخب من چه کار کنم؟ وا -

آن  یرونیب یشکلم را که گوشه ها لیمستط یدود نکیفکر کردم. ع یشده، کم ادهیپ نیماش از

 یو برجسته و چانه  یقو یچشم گذاشتم. گونه ها یشده بود، رو دهیبه سمت باال کش یکم

 یقرار داده و کم نیماش یپنجره یکرد. دستم را لبه یم ییخودنما یدود نکیآن ع ریز رومندمین

 خم شدم.
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 تو برو. کشهینه کارم طول م -

 زد. میبردارم که صدا یقدم خواستم

 !ایک -

 .بازگشتم

 :دینگران پرس یبالحن

 شر نشه واست؟ ؟یبر یخوایم یمطمئن-

 یدو حرکت برا نیباال بردم؛ ا یبه نشانه مثبت تکان دادم. دستم را هم به نشانه خداحافظ یسر

 عبور کند. کیبار یپدال بگذارد و از آن کوچه  یرو یبود تا پا یکاف نیکردن مع یراه

 یمانیس یوارهایانداختم. د یو رنگ و رو رفته نگاه یمیقدرنگم، به در  یمشک یافتاب نکیع ریز از

و  وارید یشده ختهیر یهاها و قسمتتر بود. ترکروشن یو قسمت تررهیت یاطرافش، قسمت

 یدود نکیزد. ع یارغوان مو نم فیکرد، باتعار یآن در عبور م یکه درست از چند قدم یآب یجو

تر بودم، نشاندم تا واضح دهیکه به سمت عقب کش ییموها یچشمانم برداشتم و رو یرا از رو

 . جلو رفتم...نمیآن خانه را بب

به در وارد  یاپی. چند ضربه پزدمیبا ضربات دست اهل خانه را صدا م دیدر کار نبود و با یزنگ

 آمد: ییکه صدا دمیبار محکم تر کوب نینشد و ا یکردم. خبر

 اومدم. اومدم. -

 از آن برخاست. یقژقژ بلند یداباز شد و ص یبا قلق خاص در

بر سر  یرنگ دیسف یبود. چادر نماز ایمیهم سن ک دیکم سن و سال در را گشود. شا یدختر

رنگش  یمشک سوانیتر کشاند. گ نییهول کرد. سرخ شد و چادر را پا دیداشت. تا مرا پشت در د

 تش را هم پشت در برد.صور میانداخت و ن نییپنهان کرد. سر پا دمیاز د دیآن پارچه سف ریرا ز

 زده گفت:آرام و خجالت ییبا صدا سپس

 د؟ییبفرما -

کردم چشمم را به سمتش نچرخانم تا  ی. من هم سعدمیکش رونیب نمیشلوار ج بیرا از ج دستم

 نرود. یاز آن رنگش به سرخ شیب

 !؟یحاج آقا صادق مستوف ه؟یمنزل مستوف نجایسالم. ا-
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 . هنوز از مسجد برنگشتن.تنسین ن؟یدار یبله، با بابا کار-

نگذاشت. درست رفته بودم. آدرس درست بود. خودش، خواهر ارغوان و  یگفتن باق یبرا یحرف

 ...دنیآنجا منزلشان بود و پدرش هم درحال رس

 کنم. دایارغوان پ یپرد یاز خانه یرد مهینصفه ن یکردم بتوانم با آن آدرس ها ینم گمان

 بر لب نشاندم یلبخند

 .انیتا ب مونمیمنتظر م ممنون،-

 گفت و در را بست. یامن من کرد و باشه یکم آورد. کم حرف

 مرا به خنده وا داشت. شتریبه دل گرفت. ب شدینم یآن دخترک کم سن و سال خجالت از

 خجالت در وجود ارغوان نبود؟ بعد هم خودم پاسخ خودم را دادم. نیباخود فکر کردم چرا ا اما

پشت  یو خجالت ریگشت او هم دخترک سر به ز یبازم اشیاگر به حالت عاد دی! شاماربودیب او

حاج  ک،یبار یآن کوچه  نیعابر انیاز م کردمیم یداده بودم. سع هیتک واریشد! به د یدر م

در آوردم و حواسم از اطراف به  یچه شد که سر از گوش دانمیرا بشناسم؛ اما نم یصادق مستوف

 یبامحاسن خاکستر انسال،یم یبه در، حضور شخص دیانداختن کل یشد که باصدا پرت یقدر

 در کنارم شدم.

 واریو به د ستادهیبه من که کنار در ا انداخت،یرنگ م یآب یرا به در چوب دشیزمان که کل هم

 .کردیداده بودم و سرگرم تلفنم بودم نگاه م هیتک

 سر دادم. نمیشلوار ج ییجلو بیرا داخل ج یجدا شدم و گوش واریحرکت از د کیبا  دنشید با

 باعجله و پرسشگرانه گفتم: دم،یهول کردم. تا اورا د ،یکم

 ؟یحاج آقا مستوف -

 قفل در خشک شده بود، متعجب پاسخ داد: یهمان طور که دستش رو ز،یاون

 د؟ییبفرما -

اختم. رنگ نه چندان آراسته اش اند یو کت شلوار توس دیسف پلماتید قهیبه لباس  یکوتاه نگاه

 خورده بود. چیانگشتانش پ یدر دستش، البه ال زین یتسبح چوب کی

 شم حاج آقا. یمزاحمتون م شگاهیمن از آسا -

 کرد. رتیباال انداخت و ح یافتاده را کم ینگفت. پلک ها یزیشد اما چ دهیاز صورتش برچ رنگ
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 فت:و طلبکارانه گ دیو نامرتبش کش یدست به محاسن خاکستر د،یمرا که د سکوت

 خب؟ -

 گنگ برلب نشاندم. یزده، لبخند رتیح

 د؟یاز... از دخترتون ارغوان خبر ندار یعنی-

 از او بلندتر بود پس زد. یمرا،که قدم کم تیاش درهم رفت. رنگش سرخ شد. باعصبان چهره

 از آنکه پا در خانه بگذارد گفت: شیرا داخل در چرخاند و پ دیکل

 من! یسفره منن سر  یخونه  یمن تو یدخترا -

 داخل شد. در را با شدت پشت سرش بست. و

را نزده  دیکه با یینگفته بودم! هنوز حرف ها یهنوز سخن کردم؟یم دیمانده بودم. چه با مات

شلوارم فرو بردم و  بیبه در را نداشتم. کالفه دستم را داخل ج دنیجرئت کوب گریبودم اما... د

 هیتک واریبه د

 .دادم

عرق  یموها یالبه ال یکالفه شده بودم. دست یهوا ین طور که از گرماو هما دمیکش یپوف

 لب زمزمه کردم: ریام بردم و ز دهیکش

 !هیعجب آدم -

 ییرفتن نداشتم از جا یبرا ییکردم. ظهر بود. جا یام نگاه یتالیجیو د یمشک یساعت مچ به

و منتظر  میخوردیم ییغذا دیتماس گرفتم. با نیفاصله بود. پس با مع یلیکه بودم تا خانه خ

 و او واجب بود که گوش کند. کردمیبا آن پدر صحبت م دی. من بامیماندیم

 نیکه ارغوان رو به بهبود است و ا گفتیم اتمینمانده بود که دخترش اعدام شود و حدس یزیچ

 دار برود.  یسوال و سرش باال ریز اشیوانگید یقصه یزنگ خطر بود! چرا که ممکن بود همه

آمدم. با  رونیآرنجم از فکر ب ریبه ز نیدست مع یافکار خود غوطه ور بودم که با ضربه در

 یچانه شده بود لق شده و سرم تا مرز فرود رو گاههیکه تک یاش آرنجم تکان خورد و دستضربه

 شد! کینزد زیم

 .شدینم دهید گریاش د یو خط دهیکش یکه لب ها دیخند یم قیبه قهقه افتاد. چنان عم نیمع

 لحن خوشحال و سرزنده، گفت: باهمان
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 از فکر. رونیب ایچته بابا ب -

 انداختم. زیم یرو اممهینصفه ن چیبه ساندو یرفتم. نگاه یاغره چشم

 :دمیزل زدم و پرس نیمع یو عسل زیر یبه چشم ها یحوصلگ یب با

 ساعت چنده؟ -

 داد و آسوده گفت: یصندل یاش را به پشت هیتک

 .میدو و ن-

را باالتر انداختم و متعجب  میو سرباال دهیکش ییگرد شده نگاهش کردم. ابرو ها یهاچشم با

 :دمیپرس

 م؟یدو و ن ؟یچ -

 کردم، گفتم: یرنگم را صاف م یصورمه ا یمردانه  راهنیکه پ یعجله برخاستم و درحال با

 برم. دی. بارشدهید-

 سرش را تکان داد. یتاب یب با

 کوفت کنم حاال... چمویبابا! بزار ساند یا-

 گفتم: عیسر یپرقدرتش فرود آوردم و با لحن یشانه  یرا رو دستم

 کوفت کن! نیبحث نکن غذاتو تو ماش رهیپاشو پاشو د-

 . منزل امن ارغوان!میرفت کیبار یرنگ در آن کوچه  یمجدد به کنار همان در آب ن،یمع همراه

حاج صادق  یمحل یاز ب یگرید یهمانیبه منداشت. او رفت و من خود را  یطاقت صبور ن،یمع

 دعوت کردم.

 آمدنش ماندم. رونیهمان مرتبه منتظر ب مثل

را  نیعابر ی. نگاه بدخلقانه کردمیم یخلوت را را ط یساعت، دوساعت، پرسه زنان کوچه  کی

 .رفتیاما دستم به سمت در نم دمیخر یم

دم پدرش بد قِِلق است؛ اما تا آن حد تصور بو دهیارغوان فهم یهااز حرف گفتم؟یزدم چه م یدرم

 !کردمیرا نم

را از شهر  یدر نرفت که هوا لج کرد. روشن دنیمعطل کردم و دستم از ترس به سمت کوب آنقدر

 شب را بامن مواجه ساخت. یربود و چهره 
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آمدنش همانا و  رونیآمد. ب رونیدر همان لحظات بود که باالخره، حاج صادق از خانه ب درست

 من هم همانا...! دنیاز د تشیعصبان

اش همچون دو خط ضرب در در هم فرو  یپر پشت و خاکستر یرفت. ابروها یبه سرخ رنگش

 به سمتم آمد. نیمحکم و خشمگ یهاشد. با قدم دهیکش یقیعم یرفت. خط اخمش به گود

 شود. کمینکردم. منتظر ماندم که نزد یحرکت چیه

 برساند. یبیبه من آس توانستیل داشت اما نمبود.با دخترش مشک یمرد مومن او

شد و چنان  کمیهمان مرد مومن نزد کردند،یکلمات از ذهنم عبور م نیکه ا یدر لحظات درست

 جز تظاهر ندارد! ینید چیکه متوجه شدم ه دیکوب واریو مرا به د دیرا چسب امقهی

را نشوند  شیجز من صدا یکه کس یاما آرام طور یعصب یصورتم کرد. با لحن کیرا نزد سرش

 شروع به حرف زدن کرد.

 برو. نجایگورتو گم کن و از ا ؟یمنو ببر یابرو یخوایم ؟یموند نحایا یچ یبرا -

پلک  ریرا از ز رشیپ یچشم ها یمردمک گشاد شده توانستمیصورتم بود که م کینزد چنان

 .نمیافتاده به وضوح بب یها

 کردم. یآن همه خشمش را درک نم علت

 یقهیبه پشت سرش انداختم. با آرامش دستش را که  یاز آنکه پاسخش را بدهم نگاه شیپ

 به پشت سرش گفتم: یابود گرفتم و جدا کردم. سپس با اشاره دهیرا چسب راهنمیپ

 به گردن من. دیدار یشما حق پدر ه؟یچه حرف نیکنم حاج آقا ا یخواهش م -

محل  یانداخت. دو نفر از اهال یشت سرش را نگاهگرداند و پ یرو ی. کمدیاز رخسارش پر رنگ

 ما دو نفر بودند. یبا تعجب مشغول نظاره شناختندیکه احتماال او را خوب م

انسان مودب  کینگاهم کرد. لحنش را به  شیسمتم باز گشت. با همان خشم درون چشم ها به

 داد. رییتغ نیو مت

 ت.خدا انشاهلل نگهدارت باشه پسرم. برو به سالم -

 !یدیاز چشم خودت د یدیهر چه د یباال انداخت که اگر نرو مینامرتبش را برا یبعد ابرو ها و

 بادها بلرزم! نینبودم که با ا یدیب اما

 کند. یماندم تا حاج صادق به سمت دوستانش برود و سالم و احوال پرس منتظر
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. پس کردمینم دایاز آن پدوستانش آمده بودند که همراه او به مسجد بروند. فرصت بهتر  ایگو

 گرفتم. دهیجمعشان جا کردم و نگاه پر از خشم حاج صادق را ناد انیخودم را م

مسجد  یهاراه رفتن حرف از کمک و وام نیو در ح داشتندیقدم بر م کیو بار کیتار یکوچه در

 .زدندیبه جوانان م

که  یباال بزند در حال نیآست بهیغر یدختر یهیفراهم کردن جهز یبرا توانستیآن مرد م چطور

بود؟  ریِبود؟ نام او واقعا خَ شگاهیاز آن شهر، در آسا یاتن خودش در گوشه یدختر خودش، پاره

به  اجیاحت یاز هر کس شیکه دختر خودش ب یدر حال دیرسیبه گوشش م هابهیغر یتنها صدا

خودش هم زنگ  یانهخ یکه حت یدر حال کرد؛یم گرانیداشت، تمام اموالش را خرج د ککم

 نداشت؟

 گرفتم مداخله کنم! میشده بودم و تصم شانیهاصحبت ریبودم و درگ متعجب

 نهیمزاحمتون بشم، اومدم بگم غرض از مزاحمت ا ادیخوام ز یکه من نم ییحاج آقا از اونجا -

نه، اما من  یعنیدارم. اجیجا کشونده! به کمکتون احت نیتا ا رتونیخ یکارا یکه من رو هم آوازه

 برگرده. یبه زندگ دیکمکش کن دیتونیدختر هست که م هی

 آوردیمبارک خودش نم یصورتش متوم شده بود اما به رو یرگ ها تیصادق از عصبان حاج

او بزرگ شده ، هم شهرت اوست و خون او در رگ  یکه مرا تا آنجا کشانده بود؛ در خانه یدختر

 دارد. انیجر شیها

 اما رفت،یسخن م حاج صادق انتظار از

 قدم شد و بامحبت گفت: شیپ یکیبه دست،  حیتسب رِیآن مردان دست به خ انیم

 اس؟از دست ما ساخته یجوون، چه کمک رهیخ-

گفت از بخت بدش  شدیحاج صادق دور نبود و م یاز خانه یلیبود. خ یکیهمان نزد مسجد

 .آوردیرا به زبان نم شتیکه عصبان کردیرا م هیخدا بود! مراعات همسا یهیهمسا

 کرده بود؛ یاریجا ما را تا همان هابحث

 .میبود ستادهیکنار در مسجد ا درست

هم با  یکیتا خود را به مسجد برساند و سالم و عل کردیاز کنار در عبور م یرهگذر ،یهرازگاه

 .کردیم نیریحاج صادق و سا
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 طلشان نکردم.شدن کلمات از زبانم بودند. مع یسه در انتظار جار هر

 هیتا تبرئه اش کنه،  رهیخوب بگ لیکه وک یا نهیدختر به اتهام قتل جونش در خطره. هز هی -

 مقدار باالست...

 برافروخته گفت: اش،یبم و عصب یصادق گرگرفته بود. دندان به هم فشرد. با صدا حاج

 .رهیدار نم یاالدارم بره ب یگـ ـناه تا پا یچه کار کنه. ب دیبا دونهیقانون خودش م -

 مرد، پدر باشد! نیا دیگنجیباورم نم در

نشان دهد.  یواکنش نیکه او در مقابل دوستانش چن میانتظار نداشت کی چیخودش و نه من، ه نه

 و او سکوت را انتخاب کرد. میهر دو جا خورد

 ناباورانه گفتم: یهم کم از فرصت سواستفاده نکردم، و با لحن من

کم  د،ینجات بد دیتونیآدم رو م هی یاز شما انتظار نداشتم. مرگ و زندگ یحاج آقا مستوف -

 ثوابش کمتر از سجده و مسجد رفتنه؟ ه؟یکار

 طعنه هم داشت! یچاشن یآخرم کم کلمات

 بود گفت: ستادهیکه کنارمان ا یمرد

 گناهه؟یکه ب یدار نانیحاال اطم -

 پاسخ دادم: یمنطق یدادم و با لحن رونیرا ب نفسم

 ادشی یزیاومده که چ شیبراش پ یخودش! بعد از اون اتفاق مشکالت ی! حتدونهینم کسچیه-

 ازخودش دفاع کنه. تونهیخودشم نم ی. حتادینم

 شد. دوست داشت بحث را به سرعت تمام کند. یشیدوباره آت یمستوف

 بحث را خاتمه داد. یحوصلگ یباب

 گـ ـناه باشه. یاگر ب کنهیا کمکش م. اون دخترم ان شاهلل خدشهیاذان االن تموم م -

 کنار زد و به سمت مسجد راه افتاد. نگاهم دنبالش کرد. مرا

که دور شد با حرفم مانع ادامه  ی. کمکردمیبود. رفتنش را تماشا م دهیچیاذان درگوشم پ یصدا

 راهش شدم.

 حاج اقا! ستیمظلوم رو بشنوه و کمکش نکنه مسلمون ن یکه صدا یکس-
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بود؛ افتاد.  دهیتاب نیزم یسبز رنگ مسجد، رو یهاکه از پنجره یمینور مال یگاهم رو. نستادیا

قدم بردارد؛  توانستیکه نم یحاج صادق یپا ریمسجد آن نور را ز یآب و جارو شده اطیح

 منعکس کرده بود.

 .ندکردیبودند و هر دو حاج صادق را نگاه م ستادهیهنوز در کنارم، سمت راستم ا گریمرد د دو

بود زودتر از حاج  ستادهیکه کنارم ا یکند اما مرد جادیا یریینظرش تغ یداشتم حرفم رو انتظار

 صادق به حرف آمد.

 هینجات  ایصرف بشه  هیزیجه دیخر یبرا کنهینم ی! فرقرهیخ ر،یالزمه؟ کار خ یحاال چقدر -

 آدم.

 از حاج صادق بود. ترمسن یرا از حاج صادق گرفتم و به مرد کنارم دوختم. کم نگاهم

 .دمیرا شن شیبزنم دوباره حاج صادق بازگشت و صدا یخواستم حرف تا

 .کنمیخودم کمکش م -

 رو به همان مرد کرد و گفت: بعد

 رینماز د نیای. حاال بکنمیم یدگیجوون رس نیآقا، من به کار ا ینزن عل هیزیجه یهااز کمک -

 شد!

 ام فرود آورد.شانه یدستش را رو سپس

 شد گفت: ینم افتیکه در آن صداقت  یلحن با

 !شهیحل م شاالی. امینیاون دختر رو بب میباهم بر ایفردا ب -

و آنجا را ترک  دیها را پشت هم چکلمه شدیاحساس م شیهاکه در حرکات و چشم ینفرت با

 ! شدیآن روز مشخص م یشان را نگاه کردم. راست و دروغ حرفش فرداکرد. رفتن هر سه

 یاز حاج صادق نشد پ یاز آنچه انتظار داشتم جلو رفتند و خبر شیساعت، ب یعقربه ها یوقت

کرده  ادهیشانه ام پ یاز بحث دستش را رو یخالص یبرا شب،یبردم قصد زنگ زدن ندارد. د

 بود.

 یگذاشت، درب چوب رونیکه پا از خانه ب یارا نزدم! لجوجانه به سراغش رفتم. لحظه دشیق اما

من افتاد، نفسش  یشده زیت یهاو چروکش، بر چشم نیو پرچ رهیت یهابست و چشمرا بر هم 

 برسد. میهاگفت که به گوش یاهلل را طوراالداد و الاله رونیرا ب
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 ماند! پاسخیشدم و سالم دادم. سالمم ب کشینزد

 .طونیلعنت بر ش -

 اش طاقتم را طاق کرده بود.گونه یمذهب یادا و اطوارها گر،ید

 ازحد باال ببرد. شیرا ب شیصدا تواندیکه از ترس آبرو نم دانستمیم

که  یبودم. چند قدم ستادهیجا ابه راه افتاد. من همان نیسنگ یهااز چشمم گرفت. با قدم چشم

 بلند گفتم: مهین ییدور شد باصدا

محل بکشه همه اهل  ییکار به جا یخوایرم مسجد! مطمئنم نم یم میمستق جانیاز هم یبر -

 بفهمن اون دخترِ توئه.

 زدم؟یآن حرف را م دیارغوان چه بود؟ چرا با رادیشدم. مگر ا مانیام پشسرعت از گفته به

و تمام توانش را جمع  آمدیخونش در نم یزد یاز آنکه به جوابم برسم، سمتم آمد. کارد م شیپ

 کرده بود تا خشمش را فروکش کند.

 :دیغر نانهیلبش، خشمگ ریرا بشنوم ز شیکه تنها من صدا یآمد. طور کمینزد

 شَرِت کنده بشه! نکهیا یبرا یول امیم -

 را حفظ کردم. آرامشم

 با دستم راه را نشانش دادم و گفتم: دم،یکش کنار

 طرف حاج آقا! نیاز ا-

 !آمدیم رونیاز زبان ب زیطعنه آم میحاج آقا یخودم نبود. کلمه دست

 دستش مرا پس زد. با

 وارد خانه شد گفت: میطور که مستقل در چرخاند. همانرا داخ دیکل

 .گردمیبمون برم -

 خوب بود! شدینم یفرار مانیفرو بردم. حاج آقا نمیشلوار ج بیرا داخل ج میهادست

 باز شد. مهیاز رفتنش نگذشته بود که در، ن یکم

 گفت: یفیو ضع زیر یصدا

 ؟یشما از خواهرم خبر دار -

 م.را سمت در چرخاند سرم
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 ریطور که سفت از زآورده بود و همان رونیاز در ب مهیسرش را ن د،یبا چادر نماز سف یدختر

 چادرش را در دستانش مشت کرده بود دوباره سوال کرد. شیگلو

 لرزان ادامه داد: ییبار باصدا نیا

 .نیتو رو خدا بگ اد،یاالن بابام م -

 شده بود. ختهیو ترسش باهم آم خجالت

 ؟یغوانتوخواهر ار -

 صورتش با ارغوان، خود پاسخ سوالم بود. اریبس یبود؟ شباهت ها یسوال چه

 فشیو صورت ظر یدرشت مشک یهاشده بود. اما چشم یچادر گلدار، مخف ریابروانش، ز یانتها

 .زدیبا ارغوان مو نم

 از آنکه پاسخم را بدهد گفتم: شیپ

 ازش خبر دارم. حالش خوبه. نگران نباش.-

 که مبادا پدرش سر برسد. کردیبار پشت سر را نگاه م کی هید ثانهر چن دختر

 نمش؟یبب امیشه ب یم -

 یپا رو ،یحلقه زده بود بغض شیهاکه اشک در چشم یهم پشت سرش را نگاه کرد و درحال باز

 گذاشته وگفت: شیگلو

 براش تنگ شده. یلیدلمون خ یمن و مامان و آبج نیبهش بگ-

 .دیباشد، در را به هم کوب یدر انتظار پاسخ ای دیوبگ یگرید زیچ آنکهیب و

 .دمیحاج صادق را از پشت در شن یعصب شهیبم و هم یصدا بالفاصله

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا -

 .کردمیرو جارو م اطیکار! داشتم ح چی...هچیه -

 الزم نکرده برو تو...-

 شد. انیاش نمادر را گشود و چهره و

*** 
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اندازه شده بود.  نیطن شگاهیآسا روحیسرد و ب یراهرو انیحاج صادق م نیسنگ یهاقدم یصدا

 .شدیمشوش م شتریدختر و پدر ب نیا داریباهر قدم افکارم از د

 سالن در کوچ بودند. یشده بود. هر دو به سمت اتاق انتها دهیاو در هم تن یهامن با قدم نگاه

پدر به  نیا یبود. که اگر پا ییبلوا نینکودتا را داشتم! دست کم درونم چ کی ییبرپا احساس

 پشت آن در برسد چه خواهد شد؟

 یزیبه خانم عز یخلوت بود. حاج صادق توجه یپرستار ستگاهیشد. ا یقرن ط کیبه قدر  راهرو

 نداشت و تنها کارش گام برداشتن به سمت آن در بود.

. دستش، به سمت ستادمیرا هم آوردم و ا یپرسسر تکان دادن سر و ته احوال کیبا  زین من

 .کردیمن م یلب ریز یهااو را سزاوار دشنام اشیطوالن یهادر رفت و مکث یرهیدستگ

 باز کن اون درو... تمومش کن. یدِ لعنت -

حرفم را از چشمانم خوانده بود. آنقدر آن لحظه  ییانداخت. گو میمایبه س یصادق نگاه حاج

آماده  یبرا یا نهیزم شیز مالقات آن پدر دختر، پا شیمشوش بودم که فکرش را هم نکردم پ

 آن ها واجب است... یساز

پشت سر  نم،یارغوان را بب تیآنکه بتوانم وضع ی. براستادیدر را گشود و در آستانه آن ا سپس

 بودند. آن هم درست پشت سر هم... ستنشی. از نگاه او دو مرد در حال نگرستادمیحاج صادق ا

نگاه نگرانم را در  کردمیم یبود. سع دنیحاج صادق قابل د یهاشانه یمن از باال یچهره

 کنم. جادیدر ذهنش ا ،یالیخ یتا بتوانم آرامش میاز لبخند حفظ نما ییپستو

 پشت سرش... زیباز را تا انتها باز کرد. آهسته داخل شد ومن ن مهین در

 یرفتم که ارغوان، رو یتام را مشخص کنم؛ پس به سمت تخاز او فاصله گرفتم تا جبهه یکم

 لرزانش را، در هم مشت کرده بود. یهاآن چهار زانو نشسته بود و دست

خودش را  یدندان گرفت و کم ریرا به ز نشییبود. لب لرزان پا دایتلخ ترس از حرکاتش پ رنگ

 .دیتخت عقب کش یرو

 .تمافیدر ستم،یحاج صادق نگر یبرزخ یکه به چهره یرا زمان ینیآن عقب نش علت

در  یبودم. چرا رنگ محبت و دلتنگ دهیبود که تا آن روز د یتر از هر حالتو مشوش تریعصب

 اتاق آنقدر مسموم شده بود؟ یداد؟ چرا هوا یآن پدر رخ نشان نم یچهره



 

 

67 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

پر از خشمش  یحاج صادق خرد شد! با صدا یرصداهایها و زحرف یناگهان سکوت اتاق در پ و

 :دیغر شدیتر مو نامهربانکه لحظه به لحظه بلندتر 

و نه فکر  یمن رو کرد یو آبرو تیثینه فکر ح ،یگذاشت رونیکه پاتو از اون خونه ب یاون روز_

 نه؟! ؟یدیدیروزها رو به چشم نم نیا ،یمردم بود یهاحرف

شدم. کنم اما منصرف  یانیپا در م خواستمی. مرفتیبه سمت جلو م شیهاباالتر و قدم شیصدا

 .کردیم دیمن خشم او را حتما تشد دخالت

اتاق انداختم. چانه اش از ترس به لرزه افتاده بودند. رد اشک برگونه  یبه ارغوان درمانده ینگاه

 .دیدرخشیم یدیاشک در چشمش چو مروار یکشانده بود و حلقه  یاش خط محو

 .آوردیاش قلبم را به رنج مآشفته شهیحالت هم آن

آره؟ وضعشو نگاه کن! تو  گذرم؟یم راتتیکارا از سر تقص نیبا ا یر کردرزه فک َه یدختره _

 اون محل... یمن، برا یبرا یننگ یهیما

 شگاهیآسا احوالیرنگ و ب یصورت یها. لباسدیتند او به سمت ارغوان دو یهاحرف انیم نگاهم،

 یرو شیوهاکردن م شانیبر سرش رها شده بود که مزاحم پر یدیرا به تن داشت و شال سف

 .شدیدوشش م

 کیانداخته بود. با نزد هیاز چشمش را پوشانده بود و بر رخُش سا یقسمت ش،یموها گرید مین

 یخواست، خود را حت یم یی. گودیدو واریآمد و به سمت د نییتخت پا یشدن حاج صادق، از رو

 فرو ببرد! واریبه زور در آغـ*ـوش د

 .پوشاندیاش بدنش را کامل نمشلخته و باال رفته یهاشد. لباس دهیکش کیسرام یرو شیپاها

 یچنگ ها یتخت بودند و جا یبه لبه شیهاکه حاصل بستن دست یکبود رنگ یهامچ مثل

 ...شیساق پا یخودش، رو

کودک خردسال بود که تازه از خواب برخواسته و با نگاه نه چندان  کیهمانند  اشیآشفتگ

 .استرو شده پدر روبه زیآممحبت

 واریارغوان قرار گرفت. کنج د یروتر شد. از تخت گذشت و درست روبه کیصادق نزد حاج

 نداشت تا ارغوان را در خودپنهان کند! یاز آن، جا شیشرمنده شده بود که ب
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و خواستم  ستادمیبود و ارغوان لرزان... کنارشان ا ی! حاج صادق عصبدمیآن لحظه ترس راستش

 ا چنان با دستش مرا پس زد و هل داد که به عقب رانده شدم.حاج صادق را کنار بکشم ام

درست  فیدخترش بود فرود آورد اما دکتر شر یمقصدش، که گونه یدستش را باال برد تا رو او

 به موقع ظاهر شد.

 !نجا؟یچه خبره ا _

ارغوان بود  یناگهان غیج یحاج صادق خشک شد؛ صدا یدست باال رفته یمن و ارغوان رو نگاه

 .کردیقابل تحمل م ریه آن لحظات سخت را، غک

بود،  واریاش به د هیکرد. همان گونه که تک یمبدل م ادشیفر زیرا به صوت غم انگ شیقوا تمام

 نشست. نیزم یلغزاند، رو واریصورتش گذاشت، کمرش را بر د یدست رو

 .میکه بود از اتاق خارج کرد یدردسرحاج صادق را با هر ف،یدکتر شر همراه

پرستار هاهم به  م،یبود دهیو سکوت را برگز میبود شیناسزاها دنیکه مجبور به شن یدرحال

 .دندیارغوان رس ادیفر

 دانستم که اوضاع را آشفته کرده بودم. یم خوب

بادعوت  زی. دخترکش را نمیبه او خوراند ی. آب قندمینشاند یقرار را بر صندل یآن پدر ب عاقبت،

 . میخواب فرستاد یهمانیم به شیآرام بخش به رگ ها

 .میبود کیهمان اتاق بزرگ وپر زرق و برق و تار ف،یاتاق دکتر شر در

تا حاج صادق آرام تر شود و سرصحبت را با او باز  میدیکش یحرف زدن نبود اما انتظار م لیم

 !میکن

نظر داشتم  رینشسته بود ز میبود؛ اما، کامال اورا که روبه رو نییو سرم پا میزانو ها یرو آرنجم

 شماردم. یاش را م یتند و عصب یو نفس ها

رنگ  یدود کدر و خاکستر انیپک، چهره اش م نیو با اول دیکش رونیرا ب گارشیس ف،یشر دکتر

 محو شد. گاریس

 گذشت تا به مشامم خورد. ،یرقصان و به آهستگ گارش،یتلخ س عطر

ضربه  یبازگرداند. صدا زیم یرا روو باقدرت آن  دیآب را سر کش وانیلحظه، حاج صادق ل همان

 را متوجه خود ساخت. فیشر ،یچوب زیبا م یا شهیش وانیل ی
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 بود! ستیناشا شیهمانند رقـ*ـص دخترش برا گار،ی*ـص دود سرقـ

مملو از  یگاریس ریدرون ز گارش،یوبا فشار دادن ته س دیدکتر بالفاصله موضوع را فهم پس،

 ه داد.خاکستر، به پراکنده کردن دود خاتم

اما هنو لب  ندیحاج صادق بنش یآمد تا کنار من و روبه رو رونیب زشیاز پشت م قیعم یبانفس

 :دیغر ،یجد یبرخاست و بالحن شینگشوده بود که حاج صادق برافروخته از جا

 شروع نکن! -

 به هم دوخته شد. فیدکتر شر یچنان قاطع گفت، که لب ها آن

ننگ رو  هی! من اسم اون مادیکور خوند سوزهیدلم به حالش م نجایا دیاریمنو ب دیاگر فکر کرد-

 شه! یمن داره بزرگ م یسفره  یخونه من پا یاز شناسنامه ام خط زدم. دختر من تو

 مکث ادامه داد: یاز کم پس

 کنده بشه. میشر همتون از زندگ نکهیکنم. اونم بخاطر ا یکار م هیفقط و فقط  -

که  ستمینگر یانگشتانش را م یال یچوب حیو برد. تسبکتش فر یدرون بیرا داخل ج دستش

 پرتاب کرد. زیم یو با شدت رو دیکش رونیب بیرا از ج یکارت

 کرد. ینم شیدایگشت و پ یم یزیبه دنبال چ یی. گودییاطرافش را پا سپس،

 هم روبه من کرد و خواستار کاغذ و قلم شد. تاینها

 دارم گفت:برخواستم و اما تا قدم از قدم بر بالفاصله

.1754 - 

 متعجبم را به او دوختم. نگاه

فقط  ی! ولدادمیهم ندارم. داشتم هم نم نیاز ا شتریکارت رو بردار و گورت رو گم کن. ب نیا -

کنم.  یرو نم یچیبشه، خداشاهده مالحظه ه داتیدور و بر اون خونه پ گهیبار د کیبار...  کیاگر 

 ؟یدیفهم

اش از اتاق خارج شد. خواستم به دنبالش  یو عصب نیسنگ یها را گفت و بالفاصله باقدم نیا

 مانعم شد. فیبروم اما، دکتر شر

را در  مینشستم و گوش ها ییچون و چرا چیه یپس ب دهیدانستم زمان بازخواست فرارس یم

 قرار دادم. ارشیاخ
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 را تکرار کرد. یشگیهم یحرف ها همان

برجسته اش گذاشت. دود به راه انداخت  یب هال یرا گوشه  گارشیرا خاراند و س شیمو یب سر

 فرو رفت و گفت: یهمان مه خاکستر انیو م

. از یعجوالنه رفتار کرد یلیبار خ نیا یپسرم. ول یدخترو دار نیتو قصد کمک به ا دونمیم -

 بود. دیتو بع

 ناخواسته درهم فرو رفت. میها ابرو

 داشت و خونسردانه ادامه داد:لب بر یرا با انگشت شست و اشاره از گوشه  گارشیس

داره. پس قطعا  یدر نوجون شهیحالت ها اگر تظاهر نباشه ر نینداره. ا یارغوان حالت مشخص -

 مشکل از خانواده شروع شده. نیا

 گریو اشتباه احمقانه ام سمت د یتکرار از طرف نیکرد. ا یدانستم را تکرار م یکه م ییها درس

 .دادیبه شدت مرا آزار م

که در هم فرو بـرده بودم را سخت دربرگرفته بودم  یفشردم. انگشتان یرا برهم م میها ندندا

 نبرد. تمیبه عصبان یتا پ

خاراند  یدارش را م هیبرجسته و زاو یکه چانه  یدرحال ت،یو درنها دیدست از صحبت کش زیاون

 گفت:

 .یدیسنج ینشده بود، همه جوانب رو م یبرات شخص هیمطمئنم اگر قض -

افتاده  یکه پلک ها یزیر یصورت درشت و چاقش انداختم و به چشم ها ینگاهم را رو رام،آ

 شدم. رهیآن هارا پوشانده بود خ

 برخورد کردم؟ یمن شخص ؟یشخص -

اشتباه را مرتکب شده  نیبودم که چطور ا یبود. پر ازخشم... از دست خودم عصب یعصب لحنم

 بودم.

 اش فرود آورد و گفت: یرنگ چوب یبزرگ و قهوه ا زیم یرا لبه  آنجش

 پسرم! نیبب-

 نخواند. میکلمه از چشم ها نیبرهم فرود آوردم تا نفرتم را از ا پلک
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 گرده؟یم مارشیدنبال پدر ب فتهیراه م ی. کدوم دکتریروان شناس خارج شد کی یها فهیاز وظ -

 به کار ما نداره.هم  یربط چیدادگاه اون دختر که ه ی هیقض یمداوا برا یاون هم نه برا

 را نداشتم. ییخطا چیکردم. از خود توقع ه یم یگفت و من بابت اشتباهم خودخور یدرست م او

 لجوجانه پاسخ دادم: اما

عدالت  نمیتونم بب یانسانم! نم هیمن  یبه بعنوان به روانشناس خارج شدم بله ول فمیمن از وظا -

کنن ارغوان از ترس  یهمه فکر م یا گهیتا هرکس د شگاهیآسا نی. ازکارکنان اشهیاجرا نم

ترس هاش ،  دم،یرفتارش د یکه تو ییزده. درحال که نشونه ها یوونگیاعدام خودشو به د

 ...هیا گهید زیاز چ یحاک اهاش،یفوب

 اورا به سکوت وادار کرد. یآنقدر مصمم بود که لحظه ا لحنم

 یداریخر یشتریزمان ب میتوانست یا مشد. اما اگر م ینظر او دادگاه ارغوان به ما مربوط نم از

 دچار مشکل است. نیریسا ی دهیکردم که آن دختر خالف عق یاثبات م م،یکن

تفاوت باشد؟ هرچه  یانسان آن گونه ب کیتوانست نسبت به جان  یبـرده بود؛ او چه طور م ماتم

 شهر دفاع کنم! کیشدم تا از آن دختر مقابل  یمصمم م شتریگذشت ب یم شتریب

رها  گارشیاز اتاق او خارج شدم و اورا در انبوه دود س یمینه چندان صم یاز آن گفتگو پس

 کردم.

 یرگونیبود که درق ینوران یتنها روزنه  د،یدرخش یکه بر چهره ام م یگوش یصفحه  میمال نور

را به  ینازک تور یآمد، پرده  یم یمیباز، نس یپنجره  یاز ال یبود. هرازگاه انیاتاق نما

 آورد. یدرم ی*ـص آرامرقـ

 کرد. یگرم اتاق را قابل تحمل تر م یهوا و

 گشتم. یم یمجاز یایارغوان در دن یشخص یصفحه  یشد که درجست و جو یم یا قهیچنددق

 یدارد؟ به نام واقع ی. اصال، صفحه اابمیدانستم نامش را چه جست و جو کنم تا اورا ب ینم

 خودش؟

 :یبار شانسم را با نام ها نیچند

 انیم ت،یو...امتحان کردم. درنها arghavan .mostifi  ،arghavan. m ،یمستوف ارغوان

 کردم! شیدایمختلف پ یآزمودن اسام
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 بود. دایدر صفحه اش پ زیخودش ن ینبود. عکس ها یعکسش فشردم. صفحه اش شخص یرو

 باشگاه بود. کیمتعلق به خودش در  ش،یریتصو نیآخر

 جلو گرفته. نیادورببود که خودش عکس را ب مشخص

از  یمواج یموها یبر سرش بود. دسته  یرنگ یشدم. کاله لبه دار صورت قیچهره اش دق یرو

 بود. انیپشت سر خفه شده بودند نما

 چشم دوخته بود. نیصورت به دورب یگرم، به پهنا یبالبخند

 !دمیلبخند آن دختر منجمد و دلسرد را د باالخره،

تلخ  میبرا ینبود که آن لبخند کم بیبودم؛ پس، عج دهیاحوال د شانیاورا کز کرده و پر همواره

 و دیرسیبه نظر م

 آمد. یم بهیغر میبرا عکس

چشمانش کمرنگ تر  یطراوت و پژمرده شده بود. در عکس، گود ینسبت به آن عکس ب چقدر

 زد. یم یبه کبود یبود، اما در حالت عاد

تفاوت  یکه ب یزیاز زنده بودن شسته بود. تنها چکردم او دست  یروح شده که گمان م یب آنقدر

 شبگونش بود. یمانده بود، فروغ چشم ها

 تماشا کردم؛ یگریپس از د یکیرا  شیعکس ها تمام

هرچه تمام تر قوس  ییبایگرفته بود. به ز نیتمر نیکه از خودش ح یکوتاه یها لمیف نیچن هم

 .دادینفس انجام م کیش را ا دهیانداخت و حرکات تند و درهم تن یرا در بدنش م

 وا داشته بود. نیبود مرا به تحس یبزرگ و نابخشودن یکه از نظر پدرش گناه یورزش

 نظرم را به خود جلب کرد. یعکس دونفره ا ش،یعکس ها انیدرم

 در پارک، کنار اغوان! یمکتین یرو ،یرنگ یبا چشم ها یپسر

بود اما رنگ  یتر از معمول ینداشت. معمول یدانچن تیو جذاب ییبایرا باال بردم؛ چهره اش، ز دقتم

 ساخت. یبودن چهره اش را جبران م یمعمول ش،یسبز چشم ها

بودند. از آن خنده  دهیکنار ارغوان نشسته بود. در عکس، هردو از ته دل خند یکم یفاصله  با

 !شوندیگونه، چشم ها بسته م یکه ازشدت فشار رو ییها

 .دیتر چهره اش متفاوت از هرلحظه به چشمم رس ظیغل شیدر آن عکس با آرا ارغوان،
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در  ی. انگار نه انگار غمافتی یغصه تر از او را نخواه یشادتر و ب ،یبرد یآنها گمان م یباتماشا

 رفت. یبود که فرو نم شیگلو

 دهنده بودند! هستند. بیعکس ها فر چقدر

 کی چیاش در ه یکسیونه ب یک و عصباز خواهر و مادر، نه پدر خش یفرار از خانواده، نه دور نه

 نداشت! یجا شیاز عکس ها

 به نام عکس! یاست، چهار ضلع بندهیفر

 به عکس نداشتم. یعلت، احساس خوب یب

 در ذهنم روشن شد: یعکس را خواندم جرقه ا ریز امیپ یوقت

 !نیو آرم من

 هم نبود.  یالیبرد چندان خ یکه نامش را م یجا خوردم. پس، دوست یاندک

سوزش کرد. با  یگوش یماندن رو رهیاز شدت خ میچشم ها ،یدادم. لحظه ا رونیرا ب نفسم

 جلوه دادم. تیاهم یو موضوع را ب میبه چشم ها یمالش

 میچشم ها گر،یرا دارم. د شیعکس ها یوقت است. بعدا هم فرصت تماشا ریخودم گفتم د به

 ن به خواب فرو رفتم.چشم برهم نهاد یکردند و بالحظه ا یلجاجت م دنید یبرا

*** 

 .دیاش را سرکش وهیآب م یته مانده  ن،یمع

 ؟یخب؟ بعدش چ -

 زدم و گفتم: نهیدادم. دست به سـ*ـ هیتک یصندل به

 و رفت. زیم یکارتش رو پرت کرد رو -

 رنگش بود. یقرمز و مشک یچهارخانه  راهنیپ یرا به من دوخت. اما من حواسم پ نگاهش

 ات مانده بود.کردم که هنوز م نگاهش

 گرفت. یبه خود نم تیرنگ جد چگاهیاش، ه چهره

 باال انداختم. ابرو

 ه؟یچ -

 سراغش؟ یکه دوباره بر یخواینم -
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 ناخشنود پاسخ دادم: یو لحن دنیابرو درهم کش یباکم

 ی. اون حامذاشتیم لیکارت بودم؟ دادگاه باالخره براش وک یمگه من لنگ دوقرون پول تو -

 ارت...خواد نه ک یم

مهم  یکیواسه  یکی ی! وقتیمحل کارتو به خودت گرفت یبابا بس کن، تو واقعا خلق و خو -

 نداره. دهیفا یش ی! حاال تو خودت و بکش. غرورتو له کن؛ فقط مچاله مگهید ستین ست،ین

 ندادم. یاز او گرفتم و پاسخ چشم

به  یرحم ی؟ چه شباهت بزد یبود و او از غرور حرف م یانسان درحال فروپاش کی ان،یم آن

 ن؟یریسا ایزد؟ من،  یازما طبق منطق حرف م یکیداشت. کدام  فیدکترشر

 .دیفهمیآن روزها مرا نم یمن متفاوت بود و کس دید یایزوا

 با زنگ تلفنم سکوت کرد. دیبگو یازجا برخواست اما تا خواست کالم ن،یمع

 گره زد! گریارغوان را به دمن و  یسمانیزنگ تلفن ناشناس بود، که همچون ر همان

 .دیرس ینازک و خجل دختر یمن صدا دییاز بفرما پس

 سالم. -

 پرسشگر گفتم: ی! پس مجدد وبالحننشناختم

 د؟ییبفرما -

 ادامه داد: دیبر دهیبر

 هست؟ ادتونیدر خونمون منو  دیمن، خواهر ارغوانم. شما اومده بود -

 علت تماسش چه بود؟ یعنیداشتم درست برعکس حس ششم! یقو ی حافظه

 شما؟ یهست. خوب هست ادمیسالم، بله  -

 پاسخ داد: زدهشتاب

 نمتون؟یبب شهیم -

 متعجب گفتم: یبالحن

 شده؟ یزیچ -

و من اعتنا  ستیکه پشت خط چه کس دیپرس یبر من مانده بود و دائم م نیپرسشگر مع نگاه

 کردم. ینم
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 طور ادامه داد: نیدختر ا و

 جبه. به خاطر ارغوانه.وا یلیتوروخدا، خ -

 نگذاشت. شانه باال انداختم. میبرا یبحث یو التماسش جا قسم

 حتما. -

 خواهش کرد تا خود را زودتر به او برسانم. زیشدم تا خودم را به او برسانم. او ن ایمکانش را جو و

ت تمام اتفاقا انیرا برطرف کردم. او در جر نیمع یرا قطع کرده و باالخره کنجکاو تلفن

 یکدام حدس چیخودش هم که شده مرا به آدرس رساند. ه یبود و محض کنجکاو شگاهیآسا

 .میپس تنها کار آن بود که نزد آن دختر برو م؛یعلت آن تماس نداشت یدرباره 

 کیبه  کی. عابران را دمییپا یرا به دنبال دخترک م رونیب ن،یماش نییپا مهین ی شهیپشت ش از

پشتش  یمانیس واریبا فرم مدرسه ثابت ماند. به د یدختر یگاهم بر روگذراندم که ن یاز نظر م

خواستم  نیاز مع دنشی. بالفاصله بادستادهیا یداده بود. مشخص بود که در انتظار کس هیتک

 شدم. ادهیپ نیو از ماش ستدیباا

 تا مرتب شود. دمیبه لباسم کش یاز آنکه به سمتش بروم دست شیپ

 بود. ستادهیپارک ا کی یست ورودگذشتم. در ابانیعرض خ از

شدم مرا  کشیکه نزد یکه در دست گرفته بود. وقت یرنگ و چادر مشک یتوس یلباس فرم با

 تا به کنارش بروم. ستادیبر نداشت. ا یشناخت اما، قدم

 .ستادمیاش سالم دادم و ا یقدم درچند

 انداخت. نییگفت و باسکوت سرش را پا یسالم زین او

کرد تا سر  ینم دایگشت و پ یم یدیت همان سالم بود. گمانم، به دنبال لغت جدکلمه که گف تنها

 آنکه کمکش کنم تا راحت تر باشد گفتم: یصحبت را باز کند. پس برا

 م؟یتا حرف بزن مینیبش یکت مین یرو یخوا یم -

 گفت: د؛یدر نگاهم و حرفش درکالمم دو نگاهش

 زود برگردم خونه. دینه، نه من با-

 که بود ادامه داد. یاما به هرسخت دیکش ید که خجالت مبو دایپ

 کردم. داشیبابام انداخت دور رفتم و پ یشماره شمارو اون روز وقت-
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 باال انداختم. ابرو

 انداخت دور؟ -

 شد. هول

 نه... نه، ننداخت دور...-

 خود کالفه شد و اعتراف کرد. یدستپاچگ از

 عالمه دعوا کرد. هیم هم بود. با من و مامان یعصب یلیخب، چون خ -

 برهم فشردم. دندان

 اصال؟ یینجایا دونهیپدرت م -

 شد و گفت: شانیپر

 .شتونیپ امیمجبور شدم ب ی... ولیول کشه؛یو م اگه بدونه من -

به او بود.  هیتر وکم سن تر بود اما حرکاتش شب فیانداخت. از او نح یم ایمیک ادیمرا به  دنشید

 .شدیدرست همانقدر معصوم م هم زمان خجالت ایمیک

کالفه  یگرم و شرج یکه در هوا یرنگ یمشک یو مرتبش کرد. مقنعه  دیبه مقنعه اش کش یدست

 کرد. یاش کرده بود و مدام آن را عقب جلو م

... میده. ما نگرانش یبه بابا اصرار کرد که ارغوانو برگردونه. بابام اصال گوش نم یلیمامانم خ-

 من... من...

 .کردیرنگش را نگاه م یاسپرت مشک یبود و کفش ها نییمدت، سرش پا تمام

 کرد. یچشمش آزرده ام م یاشک گوشه  و

 !رهیارغوان بم ترسمیم _

 :دمیباال انداخته و متعجب پرس ابرو

 ره؟یبم -

 کرد. قاطع پاسخ را داد. نگاهم

 کنن. یاعدامش م دونمیم-

از  نشیآست یرا با گوشه  شیاشک ها ز،یاو نسکوت کردم.  یچهره ام وا رفته شد. کم حالت

 صورتش زدود.
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اش  یاریصحبت  ینگاهم کرد. بغض، برا رهیخ رهیخ سش،یخ یبا همان چشم ها سپس،

 حرفش را گفت. بیاما به هر ترت کردینم

. من و مامانم از ترس بابا نی. توروخدا کمکش کننیمن، اومدم که التماس کنم تنهاش نذار -

 وقت اعدام بشه... هی. اگه میریازش بگ یسراغ یتح میجرئت ندار

را داشت با اشک  ینیسنگ تیماند. چه مسئول مهیو حرفش ن دیترک گاهیبغض امانش نداد. ب گرید

 ییپابه ماجرا داریمسئله بودم؛ اما پس آن د ریدرگ ی! من خود به قدر کافانداختیبر دوشم م

 نبودن آب، به سیخ یالآمدن از آن محال بود. به مح رونینهادم که ب

 ارغوان! یدلتنگ نبودن اکنونم برا یمحال

. دوباره، دیکش رونیاز آن ب یکوچک یپارچه ا ی سهیآورد و ک نییکوله اش را از دوشش پا سپس،

مقنعه اش فرو برد  ریآوردم. دستش را ز یسر در نم شیدوشش انداخت. از کارها یکوله را رو

در دستش گذاشت و دستش را به  یرنگ، به شکل گو ییطال یبعد دو گوشواره  یو لحظه ا

 سمتم دراز کرد.

 طالهام... ی. همه نهیدارم هم یهرچ -

 نیو مظلومانه تر نیمانده بودم. او نجات خواهرش را از من خواست. آن هم به ساده تر مات

 .اورمیبه زبان ب« نه»توانستم  یکه نم یحالت ممکن. به گونه ا

 .رمیرا از او بگ شیطال یمتم دراز کرده بود تا گوشواره را هم چنان به س دستش

بر چهره ام نشست.  یبه دست کمکش نگاه کردم. اخم گر،ی. بار ددیگونه اش لغز یرو اشک

 پول آن دختر بچه داشتم؟ ازمندیکمک ن یراستش به من برخورده بود! برا

 دستش را به هم رساندم و دستش را مشت کردم و گفتم: یها انگشت

 نده. ششی. انقدر هم نمافتیک یحاال بزار تو نیهم نارویا -

 مینکردم. او برا یی. اعتنادیدستش را عقب کش یو کم دیبرخورد دستم با دستانش خجالت کش از

 معصوم بود وبس. یدختربچه  کیتنها 

 نگاهم کرد. ناباورانه

 ن؟یکنیکمکش نم-

 برچهره ام نشاندم. یلبخند
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 یدم. جا یارغوان انجام م یبرا ادیداد. منم هرکار از دستم بر ب پول بهم یپدرت اومد و کل-

 .زمیعز ستین ینگران

 ...ایمی. دوست داشتم همانقدر اورا دوست بدارم. درست مثل کدمید یرا م ایمیک شیها درچشم

 آن محبت بود. قیو ال ازمندین چون

 .شده بود ختهیصورتش نشست. اشک ولبخندش درهم آم یلبخند رو باالخره

 کرده! یکار نیهم چ شهیواقعا؟ باورم نم -

 .رونیب شیاوردیباخودت م دی. نبافتیک یحاال طالهارو بزار تو -

 بازگرداند. فیاش را به درون ک سهیک

 اش را در دست نگاه داشته بود. یچادر مشک هنوز

 :دمیپرس

 ؟ینیارغوانو بب یخوا ینم-

 پاسخ داد: خوشحال

 شه؟یم -

 و گفتم:باال انداختم  شانه

 چرانشه؟-

 اش کمرنگ شد. یخوشحال

 !رکردمید قهیبرم خونه. تا االن هم ده دق دی. باتونمینم یول-

 سر تک تک کلمات دختر بود. یحاج صادق، باال ی هیدادم. سا رونیرا ب نفسم

 مقنعه اش را مرتب کرد و گفت: گرینمانده بود. او، بار د یحرف گرید

 برم؟ شهیشوندم. مک نجایکه شمارو تا ا دیببخش -

 زدم تا با همان لبخند بدرقه اش کنم. یلبخند

 .دمیخواهرت انجام م یبرا ادیهرکار از دستم برب -

 را ازچهره اش احساس کردم. تیرضا بازهم،

 گرفت. شیکرد. بازگشت و راهش را درپ یخداحافظ
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که از فاصله  یم طورنه چندان آرا ییمن فراموش کرده بودم که نامش را بپرسم. پس با صدا اما،

 را بشنود گفتم: میصدا نمانیب ی

 ؟یراست -

 .ستادیرا به سمتم بازگرداند و ا شیرو

 بود؟ یاسمت چ-

 رفتند پاسخ داد: یم یکه از خجالت روبه سرخ ییگونه ها با

 نسترن!-

انتظارم  نیداخل ماش ن،ی. معدمییپشت سرم را پا نیبوق ماش یکردم. باصدا یرا تماشا م رفتنش

نشستم، چنان در فکر فرو رفته بودم که هنوز، فکرم  نیماش یصندل یکه رو ی. هنگامدیکش یا مر

 سر آن قرار مانده بود و تنهاجسمم آنجا بود.

 شد؟ یخب چ -

 کردمیچه کار م دی. بادمیکش یشانیپ یرو یقرار دادم و دست نیماش ی شهیش یرا لبه  آرنجم

 که شرمنده خود و آن دختر نشوم؟

 آمدم. رونیاز فکر ب م،یبازو یبه ضر با

 شدم. یرا نگاه کردم و شاک نیمع

 چته؟ -

 شد. یچ گمیم -

 آهسته پاسخ دادم: یتکان دادم. بالحن یسر

 خودم! ی! حتخوانیهمه اون دخترو از من م -

به راه  یحرف چیه یتاسف تکان داد. استارت زد و ب یهم از رو یلب نشاند. سر یرو یپوزخند

 افتاد.

 از سرنوشت آن دختر به من گره خورده است. یدرک کرده بودم که قسمت گریروز د آن

 بود. یناج کی ازمندین ارغوان،

 نبود جز من. یکس یناج آن

 یدیام انوشی! کمن



 

 

80 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

ها از برگ یکمان نیکرده بود. با رنگ هیهد ابانیرا به کوچه و خ زشیشگفت انگ یهارنگ ز،ییپا

 یمینس یصدا م،یپا ریخش برگ زخش ی. صداداشتمیگام بر م شگاهیبه سمت آسا م،یپا ریدر ز

 انداختیم نیو بر زم دیچیاز درخت م یبرگ یو هرازگاه دیچیپیدرختان م یشاخه ها یالکه البه

 .نواختندیرا م زییپا یسمفون ،یهمگ خوردند؛یسرد برم نیبه زم یباران وقت زیقطرات ر یو صدا

 ماندنش شده بود. کیبرق راهرو، باعث تارخراب  یکشمیبود. س یابر هوا

 و خلوت را پشت سر نهادم تا به اتاق ارغوان بروم. کیتار یراهرو

نظر گرفتم. مشغول صحبت با مالقات کننده  ریرا ز یزیخانم عز یاز هرکار شیپ شه،یهم مثل

 بود و متوجه آمدنم نشد. مارانیاز ب یکی

 در بردم و وارد شدم. رهیبه سمت دستگ دست

 فصل عاشق سال، از پنجره نشسته بود. یتخت نشسته و پشتش به در بود و به تماشا یرو

 حضورم را اعالم کرد. یالباسم را باال زدم و با تک سرفه یقهی

رفته رنگ ترس به خود گرفت. داشت اما رفته یاش حالت عادگرداند. چهره یسمتم رو به

 . اما آن روز...کردیم تیو احساس رضا شدیشاد م دنمیترها با دقبل

 بروم. شیکردم حساب شده پ یاما سع شدمی. من، متوجه رفتارش نمدیاش دوبه چهره ترس

 و آرام گفتم: یمیصم یبالحن

 سالم ارغوان! -

 برهنه بود. شیپاها شهی. همکردیرا با نم شیهاییدمپا گاهچیآمد. ه نییتخت پا یرو از

 خ داد:پاس دهیبردهیلرزان و بر ییصدا با

 ؟یمگه تو نمرد ؟یکنیچه کار م نجایتو... ا -

 به جلو برداشتم و دوستانه گفتم: یقدم

 نمرده ارغوان؟ من دکترتم. یک -

 زد و گفت: ادیفر که

 !کشمتی. وگرنه دوباره ماین کمینزد -

رک آنجا را ت دند،یمرا در اتاق حاضر د یدر اتاق را باز کردند اما وقت غشیج یبا صدا بالفاصله

 کردند.



 

 

81 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

 باعث شد ارغوان واکنش نشان دهد. که

 .دیبکشمش. کمکم کن خوامی. من نمدیکن رونیب نوی! توروخدا ادینه، نر -

 حوصله گفتم: تیدرنها

 بهت صدمه بزنم. خوامیمن نم یول -

 گردنش قرار داد و چنگ زد. یرا رو دستش

 ؟یام کنخفه یخوایتو م -

 معلومه که نه. -

امن تر از  ،یی. گوآوردیحرکتش قلبم را به درد م نیپنهان کرد. ا واریدر کنج دخودش را  بازهم

 بود! افتهیشهر ن نیرا در ا واریکنج د

 هق زد...افتاد. هق هیبه گر ناگهان

 تازه کند گفت: ینفس توانستینم هیدرحال که از شدت گر شیهااشک انیم

 یگلوم گذاشت ی. دستات رو رویعوض یشد کمی. تو اون شب نزدنجامیتوئه که من ا ریتقص -

 توئه. ریهمش تقص نای. ااموونهیمن د کننیفکر م نای. ایام کنخفه یخواست

برخاست.  شیهر لحظه امکان دارد ازحال برود که از جا کردمیکه احساس م کردیم هیگر یطور

 گفت: آمدیکه به سمتم م یدرحال

 ها؟ ؟یاصال تو چرا نمرد -

 .امدهیکه احساس کند از او ترس یبرداشتم. طوربه سمت عقب  یگام

 گفتم: سپس

 ؟یمن رو بکش یخوایم -

 را از صورتش کنار زد و قاطع گفت: اشکش

 بکشمت! دیآره، با -

 باهات ندارم. چرا؟ یمن که کار یول -

 گفت: افتین شیبرا یپاسخ یفکر کرد. وقت یکم

 .یگیدروغ م -

 .تادسیا میروشد و درست روبه ترکینزد و
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. رونیبرم ب خوامیم ی. ولکردمیبهت صدمه بزنم االن بهت حمله م خواستمی! من اگر منیبب -

 ؟یباشه؟ موافق

داشت. پس، از اتاق خارج شدم و نفس  ییبه تنها اجیآرام گرفت. او احت یکرد و کم سکوت

 آوردم. یسردرنم شی. از رفتارهادمیکش یقیعم

 شدم! یزیمتوجه چ نهیشم را به تن کنم که در آسمت اتاق استراحت رفتم تا روپو به

 بودم و چقدر ساده از آن گذشتم. تفاوتیبودم. چقدر نسبت به آن موضوع ب دهیرا فهم انیجر تازه

 جمع گفت: انیدرم یخاطره در حال مرور در ذهنم بود، شخص نیلحظه که ا همان»

 بود؟حساس  یچرا ارغوان به رنگ آب دینگفت وقتچیشما ه ،یراست -

 کردم و پاسخ دادم: یاخنده

 بهش برسه! دیهرکس خودش با نویا -

 یکه چرا ارغوان به رنگ آب بردمیپ هیکه خودم به آن قض یدوباره بازگشتم به آن روز! روز و

 !داد؟ینشان م تیحساس

 رنگم بود. یآب راهنیآن روز ارغوان، پ بیرفتار عج علت

 رونیاز کمدم ب یگرید راهنیگذشتم. پ نهیاز کنار آ ندانهروزمیحس پ کیبا راهنم،یرنگ پ دنید با

 آوردم و به تن کردم.

ارغوان را مالقات کنم! سرمست از آنکه توانسته بودم  گر،ید یتیبا هو توانستمیآن زمان م و

 به اتاقش بازگشتم. میبگشا شیهااز گره یاگره

 مجددم، نه هراسان شد و نه آشفته. داریباد

اش اضافه آن را به پرونده یدیجد یبه عنوان نکته توانستمیکرده بودم و م را درک تشیحساس

 کنم.

 توانستمیآن دختر بردارم. م یپرده از رازها ،یکمک چیهی! من، قادر بودم بکردمیغرور م حس

 !کردمیرا حل و به اوکمک کنم. از انجام آن کارها احساس قدرت م شیمعما

درمقابل استادش،  ینجات جانش است. همچون شاگرد مانید هردوبود قص افتهیدر ییگو ز،ین او

 . آرام و فروتن!دادیو به سواالتم پاسخ م نشستیدرمقابلم م
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را به گوشش  دمیگرفتم خبر جد میتصم دم،ید یرا کاف امیپزشک یکه گفت و گو یهنگام

 از لطف نبود. یخال دنشیشن ز،یاو ن یبرا زدمیبرسانم. که حدس م

 کنارگذاشته و در خودکارهم بافشار کوچک بستم. را دفترم

 یخاص تمی. رکردیاز تختش را نگاه م زانیآو یرا لبه تخت قرارداده بود وپاها شیهادست او،

 .دادیداشت و با وسواس آن کار را انجام م شیهم در جلو عقب بردن پاها

 شروع کردم. طورنیشدم. صحبتم را ا نهیبه سـ*ـ دست

بهت  خوامیخبر خوب دارم که م هی نیهم یبرا یکرد یبامن همکار یلیامروز خخب ارغوان،  -

 بگم.

پاسخ  لیمیکرد. اما ب یهارا نگاه مو آن بردیرا جلو عقب م شیچنان پاهاسر بلند نکرد. هم یحن

 داد:

 ایبرم؟  نجایاز ا نیولم کن نیخوایکمکم کنه؟ م خوادیمرده زنده شده؟ بابام م ؟یچه خبر -

 ن؟یازم معذرت بخوا نیخوایم ستمین وونهیمن د نیدیفهم دمیشا

متوجه شده بود آنجا  گریبود! الاقل د یباهوش یوانهیاو د یطعنه داشت! به راست یچاشن حرفش،

 .ستمیبان او نزندان زیو من ن ستیزندان ن

به گوشش برسانم چقدر درمقابل  خواهمیکه م یاحساس کردم خبر یاصحبتش، لحظه با

 است! اما خود را نباختم و ادامه دادم. ریواالتش کوچک وحقس

 ست؟یبرات مهم ن یچیه نایجز ا یبگ یخوا یم -

 زنده بمونم! مگه نه؟ شنیباعث م نایفقط ا -

 کردم. یم دایپ یپاسخ مناسب دیکردم. با سکوت

 ؟یبشنو یخوایپس نم -

 پاسخ داد: ینگاهم کند، بالجباز آنکهیب بازهم

 نه. -

 تکان دادم. یسر

 !یشیکه اگه از نسترن بهت بگم خوشحال م کردمیباشه، من اشتباه فکر م -

 برخاستم. یصندل یاز رو و
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 آمد. نییتخت پا یازرو زیبامن، اون ن بالفاصله

 .گشتیم یبه دنبال کس یی. گودیکشیسرد اتاق م یهایکاش یاش را روبرهنه یپاها

 مملو از شوق گفت: یبالحن

 نه؟یت؟ پشت دره؟ اومده منو ببکو؟ کجاس -

 بر اتش خاموش و کور کنم. یآب ختنیشوقش را همچون ر خواستمیشدم از آنکه م ریدلگ

 .ستین نجایاالن ا -

 باز ماند. مهیقطع کرد. دهانش ن مهیرا ن حرفش

 گفتم: بالفاصله

 .ارمشیب تونمیم یاگر بخوا یول -

 نمانده بود. شیبرا یذوق گری! دربودید اما

 تخت نشست و گفت: یرو گشت،باز

 هم شوهرش! حهیمل اد،یب زارهیاونو حاج صادق نم -

 حه؟ی! ملدینام جد بازهم

 نشستم. یصندل یبازگشتم و رو اریاختیب

 حه؟یمل یگفت -

 ...دیخند

 . موندمیحاج صادق م یمن اگر تو خونه یندهی! گفتم آحهینگفتم مل -

که  ییها تیفکرم را مشوش کرده بودند. شخص مقصد یب یذهنم، هم چون عابران یها سوال

 آنکه وجود داشته باشند! یتنها اسم داشتند، ب

اتفاق  یاو را برا دینبود. با یاما، فرصت کنجکاو ست؟یک حهیکجاست؟ مل نیداشتم بدانم آرم لیم

 .کردمیآماده م شیرو شیپ

 مانیو از حرف زدن پشرا تکان داد  شیاش پاها یشگیلبخند زدم. او هم بنا به عادت هم فقط

 شد.

 گفتم: یدرسکوت نگاهش کردم. سپس به آرام یانداختم. کم میپا یرو پا

 !یدرسته؟ کامال سالم یندار یمشکل چیتو ه -
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 نگاهش را به من دوخت. زیاون

 .ستمین وونهی. وگرنه من دنیدیشماها به حرف من گوش نم -

 پاسخ دادم: یباصبور

 ...نکهیاونم با وجود ا ،یطاقت آورد انجیکه ا یباش یآدم صبور دیبا -

 نکردم. دایپ اورمیخواستم ب یکه م یاسم یبرا ینیگزیمکث کردم اما جا یکم

 !یستین وونهید -

 پرسشگر پاسخ داد: یرا درشت کرد. متعجب و بالحن شیها چشم

 تونم برم؟ یم یعنی -

 بود! یغمناک سوال

محبوس در  یکه مثل پرنده  ند؟یبینم به خود یرنگ آزاد چگاهیخواست بفهمد ه یم یک او،

قفسش  یمنحوس مرگ درست روبه رو یگربه  ست؟یآهن یها لهیقفس، ناچار به تحمل م

 «.تونم برم؟ یم یعنی» دیپرس یکامل م دیو او با ام دیکشیانتظارش را م

 نکردم! رانیرا و دشیام

 :گفتم

 یبعد از اون همه چ دی. شارنیبگ شیاآزم هیازت  دیکه تورو ببرن. با انیم ندهیدو روز آ یکی -

 عوض بشه.

 به چهره اش بـ..وسـ..ـه زد! یشاد ،ییگو

 بودم. دهیروحش ند یب یرا در چشم ها یآن روز خوشحال تا

 ان؟یم یک ؟یک -

 .یکن یباهاشون همکار نیاومد یقول بده وقت ی... ولیبه زود -

هم رفتنم را متوجه  قهیس از چند دقپ ینداد. چنان غرق درخودش شد که، گمانم حت یپاسخ گرید

 نشد.

کنم، ابدا مثل گذشته  یبه همکار یممکن راض ی وهیش نیتوانسته بودم اورا به راحت تر نکهیا از

 .کردمینم یاحساس غرور و شاد
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نگران  میبرا فیاضطراب داشتم! تازه تازه، حرف دکتر شر قتش،یداشتم. حق یراهرو قدم برم در

 کننده شده بود.

. شور شدیبرمال م زیهمه چ شیارغوان، از ترس اعدام خودش را به جنون زده بود، با آن آزما اگر

 سوگنامه بود. کی ،ییبه تنها دیایکه قرار نبود به سراغش ب یآزاد یو شوقش برا

 یرا نشان تو م زیوار همه چ نهییآنکه آ نیدر ع قتیبردم که حق یپ هیقض نیا تیروز به ماه آن

برمال شدنش بودم در آن لحظه  یکه تا آن روز درپ یقتیچقدر مخوف باشد. حق تواند یدهد، م

 مرا ترساند!

کردم. دو روز بود که هجوم افکار به ذهنم خواب  یرا به پا م میشده بود. باعجله جوراب ها رمید

 میارغوان و دادگاهش برا شیدانم چرا تا آن حد موضوع آزما یو خوراک را ازمن ربوده بود. نم

 واقعا دگرگون شده بود! زیداشت؛ اما، همه چ تیماه

*** 

که در روزنامه خوانده بود را  یخبر نیشدم. آنگاه، مع داریتلفنم ب یو صبح با صدا دمیخواب شب

 نبودند! روزیکدام از اتفاقات، حوادث د چیه گریداد. د حیتوض میبرا

 رفتم. رونیرا بستم و از اتاق ب راهنمیپ یها دکمه

 زد. میصدا دنمیاصله با دبالف مادر،

 دو لقمه بخور. نیبش ایها. ب یصبحونه نر یمادر، ب ایک -

 مامان. رمهید-

 و پاسخ داد: ستادیا

 تو آماده اش کردم. یبرا -

بروم اگر آشوب درونم مجال  رترید قهیتوانستم چند دق یبزنم. سکوت کردم. م یحرف نتوانستم

 .داد یم

 .میاهم بخورب ییسه تا ادیهم بگو ب ایمیک -

 کجاست؟ -

 گفت: یسمت آشپزخانه رفت و شاک به

 باشه؟ وصله به ِسرُمش! یخواست یکجا م -
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 اش نشدم! سِرُم؟ هیکنا متوجه

 .دمیبرق د زیرا کنار پر ایمیچرخاندم تا آنکه ک سر

 وصل به تلفنش را در گوشش گذاشته بود. یهندزفر یهمراهش به شارژ و از طرف تلفن

 مادر خنده ام شدت از حرف دنشید با

 کلمه را به کار بـرده بود. نی. بهترگرفت

 .افتیشدت  یقیموس یصدا شیاز گوش ها یهندفر دنیسمتش رفتم. خم شدم و باکش به

 پرسشگرانه گفتم: یتر شدم و با لحن کینزد

 ه؟یو چهار ساعت دستته! خبر ستیب -

 نگفت. یزیبود، پس چ دهیاز لحنم ترس یکم

 :و گفتم دمیکش کنار

 صبحونه. ایب -

 دادند... یمجال م میها یکردم. اگر گرفتار یمراقبت م ایمیاز ک شتریب د،یبا

بلند  میاز جا ییچا دنیخوردم و سپس با سرکش ی. چندلقمه امینشست زیباهم برسر م هرسه

 شدم.

 رفتم. رونیکردم و ب یرا قورت داده و نداده خداحافظ لقمه

 بود. یعاد زیهمه چ درخانه،

دگرگون شده  زی... اما خارج از خانه همه چایمیک یمادر، غرغر ها یها یها و حواس جمع ینگران

 بود.

 روزنامه چاپ کرده بودند. یسر کیدادگاه را در  یقتل آن شب و اجرا یاز قصه  یا خالصه

 با او فاصله داشتم! ابانیچند خ یاکنون هم مثل آن روزها تنها به فاصله  کاش،

 جمع گفت: انیاز م یشخص حرف نیبا گفتن ا »

 !نیدل تنگش هست یلیمعلومه خ -

 «.من لبخند زدم و فنجان قهوه را برداشتم... و

 منتظرم نشسته بود. نیداخل ماش نیکنار در، مع درست

 .دمیداشبورد د یاز سوار شدن، روزنامه را رو پس
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 دن شدم.با چنگ روزنامه را به دست گرفتم و مشغول خوان ،یسالم یحرف و حت چیهیب

 نکردم. دایپ یدیجد زیکرده بود چ فیتعر میبرا نیکه مع ییها! جز حرفقیاما دق تند

 خب؟ -

 متعجب گفت: نیمع

 !نیهم -

 بفهمم؟ دیبا یچ نیننوشته. من از ا یزیچ نکهیا -

 باال انداخت. یاشانه

 من که روزنامه نگارش نبودم! ؟یکنیحاال چرا منو بازخواست م -

 .دمیکش تیناز سر عصبا یپوف

بر بندم را با خود بـرده و مرا درمانده و کالفه ساخته  یهاتمام لباس یطوفان ییشدم. گو کالفه

 !دیبه ذهنم رس یبود. اما ناگهان اسم

 برو دفتر سهراب. -

 .گهید نوشتیتو م نیبود ا یمهم زی! اگه چایک الیخیب -

 .کردیآرامم را متالطم تر م ذهن نا اش،یالیخیبه او انداختم که با ب یقیعم نگاه

 برو... دفتر... سهراب! -

 او به راه افتاد! و

 رود،یبار اول به مدرسه م یکه برا یچون کودکهم رفتم،یساختمان باال م یهاکه از پله یهنگام

 زده بودم. جانیمضطرب و ه

لحظه، من کجا وارد اتاقش شوم. اگرنه آن  توانستمیکرد که دفترش خلوت بود و م امیاری بخت

 کجا؟! یو صبور

 بود و در وکالت کاربلد! امیمیاز دوستان قد سهراب،

گونه  نینام. ا ثبتیاش بود و من در پنامه انیپایکه تازه وارد دانشگاه شده بودم او درپ یهنگام

 زد. وندیبه هم پ یچا کی دنیرا با نوش مانیکار، هردو یشد که خستگ

 .شینشست و من هم روبه رو زشیپشت م او یکوتاه یاز احوال پرس پس

 شروع به صحبت کرد. مقدمه،یب
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 گذاشت. زیم یرا رو آرنجش

اصال فکرش هم  یاون دختر رو به من گفت انیو جر یکه اومد یجان. اون روز ایرک بگم ک -

 انجام بدم. یبتونم براش کار کردمینم

 شد؟! یسهراب فقط بگو چ -

 مشش به جوش آمده بودم.زد... خونسردانه! از آرا یلبخند

با بازپرس  دیبا رمیبتونم وکالتش رو به عهده بگ نکهیا ی. خب راستش، برایتو که عجول نبود -

 .رمیاز تو نبرم. مجبور شدم با پدر ارغوان تماس بگ یدادم اسم حی. من ترجزدمیپرونده حرف م

 حبس شد! حاج صادق؟ نهیدر سـ*ـ نفسم

 گفتم: یپوزخند با

 !یاهنوز زندهجالبه که  -

 ...دیخند

! راه اومد نهیخب من کارم هم ی. ولدیاسم تورو شن یتند بود خصوصا وقت کمی ششیآره، آت -

 باهام.

 .هیخب؟ برو سر اصل قض -

خود ارغوان  یهاو حرف شاتیکه تو محل حادثه بود، آزما ییبا چاقو ها،یدوندگ یبعد از همه -

 یشتریب یهایمشخصه. پرونده به بررس گهید نیده اافتاد... قتلش شبه عم ضیحکمش به تعو

 داره. ازین

 .دیرا فهم هیقض نیو او، ا شدمیرا متوجه نم شیهااز حرف زیچچیبـرده بود. ه ماتم

صاحب اون  دیکه ارغوان باهاش مرتکب قتل شده مال خودش نبوده، پس با ییچاقو ا،یک نیبب -

 .کردهیجوانا مصرف م یکه احتماال مار هدادیهم نشون م شاتشیبشه. آزما دایچاقو پ

 .دمیحرفش دو انیم ارادهیب

 !یزوفرنیمن که گفته بودم اسک -

 ؟یچ -

 !اوردیاز آن ها سردرنم چیدهم که او ه لشیتحو ییهانوبت من بود حرف حال
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حدس رو زدم حاال تو  نیبود. از عالئم و رفتارش ا یزوفرنیاسک شیماریب یمن برا صیتشخ -

 من معلوم شد! یمغز دقت حرفا سکنایتیس

 .شدیم ایقضا یباق ریگیپ دیاز خود بازگشتم که با یاندهی! اما به نمادمیبالیخود م به

 گفت: سهراب

 ینه و برا ایمصرف کرده  یامشخص بشه زمان وقوع قتل هم ماده نکهیا یبه هرحال، برا -

 حکم نداد. یقاض شتر،یب یبررس

 رها کردم. میهاخودم را از شر اضطراب یقینفس عم دادم و با هیتک یصندل به

 اما... -

 ؟یچ گهید -

 شیتو جالب تر باشه اعتراف ارغوانه... که البته چون عدم سالمت یبرا کنمینکته که فکر م هی -

 .شهیگرفته نم یثابت شد، جد

 گشاد شده نگاهش کردم. یها باچشم

 ؟یچه اعتراف -

 !نهیآرم رهی: تقصگفتیحرف نزد. فقط م رشتیالبته درحد چند تا کلمه ب -

دادم. موضوع  هیتک یصندل یرا به خاطر آوردم. به پشت یبا حرفش، آن پسر چشم رنگ بالفاصله

 شد. یم تردهیچیو پ دهیچیداشت پ

 گفت: یاو پس از تک خنده ختیرا درهم آم یو جد یشوخ سهراب

 !شیشناسیانگار م یجور واکنش نشون داد هی -

 دوستش بوده. نیترکیحرفاش اسمشو آورده بود. گمونم نزد یتو یارچند ب -

. صبح ارغوان را مجدد به آنجا منتقل کرده بودند. کردمیم یلحظه شمار شگاهیرفتن به آسا یبرا

 قرار بود فعال آنجا بماند.

هستند تا ساحل گرم و آرام  دنیدرحال رس یخروشان یهاحوادث باموج کردم،یاحساس م یگاه

 درحال گره خوردن بود... زیچا درهم فروپاشند. همهمر

 رساندم. شگاهیبه آسا ،یتاکس کیرا با  خود

 مشغول... یدرباغ بودند و هرکدام به کار مارانیاز ب یبود. تعداد یهواخور زمان
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جالب  ینقاش یتابلو کی دنیمثل د زییپا ینارنج یهاو رنگ برگ شانیهالباس یرنگ آب تضاد

 بود.

 ...یبودم بالباس صورت یبه دنبال دختر من اما،

 ییجا نایقی. یاز رنگ آب زانیبود و گر یکنم. او منزو شیدایجمع پ انیدرم توانستمینم مطمئنا

 اتاق امن باشد. واریشده بود که مثل کنج د میقا

کور  ینقطه کیباغ رساند. درست در  یگذاشتنشان مرا به انتها رپایها و زبرگ یاز رو عبور

 !دادیرخ نشان م نیزبیت یهاکه تنها به چشم یاته بود. نقطهنشس

خش بود. خش رهینامعلوم خ یانشسته و به گوشه یصندل یرا به سمتش کج کردم. رو میهاقدم

 رساند. شیهاها هشدار آمدنم را به گوشبرگ

ختش را به  َل یو موها دیوز یمینگاهش کنم. نس یتا بتوانم کم ستادمینشان نداد. من، ا یواکنش

آن لحظه درست  تیدست از نگاه کردن آن لحظه بکشم. جذاب توانستمیرقـ*ـص درآورد. نم

 پرقدرت بود. یشب برف کیهمانند 

داشتم او به اندازه من  نانی. اطمدادیکنار زدن موها از صورتش نشان نم یبرا یلیهم تما خودش

 !دیدیمن بود و م یجا دی. بابردیلـ*ـذت نم

 به حرف آمدم. زیبرداشت من ن دنیدست از وز مینس که چنان

 سالم -

 منتظر بود، باالفاصله گفت: ییگو

 !ییدروغ گو هیتو  -

نشسته  مکتی. وسط نستادمیا شیروفرو بردم. درست روبه نمیشلوار ج بیرا داخل ج میهادست

 قرار داده بود. مکتین یهاکف دستش را لبه و

 پاسخ دادم: متعجب

 بهت گفتم؟ یمن بود؟ من چه دروغمنظورت با -

 حافظه! یب یدروغ گو -

 بود! وانهیانگار نه انگار د زد،یحرف م یطور
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نشان دهند. پس در آن صورت، او  یروزها عالئم کمتر یبود که برخ ی. عادکردمینم تعجب

 .کردیم یباکلمات باز یواقعا باهوش بود. به خوب

با او  شتریبه صحبت ب قیمسئله مرا تشو نی... هممیوچه بگ دیبا دانستمیکم آوردم! نم راستش

 کرد.

 نشستم و گفتم: مکتین یرو کنارش،

 بهت نگفتم. یمن، دروغ -

 .یگیدروغ م یاالن دار نیهم -

 !دادیم لمیو تحو دیچیم ینیس یرو ه،یکنا نیرا باتزئ یحرف گفتمیم هرچه

 استفاده کنم! دنیحرف کش یبرا امیشگیهم یهاآن بود من هم از حقه فرصت

 بود که راجع به نسترن گفتم؟ یآها، منظورت دروغ -

 سمتم بازگشت و با بهت گفت: به

 ؟یدینسترن رو ند یتو حت -

 .گمیچرا اسمم شده دروغگو بهت م یاگر بگ -

 معصوم شد و گفت: یانداخت. هم چون کودک نییرا پا سرش

 نجام؟یبرم. پس چرا هنوز ا نجایقراره از ا یگفت -

 برود. شگاهیکه دوست نداشت ارغوان از آن آسا ییدروغگو بودم. دروغگو کیبا او بود. من  قح

 رنگم را درکاسه چشم چرخاندم. آب دهانم را قورت دادم و گفتم: رهیت یگو دو

 .یتحمل کن دیبا کشه؛یکم طول م هی -

 یناله یرا فشرد. برگ، باصدا شیپا ریرنگ ز ینارنج ی دهیازمن گرفت و برگ خشک یرو

 او له شد. یپا ریخش زخش

 و فاصله گرفت. دیشدم. او ترس کشینزد یقرار دادم. کم مکتین گاههیتک یرا لبه آرنجم

 .دمیکه ذهنم را مشغول کرده بود پرس یداشته باشد. بالفاصله سوال یگریندادم برداشت د مهلت

 .یزد ییدادگاه حرفا یتو دمیشن -

 روانش را درهم قفل کرد و پرسشگرانه ادامه گفت:را به سمتم چرخاند. اب صورتش

 کنه؟یحرف منو باور نم چکسیچرا ه -
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. وگرنه یاریو مدرک براش ب لیدل دیبا یزنیم ی. هرحرفچرخهیقانون م یرو یهمه چ ایتو دن -

 .کننیباورت نم

ت را صحب یکند. اما رشته یاش را وصل به پاسختا خنده دمیانتظار کش یزد. اندک یپوزخند

 بود. دهیباهمان پوزخند بر

 ؟یدیخند یبه چ -

 من کرد و پاسخ داد:... مندیترس

 .گمی... باور کن من راست میچیه -

 برداشتم. مکتین یرا از لبه آرنجم

 به دستم وارد کرده بود خسته شده بودم. اشیفلز یکه لبه یفشار از

 را به درد اندک دستم، پرت نشان دادم؛ حواسم

 افتمییدرم شیهاال و درز حرفبا او در البه ینینشبود که هنگام هم یفرد نیاول دیشا ارغوان،

 دان نبودم!نکته کردمیآنقدهاهم که تصور م

مواج  یو چند دسته مو دیکه وز یمی... و نسدیمزاحم به گوش رس یهاکالغ یبازهم صوت گذرا و

 یالخود را البه یکرد و دست نامرئ زده بود باخود همراه رونیب اشیارغوان را که از روسر

 فرو برد. اشرهیت یتارها

گرفتم و به  ییو داغ فنجان را با دست لمس کردم. نگاهم را از رنگ شفاف چا یمنحن یلبه»

 مقابل دوختم.

 .نمیاونجا بش شدیاز شما که چه پنهون. حسرت دست بردن تو موج موهاش باعث م -

 «.جمع اعتراف کردم! انیام را در مقهگـ ـناه مورد عال یمن به سادگ و

*** 

 

 ی. از شدت فشار، عضلهدیرسیبود که به گوش م یزیتنها چ نیمع مهینصفه و ن شمارش

 متورم شده بود. شیهابرآمده و رگ میبازوها

 پسر... صدتا! کالی... نود و هف... نود و هش... نود و نُ... آبارشینود وش -

 .دیکش رونیاز دستم ب و پر وزن را نیسنگ یهادمبل
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 میکه از صورت و موها یام را برداشتم و عرقدادم. بالفاصله حوله رونیرا با شدت ب نفسم

و  دمیآب را سرکش یدستم داد. از شدت عطش همه یآب یبطر ن،یرا خشک کردم. مع دیچکیم

 کردم. ریموها و گردنم سراز یآن را رو یته مانده

 !ساختمیآرنولد ازت م هیوگرنه  یایرتب نمکه م فیکارت درسته! ح ولیا -

 دادم. هیتک اشیرفتم. نشستم و سرم را به پشت یسمت صندل به

 زنان پاسخ دادم: نفس

 وقتمو گرفته. شگاهی... آساتونمینم -

 یآن را از تنم جدا کردم تا کم یبود. با چنگ دهیبه تنم چسب قیرا از شدت تعر امیورزش یرکاب

 تر کند.و نفسم را تازه هوا به پوستم برسد

که دست راستش را به حالت ال رو به  یرو رفت و درحالروبه ینهیکنارم برخاست. به سمت آ از

 گفت: کردیرا برانداز م شیبازوها یباال گرفته بود و عضله

 .یاون خراب شده هدر داد یرو تو تیو جوون یزندگ نکهیاز ا یبش مونیپش یک نیبب -

 نداشت. یتمام شیهاو طعنه هاسرزنش

رفتم و درست مثل خودش مشغول  نهییبحث را ادامه دهم. بلند شدم به سمت آ خواستمینم

 شبه هم داشته باشد! کی یجهیشبه، نت کی نیبرانداز کردن شدم. انتظار داشتم تمر

 یبودند که رو یادهیعرق کرده و ژول ینسبت به قبل ظاهر نشده بود. تنها، موها یرییتغ اما

 سر خم کرده بودند. امیشانیپ

 ییمایو س یورزش ییهایدرکنار هم افتاده بود. هردو با رکاب رمانینگاهم کرد. تصو نهیداخل آ از

 ...نیخسته و سرخ شده از تمر

 .دمییپا نهیقدمان باهم را در آ یچندسانت اختالف

 :دیپرس مقدمهیب

 چندسالته؟ -

 گفتم: متعجب

 ؟یچ -

 گم؟یچندسالته م-



 

 

95 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

 را به طنز گرفتم و گفتم: حرفش

 داشته باشم. یسالینه س ستیب هیگمونم  -

مثه دکتر  یکی هیشب یشیم تایمرد چهل ساله... نها هی یشیم گهیده سال د هی! نیآره آفر -

 !فیشر

 .کردیرا نداشت و داشت مرا کالفه م شیهاقصد خاتمه دادن به حرف او

 فکر کن! یطور نیتو ا -

ام را نشانش دادم و برآمده یبکشانم. بازوها راههیدد، خواستم بحث را به برا گفتم و مج نیا

 گفتم:

 هرروز انجامش بدم. دیفکر کنم با -

 بود... تردهی. ورزدیدستش را درمقابل من به رخ کش رومندیباال آوردن مچ دستش عضالت ن با

 به طعنه گفت: و

 !ترهیکه قو هیحق با اون شهیهم -

 یدروازه بود. راهم را انتخاب کرده بودم به دست یگریگوشم در و د کی شیهاحرف درمقابل

 نداشتم. یازین حتینص یبرا یکمک و زبان یبرا

باشد بر خالف  ی. مشتاق بودم کسشدیقصد داشت مرا ازکارم زده کند و موفق نم شهیهم ن،یمع

 ...دمیام رساو مرا به کارم دلگرم کند. ازقضا همان روزها هم به خواسته

*** 

آنکه از زمان کوتاه  یتوجهم را به خود جلب کرد. قصد داشتم برا وار،یناآشنا از پشت د ییصدا

 کنم. تیهدا میهاهیرا به ر زییتا پا ستمیبالکن باا یرو یبهره مند شوم، قدر یاستراحت به خوب

 .شدیتر مصدا پررنگآن باهرگام،

را به سمت آن تراس کوچک  رمیاستم مسقصد کوتاه آمد کردن و خو لیطو واریاز آنکه د پس

 برخورد کردم. یکج کنم، باشخص

رپوشم واژگون شود وکامال  یدستش رو ییچا وانیبود که باعث شد، ل یبرخوردمان تاحد شدت

 کرم رنگ و داغ بر آن به جا بگذارد. یاکند و لکه یزیرا رنگ آم

 نداشت. تیاز آرامشم اهم شیلکه ب کی. دمیدینم تیعصبان یبرا یلیشدم. اما دل یحرص
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 بدون مکث پس از شوکه شدن از برخوردش بامن، واکنش نشان داد. مرد،

 ...شناسمیجارو درست نم نیا ستی. نخوامیآخ، آقامن معذرت مآخ -

بود که لکه  درنگمیسف راهنیو نگاهم به پ کردمیباز م یکییکیرپوشم را  یهاکه دکمه یدرحال

 سخ دادم:به آن پس نداده باشد، پا

 .گهیاومد د شیپ ست،ین یمشکل -

 .نمیسر باال آوردم تا اورا بب سپس

بارنگ  یابلندتر و چهره یالغرتر، قد یبه سن سال خودم اما، بااندام ،یآشنا نبود. مرد اشچهره

 .دیکشیتر به رخ مرا گرفته شیمایس راهنشیپ یاترکه رنگ قهوه رهیت یپوست

 را به سمتش گرفتم. نمیزبیکردم. نگاهم ر زانشیساق دستم آو یورا از تن خارج کردم. ر رپوش

 دستش را به سمتم دراز کرد و گفت: یخوانده بود با لبخند میهارا از چشم یکه رنگ کنجکاو او

 .شگاهیآسا نیا دیهستم. روانپزشک جد یدیبختم. من بهزاد شهخوش -

 ؟یخبریچرا به آن سرعت و به آن ب د؟یجد روانپزشک

 ست و وارفته. یریچون خم یبر لب نشاندم. لبخند یتصنع یبودم. لبخند شوکه

 آرام از دست دادن با او استقبال کردم. یهاباتکان یرا گرفت و چندبار دستش

 ...یدیاامیخوشبختم. ک یلیخ -

 .میدست را ادامه داد یهاتکان گریکدیبه  رهیزنان و خ ولبخند

که همواره خوش  زیبود و خانم عز دهیاستراحت رس نیما، حآمده بود. ا فیبا دکتر شر دارید یبرا

دعوت کرده بود تا زمان مالقاتش  یاو را به انتظار ،یچا یوانیبود، باتعارف ل دیافراد جد یآمد گو

 برسد. فیبا دکتر شر

شور خانه ببرم را به رخت درنگمیرفتم تا رپوش سف نییپا یکوتاه، از راهرو به طبقه یاز گپ پس

 .رمیبگ لیتحو دیجد یو رپوش

عبور  یبه آنجا از سالن غذاخور دنیرس یبود. برا شگاهیقسمت آسا نیترییخانه انتها شوررخت

 .کردمیم

پوش کار  یآب مارانیب یادیز یعده انیم یبا لباس صورت یدختر داکردنیچرخاندم. پ یچشم

 جست و جو کنم یهرزمان بخواهم او را به آسودگ شدیباعث م زینبود. آن تما یدشوار
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 توانستیطور مچه دادیحساس بود و به آن واکنش نشان م یبودم، اوکه به رنگ آب درتعجب

 ! ند؟یپوش با آن آرامش بنش یانبوه افراد آب انیم

سپرده نشود. فعال قصد آن را نداشتم که علتش را  یاتفاق را کنج ذهنم جا دادم تا به فراموش آن

دادگاه اورا ناآرام و  یو برگزار یدر پ ی. جلسات پدادمیمهلت م به ارغوان یکم دی. بابمیایب

 خسته کرده بود.

 

 .گرداندمیرا به او باز م شیآسا دیبا

تا به ساختمان  کردمیمجتمع عبور م ی. از محوطهرفتیم شتریب یکیهرلحظه رو به تار هوا،

بود و با تلفن همراهش ساختمان نشسته  یروروبه یسکو ی. رودمیرا د یبرسم. از دور دختر

 .استیمیرنگش متوجه شدم که او ک یاروشن و قهوه ی. از رنگ موکردیصحبت م

. او شدینم دایپ یبا او صحبت کنم اما فرصت خواستمیها مخوب، که او آنجا بود! مدت چقدر

ه سمت ب خواستی. مدهیوانمود کرد که اصال مرا ند یتلفن را قطع کرد و طور دنم،یبالفاصله با د

 زدم. شیبلند و واضح صدا ییساختمان برود که باصدا

 !ایمیک -

 .ستادیا

 شوم. کشیرنگ برد و منتظر ماند که نزد یگشاد و طوس یمانتو بیداخل ج دست

 دادم. یمهربان سالم یلبخند با

 .فتدیداد و خواست که جلوتر ازمن به سمت ساختمان راه ب ینداشت... سالم سرسر یتوجه

هم  دی... شاای. شدیما احساس نم نیب یاکه پدر بود فاصله یفاصله افتاده بود. زمان ما نیب چقدر

 نبود! ایمیاز جانب من بر ک یتیمسئول

 رفتن به او ندادم. یاجازه

 گفتم: باعجله

 کجا؟کجا -

 گفت: یبرگرداند و باکالفگ یرو

 ؟یبد ریبهم گ یباز اومد ه؟یچ -
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شکننده شود که از پدر  یدختر ایمیاجازه ندهم ک خواستمیبا او دوست باشم. م خواستمی! منه

 دادن در خاطرش بماند. ریجز خاک سرد و از برادر جز به قول خودش گ

را درخارج از خانه جست و جو کند. از آنکه  اشیدلگرم ایمیهراس داشتم! از آنکه ک راستش،

 تلخ ارغوان شود. یبه قصه هیشب یاذره یسرگذشتش حت

 گفتم: یطبع باشوخ

 خانوم حوصله داشته باشه؟ ایمیک باریشد  -

 رنگش رفت. یدرشت و عسل یهابا چشم یاغره چشم

کوتاه به آن سکو وارد کردم و با چشم نشانش  یکه او نشسته بود، نشستم. دوضربه ییجاهمان

 دادم.

 بهت بگم. یزیچ هی خوامی. ممیباهم حرف بزن کمی نیبش -

. هول دیبود به گوشم رس کالمیب یقیزنگ تلفن همراهش که موس یاکنارم نشست. صد دیباترد

 .ساختیم یرا از من مخف یزیچ یعنی کردینگاه نم میهابه چشم نکهیشد. آن را قطع کرد. ا

 گفت: تیبزنم، باشکا یاز آنکه بخواهم حرف شیپ

 زودباش حوصلم سررفت. ؟یبگ یخوایم یچ -

 ا،یمیک»که  دمیپرسیم میو اگر مستق کردیم یلج باز دمکریم تشیاگر نصح گفتم؟یم دیبا چه

 .ساختیکتمان م «؟یو دوستش دار ؟یدر ارتباط یابهیتو با آدم غر

 دیدرخشیشده بود و م یینور روشن چراغ محوطه طال ریکه ز شیکنان او و موها منمن

 .ستمینگریم

 کوچکم، من فقط نگران تو هستم! خواهر

 رون؟یب میبر ییدوتا یاهیردا شب پاخواستم بگم که... ف -

 را ربود. اشحوصلهیب یرنگ چهره ت،یرضا

 گفت: اقیاشت با

 کجا؟ ؟یجد -

 باال انداختم. شانه

 .یهرجا تو بگ -
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 م؟ی... ماهم بریدوستام باهم رفته بودن رستوران ساحل شیچند روز پ -

 را ربود. امیخستگ اش،یخوشحال

 آره... -

 رفت،یطور که به سمت ساختمان مو همان دیپر ی. تنداورمیرفم را به زبان بح ینداد ادامه مهلت

 گفت:

 .گمیبه مامان م رمیجون. االن مآخ -

 با او صحبت کنم. ییداشتم به تنها ازیمن، ن اما

*** 

 یرا رو ادداشتمیکوچک نشسته بودم. دفتر چرم  یسالن غذا خور یکنار یهایاز صندل یکی در

 ز،یداغ ن یفنجان چا کی. خواندمیکرده بودم، م ادداشتیکه در آن  یبودم و نکاتقرار داده  زیم

 .خواستیبر م یا شهیش وانیاز آن ل یفیکنارم بود و بخار لط

بود. بهزاد  شگاهیآسا دیشد. دکتر جد دهیعقب کش زمیم ییروروبه یمطالعه، صندل مشغول

 .یدیشه

 نشاند و گفت:لب  یرو یلبخند اشرهیو ت دهیکش یهالب با

 اجازه هست؟ -

 ام راه دادم و گفتم:به چهره یاقیاشت

 .کنمیخواهش م -

 را هم کنار خودش گذاشت. اشییچا وانینشست. ل او

 :دیقرار داد، انگشتانش را درهم فرو برد و پرس زیم یرا رو دستانش

 . کنجکاو شدم.نیکنیمطالعه هم م ن،ییتنها دمید -

 ه و با دست نشانش دادم.را بستم و پرسشگران دفتر

 دفتر منظورتونه؟ نیا -

 کردم. ادامه دادم: یاخنده تک

 .کردمیرو چک م زیچ هینه فقط داشتم  -

 گفت: بالفاصله



 

 

100 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

 !هیپرستار ستگاهیا یاتاق روبر ماریحتما هم مربوط به ب -

 شگفت زده گفتم: یو کم متعجب

 !نیدار یهوش خوب -

 تر ادامه داد:انهدوست یکرد و با لحن یکوتاه یخنده

 .نیبهش توجه دار هیاز بق شتریب دمیفقط د -

 دارم؟ یشتریبه او توجه ب کردیمن بود! چرا احساس م ماریفکر فرو رفتم. توجه؟ او فقط ب به

 را لمس کرده و گفتم: وانیداغ ل یام لبهباال انداختم. با انگشت اشاره ابرو

 نداره! یاگهید لیباال بردن تجربه. دل یشه. برابا امیقاتیبه خاطر کار تحق دیتوجهم شا -

 باز گرداند. زیم ی. آن را رودینوش وانشیداغ ل یچا یاجرعه

 .کردمینم یرنگم احساس راحت یچپ انداختم. در کت وشلوار مشک یپا یراستم را رو یپا »

 :دینشسته بود کنجکاوانه پرس میروکه رو به یجوان دختر

 تو اتفاقات داشته باشه؟ یبهزاد نقش مهم نیردکیفکرش رو م وقتچیه -

 شمرده پاسخ دادم: یکردم. پس ازصاف کردن صدا، با لحن یکوتاه یسرفه

 « بود! ریمس رییتغ هینداشت فقط  یبهزاد؟ اون نقش مهم -

شد. اما فرصت  یماندن ادیبه  یبردم، خالف تصورم. شب یو مادر را به پارک ساحل ایمیکه ک یشب

 میبرا اورمیبه ارمغان ب شیبرا یکوتاه یکه توانستم، شادنکردم. همان دایرا پ ایمیصحبت با ک

 .شدیمحسوب م یقدم بزرگ

*** 

 رهیو خ بردیرفتم. اومعموال تمام روز را در اتاقش به سر م فیدکتر شر داریبه د ،یزییصبح پا آن

 مجلل قرار گرفته بود. زیآن م یکه رو شدیم یبه قاب عکس

. آن روز هم در اتاقش نشسته شدمیاش کنجکاو هم نمدرباره یبودم. حت دهیندعکس را  آن

 قرار گرفته بود. کشیلبان بار نیب گارشیچرم و چرخ دار لم داده و س یصندل یبود. رو

که  دادینشان نم یلیچنان مجا شد اما همجابه اشیصندل یرو یورودم خوشحال شده و کم با

 کمتر کند. یرا اندک گارشیس ظیدود غل
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پلکش پنهان  یافتادگ ریکه ز یکم فروغ یهالبش بردارد، با چشم یرا از گوشه گاریس آنکهیب

 بود نگاهم کرد.

 ؟یاز ما کرد یادیخب پسرم،  -

 بدهد وگفتم: یرنگ مجال صحبت یصورتم تکان دادم تا دود خاکستر یرا چند مرتبه جلو دستم

شده. فقط خواستم درموردش باهاتون صحبت  اهشگیوارد آسا دیدکتر جد هی دمیراستش د -

 کنم.

 فرستاد. رونیلب برداشت. دودش را ب یاز گوشه گاریانگشت درشت وسطش س بادو

 یبهم معرف نکهی. تا امیبود رومواجهیوقت بود با مشکل کم بود ن یلیخ یدونیآره، خودت که م -

 .مونهیم یشیمدت آزما هیمون کردن. 

را دکتر  امی. اما دل نگرانآمدیم بیعج یکم میبرا یدیآمدن بهزاد شه هوایباال انداختم. ب ابرو

 .دیبخش انیپا فیشر

داشتم بلند  لی. اگر به من بود مکردیبا چشمان خمـار نگاهم م گارشیدود س انیچنان مهم او

 : تمامش کن!میو بگو اورمیچرمش فرود ب تیریمد زیم یمحکم رو یشوم،مشت

را به خود گرفته بودند. اما او  گارویتلخ س یحهیرا شیهااق، لباسآن ات لیوسا تکتک

 .بردیم نیو از ب کردیدود م گاریخونسردانه خودش را همراه س

 بود. انیپایاندوه ب کیاز  یانبوه او

 ...رید یلی... خبردمیپ ریمن، د و

کنار  گریبا پزشکان دخرسند بودم. معموال  شگاهیبه آسا دیپزشک جد کی. از آمدن میاو بگذر از

تر آن بودند که کم سن یهمواره پ فیهرکدام پابه سن گذاشته بودند و مانند دکتر شر آمدم،ینم

 یخوب یطعمه زیرا هردو باهم به خوردش بدهند. من ن حشانیو نصا گاریو دود س ابندیاز خود ب

 .کردمیور ماز قالب از خودم را از آنها د زانیگر یماه کیبودم اما چون  شانیبرا

 کند. یاریماهه باشد که مرا در آن فرصت شش یهمراه و همکار توانستیم دیشا او

 یت یس یها شیتکرار مجدد آزما یکه دادگاه به ارغوان داده بود برا یاماههشش فرصت

 اسکن.. 
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گرفته و  یصبح تا هوا یدیاز سپ شگاهیبه تن رنجور و خسته دادم. کارم در آسا یو قوس کش

شبانه و فشار کار، دردشانه و گردنم را دوچندان کرده  یها. مطالعهدیکشیشب به درازا م یابر

 بود.

بود. عطر برنج خوش پخت و خورشت  میروغذا روبه لینشسته و ظرف است یغذا خور زیم پشت

 تونیغذا چندعدد ز یشده یبند می. سمت راست، ظرف تقسدیرسیداغ به مشامم م یمهیق

 شده بود. دهیعنوان مخلفات غذا چخوش رنگ به 

 یبه آرام یام کمتر شود. ناگهان دستتا درد شانه دمیام کوبشانه یدست راستم چند مرتبه رو با

 و مشغول مالش دادن آن تن فرسوده شد. دیام خزشانه یرو

 .کردینگاه م اشرهیدرشت و ت یهاو مرا باچشم ستادهیا یسرم پشت صندل یباال درست

و  کردیو با انگشتانش به اطراف شانه فشار وارد م گذاشتیم میهاشانه یرا را رودستش  کف

 .ابدی نیتسک یدردم کم شدیباعث م

 شوخ گفت: یلبخندش را پررنگ کرد و با حالت یانحنا کشیکوچک و بار یهابا لب سپس

 !هایشیم ریدکتر، پ یآقا اریانقدر به خودت فشار ن -

 به نشستن دعوت کردم.بهزاد را  یاخنده باتک

 قرار داد. زیم یرنگش را رو رهیالغر و ت یهانشست و دست یصندل یمقابلم رو درست

 گفتم: بردم،یم نییوار باال و پا رهیام به صورت دابار آخر شانه یکه برا طورهمان

 نشستم. بدنم خسته شده. زیپشت م ادیز شبید -

 یرا برداشت و گوشه هاتونیاز ز یا. دانهدیکشبود را جلو  زیم یکه رو یااضافه یغذا ظرف

 آن پاسخ داد: دنیدهانش انداخت. همراه با جو

 .ادیکن که بهت فشار ن ونشیروز درم هی ؟یچرا انقد عجله دار -

ارغوان بود که فرصت  ست؟یک یمن برا یعجله یکنیپاسخش را دادم: گمان م گونهنیدلم ا در

 نداشت نه من!

 میدر کشته دادن او سه کردمیاحساس م کردم،یمتوقف م یارا لحظه اشیماریب یبررس اگر

 هستم.

 پاسخ بهزاد را با سکوت دادم. اما
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را از برنج پر کردم و به سمت دهانم بردم که با زنگ تلفن همراهم، آن را به ظرف  قاشقم

 بازگرداندم.

اه دعوت کند اما من به فکر مرا به باشگ خواستیم نایقیبود. در جواب دادن مردد شدم.  نیمع

وپردرامد داشت و درکنار  وقتمهین یما فاصله افتاده بود. او کار نیبودم... ب امیدردشانه و خستگ

 یاصلهبه مرور کمتر... فرصت و حو یوقت و درامدتمام ی. اما من، باشغلدیرسیم حیآن به تفر

و خسته شده  زاریب اشیشگیهم یهانشاز سرز ی. از طرفماندینم میکردن با او برا حیتفر یبرا

 بودم.

زنگ خوردن آن را  یچرخاندم تا حت زیرا سمت م شگرینما یزنگ را کم کردم و صفحه یصدا

 .نمینب

 بردم. ادیرا از  نیبهزاد، مشغول گپ زدن و غذا خوردن شدم و مع همراه

به ارغوان  یسر خواستمیاز غذا با آنکه خسته بودم، همراه بهزاد به اتاق استراحت نرفتم. م پس

 بزنم.

به قدر من  تواندینم یچون باکس زدم،یبودم. حدس م دهیکه اورا ند شدیبه دو روز م کینزد

 دادم. حیبا اورا به استراحت ترج داریآشفته شده باشد پس د یارتباط برقرار کند کم

نبود. مجدد تلفن دست برداد  ن،یکوتاه به در وارد کردم. مع ی. دوضربهدمیدر اتاقش رس پشت

 از آنکه وارد شوم تماسش را رد کردم. شیهمراهم زنگ خورد. در را باز کردم اما پ

 شدم. یعصب یتلفن، کم یصدا یدوباره دنیقدم از قدم برنداشته بودم که با شن هنوز

 گفتم: یشاک یسبز رنگ را لمس کردم. با لحن یدکمه

 .گهید زنمیعدا بهت زنگ مکار دارم ب یعنی زنمیرد م یوقت ن؟یمع هیچ -

 شده! یزیچ هیگفتم  یخب چته حاال؟ جواب نداد لهیسالم. خ کیعل -

 پاسخ دادم: تریعصب یبالحن

 بهت. زنمیبشه؟ گفتم زنگ م یخواستیم یچ -

 کردمیو برافروخته شدم؟! احساس م یآنقدر عصب نیمع یکردن ها لهیاز پ یاچرا لحظه دانمینم

 ...کندیمرا درک کند نم دیباکه  یااو به اندازه

 فروکش کند. تمیتا عصبان دمیکش یقیعم نفس
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ارغوان را که با بهت با آن چشمان  یاز چهره یمیاتاق انداختم و ن بازمهیدر ن یبه ال یآنکه نگاه تا

 .دمیشده بود، د رهیگرد و درشتش به من خ

 .دیدیم یعصب تیمرا در آن وضع دینبا او

 .کردیزده به من نگاه مآنطور شگفت گرید یوضوعانگار که از م اما،

 شد و گفت: میهابه چشم رهیرا تا انتها گشود. خ بازمهیقدم شد. درن شیآنکه خودش پ تا

 ! دم؟یند ییمن قبال تورو جا -

 رهیداشت خ رنظریپرسشگر ارغوان که مرا ز یها. به چشمدمیدارم کش هیزاو یبه چانه یدست

 ؟داشت یشدم. چه منظور

 پاسخش بود. دنیچنان منتظر شنو هم دیوارد اتاق شدم. او کنار کش یقدم کوتاه با

 .میتا به ارغوان بگو دیبه ذهنم رس یبسته شد و من حرف یکوچک یباصدا در

 ؟یشناسی... منو نمیعنی -

به نفس زدن  ت،یصورت گردش نشاند. از شدت عصبان یرو شیبا ابروان کم انحنا یکوتاه اخم

 افتاد.

 و چشمانش اشک آلود و سرخ شده بود. فشردیبرهم م نداند

 دوستانه و آرام پاسخ دادم: یبالحن

 ؟یارغوان، من دکترت هستم! فراموش کرد -

 ینیمرا به عقب نش د،یبه کتفم کوب فشیکه بادستان ظر یور شد. با مشت محکمسمتم حمله به

 .کردمیدر مقابلش خونسرد رفتار م دیوادار کرد. با

 گفت: دندیلرزیم تیکه از شدت عصبان ییهابرافروخته و لب یاهرهچ با

 دونمیکه من شمارو لو ندم؟ من که م یدراورد هارویباز نیا ی. همهیهست یآدم پست یلیخ -

 .نیدستهم نیتو و آرم

 یبا بغض کرد،یپاک م نشیکه اشک چشمش را با گوشه آست یباالتر برد. درحال یرا کم شیصدا

 ادامه داد: شیصداملموس در 

 ام؟وونهیمن د یبه همه گفت -

 داد، گفت: یتاسف تکانش م یکه از رو یانداخت و درحال نییرا پا سرش
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 طور زودتر نشناختمتون؟احمقم. چه یلیخ -

 و اشتباه ذهنش را مغشوش کنند. ماریاز آن اجازه ندادم افکار ب شیب

 صبرکن،صبرکن! -

 هراسان از من دور شد و گفت: یجلو رفتم. به سرعت با واکنش یقدم

 .زنمیم غیبه خدا ج یبش کینزد -

 به نشانه صلح باال نگه داشتم. دستانم

 و شمرده پاسخ داد: آرام

 ادتی ،یدیبهت صدمه بزنم. خوب به من گوش کن. من دکتر توام. دکتر ام خوامیمن نم -

 بان!زندان یگفتیهست؟ به من م

 تر از قبل کرد. یاورا عصب چ،یگرداند هآرامش را که به بازن میهاصحبت

 گفت: یبلند وشاک ییباصدا

 !ینکن. دکترقالب یادآوری نارویانقدر به من ا -

 داشت؟ یکرده بود؟ چه علت رییتغ یشده بود. چرا آنقدر ناگهان زیصبرم لبر گرید

 .دمیکش یقیعم نفس

 آن نشستم. یرفتم و رو یکیپالست یسمت صندل به

 انداختم. یته و ترسان ارغوان نگاهدرهم رف یچهره به

 گفتم: یآرام به

 .میباهم حرف بزن نیبش ایب -

 باال انداخت و لجوجانه پاسخ داد: ابرو

 .امینم -

الزم داشت تا  تیجد یشدم. کم رهیپرنفوذم به او خ یهاقاطع با چشم یو لحن تیبا جد نباریا

 به حرفم گوش کند.

 .االن.. نی! همنجایا نیبش ایگفتم ب -

 به سمت تخت رفت. یهراس داشت. به آرام تمیاز جد افتمیاش درچهره از



 

 

106 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

و خود را به لبه و تخت رساند و  ستادیا شیانگشتان پا یتخت قرار داد، رو یرا لبه دودستش

 آن نشست. یرو

 لب زمزمه کرد: ریز ش،یدر صدا نیزهرآلود و غمگ یو با بغض دیدست کش اشیحالت عصب از

 خوبه؟ نیآرم -

 را قلقلک داد. میهانام آشنا گوش کیبازهم  و

 انداختم. یگرید یپا یرا رو میپا کیشدم.  نهیبه سـ*ـ دست

را بدانم  یادیپاسخ سواالت ز توانستمی. مدادمیشخص مورد نظرش قرار م یخودرا جا اگر

 .رفتیم انیبه دست آورده بودم از م یکه به سخت یاما... اعتماد

 آرام پاسخگو نبود. یصدا لحن دوستانه و گر،ید

 گفتم: تیجد با

 .ستمین یکنیکه فکر م یبهت ثابت کنم آدم خوامیم -

 و سکوت کرد. دیرا باال کش اشینیب

 .شناسنیمن رو م نجای. پس همه ایایتو ب نکهی. قبل از اکنمیکار م نجایمن چند ساله که دارم ا -

 اش به اسم خودمه.. شناسنامه! همهیمل کارت

 هستم؟ یاگهیداره که من بخوام وانمود کنم آدم د یلیتو بگو چه دل حاال

 و ساق دستش را نشان داد. دیکش نییرنگ را پا یلباس صورت نیراستش را باال آورد. آست دست

 که گفت: کردمینگاهش م متعجب

 داشت. یخالکوب هیدستش  یرو امکیس -

 دست چپش، ساق دستش را نشانه گرفت و گفت: با

 قسمت دستش. نیهم درست -

 یرو یاز خالکوب یرد یرا باز کردم. وقت نمیآست یشدم و دکمه  رهی. به چشمانش خدمیکش یپوف

 اش درهم رفت.شد و چهره د،گرفتهیدستم ند

 :دیچشمانش قرار داد و نال یاشتباهش شد. دو دستش را رو متوجه

 ن؟یهست ی. شماها کهیکوفت یاون قرصا ریهمش تاث نایا -
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 رونیبودم. ارغوان از آن حالت پرت ب یاو که درمانده و آشفته بود. من خوشحال وراض برخالف

 بود که به آنها واکنش نشان دهد. یعیآورده و طب ادیرا به  یخاطرات نایقیشده بود.  دهیکش

 .شدیم دهیکش تیخود به واقع یدرون یایداشت از دن او

 . گذاشتمیم انیبا بهزاد درم آمده را شیرا تنها گذاشتم. بهتر بود اتفاق پ او

 مثل من معتقد بود ارغوان روبه بهبود است. زین او

 

 ...دادیاو را از اعدام نجات نم هیقض نیا اما

 .دیمادر به گوشم رس یآهسته یو باز شدن در صدا دیکل باچرخاندن

 ...ستیگفتنش راحت ن م؟یطور بهش بگ. آخه چهمیبهش نزد یما حرف -

 گریمادر توجه کردم. اما د یهابه صحبت م،یهاکردن گوش زیهم قفل کردم و با ترا در میابروها

آمد گفت. خندان به من خوش ییمایظاهر شد و با س می. چند لحظه بعد، مادر جلوامدین ییصدا

 :دیپرس رفتیطور که آهسته به سمت آشپزخانه مهمان

 پسرم؟ یخوریم ییچا -

 آرام پاسخ داد: یز کردم با لحنرنگم را با یطوس راهنیپ یهادکمه

 آره، دستت درد نکنه. -

 :دمیمتعجب پرس یمکث کنم با حالت آنکهیب سپس

 ؟یزدیحرف م یبا ک -

 وانیرا داخل ل ییبرداشت و چا لیسماور است یرا از رو دیسف ینیچ یبه من بود. قور پشتش

 .ختیر

 کنار زدم و نشستم. یغذا خور زیرا از پشت م یصندل

 پاسخ داد: توجهیب

 از دوستام بود. -

را به  ییو عطر چا خواستیداغ برم وانیقرار داد. بخار از ل زیم یرا رو یچا یاشهیش وانیل

 .رساندیمشامم م

 داد. لمیتحو ینشست و لبخند زیپشت م میروروبه
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 . آن را کنارم قرار دادم.دمیکش زیم یرا رو وانیل

 باال انداختم گفتم: ابرو

 !یه قطع کرددفع هیآخه  -

 سر برسد. دنشیلب سوز موقع نوش ینکردم و منتظر شدم چا لهینداد. من هم پ یپاسخ

به سمتم اتاقش  یچا دنیکه داخل اتاق است. پس از سرکش دانستمینبود. م ایمیاز ک یخبر

 اتاق زدم و در را باز کردم. یکوتاه به در چوب یرفتم. دوتقه

باز کرده و تلفنش را وسط کتاب قرار  شیروروبه یکتاب نشسته بود، رشیتحر زیپشت م ا،یمیک

 داده بود.

 را بستم و داخل شدم. در

 طعنه گفتم: به

 !یخسته نباش -

 اشیصندل یپشت یرا لبه گریو دست د دیسف ریتحر زیدستم را لبه م کیسرش رفتم.  یباال

 چت را بست! یبه سرعت صفحه دنمیقرار دادم. با رس

 ش رنگش نگاهم کرد.درشت و خو باچشمان

 !خوندمیتا االن داشتم م -

 گفتم؟ یزیمگه چ -

 ریجلد کتابش پنهان کرد. اما کامال ز ریرا ز یکه متوجه نشوم گوش یباال انداخت و طور یاشانه

 بود. نمیزبینگاه ت

 بهت بگم. یبگ یزیچ نکهیگفتم قبل از ا -

 اورا نگاه کردم و گفتم: تیدبستم. پس از باز کردنش باج یام را لحظاتخسته یهاپلک

 ؟یبه من بگ یهست که بخوا یزیچ ا؟یمیک -

 وار و چشمانش را گرد کرد.را غنچه شیهالب

 مثال؟ یچ -

 تخت نشستم. یبرداشتم و رو اشیپشت صندل یرا از رو دستم

 زانو قرار دادم و اوهم به سمتم بازگشت. یرا رو آرنجم
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 رنگ صحبتم را شروع کردم. یب

 باشه؟ یامسالت چ ستیکارنامه ب زهیگو خب جااول ب -

 گفت: یادهیحالت کش به

 !ست؟یاوف! ب -

 شوخ پاسخ داد: یرا گرد کردم و به حالت چشمانم

 !یریکمتر بگ ارممیچمشاتو درم -

سرگرم  اشیمجاز یایبودم. او پس از فوت پدر بادن دهیاش را ندها بود رنگ خنده.مدتدیخند

 جا محدود ساخت.به همانرا هم  شیهاشد و خنده

 کوتاه، گفتم: یاازهیو با خم دمیام کشبه صورتم خسته یدست

 و نوزدهش فرق نداره. ستی... بیاگر درستو بخون یمن دار شیپ یحساب زهیجا هی -

 کرد و گفت: ییدندان نما یخنده

 طور؟چه جدهشیه فده،یه -

 جلد کتاب کردم و گفتم: ریز اشپنهان شده یبه گوش یاسرش رفتم. اشاره یباال مجدد

 ... و درضمن...یبهتر فکر کن یهابه نمره یبتون دیکنار شا یاونو بزار -

 گفتم: میقاطع اما مال یرا باال انداختم و بالحن میابروها

پسره! حاال بعدا راجع به اون  یکنیباهاش چت م یکه دائم دار یاون دوست دونمیفکر نکن نم -

 .میزنیمفصل باهم حرف م

 .دیایگفتم تا حساب کار دستش ب دهیرا کش مفصل

 از ترسش انکار کرد. اما

 پسر؟ کدوم پسر؟ -

 صدا زدم. یادهیکردم و نامش را به حالت کش زیرا ر میهاچشم

 !ایمیک -

 اورا بترسانم. خواستمیدهانش را پر سروصدا قورت داد. نم آب

 ندارم! فقط شمارش رو بهم بده. تینترس، فعال کار -

 گفت: دهیبردهیبر ییتعجب مات مانده بود. با صدا از
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 توروخدا... ایچه کار؟ ک یخوایش...شمارشو؟ م -

 .دمیحرفش پر انیم

 .هیبدونم چه جور آدم خوامیفقط م ؟یترسیچرا م -

 !هیآدم خوب -

 گفتم: تیکردم و باجد یکمرنگ اخم

 وقت؟ هی یخجالت نکش -

 گفتم: از خارج شدن شیسمت در رفتم و پ به

 شمارش رو بفرست. نگرانم نباش!  -

از شهر رنگ باخت و عروس  زییشدن درختان تنومند. پا انیدرختان وعر ییبرگ طال زشیر با

 شهر گستراند. یخود را بر آسمان گرفته و ابر دیو سف یتور راهنیزمستان پ

برف را که  نین و بلوررقصا یهااتاقم را کنار زده بودم تا دانه یتور یماه بود. پرده ید اواسط

 .نمیبب دندیرسیم نیخرامان از آسمان به زم

 .کردمیم ادداشتیو  دمیکشیصفحه نرم کاغذ م یرا بر رو یخودکار مشک زمانهم

شده، تلفن همراهم به صدا درآمد. برگه هارا کنار زدم  اهیس یهاباز شده و برگه یهاکتاب انیم

 کردم. دایجام تلفنم را پها سرانخش برخورد برگهخش یو باصدا

 سبز رنگ را لمس کردم و باقرار دادن تلفن کنار گوشم، گفتم: یناشناس بود. دکمه شماره

 د؟ییبفرما -

 ... حرفم را تکرار کردم.امدین ییصدا

 د؟ییالو؟ بفرما -

 پاسخ داد: دهیبردهیبر ییباصدا

 س... سالم؟ -

 د.بزنم ادامه دا یاز آنکه حرف شیآشنانبود. پ صدا

 د؟یآدرس بد شهی. منمشیبب خوامیمن خواهر ارغوانم. م -

 مکث کرده وسپس به حرف آمد. یدرک صحبتش اندک یتند و هراسان گفت که برا آنچنان

 :دمیسوال گونه پرس یلحن با
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 ؟یشده؟ چرا انقدر مضطرب یزینسترن؟ چ -

 توروخدا مهمه. نم؟یارغوانو بب شهیم -

 .دیکشیم شیا نداشت. فقط حرف خودش را پپاسخ دادن به سواالت مر قصد

 نگاه کردم. امیزیروم ساعت

عصر  یکردیچنان که احساس م زد،یو گرفته ساز خودش را م یابر یبود اما هوا قهیدق 12:20

 از آفتاب نبود. یشده و خبر

 نمانده بود. میبرا یاچاره

 ارغوان. شیپ برمتیکن. م ادداشتی گمیکه م یباشه آدرس -

 .سدیگفت. منتظر ماندم قلم و خودکارش را آماده کند تا آدرس را بنو یاباشه

 داشت؟ یچه علت اشیشده بودم. تماس ناگهان جیگ

 برخاستم. یو از پشت صندل دمیکش یپوف

 برداشتم و به تن کردم. یچوب رخت یرا از رو راهنمیپ

 منتظرش ماندم. دم،یرس یقتشده بود. و ریذهنم درگ راندم،یم شگاهیکه به سمت آسا یزمان تمام

را  نیو بلور زیر یهاکه رفت و آمدش دانه نیبرف پاک کن ماش رینشست بودم و از ز نیدرماش

 .کردینگاه م کردیآب م

کم کردم. دقتم  شدیپخش م نیکه داخل ماش یآرام کیبا لباس فرم مدرسه موز یدختر دنید با

 .گشتیدردستش به دنبال من م یاه با برگهشد جیرا باال بردم. او نسترن بود. هراسان و گ

 آهسته به سمتم آمد. ییهاو باقدم دیشدم. مرا د ادهیپ نیاز ماش بالفاصله

 سالم. -

 نشسته بود انداختم. اشیمشک یمقنعه یو اندک برف که رو زیر یهابه دانه ینگاه

 سالم. -

 گرفته بود. مثل آسمان آن روز... شیصدا

 :دمیپرس

 شده انقدر سرزده... ی؟ چحالت خوبه -

 ...دیحرفم پر انیم
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 ارغوان؟ شیپ میبر شهینشده! م یچیه -

انداختم و او  ینگاه دیدرخشیکه درست مثل چشمان خواهر بزرگش معصومانه م یهاچشم به

 کردم. تیهدا شگاهیرا به سمت آسا

 یبزش، به رنگسرس شهیهم یهانشسته و چمن شگاهیآسا یهامکتین یاز برف رو ینازک یهیال

 هارا هم بپوشاند.سبزه ینبود که رو یدرآمده بودند. شدت برف آنقدر روحیمات و ب

 کال از دستم پراکنده شد. آمدم و رشته رونیازفکر ب ییصدا دنیباشن»

 !شهیم شتریبرف داره ب -

 جمع برخاست. انیروبه من کرد و از م یجوان دختر

 مودبانه گفت: یبالحن

 نیا ترسمیخوشحال شدم. اما م دنتونیشما اومدم. واقعا هم از د دنید یبرا یرمن از راه دو -

 االن برم. دی... واقعا متاسف که بادتربشهیبرف شد

 شود. انینما شتریام ببرجسته یها و چانهدادم که باعث شد گونه لشیتحو یلبخند

 کردم. یکتابش نشاندم اورا راه یکه رو ییباامضا

 «.بود...  دنیدر حال بار ینیتماشا کردم. برف سنگرا  رونیب شهیش از

ارغوان را  دارش،یاز د شیپ دینسترن را درمحوطه متوقف کردم. با م،یاز آنکه وارد شو شیپ

 .ندینسترن را بب توانستیداشت م یمناسب ی. اگر حال روحساختمیباخبرم

 به سمت در بود. شیرو و دهیخز ییپتو ریبه در وارد کردم. در را گشودم. ارغوان ز یاتقه

 ؟یکه باعجله اومدم.توخوب دیسالم. ببخش -

 و خسته پاسخ داد: لیمیب

 خوبم. -

 !یرسیکم خسته به نظر م هی -

 را صاف کردم و گفتم: مینداد. صدا یپاسخ

 مهم بهت بگم. زیچ هی خوامیم -

 .مینگاهم کرد. منتظر شد که حرفم را بگو د،یبگو یزیچ آنکهیب

 ؟یبشنو یاآماده -
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 را برهم فرود آورد. شیهاپلک

 شروع به گفتن کردم. آرام،

 ؟ینی... نسترن رو ببیتو... دوست دار -

 اش لرزان شد.و چانه زانیآو شیهالب

 !؟یدلم براش تنگ شده که چ -

 .شینیبب ارمیب تونمیخب... م ؟یکه چ -

 و گفت: دیچسب را برگرداند ازمن به سمت پنجره بازگرداند. پتو را محکم تر شیرو

 .یگیدروغ م -

 گرفته و مه آلود را نگاه کردم. یبرخاستم و سمت پنجره رفتم. هوا یصندل یرو از

 و منتظر بود. ستادهیاتاق ارغوان ا یپنجره  ریدرست ز نسترن

 به ارغوان و سپس به نسترن انداختم. ینگاهمین

 ! سادهیوا نییاون پا ش؟ینیبب یخواینم -

قرار داد  نیزم یاش را روبرهنه ی. پاهادیخز رونیب یخاکستر یپتو ری، از ززدهو شگفت آهسته

 به هم به سمت پنجره رفت. کینزد ییهاو باگام

 

 بود. ریگمثل همان زمستان، سرد اما چشم اشچهره

به لب  دنیاورا تا رس سشیخ یهادرهم فرو رفته بود و چشم اش،دهیپرپشت و کش یابروها

 کرد. یاریپنجره 

داخل  یسرد و خنک زمستان یرساند و با باز کردن پنجره هوا یکیپالست یرهیبه دست گ ستد

 .افتی انیاتاق جر

خم کرد. من مرتقبش بودم که  نییپنجره قرار داد و سرش را به سمت پا یدستش را لبه دو

 پنجره خم شود. یاز حد از لبه شیمبادا ب

شده بود  رهیبه او خ نییبارش اندک برف از پا ریه زک یطور مات ماند و نسترنهمان یالحظه چند

 را نگاه کرد.
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 یو روبه چانه کردیرا نوازش م اشیپوست مرمر شیهاطور که از شوق اشکهمان سپس،

 بغض آلودش گفت: ینهفته در صدا یبا شوق رفتیلرزانش م

 اون... اون نسترنه... -

 صورتم نشاندم. یرو یگرم لبخند

 باال؟ ارمشیب یخوایم -

 .ندیهم بب کیبتواند اورا از نزد کردینم الیشد. خ متعجب

 تکان داد. نییسرش را به باال و پا باشوق

 .خوامیآره، آره، معلومه که م -

 وجود نداشت. دارشانید یبرا یکنار آمده بود و مشکل هیبا قض یخوب به

به  کشاندیم نیزم یورا ر اشیمشک یهاطور که اسپورتبه دنبال نسترن رفتم. اوهمان پس

 سمت اتاق ارغوان بردم.

 .دادمیم حیتوض شیو برا کردیفاصله پشت سرم حرکت م یراه باکم در

مهمه که  یلیبشه. خ زدهجانیه یادیز ایازخودش نشون بده  بیعج یخواهرت ممکنه رفتارها -

 و ناراحتش کنه. یکه عصب یبگ یزیاچی ینکن ی... کاریرو حفظ کن تیتو خونسرد

 .دیحرف در دهانم خشک یو باق ستادمیا زیقطع شد. من ن شیهاشدن کفش دهیکش یصدا

 .کردیبود و مرا نگاه م ستادهی. او ابازگشتم

 :دمیپرس متعجب

 ؟یایچرا نم -

 من کرد... من

 اش فرو برد تا آن را مرتب کند. سپس خجالت زده گفت:مقنعه یکوچکش را ال انگشتانش

 .نمشیبب ترسمیم -

 برداشتم. شیکوتاه به سو یقدم

 تکان دادم و گفتم: یسر

 .ادشهیتورو  زنهیبه تو نم یبینترس، اون آس -

 انداخت. نییرا پا سرش
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 چشمش پاک کرده و گفت: یرا از جلو رفتیشدن م یاشک هیکه رو ییهاچشم

 ...ترسمیاز ارغوان نم -

خجالت مدام  یرا از رواش احساس کردم بغضش حرفش ماندم. با لرزش چانه یادامه منتظر

 .دهدیمقابلم قورت م

 بهش بگم... خوامیکه م یزیچ دی... شادیشا -

 حرفش را گفت: یرا باال گرفت. نگاهم کرد و ادامه  سرش

 کم ناراحتش کنه. هی -

 افتاده بود؟ یبا ارغوان داشت؟ اتفاق یشدم. چه حرف کنجکاو

 .دمینپرس شیهااز حرف یزیه کنم. چزداز آن خجالت شیرا ب یآن دختر خجالت خواستمینم

 مهمه؟ یلیخ یبگ یخوایکه م ییزایچ -

 ...دیحرفم پر انیم

 اومدم. نیاصال بخاطر هم یلیخ -

 را برهم فرود آوردم. درست و غلط در آن لحظه چه بود؟! میهالحظه پلک چند

 ...یول شینیکه بب برمیباشه! م -

 :دیبا شوق پرس شد، اشکش را از گوشه چشم پاک کرده و خوشحال

 ؟یچ -

 اومد بتونم آرومش کنم. شیپ یباشم تا اگر مشکل ششیپ دیبا -

 .مینداشت یاچاره کی چیاما تنها راه حل بود و ه آمدیبه نظر نم یراض چندان

 کرد. یخود را از خجالت پشت سرم مخف یزیخانم عز یهانگاه ریدر اتاق، نسترن ز پشت

 یرا عاد هیساده نگفتم. قض یجز سالم و احوال پرس چیا هبود ام یحیمنتظر توض یزیعز خانم

 اتاق کردم.  ینسترن، اورا راه یجلوه داده و با باز کردن در اتاق برا

 یخواندن شیبود. با ورود من و نسترن تبسم از چشم ها ستادهیپشت در اتاق امنتظر ا ارغوان،

 بود.
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بود که به فراغ  یندم و هم زمان کوتاه کافگرفتم تا در را بب یاز آن دوخراهر رو یلحظه ا تنها

 دهند. انیشان پا

 خواهر کوچکش باز شده بود. ی*ـوش ارغوان به روآغـ

تا قبل  شان،یاز وجود هردو یکردم تکه ا یفشردند که احساس م یرا به خود م گریکدیچنان  آن

 بود. دایاز آن لحظه گم و ناپ

 شان شعله ور شد. یهق هق از بغض خفته  آتش

 شد. یانداز م نیطن مینسترن در گوش ها یداص

 زد. ینام ارغوان را صدا م ریدلگ یباناله ا شیبغض ملموس در صدا باهمان

نسترن بود و سرش را به او  ی. دستش به دور شانه هامیدیارغوان را از روبه رو م یچهره  من،

 .ختیر یلغزان برف اشک م یداده و آرام چون دانه ها هیتک

انگشتان  نیآمد. نسترن را از خود جدا کرده و صورتش را ب یرف زدن کم مح یبرا نفسش

 کرد. شیوصف تماشا رقابلیغ یدستش گرفت. با ذوق

 .اوردیلرزانش را کنترل کند و نام نسترن را به زبان ب یتوانست چانه  سپس

 کردم. یزده تنها نگاهشان م رتیآن دو ح داریاز شوق د من،

 دارد. یشد. انگار نه انگار خودش درد و رنج یم دهیسر نسترن کش ینوازشگر ارغوان رو دست

 احوال کم کند. شانیجنون نتوانسته بود از محبت آن دختر پر افتم،یدر آنجا

لباس ارغوان نبود  ینسترن، در کنار رنگ روشن و صورت یفرم مدرسه  یلباس ها یاهیس اگر

 ست.زده ا وندهیکردم آغـ*ـوش آن دو را به هم پ یتصور م

 بودم. دهیاز ته دل به چشم ند یآغوش نیچن چگاهیه

 دار کرد. حهیقهوه رنگم جر یلحظات دردآور، احساستم را به قدر لحظه تار شدن چشم ها آن

 نسترن و ارغوان به شوق و خنده مبدل شد. یها هیبر لب نشاندم تا گر یلبخند اما

 یقطرات اشک در چهره و شور نیررفت و نسترن با آخ انیکه مانع صحبت شده بود از م یبعض

 گفت: شیدر صدا

 بودمت؟ دهیچند وقت بود ند یدون یدام برات تنگ شده بود خواهرجون. م -

 تخت نشاند. یو را را رو دیدست نسترن را به کش ارغوان،
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 رخ آن دو درمقابلم بود. مین

به  یادیز یشباهت کودکانه تر که یتر و الغرتر و خواهرش با چهره ا فیظر یبا چهره ا ارغوان

 ارغوان داشت مقابل چشمانم نشسته بودند.

سرخ و گرد خواهرش قرار داد و اشک را  یگونه  یاش را رو دهیو کش فیانگشتان ظر ارغوان

 خواهرش کنار زد. یبایو ز سیخ یچشم ها یاز گوشه 

و  احساس بوده نیکم طرفدار تر شهیهم یآن دو مرا مجذوب خود کرده بود. مهربان متیصم

 یا شهیو پاک آن دوخواهر، ر قیهستند اما محبت عم شیهست! درظاهر همه در جست و جو

 در قلبم دوانده بود. قیعم

 مهربان پاسخ داد: یبه حرف آمد. بغضش را قورت داده و با لحن ارغوان

و حواست  یخودت بدون نکهیاتاق... بدون ا نی! تو ایبود نجایا شهی. تو همدمتید یمن م -

 باشه.

 را به سمتم چرخاند. شیآنکه سرش را تکان دهد، چشم ها یب سترن،ن

 کردم. ینم یبودم و دخالت ستادهیا نهیبه سـ*ـ دست

اشک آلود و درخشانش را به من دوخت و دوباره چشمش به سمت  یچشم ها هیچندثان تنها

 ارغوان رفت.

 نداد. یزد و پاسخ یلبخند

 :دیز بغض پاک کرده و پرسرا ا شیرا از اشک و صدا شیچشم ها ارغوان

 .میفرار کن میلو بره مجبور نجایاگر ا نجا؟یا یایم دیکه نفهم یکس -

 نسترن نامفهموم بود. یارغوان برا یها صحبت

 نقش بسته بود. میمایکمرنگ بر س یاخم ناخواسته

 !بردیدقتم را باال م اخم،

 آرام و کم جان گفت: ییانداخت و با صدا ریسربه ز نسترن

 اقعا دوست دارم فرار کنم. مثل تو...من و -

 درهم رفته پاسخ داد: یبا چهره ا ارغوان

 االن بگو تا... نیکرده فقط هم تتیاذ یاگر کس -
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 برسد. انیارغوان به پا دیمهلت نداد تهد نسترن

 گفت: قیعم یباغم

 بابا! -

 .ختیر یآمد به هم م یم انیحاج صادق که به م یسکوت کرد... پا ارغوان

 :دیزد پرس یکه نفس نفس م یپر از ترس، درحال ینلح با

 شده؟یچ... چ -

گذاشت. بازهم  شیچشم ها یو رو دیکش رونیارغوان ب یرا از دست ها شیدست ها نسترن،

 موقع به سراغش آمده بود. یب یا هیگر

 صورتش بردارد گفت: یآنکه دست از رو یو باهق هق ب ختیاشک ر د،یاش را باالکش ینیب

 خواد مجبورم کنه ازدواج کنم. یبابا م بابا... -

 ارغوان گفت: دنیاش اوج گرفت و با درآغوش کش هیگر

 کارو بکنه... نیخوام! توروخدا نزار ا یمن نم -

 .شدیتر م ظیاخمم لحظه به لحظه غل ت،یعصبان ازشدت

 حرکت، در آغـ*ـوش نسترن مانده بود. یب یمثل مجسمه ا ارغوان

را پر از آب کرده و به  یکیپالست وانیل زیم یرو لیر بودم، با پارچ استکه تا آن لحظه تماشاگ من

 سمت نسترن دراز کردم.

 .دیرا محکم گرفت و سرکش وانیدستش، ل بالرزش

 

 .شدیم یاش جارسرخ شده یهابرگونه بار،یچون جو شیهاآرام شد. اما اشک یکم

سرش دائم  یرو دی. شال سفردکیتماشا م ینیو دل نش حیمل یخواهرش رابا لبخند ارغوان،

 .نمیرا بب شیبایز یخرمن موها توانستمیو م شدیم دهیعقب کش

که از فرق  ییموها دیاش را مرتب کرد. آن را عقب کشنسترن برد، مقنعه یبه سمت مقنعه دست

 رونیمقنعه ب یکه از گوشه شیموها یتارها یاشد. دسته انینما اشیمقنعه ریباز شده بود، از ز

 زده بود را مرتب کرد.



 

 

119 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

مادر  کی. درست مثل احساس دادیانجام م شیهالب یکمرنگ رو یآن کارهارا با لبخند تمام

 .کندیکودکش را آراسته م یوقت

 یاو قرار داد و باخونسرد کیبار یچانه ریاشک را از صورت نسترن زدود. دستش را ز سپس

 گفت:

 .کشمشیکنه م تمونیاذ یبه بعد هرک نی. از اآدم بکشم ادگرفتمینگران نباش نسترن. من  -

 .دیترسیارغوان م یهاسربلند کرد و با تعجب ارغوان و سپس مرا نگاه کرد. از حرف نسترن،

 . مرا نگاه کرد و گفت:دیخواهرش را د یدستپاچگ یوقت

 بپرس! نیاز ا ؟یکنیباور نم -

 .کردمیو نگاهشان مبودم  ستادهیاز تخت ا یچند قدم یکه با فاصله گفتیم مرا

 گفتم: تیو قاطع یتکان دادم و به آرام ینکردم. سر دییرا تا حرفش

 ارغوان! یزنیصدمه نم یتوبه کس -

 پاسخ داد: یدندگکیو  یرا باال گرفت. با غد سرش

 !زنمیخوبشم م -

 ادامه داد: گفتیطور که نگاهش را ازمن مو همان دیابرو درهم کش سپس

 باشه. یهم نداره ک یفرق -

 زدهرتیدرد خودش را فراموش کرده بود، ح یاز من گرفت و نسترن را نگاه کرد. اوکه به کل یرو

 من و او در چرخش بود. انیارغوان، نگاهش م یهااز حرف

تنها با لب زدن به او فهماند:  ،ییآوا چیهیب میهالب یرا برهم نهادم و با لرزش آهسته میهاپلک

 !ستین یزیچ

 تر... ارغوان مرگش و نسترن جانش در خطر بود!ران بود و من نگراناو نگ اما

 :دیو ترسان نسترن، ارغوان با شوق پرس یپنهان یهاینگاه انیم

چقدر دلم هـ*ـوس دست  پزه؟یخوشمزه م یهامامان خوبه؟ هنوزم از اون کتلت یراست -

 پختش رو کرده.

 سر زنده باشد... توانستیم بودم. چقدر دهیاو را تا االن شاداب ند گاهچیه

 که غمبار نگاهش کرد. پاسخ داد: یبا نگاه نسترن
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 کنه. یآشپز تونهی. نمکنهیپاهاش درد م -

 را از ارغوان گرفت. شیرو سپس

 .دمیدیم رخمیچنان از ننسترن درست مقابلم نشسته بود و ارغوان را هم حاال

 دلخور گفت: یلحن با

 غوان؟گفتم ار یمن چ یدیاصال شن -

زانو زد تا نسترن را  نیزم یو رو دیپر نییانداخت. ارغوان به سرعت از تخت پا نییرا پا سرش

 قرار داد و سرش را باال گرفت. شیزانوها ی. دست روندیببن نییاز پا

 ؟یهست ینگران چ گهی! دکشمشیگفتم که م -

 نسترن شکست. بغض

 راستش انداخت. یشانه یش را روتخت برداشت و بند راست یاش را از رومدرسه یکوله

 به سمت در رفت. یحرف چیهیبلندش، صورتش را از اشک پاک کرد و ب یمانتو نیآست به

 گفت: قراریب ی. پس سرش را باال گرفت و بالحنشدمیبودم و مانع عبورش م ستادهیدر ا کنار

 برم. خوامیم -

 .کردیمارا تماشا م تخت نشسته بود و یرو تفاوتیرا نگاه کردم که ب ارغوان

کرده  نیتزئ شیکه ارغوان برا ییاز موها یگل انداخته بود و هنوز کم اشهینسترن با گر یهاگونه

 زده بود. رونیمقنعه ب یبود، از جلو

 یرو الیخیکه ب یبازگشت و ارغوان یانشان ندادم. نسترن لحظه یواکنش چیندادم. ه یپاسخ

 یهانگاه کرد. سپس مجدد به چشم دادیرا تکان م معلق از تختش شیتخت نشسته و پاها

 شد. رهیمن خ یدهیکش

 نبود. یشکل نی. ارغوان... ارغوان اصال استی. اون خواهر من نشناسمیمن اونو نم -

 اشک آلودش را به من دوخت. یهاچشم و

 کند.اورا درک  توانستینگاهش کردم. او از دست ارغوان دلخور شده بود و نم یتفاوتیب با

 :دمیبودم پرس ستادهیا نهیکه دست به سـ*ـ طورهمان

 ؟یکن یخداحافظ یخواینم -
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را کنترل  شیهاکه اشک یباز کردم و او درحال شیتکان داد. در را برا یرا به نشانه منف سرش

 از اتاق خارج شد. کردیم

 به ارغوان همراه او از اتاق خارج شدم. توجهیتکان دادم و ب یسر

بود و با عبور  دهیچینسترن در راهرو پ یهیگر ی. صداکردینسترن را نگاه م دنیدو یزیعز خانم

 .شدیتر منسترن کمرنگ

تازه متوجه  یزیقرار دادم. خانم عز شخوانیپ یرفتم. آرنجم را لبه یپرستار ستگاهیسمت ا به

 درباره نسترن دست برداشت و مرا نگاه کرد. یحضورم شده بود. از کنجکاو

 که هول شده باشد گفت: ینبالح

 ... حواسم نبود...دیببخش د؟ییشما یدیعه! دکتر ام -

 گفتم: میدر سکوت نگاهش کردم و سپس همراه با باال انداختن ابروها یتکان دادم. کم یسر

 ندونن بهتره. دارید نیاز ا یزیچ فیدکتر شر -

 نگاهم کرد. مات

 برداشتم. شخوانیپ یرا از لبه دستم

 شما... یبهتره هم برا فیدکتر شر یم براالبته! ه -

که آن حرف و آن لحن  دانستمیآنجا را ترک کردم و به دنبال نسترن رفتم. م یبا لبخند سپس

 یزیچ فی. بازخواست شدن توسط دکتر شرردیبگ دهیاتفاقات را ناد یزیواجب بود تا خانم عز

 اش را نداشتم. حوصله وقتچیبود که ه

از محوطه  یکردم و پله هارا پشت سر گذاشتم. نسترن، گوشه ا یهرو را طبلند، را یها باگام

 .ختیر یبود و اشک م ستادهیا

 لباس فرمم فرار دادم. بیرا داخل ج می. آرام به سمتش رفتم. دست هادمیکش یقیعم نفس

 

 ارغوان روبه بهبوده. نگرانش نباش. -

 

 ن قرمزش نگاهم کرد و گفت:با چشما یخجالت چیبار بدون ه نیرا باال آورد، ا سرش
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 !ستمینگرانش ن -

 

 مکث کرد. یکم

 

 اون بودم. یاون جاش خوبه. کاش من جا -

 

 هیسرد بود. گر یاندک یشد. هوا ختنیانداخت و دوباره مشغول اشک ر نییسرش را پا سپس

 نسترن سرد تر! یها

دحترش  یش برااز دستم ساخته نبود. حاج صادق خود یدانستم چگونه آرامش کنم. کار ینم

 دهانش را بداند. یآنکه مزه  یبود و دوخته بود ب دهیبر

کمه، آخه چه  یلیتو سنت خ ؟یازدواج کن یخوا یکه نم یبهش گفت ؟یاصال با پدرت حرف زد -

 طور...

 .دیحرفم دو وسط

 برم. دیمن با -

نو قرار داد و زا یرا بااورد و خم کرد. کوله را رو شیزانو یاورد. کم نییاش از دوشش پا کوله

 سرش انداخت. یو رو دیکش رونیاز داخل آن ب یرنگ یچادر مشک

 را با کف دست پاک کرد و باعجله گفت: شیها اشک

 زودتر برم خونه... دیهنوز مدرسه ام با کننی. فکر منجایاومدم ا دونهیبابام نم -

 برداشت. یقدم سپس

 سوالم را نگرفته بودم. پاسخ

 صبر کن!-

قرار گرفتم. از خجالت  شی. روبه رودمیجلو رفته بود را جبران کرده و کنارش رسکه از من  یقدم

 نگاهش را از من گرفت.

 ندادم. نگاهش کردم و سوالم را قاطعانه تر تکرار کردم. یتیاهم

 ؟یبه حاج صادق گفت -
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 من کرد... من

 ده. یگوش نم ی... به حرف کسیشناسیمنو نم یشما، شما بابا -

 .یش حرف نزدپس اصال باها -

 .دهینم تی... اهمیول خوامیکه نم دونهیترسم! م یم-

 دادم. رونیب یو از حرص نفس دمیکش یشانیپ یرو یدست

 شه برم؟ یشده. راهم دوره... م رید یلیخ -

 به پنجره اتاق ارغوان انداخت. یار رفتن به سمت در نگاه شیکردم. پ نگاهش

را درک  تیتوانست موقع یزد. نم یتکان داد و لبخند یهم درحال نگاه کردن ما بود. دست ارغوان

 موقع بود. یدانست آن لبخند چقد تلخ و ب یکند. نم

 حرف نسترن را تا کنار یب

 کردم. یهمراه در

خواستم  یشده بود و نم رشیدانستم که د یبرود. م ادهیاتوبوس پ ستگاهیداشت تاا قصد

دربست اورا به سمت  کیاز همان جا با ،لشیبه خانه متوجه خشتم پدر شود. خالف م دنیبارس

 را پرداختم. هیکردم و کرا یخانه راه

 قدم زدم. گشاهیساکت اسا یپس از رفتنش، داخل محطوطه  یمدت

 یاش آشفته ام م سهیمقا یکرد. حت یم سهیگذاشت و مقا ینسترن م یرا جا ایمیدائما ک ذهنم

 توانست؟ یکرد... حاج صادق چه طور م

به نسترن کنم، از خود  یکمک توانستمینم نکهیبه اتاق ارغوان نرفتم. از ا گریاز رفتنش، د پس

 شرمنده بودم.

باغ تسلط داشتم. از درختان تنومند باغ، تا  یبودم به تمام محوطه  ستادهیتراس که ا یرو از

 یآن نشسته بودند. بابرخاستن پرنده از رو یبرف نشسته  یشاخه  یکه رو یپرندگان یحت

سقوط  نییآن نشسته بود به سمت پا یکه رو یو سبک دیخورد و برف سف یخه تکاندرخت، شا

 کرد.

توانسم  یبود که نم دهیبه باغ بخش یتیو جذاب ییرایبود. گ ریو آرامش پس از برف نفس گ سکوت

 دل از آن صحنه جدا کنم.
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. دیرس یم میسبز رنگ و زنگ زده، تا مچ دست ها یبودم. نرده ها ستادهیباغ ا یروبه رو درست

 کردم. یخواست تماشا م یکه از آن برم ینرده قرارداده بودم و بخاد یوا لبه  ییداغ چا وانیل

 هواهم دلچسب بود. ینسب یسرما یحت

 یاول از تفاوت هوا یباز شدن در کوچک پشت تراس، بهزاد هم کنارم آمد. لحظه  یصدا با

 .دیکش نییت و چندبار باال و پاگذاش شیبازو یرو یرا ضربدر شیدست هت رون،یداخل و ب

 داد. هینرده تک یلبه  به

 !هییعجب هوا -

 .دمیکش یقیعم نفس

 !هیعال -

 .نجایا امیب دیگمونم هروقت گمت کنم با ،یایم ادیز نجایا -

آن نشسته بود  یرو دیاز برف سف یا هیکه ال ی. نگاهم را از او گرفتم، به باغمیکرد یخنده ا تک

 انداختم و گفتم:

 آرامش صفر وصد! زانیبا م استیدوتا دن نیبهم حق بده، اون در خراب و زنگ زده مرز ب -

 گفت: یپس از مکث د،یخند

 !ضاشیبه حال مر یافسرده باشه وا سشیکه رئ یشگاهیآسا -

کرده بودم.  دایاز نظر طرز فکر با بهزاد پ یاریبس ینگاهش کردم. قبال شباهت ها یچشم ریز

 هم بامن شباهت داشته باشد. فیاو در مورد دکتر شر نظر کردمیامل گمان نم

 :دمیو پرس دمیبه سمتش چرخ یکم

 بنظرت افسردست؟ ف؟یدکتر شر -

 باال انداخت. چشمش را چرخاند وگفت: شانه

 ک،یاون اتاق تار یتو رهی. به جاش مدهیرو بروز نم شیمرد توداره. ناراحت هیبگم؟! اون  یچ -

 ...شهیم رهیقاب عکس خ هیو به  دهیکشه، لم م یکنت م یها گاریس خوره،یتلخ م یقهوه ها

 نگاهم کرد. شیاز حرف ها پس

 ؟یکنیکنه؟ مثال تو خودت چه کار م یم نیاز ا ریغ ییناراحته کارا یآدم وقت هیمگه  -

 گفتم: رمیباغ بگ یآنکه چشم از منظره  یب
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 رو انتخاب کنم! سادنیوا نجایمنم ا دیشا -

 :دیسپر یکوتاه ی باخنده

 چرا؟ گهیعه! تو د -

 و گفتم: دمیبه زدم به سمتش چرخ دست

 ...ی... ولیو ترحم، ول یاحساس خاص داشتم. نه دلسوز هی نجایا یماراینسبت به ب شهیهم -

 کرد: لیحرفم را تکم یکمک آمد و ادامه  به

 !یحام هی -

 نگاهش کردم و گفتم: یگرد شده ا باچشمان

 . نگاه بد روشون هست...شنیگرفته م دهی. نادشنیم تیذا نمیتونم بب ی... نمقایدق -

 کرد. زیرا ر شیکرد و چشم ها یزیآم طنتیش لبخند

 ! مگه نه؟!الیواو گهید شهیاضافه م تیمظلوم کممیو  شهینفر جمع م هی یتو نایا یهمه  میوقت -

 ...دیبلند خند و

 .میدانست یم مانیبود که هردو یدرست همان منظورش

 ارغوان! -

 تکان دادم. یکردم و سر یا دهخن

 آنکه به بهزاد تماشا کنم گفتم: ینرده جابجا کردم و ب یرا رو وانمیل

 خوام کمکش کنم. یبدجنس نباش! فقط م -

 گفت: دهیرا باال انداخت و کش شیرا جمع کرد و ابرو صورتش

به دور از  بار نیرا صاف کرد و ا شی.صدایقبول کن یخوا ینم ی... ولناستیاز ا شترینه! ب -

 گفت: یشوخ

 ...یدار یمشکل اساس هیفصط  یدار ی. اطالعات خوبیموفق یلیکارت خ یتو تو ا،یک نیبب -

به خود گرفته بود، خواستم حرفش را  یپرسش ینگاهش کرد و با چهره ام که حالت کنجکاوانه

 ادامه دهد.

 .ستیخوب ن یلیبرات خ نی! و ایهست یاحساس -
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مرتبه بود که به  نیکه با او آشنا شده بودم اول یشوق من بود. از روزم شهیکردم. او هم نگاهش

 داد. یرا نشانم م یضعف ن،یتحس یجا

 ندادم. قبول نداشتم! قصد من تنها کمک بود... یپاسخ

 را به دست گرفت. سرد شده بود و وقت خوردنش گذشته بود... ییچا وانیل

 .دمیشن ییصدا»

حق با دوستتون بوده  یها... ول گمیم نویکه ا دی. البته ببخشدیددنده بو هی یشما کم کنمیفکر م -

 !گهید

 از جمع برخاست. یخنده ا یصدا

 زدم و پاسخ دادم: یلبخند

 «. !میکنیکه فکرش رو م شهینم یهمون شهیهم -

ام را مقابل زده خیسرد و  یهاگذاشته و دست نیشاگرد ماش یصندل یو شاخه گل را رو هیهد

 داشتم.هنگ نیماش یبخار

 دست به فرمان شدم و به سمت خانه راه افتادم. م،یهاجان گرفتن دست با

 انداختم. یچوب لباس یرنگم را از تن خارج کردم و رو یمشک یکاپشن خلبان باورودم،

 شام نشسته بودند. زیپشت م ا،یمیکرده بودم و مادر و ک رید

 کرده بود. شانسیخ یبرف، کم یهاکه دانه دمیکش میبه موها یدست

 دادم. ایمیبه مادر و ک یآشپزخانه رفتم. سالم گرم به

 .دیغذا کش میکه منتظرم نشسته بود،بالفاصله بشقابم را برداشت و برا مادر

 گفت: زدینر یاشهیش زیم یبرنج رو یادانه کرد،یکه دقت م زمانهم

 شام پسرم. ایدستاتو بشور ب -

 :دیپرس طنتیو ش یکه پشتم پنهان کرده بودم، با کنجکاوشده بود  میهاکه متوجه دست ایمیک اما

 ؟یکرد میپشتت قا یچ -

 را کنجکاوتر کرد. ایمیکردم که ک زیآمطنتیش یاتک خنده م،یهاکردن چشم زیبار

 مادر را از وادار به توجه کرد. یهمراه نیکردم. ا یو من هم او را همراه دیخند ایمیک

 به سمتش دراز کرده بودم. یگل سرخکه شاخه یالدرح د،یرا بلند کرد و مرا د سرش
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 گرد شد و با ذوق گفت: شیها. چشمجاخورد

 پسرم؟! فدات بشم من دستت درد نکنه. هیچه کار نیا ا،یک -

نمناکم  یهم بر موها یزیر یقرار داد و شاخه گل را از من گرفت. بـ..وسـ..ـه زیم یرا رو بشقاب

 کاشت.

 نشستم. زیم پشت

 گذاشت. یغذاخور زیآب قرار داد و وسط م یوانیصله، شاخه گل را داخل لبالفا مادر

 گفتم: یرا به سمتش گرفتم و بامهربان اشهیهد د،یبگو یزیچ ا،یمیآنکه کاز شیپ

 واسه خواهر تپل و خوشگلم! نمیا -

 نشان نداد.« تپل»به کلمه  یذوق زده بود که واکنش آنقدر

 مشغول بازکردنش شد. و بالفاصله دیرا از دستم قاپ کادو

 کاغذکادو پنهان بود. ریز یقرمز رنگ یجعبه

 نشان داد. یفیخف غیقرار داد. پس از بازکردنش، ذوقش را با ج یاشهیش زیم یرا رو آن

 هیاز آن هد زدمیبودم. حدس م دهیخر شیخودم برا یقهیکه با سل یدخترانه ا ینقره ستمین

 خوشحال شود.

 فت:پرشوق گ یصدا یهما با

 .یخوشگله مرس یلیداداش، خ یوا -

 را برداشت و دور گردنش انداخت. گردنبد

 رنگش افتاد. یلباس آب یشد و رو زانیآو ریکه حالت اشک داشت از زنج یرنگ یصورت نینگ

 هارا هم امتحان کند اما مادر گفت:گوشواره خواستیم

 کرد. خیجان، شام اونا بزار بعدا مامان -

 پاسخش را دادم. ی. بالبخند نگاهم کرد با چشمکنگفت یزیچ ایمیک

 ؟یریگی. مگه چقدر حقوق میانقدر خرج کن ستیدستت دردنکنه، الزم ن -

 پاسخ دادم: یبامهربان

 هست. یکیاز شما دوتا فقط  یحقوق هرماه هست، ول -

 .دمیدیرا م شانیخوشحال کردمیم فیک
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پرمحبت مادر را دوست داشتم  یها. لبخندردآویم شیحالم را سرجا ایمیک یاز سر شاد یهاغیج

 کنم. یداریخر یهرشب با شاخه گل

 تا مثل او نباشم! کردمیرا م میبودم. تمام سع دهیحاج صادق را د یوقت از

 اتیارغوان را با جزئ هیقض گر،یرفتم. با او از اتفاقات آن روز گپ زدم. د ایمیبه اتاق ک آخرشب،

بودم و  دشیدوست جد انی. درست مثل من در جردیپرسیمن مو هربار حالش را از دانستیم

 .میمناسب به او بگو یرا درفرصت قتیحق خواستمیم

شب و غرق در خواب بودم. تلفنم  یاهیور در سکه غوطه یهنگام ،یشب سرد زمستان همان

 میهاکپل یبردارم. به سخت زیم یشدم تا تلفن را از رو زیخمیتخت ن یهمراهم به صدا درآمد. رو

تلفن را نگاه کردم. تماس  شگرینما سوخت،یکه از شدت خواب م یرا از هم گشودم و با چشمان

 داده و تلفن را پاسخ دادم. میهابه چشم یبود. با انگشت شست و اشاره مالش شگاهیاز آسا

 بله؟ -

 که آن را نشناختم، پرعجله گفت: ییصدا

تماس  فیبا دکتر شر یاحمتون شدم هرچوقت شب مز نیا دیبخشی. میدیسالم دکتر ام -

 گرفتم جواب ندادن.

 خواب آلود و گرفته پاسخ دادم: یرا برهم گذاشتم و باهمان صدا نمیسنگ یهاپلک

 اومده؟ شیپ یشده؟ مشکل یچ -

قبل از دارو دادن  دیبا میاست و امشبم دکتر ندار ژهیو ماریداره. چون ب دیتب شد مارایاز ب یکی -

 .میخودش بهش بد یاز داروها ریغ ییدارو دیگفتن نبا فی. دکترشرگرفتمیبهش اجازه م

 زمیخمی. ازحالت ندیرفته، خواب از سرم پرارغوان بود. رفته شگاهیآن آسا یژهیو ماریب تنها

 قرار دادم. نیزم یرا رو میآمدم. پتو را کنار زده و پاها رونیب

 شده؟ تب داره؟ یچ نیگفت -

 هم هست. دیتبش شد -

 پاسخ دادم: ینسبتا طوالن یامکثب

 ست؟ین یطور اونجا دکتر. چهادیب نییپا دیتبش با ترعیآره... هرچه سر -

 بگم واال! یچ -
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 .کنمیصحبت م فیمن با دکتر شر نیشما کارتون رو انجام بد -

بود... در  دهیپر گریبالش گذاشتم. خوابم د یکرد. مجدد سرم را رو یاز تشکر، خداحافظ پس

 .کردیم قراریب یو مرا در آن شب زمستان دادیفکر ارغوان بود که جوالن مسرم، 

 رند شدن ساعت را خبر داد. ،یزیاز ساعت روم زیدوبوق کوتاه و ر یصدا

 دهم...  انیپا امی، چند ساعت تا صبح مانده بود تا بتوانم به نگران 02:00

 زدم. رونیبودند از خانه ب دهیخواب ایمیکه مادر و ک یدرحال شهیدم صبح، زودتر از هم دهیسپ

 زیبرف ل یرو نیماش یهاکیشدن الست دهیکش یرفتم. صدا رونیب نیهمراه ماش نگیپارک از

 .دیرسیبه گوش م یبود که در آن صبح برف ییتنها صدا

 حاضر بود. یپرستار ستگاهیدر ا یزیرفتم. خانم عز شگاهیآسا به

 اعالم حضور کردم. میصاف کردن صدا با

 بودن؟ فتیش ییچه پرستارا شبید ،یزیسالم خانم عز -

 صورت پاسخ داد: یرو یکرد و بالبخند سربلند

 اومده. نییخوب شده تبش پا ن؟یهست ییرواتاق روبه ماریسالم، نگران ب -

 فرستادم. رونیب یرا به آرام نفسم

 ...ای یبود؟ سرماخوردگ یخب، مشکلش چ -

 .دیحرف دو انیم

 .گفتیم ونیداشت و هذتب  کمینه، فقط  -

 تکان دادم. یسر

 بخونم. خوامیبرگشتم م یوقت دیلطفا گزارشش رو آماده کن -

 و به عقب برگشتم. ستادمیا یزیراه افتادم که باحرف خانم عز فیبه سمت اتاق دکتر شر سپس

 .ومدنیدکتر ن ف؟یدکترشر شیپ نیریم -

 دستم را نگاه کردم. یرو یتالیجید یمچ ساعت

 م نشده بود.ه 7هنوز

 آمد: یزیخانم عز یدهینازک و کش یصدا دوباره

 .شبیهم گزارش د نیا د،ییبفرما -
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 ستگاهیرنگ ا یچرم و آب یهایاز صندل یکی یجا، روگرفتم و همان یزیرا از خانم عز کاغذ

 نشستم و مشغول به خواندن شدم. یپرستار

دادم  حیارغوان بودم اما ترج دنید . در تب و تابامدیشدم ن فیروز، هرچه منتظر دکتر شر آن

 نبود... یانروم. سخت بود! اما چاره دارشیبه او ندارم به د یاژهیآنکه نشان دهم توجه و یبرا

و بدحال  ماریب فیآورد و گفت که دکتر شر میبرا یچا یبه خانه بازگشتم مادر فنجان یوقت عصر،

 است.

. آمدیرقمه کوتاه نم چیاما مادر هم ه تمرفینم رباریبروم. ز دارشیخواست که به د ازمن

. پدرم آمدیبه حساب م زیمان یبود دوست خانوادگ شگاهیآسا سیعالوه برآنکه رئ ف،یدکترشر

 به دوش مادر افتاد. تیاو قائل بود. پس از پدر هم آن مسئول یبرا یبود احترام خاص یوقت

 امیرنگ و کاپشن خلبان یوم. ژاکت طوسدکتر بر داریمادر توانست مرا وادار کند تا به د باالخره

آراسته باشم پس کف دستم را با ژل مو  فیدوست داشتم مقابل دکتر شر شهیرا به تن کردم. هم

 لیلختم را به سمت چپ متما یپرپشتم فرو بردم. موها میکرده و دستانم را داخل موها سیخ

 .مکرد

 را فراموش نکنم.  ادتیع یکمپوت برا بروم مادر سفارش کرد گل و رونیاز آنکه از خانه ب شیپ

زنگ  یکمپوت در دستم بود. باانگشت اشاره رو کی. گل و پالستدمیبه درب منزلش رس یوقت

 نگه داشتم و منتظر باز شدن در ماندم.

 

 یکردم. برف یو قرمز گل نشست. به آسمان نگاه یگلبرگ مخمل یبرف رو دیو سف زیر یدانه

 جان در حال بارش بود.کم

 رنگ و بزرگ را کنار زدم و وارد شدم. یباز شدن در چشم از آسمان گرفتم. در مشک یاصداب

 ...عیوس یاطیبزرگ، وسط ح یاخانه

 .ندازمیاش بسرمازده یبه باغ و باغچه یتوجه آنکهیبرداشتم ب قدم

 فیشر دکتر یمرتبه بود که خانه نیرا چرخاندم تا وارد خانه شوم. اول یگرد درچوب یرهیدستگ

داشت. تکرار همان  شگاهیاز اتاق کارش در آسا یاهیاش، درون ماخانه ی. فضادمیدیرا م

 ...روحیو ب ریدلگ یو پررنگ، همان فضا رهیت یهارنگ
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درست از  ش،یپا یمقابل در بود که صدا یچرم زرشک یهانامرتبش و مبل یبه خانه چشمم

 .دیبه گوشم رس که کنار مبل چرم بودند ییهاهمان پله یباال

 را تا باال گرفتم. یاف یام د یهااز مبل برداشتم و رد پله چشم

 یو پر وزنش را باصدا نیکنار پله گرفته بود و جسم سنگ یچوب یدست راستش را از نرده دکتر،

 .دیکشیم نییبه سمت پا شیپا ریز یهاترق پلهترق

 گفتم: یکنارش رفتم و به آرام د،یها رسپله نییکه به پا یشدم... درست زمان کینزد

 سالم دکتر. -

 پر از خش شروع به سرفه کرد. یینرده خم شد و باصدا ی. لبهدیسرفه امانش را بر یالحظه

 بغلش را گرفتم. ریز

 کمکتون کنم. نیبزار -

 باال برد. یرا به نشانه منف دستش

 گفت: یگرید یو با تک سرفه دیکش یکوتاه قیعم نفس

 . من خوبم.یبش ضی. ممکنه مرایک این کینزد -

 پله قرار داشت. ریز یها رفت که درست در فرورفتگبعد به سمت مبل چرم کنار پله و

 .دیکش یامبل نشست و نفس آسوده یرو

 شده بود. نیتزئ یکوچک یهامقابلش افتاد که با مجسمه یچوب یقفسه یاز او رو نگاهم

 و پله قرار داشت. وارید انیم یابسته یمبل، در محطوطه یفضا

ها متوجه شدم، مبل یرو دیسف یهاخانه بود که از ملحفه یدر آن سو یبازسالن بزرگ و دل اما

 .شودیخانه نم گریاز قسمت د یااستفاده چیه

 مبل چرم و تک نفره نشستم. یدکتر، رو مقابل

ها ر ته فنجانقهوه هنوز د یرهیشده بود. رنگ ت فیرد فیکث یفنجان قهوه نیچند ز،یم یرو

 بود. انینما

 :دیپرس مقدمهیب

 ا؟یطرفا آقا ک نیاز ا -

 .ادتیع امیدونستم ب فهیوظ ن،یمادر گفتن کسالت دار یراستش وقت -
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 ادامه دادم: رلبیپس از گفتن آن حرف ز بالفاصله

 !دهیکشوندن من ند نجایا یمادر رو برا یخوبه که اصرارها چقدر

 را مهار کند گفت:سرفه  کرد،یم یکه سع یدرحال

آب دستت  وانیل هینباشه  یاونجاست که کس شی. درد واقعستیبه دردش ن یضیمر یسخت -

 بده.

 اش را رها کرد.بعد سرفه و

 زد و سرفه زد... سرفه

 اش قرار دادم.شانه یبرخواستم و سمتش رفتم. دستم را رو میازجا

 ارم؟یب نیالزم دار یزیحالتون خوبه دکتر؟ چ -

 پاسخ داد: دهیبردهیبر رحمش،یب یهاسرفه یالالبه و

 شربتم... باال... -

 باال رفتم. یبه طبقه بالفاصله،

 کرد. ییها خودنماپله یبه باال دنیباز بود و بارس دراتاقش

آواره بودند و ته  یتخت و صندل یرو شیهاوسط اتاق بود. لباس یبزرگ و سلطنت تخت

 .شدیم دهیاتاقش درنگ  یاپارکت قهوه یرو شیگارهایس

 تخت افتاده بود. زکناریم یرو شیهاقرص یحاو یکیپالست

درست کنار آباژور  ز،یم یرا رو یاز آنکه نزد دکتربازگردم، قاب عکس شیرا برداشتم اما پ آن

 .دمید زیم یروشن رو

قاب عکس  کیکه در  دیسف اهیو س یمیقد ریتصو کی. دهیکش یمجعد و ابروان یباموها ،یزن

 جاخوش کرده بود. کیش

 گاهچیه کردمینگفته بود. خودم هم گمان م میبرا فیدکتر شر یشخص یاز زندگ گاهچیه پدر،

در  شیاو آمد که هنوز هم ردپا یجوان یازدواج نکرده بود. پس آن زن... به گمانم معشـ*ـوقه

 اما...  شد،یم دهیدکتر، د یزندگ

 ست؟یچ قتیحق دانستمیم چه

 زدم. رونیدکتر را برداشتم و از اتاق ب یهاش، قرصاز کنار توجهیب
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آب سمتش  یوانیدکتر تمام نشده بود. شربتش را همراه ل یخشک و آزاردهنده یهاسرفه هنوز

گردنش افتاد که از شدت  یرو یمبل قرار داد. قوس یپشت یو سرش را رو دیگرفتم. آن را نوش

 شدن گردنش بود. دهیکش

 داد. انیپا اش راسرفه یقینفس عم با

 .هیزیبدچ ه،یعفونت ر -

 کرد... یزیر یسرفه

 خبر؟چه شگاهیخب، از آسا -

 زانو قرار دادم و گفتم: یرا لبه آرنجم

 خوبه. یهمه چ -

 لبش قرار داد. یو گوشه دیکش رونیب راهنشیپ بیاز ج یگاریس

 شدم و گفتم: متعجب

 رحم کن الاقل االن نه... هاتهیر هیدکتر!  -

 و گفت: دیبود به آتش کش زیم یکه رو یا بافندکر گاریس

 !ارزهینم دنشیبه درد نکش -

اش عفونت کرده یهاهیکه با ر دانستمی. اما مکردی. لجباز بود و کار خودش را مدمیکش یپوف

 را تحمل کند. گاریس ظیچندان دود تلخ و غل تواندینم

 همان پک اول دوباره به سرفه افتاد... با

 شیهاهیپرتاب کند و دست از فرو بردن دود به ر زیم یرا رو گاریزد که مجبور شد س سرفه آنقدر

 بکشد.

 گفت: یعصب یبالحن سپس

 هزارتا درده... دنشیدرد و نکش هی دنشیکش -

 را فراموش کند. ادشیبحث را عوض کنم تا اعت خواستم

 .دمیکش شیانتخاب کردم و بحثش را پ یمن کردن موضوعمن با

شدم... االن حالش  رشیگی. من پشبیداشته د دیتب شد گفتنیم ژهیاتاق و ماریب ،یراست -

 .دیکن دایتا شما بهبود پ شگاهیبهتره. درکل، خواستم بگم حواسم هست به آسا
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 :دیو پرس دیکش اشیشانیبه پ یپرزور و بزرگش دست یها بادست

 همون دختره؟ مار؟یکدوم ب -

. میبگو شیاو حرف بزند، من از ارغوان برا ی، دربارهبودم صحبت ارغوان را وسط بکشد لیما

 بودم تا از ارغوان صحبت کنم. یااصال به دنبال بهانه

 نشد. دهیصحبت به آن سمت کش م،یلیخالف م اما

 به صورتم گفت: رهیمبل چرم قرار داد و خ یدستش را لبه دکتر،

 از بابتش راحته. المی. خییخوبه که تو اونجا یلیخ -

 لویلوکیدرب و داغون نداشتم که ک یخصوص شگاهیهم به اون آسا یدیام دی... شاینبود تو اگر

 کنم... شیهم پول خرج مرمت و بازساز

 تیحما شگاهی... آساگفتی. درست مآوردمیبه زبان نم یزیانداخته بودم و چ نییرا پا سرم

 سر ارغوان نبود. یباال یبود که آن شب پزشک لیدل نیداشت و به هم رویکمبود ن شد،ینم

 پریماتم زده یخانه عتری. اما من دوست داشتم هرچه سربردیاش لـ*ـذت مبودنم درخانه از

 .کردمیم یتجملش را ترک کنم. احساس خفگ

 یو من هرازگاه دیایب شگاهیبه آسا توانستینم اشیماری. دکتر به خاطر ب،گذشتیکوتاه مدت

 .زدمیبه او سر م

 ینباشد. اما ارغوان، مدت یثیتا حرف و حد رفتمیان را داشتم. کمتر سراغش مارغو یهوا دورادور

 ی. باپرستارها برخورد آرامخوردیرا سروقت م شیها. قرصکردیکز م یابود که فقط گوشه

 داشت.

اما خبر نداشتم باظاهر آرامش، طوفان درونش را پنهان  شدمیم دواریداشتم به او ام کم،کم

 ... کردیم

 مان،یهاچنان که بخار نفسبردم. هم رونیرا به قصد گردش ب ایمیک یهمان زمستان، روز در

پارک  مکتین یبردم، که رو ایمیداغ از دکه گرفتم و به سمت ک ییچا وانی. دولدادیدرهوا جوالن م

 .دیکشینشسته و انتظارم را م

قرمز و  ینیداش ب یسع انداختن سرش نییرنگش فرو رفته بود و با پا ییمویل یکاپشن پف در

 گرم کاپشنش پنهان کند. یهیقی یرا ال اشزدهخی
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 را به سمتش گرفتم و گفتم: یکاغذ وانیل

 ن؟یماش یتو میاگر سردته بر -

 زد. رونیرنگش از کاله ب ییخرما یاز موها یو کم دیسرش باالتر کش یرو ییکاموا کاله

 .نیبش ایخوبه. ب میلینه خ -

 برسد. دنشیستم گرفت و منتظر شد وقت نوشرا از د یکاغذ وانیل

 ام ببخشم.سرما زده یهابه دست یاندک یگرما وان،یهمان ل یبا گرما کردمیم یهم سع من

 قشیدست آن دوست نارف یکمتر شده بود. از وقت ایمیک یهاطنتیبود که غرغرها و ش یروز چند

 ده بود، مدام در فکر بود.به اعتماد اشتباهش بـر یپ ایمیرو کرده بودم و ک شیرا برا

برسانم. او خودش  نیآن پسر را به دست مع یبود شماره یانجام ندادم. تنها کاف یخاص کار

تنها در حد چند عکس از  ایمیخوب و بد و اثباتش به ک صیبود! تشخ دهیچیمتخصص روابط پ

 آب خورد... یگوش یصفحه

داغ  ییاز چا اطیبانده بود و با احتچس وانیل یکوچکش را به لبه یهاکردم که لب نگاهش

 .دینوشیم

 :دمیپرس یامقدمه چیهیب

 ؟یستیواسه اون پسره که ناراحت ن -

 نکرد... نگاهم

 اورد و گفت: نییرا پا ییچا وانیچشم چرخاند. ل یکم

 ؟یکن حتینص یخوایو االن م یگفتیکه اشتباه کردم و تو درست م ؟یبگ یچ یخوایاالن م -

 خنده گفتم: یداختم و متعجب و باچاشنباال ان ابرو

 یعوض هی یبزار یخواست ی... خوشحال باش که دستش برات رو شده تا کی! ولوونهینه د -

 گولت بزنه؟

 گفت: یاز من برگرداند و بادلخور یرو

 گند زدم. دونمیولم کن، م ؟یکن تمیخ یچرا همش دوس دار -

 یسرش را به عقب هل دادم، سپس با شوخزدم و  اشیپشان یرو یکوچک یدوانگشتم ضربه با

 گفتم:
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 جوجه! یشیبزرگ م یدار یعنی یکنیاشتباهتو قبول م نکهیا -

 به من انداخت که درحال خنده بودم. یچشم غره نگاه با

و با همان  زدیبر رونیب وانیدرون ل ییاز چا یبه آرنجم زد که باعث شد کم یمحکم یضربه

 گفت: غشیج یصدا

 ها!من نگو جوجهقدر بهان یجوجه خودت -

 نیو ا کردیم تریمن او را حرص شتریب یو خنده گرفتیام محالت حرص خوردنش خنده از

 ...کردیم تیچرخه از من به او و از او به من سرا

 تلفن همراهم به صدا درآمد. ا،یمیک غینازک و ج یمن و صدا یخنده یصدا انیم

 .میآمدیکوتاه نم کدامچیه میهاتلفن و نه خنده و نه ایمیزنگ خورد. نه ک یاهیچندمرت

 پر خنده گفتم:و با همان لحن دمیکش رونیب امیکاپشن چرم مشک بیرا از ج تلفن

 د؟ییبله بفرما -

ام را به حالت . انگشت اشارهدادیرا نم دنشیشن یاجازه ایمیک یپشت خط بود اما صدا یکس

 م شود.آرا ایمیگرفتم تا ک امینیب کیسکوت نزد

 خواهشا. دیخودتون رو برسون عیلطفا سر رمیگیباهاتون تماس م شگاهیدکتر از آسا -

 شد. دهیچ میهااز لب لبخند

 :دمیپرس تریجد یکردم و بالحن یرنگکم اخم

 شده؟ یچ -

 یبرا نی. پزشکش شما بودنییخودش رو پرت کنه پا خوادیرفته طبقه آخر، م مارایاز ب یکی -

اونو از اون  تونهینم یجز شما کس دی. لطفا خودتون رو برسونزدمیخودتون زنگ مبه  دیبا نیهم

 .ارهیب نییباال پا

 :دیپر رونیاز دهانم ب یبخواهم نام آنکهیب

 ارغوان؟ -

 .یبله، ارغوان مستوف -

 مکتین یکج شد و از رو وانیل ،ییچا وانیبه ل میبلند شدم که با برخورد پا مکتین یاز رو چنان

 افتاد. نیبر زم
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 تا برسم. دیسرش رو فقط گرم کن د،ینکن کشی. تحررسونمیاالن خودم رو م نیهم -

 تلفن را قطع کردم. یحرف چیهیب و

 :دینگران و مضطرب شده بود پرس یکه از حالتم کم ایمیک

 شده داداش؟ یچ -

 شو برسونمت خونه. نیسوار ماش ایبدو ب -

به دنبالم  عیسر یهاهم با قدم ایمیک رفتم،یم نیماشبلند به سمت  یهازمان که با گامهم و

 :کردیو مصرانه سوالش را تکرار م آمدیم

 شده؟ یخب بگو چ -

 کلمه پاسخش را دادم: کیراباز کرده و تنها  نیماش در

 ارغوان!  -

 رساندم. شگاهیخودم را به آسا مهیسراس

دوان، محوطه را . دوانشدیم دهیساختمان شن یپشت اطیاز ح ییمحوطه که عبور کردم، صدا از

 تاب نداشتم. یکه ازشدت نگران یپست سر گذاشتم درحال

. دورهم جمع دمیرا شن شگاهیچندتن از کارکنان آسا یدر محوطه پشت ساختمان صدا درست

را به گوش باد سرد زمستان  شانیهاپچپچ کردند،یکه به نوک ساختمان نگاه م یشده و درحال

 .رساندندیم

 ها برسم.نگه داشتند تا به آن رهیشان را خنگاه دنمیمتعجب جلو رفتم، با د یاهرهچ با

 :دمیپرس زدمینفس منفس دنیکه بخاطر دو یدرحال م،یملموس درصدا یبا ترس سپس

 شده؟ یچ -

 از کارکنان باعجله باال را نشان داد و همزمان گفت: یکی

 خلوت شده. کمیتاقشون تازه ا یتو میبود دکتر، همه رو فرستاد یاوضاع هی -

بام،  یکرده تا بادقت بتوانم ارغوان را که لبه زیرا ر میهاساختمان را نگاه کردم. چشم نوک

 .نمیکه در آسمان درحال بارش بودند بب یدیسف یهابرف یالبود را البه ستادهیا

 .خوردیسرش با وزش باد، تکان م یرو دیو شال سف یصورت لباس

 پرتاب کند گفتم: نییخودش را به پا یکه هراس داشتم مبادا ناگهان یدرحال ،یشاک
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 ه؟ی؟بقیدیشه ف؟دکتریدکتر شر ن؟ییپا اوردشین یپس چرا کس -

 پاسخ داد: یاآهسته بالحن

 !میهمه منتظر شما بود -

هارا ترک کردم تا نزد شدم. کلمات را قورت داده و به سرعت آن مانیبزنم که پش یحرف خواستم

 آخر باال رفتم. یتا طبقه انیدرم یکیها را طور پلهچه دمیبروم. نفهمارغوان 

را تماشا  رونیبود و ب ستادهی. کنار در زنگ زده ادمیبهزاد را د دم،یبام رسبه در پشت یوقت

 .کردیم

نامم را صدا زد.  دنم،یشد، به سمتم برگشت. خوشحال از د نجادیکه با آمدنم ا ییباسروصدا

 پشت هم قطار کرد... یرا تند دیکه با زیفاصله هرچسمتم آمد و بال

بوم نبود  ی. اولش لبهکنهیبشه خودش رو پرت م کشینزد یکرد. اگر کس دیتهد ا،یک نیبب -

 کردن و اونم لج کرد و تا مرز پرت کردن خودش رفت. شیعصب یول

 دست توئه. شتریتره... قلقش بکم آروم هی االن

 :دمیحرفش پر انیم

 ن؟یزنگ نزد یآتش نشان چرا به -

 .مینکن یگفت تا قبل اومدنش کار فیدکتر شر -

 تر بود، نبود؟واجب شگاهشیاز اسم آسا مار،یب کیشدم. جان  یعصب

 را عقب راندم. شیبردم و تارها میدر موها ی. دستدمیکش یقیعم نفس

 به خود مسلط شدم و روبه بهزاد گفتم: یکم

 .دیگفت گوش کن یبشه پس هرچ یعصب دیال نبا. اصدیبمون جانیباشه، شماها هم -

 بام قدم بر داشتم.عبور دادم و به سمت پشت یرا از در فلز میپا و

را نگاه  نییرا بازکرده بود و پا شیها. پشتش به من بود. دسترفتمیسمتش م آهسته،آهسته

 .کردیم

 ا با او حفظ کرده و گفتم:ام رمتوجه حضورم شود که مبادا بترسد. پس فاصله یناگهان خواستمینم

 سالم! -

 باز کرده بود به سمتم بازگشت. نیرا به آغـ*ـوش زم شیهاطور که دستهول شد، همان یکم
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 گفت: هراسان

 اد؟ین یمگه نگفتم کس ؟یکنیکار مچه نجایتو... تو ا -

 آهسته و شمره پاسخ دادم: یباال نگه داشتم و با لحن میرا به حالت تسل میهادست

 . دوستتم!ستمین ی. بعدشم... من که هرکسامیجلوتر نم مونم،یم جانین همم -

 خاطرش شد. یباعث آسودگ نینخوردم و هم یتکان چیه میازجا

 .کردیگردنش را چپ م یصحبت بامن کم یکه برا نمیرا بب رخشمین توانستمیم تنها

 .دمیگوش نم ی. به حرف کسرهیجلومو بگ تونهینم میپرواز کنم. کس خوامیمن م -

 کشدار ادامه داد: یتر و با لحنلجوجانه و

 .کنمیدلم بخواد م یمن هر کار -

احساس کنم. سپس  یکمتر یهم آوردم تا سرما یباال انداختم. دو طرف کاپشنم را رو یاشانه

 گفتم:

 !؟یمگه بال دار ؟یپرواز کن یباچ ی. ولیهرجور راحت -

. مجبور بودم شودیم دنشیباعث عقب کش نشییاد به نفس پاکه اعتم دانستمیگفتم! م زیآمطعنه

 خودش استفاده کنم. هیاز ضعفش عل

چنان فکر پرواز در باز نبود. اما هم نیآغوشش به سمت زم گریانداخت. د نییرا پا شیهادست

 .دادیسرش جوالن م

 .ختیریاشک م صدایکه سکوت کرده بود. ب کردمیکرد... اما نه، گمان م سکوت

 :دمیبه جلو برداشتم و پرس یقدم

 شده. یحاال بهم بگو چ -

 گفت: هیو باگر دیرا باال کش اشینیب

 ...میبرم سراغ نسترن. برش دارم باهم بر خوامیم -

 اونو نجات بدم، هم خودمو... هم

 ست؟یحواسش به ما ن یچرا کس میریمیم میدار ما

 ...قتیحق یگفت! به تلخ تلخ

 .«ست؟یحواسش به ما ن یا کسچر میریمیم میدار ما»
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 تلخ و بلند بود. یانامه بیآن دوخواهر، مص سرنوشت

 من کردم. کم آورده بودم اما اجازه ندادم ارغوان متوجه شود.من یکم

 :گفتم

 .یرو نجات بد یکس یتونینم یاگه از اونجا بپر یول -

 !یکشیخودت، خودت رو م یطورنیا

 زد: ادیفرو پرخاشگر به سمتم بازگشت و  یعصب

 !رمیمیداره؟ منکه باالخره م یچه فرق -

 ندارد. یوانگیاز د ینشان چیاحساس کردم او ه یالحظه تش،یباجد

 گفتم: یبلند یحرفش را گرفتم و باصدا یپ بالفاصله

 گفته؟ یک -

اما ارغوان با  دمیلرزیدر هوا معلق و آشفته شد. من با آن کاپشن، م مانیهردو یآمد، موها یباد

 .دادیاز سرما نشان نم ینشان چینازک ه راهنیپ کی

 کوتاه آمده، ادامه دادم: یاحساس کردم کم یوقت بالفاصله

و  یشیتو تموم م ی. اگر االن بپرهی. خودکشستیاسمش پرواز ن یکنیکه تو فکر م یزیاون چ -

 .ادیم اد،یکه قرار بود، سرش ب یینسترن هم همون بال

 گرفتم. میهاحرفم انیم یکردم. نفس مکث

 !کنهینم رییتغ چیه ؟ینیبیم -

 را ادامه داد. اشهینشست و گر نیزم یجا روشدت گرفت. همان اشهیگر

 همان فرصت بودم. منتظر

 !ادیم یچه برف نیهوا واقعا سرده. بب ست؟یتوسردت ن -

 نداد. یپاسخ

 یم. کاپشن مشکآنکه مبادا سردش شود به سمتش رفت یرا از تن خارج کرده و به بهانه کاپشنم

 دوشش انداختم. یرنگ چرم را رو

 بام دور کردم.پشت یاش گرفتم و اورا از لبهاز دو سمت شانه یحرکت کی با

 .کردمیم یبام همراهگرفته بودم و اورا به سمت اتاقک پشت شیهادستم را ازشانه دو
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است ذهنش را از  تا آرام خواستمی. مدادمیهوا سوق م یلب هم ذهنش را به سمت سرما ریز

 نبود پاک کنم. شیب یپرواز خودش که در اصل سقوط

 :گفتمیگونه م نیرا و من ا شی. باز سرمامیکردیم یزمان نجواگوشش من و باد هم ریز

 .شهیتو حالت بهتر م میری. میکرد خیآروم باش، هوا سرده. توهم  -

اش ازشدت و گونه ینیک ب. نوزدودیرا از صورتش م شیهابود و بادست اشک نییپا سرش

 سرما سرخ شده بودند.

 توانستم ارغوان را از مرگ نجات دهم. یهمان آسودگ به

 سکوت را شکست: ییصدا

 !دیها داشتتو قانع کردن آدم یبیعج ییواقعا توانا یول -

 شدم و گفتم: رهی. من با تک خنده به او خدیخنده چندنفر به گوش رس یصدا»

 .کنمیکار رو م نیرم هماالن هم دا نیهم یحت -

 بار فقط خنده بر صورت من بود. نیا

 «. ...چوقتیحرفم را متوجه نشدند، ه کدامچیه

 را رها کنم. شیهاشانه خواستمینم

 

 کردم. اشیها همراهپله نییتا پا ییبه تنها خود،

ساس آرامش کنم، رامش کنم، نجاتش دهم، اح توانمیتنها من هستم که م دم،یدیم نکهیا از

 یبمانم. و کس یباق اشی. پس دوست داشتم من تنها ناجکردمیرا احساس م یبزرگ تیمسئول

 نشود... کیبه او نزد

که  میپشت سرمان نبود. سپردم، اجازه دهند تنها برو ی. کسمیرفتیم نییهارا پابا او، پله قدمهم

 نداشته باشد. یندیاحساس ناخوشا

 آغـ*ـوش بودند. کین در م گرید میاز او در ن یمین بایتقر

 توانستمی. کاش مکردیم ترکیراستش، ارغوان را به من نزد یشانه یراست من رو دست

را  اشیمن هستم! تا نگران میرا کنار بزنم، بگو شیهااشک ق،یرف کیبدهم. مثل  اشیدلدار

 آورده بود.به بار  ثیمن هم حرف و حد یدلسوزانه یها دارید یکند. اما... حت میبامن تقس
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ارغوان، کنار  یبرهنه یگذاشتم، پاها نییپا امیزمستان یکتان یهاکه من با کفش یآخر قدم

از شدت رنگ سرخ و کبود به  شیقرار داد. پاها نیزم یشد. قدمش را که رو انینما میهاکفش

 خود گرفته بود.

 اورا از خود جدا کنم گفتم: آنکهیب متعجب،

 ؟یاپابرهنه -

 .نمیاز باال اورا بب شدیباعث م مانیقد اختالف

 نداد. یپاسخ

 آن را ازمن پنهان کند. یآورد تا قرمز گرشید یپا یرا رو شیانگشتان پا نوک

 رو مقابلم احساس کردم. یاش بود که حضور کسزده خی یبه پاها چشمم

بود. پس به هم  دهیها دآمدن از پله نییها باال آمده بود و مارا که پااز پله یبه تند ف،یشر دکتر

 .میبرخورد کرد

 تا اتاق ارغوان نمانده بود. یراه

 اش برداشتم و گفتم:را از شانه دستم

 ن؟یسالم دکتر، اومد -

گرفت  میهاچشم از دست عیارغوان فرود آمده بود متمرکز شد اما سر یکه از شانه یدست یرو

 و گفت:

 شده؟ یچ -

 برسونمش تا اتاقش. دی. فقط بادیآرومه. نگران نباش یهمه چ -

 تکان دادن سرش بود. پاسخش،

 یسپردم. که چهارچشم یزیراه به خانم عز یاورا رساندم و باق یپرستار ستگاهیا کینزد تا

 در آرامش به سر ببرد. یکند تا بتواند لحظات قیبه او تزر یمراقبش باشد. مسکن

صرف وقت با  ی، آن روز را برانداشتم شگاهیدر آسا یساق دستم انداختم. کار یرا رو کاپشنم

 .رمیفاصله بگ شگاهیآسا یهم از رنج وخستگ یگرفته بودم تا کم یمرخص ایمیمادر و ک

 .آمدیم شگاهیبود که به آسا یسختش، روز اول یماریب یهم پس از ط فیبودم. دکتر شر مردد

 م.نرو دارشیبا او، باخودم کلنجار رفتم. هرچه کردم نتوانستم به د دارید یبرا
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 به در وارد کردم. یاسمت اتاقش رفتم. تقه به

 بود. شیهاقاب عکس دنیدرحال چ زش،یم پشت

 اشیتیریمد زیم یکوچک و بزرگش را رو یهاپشت سرش را نگاه کند، قاب عکس آنکهیب

 خاطره بود! زینبود، م تیریمد زیم گری. دکردیجا مبهجا

آن قاب  یقرار داده بود. گمانم، برا یصندل یروکه هنوز در جلد بود هم  ،ییقاب عکس دوتا کی

 .کردیجاباز م دیجد

 .زننیبود. همه دارن راجع به تو حرف م یکارت امروز عال -

 به جلو برداشتم و خونسردانه گفتم: یقدم

 .شتریب یدارهایفقط قلقش دستم اومده. به خاطر د -

 به سرعت بحث را عوض کردم. و

 ن؟یسم. بهتراومده بودم حال شمارو بپر -

 بودند. یچه کسان ریتصو یخانه یچوب یهابود. آن قاب دشیبه قاب عکس جد چشمم

 را صاف کرد. شیصدا دکتر،

 ،یانتظار داشته باش دینبا گهیکه د یشیم ریپ یکامل خوب نشدم. راستش... وقت یبهترم. ول -

 .یجوون سرحال باش هیمثل 

 گفت: امدهیکش یهادرچشم رهیخداد و  رونیبه سمتم بازگشت. نفسش را ب سپس

 .کنمی. درست مثل من، بلندپرواز. بهت افتخار میندازیم هامیجوون ادیتو من رو  -

رد و بدل شود. تنها، هنگام  نمانینبود که ب یانداختم و تشکر کردم. حرف نییرا از شرم پا سرم

 را چک کنم! دشیقاب عکس جد یبعد داریرفتن به خاطر سپردم در د رونیب

 قمیبودند و تشو ریختم نشد. همه ازکارم متح فیآن روز فقط به دکترشر دها،یو تمج فیتعر

 .کردندیم

 شده بود.  دینابسامان ارغوان، آن روزها تشد اوضاع

در از اتاقش  یصدا دنیباشن ایمیآمده، به خانه بازگشتم. بالفاصله ک شیاز اتفاقات پ سرمست

رنگش دور گردنش را پوشانده  ییکوتاه خرما ی. موهاستادیا میروروبه زدهجانیآمد. ه رونیب

 بودند.
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 شد؟ یداداش چ -

 آرام گفتم: ییزمان باصداکنم و هم رونیرا از پا ب میهاگرفتم تا کفش واریرا به د دستم

 ! چه خبرته؟سیه -

 قبل پاسخ داد: یدرجه صدا باهمان

 مگه؟ هیچ -

 شدم. ایمیک کیرا به پا کردم و نزد یروفرش ییدمپا

 چه خبر شده. کنهیفکر م کنهیهول م شنوهیوقت م هیمامان  -

 را آرام و لحنش را کشدار کرد و گفت: شیصدا پس،

 خب حاال چه خبر بود؟ -

رنگش  یدخترانه و آن دو چشم درشت عسل یمایخم شدم تا درست مقابل صورتم مقابل س یکم

 .ردیقرار بگ

 گفتم: یبه آهستگ سپس

 حالش خوبه! -

 هم مهم شده بود. ایمیک یکرده بود، برا دایپ تیمن اولو یطور که براهمان وان،ارغ

از من پنهان بود اما حواسم کامال  الشانیکه به خ شدیم ایمیمادر و ک انیم ییهاپچشام، پچ زیسرم

 ...ماندندیکه مسکوت م ییهاشان بود. حرفناگفته یهاها و حرفجمع ابرو باال انداختن

*** 

که درحال مرتب کردن  دمید نهییاتاق رختکن، بهزاد را در اتاق مقابل ا یز کردن درب چوببا با

 بود. راهنشیپ

 گفتم: یمیباالانداختم و باشوق مال ییابرو

 به! آقابهزاد. -

 . باهمان لحن خودم پاسخ داد:دیبه سمتم چرخ ز،ین اون

 به! دکترقهرمان. -
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 یسالم و احوال پرس یو دستان الغر بهزاد برا من دهیکش یهاکردم و سپس دست یاخنده تک

 خورد. وندیدرهم پ

پا انداخت و به  یکنار در منتظر من نشست. پا رو یصندل یکه کارش تمام شده بود، رو بهزاد

 .کردمیآن را به تن م نهیآورده بودم و مقابل آ رونیب امیکه رپوشم را از کمد فلز ستیمن نگر

 مکث گفت: یبا کم سپس

 کرده؟ رییتغ یرفتار ارغوان کم یکنیفکر نم ،ایک -

به سمت باال  امیپرپشت و مشک یو موها آوردمیم رونیب بیرا از ج امیبیکه شانه ج درحال

 گفتم: دم،یکشیم

 مثال؟ یرییچه تغ -

 .گردهی! انگار... انگار داره برمستین یبهبودش خبر یهااز نشونه -

 :دمیپرس کردمیبه خود نگاه م نهیکه در آ یدرحال

 منظورته؟ یاز ک یعنی -

 باال انداخت. یاشانه

 ییهاحدس هی... نه؟ منکه گهید شهیم یاداشت. ده هفته یاز همون روز که قصد خودکش بایتقر -

 ...زنمیم

 .دمیبرداشتم و به سمت بهزاد چرخ نهیاز آ چشم

 رنگش انداختم. یمشک یهاو چشم رهیبه پوست ت ینگاه

 ؟یزنیم ییچه حدسا ه؟یمنظورت چ ،یباهاش نداشتم... ول یاهتاز دارید -

 برخاست. یصندل یرو از

 .یخودت حلش کن دمیم حیحاال بهتره نگم. ترج -

 یگرید یهادور شده و به دوردست یارغوان کم یایحواسم از دن کنمیفکر فرو رفتم. اعتراف م به

 افتاده بود.

کم داشت رنگ . زمستان هم کمگذشتیم یاهشده بود، شش م شگاهیکه وارد آسا یروز از

 .داشتیرا از شهر برم دشیو تور سف باختیم
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تر و آرام شیبهبود را از خود نشان داد. رفتارها یهاورودش نشانه یاز همان ابتدا ارغوان،

اش حکم ناعادالنه امیریخارج شده بودم و درگ شیاز فکر مداوا گریشده بود. من د تریمنتطق

 بود.

وخم حوادث راهش را  چیارغوان سبز کنم. اما بهار او در پ یداشتم زمستان را با بهبود ستدو

 شد... یگم کرده بود و غزل خوان دور و دورتر م

 بود. مارانیی یخوردن قرص و سپس غذا نوبت

 لیبود تحو ستاهیا شانیروکه روبه یهارا از پرستارقرص یکییکیبودند.  دهیصف کش همه

 نییقرار داده و سرش را پا شیهاصف بود. دو دستش را کنار چشم یهاانهیارغوان م. گرفتندیم

 .اوردیرا تاب ب هیلباس بق ینگه داشته بود که مبادا رنگ آب

 .کردینم تیاورا اذ یجمع نشسته بود و رنگ آب انیدرم یبه آسودگ ترشیدارم، پ ادی اما

 طرب بود.و مض کردیباترس و لرز، اطرافش را نگاه م یگاه

 .دیرس شیکوتاه شد و او به ابتدا صف

 ارغوان را به سمتش گرفت. یهاقرص پرستار،

 .دیدراز شدن. دست پرستار به سمتش، ارغوان ترس با

 پرستار مواجه شد. تیاز او فاصله گرفت. بالفاصله هم با شکا یکوتاه غیباج

 ؟یکشیم یغیچته؟ چرا ج -

 .کردیعقب گرد م ارغوان،

 .ریت رو بگقرص ایب -

 و لرزان ارغوان بلند شد. یشاک یصدا

 ؟یمنو بکش یخوای! می. قاتل! عوضخورمینم نویمن ا -

موجب  نیافتادند. هم نیزم یها از دستش رودست پرستار وارد کرد، قرص ریکه ز یابا ضربه و

 پرستار شد. تیعصبان

 تر از آن شود و دخالت کردم.ندادم جو ناآرام اجازه

 روبه ارغوان گفتم: ت،یاز عصبان یعار یی. باصداشدم کینزد

 ارغوان. بس کن. هیخب! کاف لهیخب، خ لهیخ -
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به سمت پرستار حمله کند. پس مجبور شدم با دستان پرقدرتم،  خواستیبود و م شانیپر

 انجام دهد. یتا مانع آن شوم که کار رمیرا در چنگ بگ فشیبازوانش ضع

خالص کند  شیبازوها یخود را از فشار دستانم رو شیتمام قوا . دوست داشت باکردیتقال م اما

خود را از بند دستانم رها سازد. اما،توانش را نداشت و  لغزد،یم ادیکه از دستان ص یو چون ماه

 .شدیم دهیبه سمت عقب کش زیروبه عقب من اوت یهابا قدم

 آنکه در گوشش نجوا کردم: تا

 !ییدوتا. میبر نجایاز ا ایآروم باش! ب -

 تقال نکرد. گری. دستادیا

بود به  انمانیکه م یکوتاه ی. او سر چرخاند و با فاصله دمیگوشش کنار کش کیرا از نزد سرم

رنگش و  یفشار دستانم را کم کردم. چشمان درشت و مشک یشد. به آرام رهیخ میهاچشم

مجال پلک زدن من  یهابه چشم کرد،یم یکه تار به تارش چون پرطاووس طناز ییهامژه

 .دادینم

 گرفت. انیصف جر انیتر، حرکت مآن طرف یکم

اتاقش، اورا به سمت همان تراس بردم که اغلب  یهم ارغوان را از آن جو خارج کردم.به جا من

 .رفتمیبه آنجا م ییاوقات، تنها

 ینایپا یهانفس ی. هوا هم، هوامی. به کل باغ اشراف داشتمیستادیدر تراس ا ییدوتا یوقت

 یو از شاخه درخت، رو شدندیها آب مبه عمرش مانده بود. برف ماهکیزمستان بود. کمتر از 

درخت پرواز  یاز رو یآفتاب مهین یها درهوا.گنجشکدیوزیهم م یمی. نسکردندیسقوط م نیزم

 زمستان، کامل بود. ی... سمفونکردندیم

 ارغوان آشفته را آرام کرده بود. یآن لحظه، حت آرامش

 میبود ستادهینقطه ا کیبا آنکه در  شد،یباعث م مانیپشت سرش بودم و اختالف قد درست

 نکند. جادیمن ا دنید یبرا یمانع

 بود گفتم: ستادهیباغ ا یطور که پشتش به من بود و به تماشاآرام، همان یبالحن

 ؟یچرا بااون خانم پرستار اون رفتار رو کرد -

 شد. نهیبه سـ*ـ دست
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 من رو بکشه! خواستیچون م -

از فرق باز  یشده بود. تنها اندک دهیجلو کش یشانیپ کیتا نزد دشیبازگشت، شال سف سپس

 بود. انیشال، نما ریاش از زشده

 .دادیاش را دو چندان نشان مچهره تیاش معصومگل انداخته دیشال درکنار پوست سف یدیسف

 شد. رهیام خبه چهره ملتمسانه

 ؟یحداقل سلولم رو عوض کن ای ؟یبد یندانت فرارمن رو از ز شهیم -

 .میبازگشته بود شیشدم. به چندماه پ کالفه

 بان شده بودم!و من زندان یدوبازه زندان، او زندان جاآن

 در چشمانش پاسخ دادم: رهیقاطعانه، خ یبالحن

 دکترم. هیمن فقط  -

 .کردیآن را درک م کاش

تراس را  یمیبودم... تنها توانستم در قد دیهستم. من ناامبانش تکرار کرد که من زندان دوباره

 :میباز کنم و بگو

 اتاقت! یبرگرد دیهوا سرده. با -

 ... چه بر سر ارغوان آمده بود؟ گفتیدرست م بهزاد

فرصت،  نی. دراولآوردمیکه شده سردرم یباهرترفند دیدست بگذارم. با یدست رو توانستمینم

 رفتم. دارشیمجدد به د

کمربندم  کیَآن را داخل شلوار کتانم گذاشته بودم. سَ یرنگم به تن کرده و انتها یآب راهنیپ

وارد اتاقش شدم،  یها رپوشم را باز گذاشتم. وقت. از عمد، دکمهکردیم ییخودنما امیچرم مشک

 باز شدن در بازگشت. یکرده بود. باصدا رونیاش را از پنجره بارغوان سر و شانه

 پاسخش را گرفت. زیداد و دوستانه ن یکوتاه سالم

 کنار تخت رفته و نشستم. یسمت صندل به

 :دمیانداختم و پرس میپا یرو پا

 ؟یکردیچکار م -

 من کنان جواب داد:باال انداخت و من یاشانه
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 ...یچیه -

 بود. نگاهش کردم و دست به زدم. ستادهیا چنانهم

 طوره؟خب، امروز حالت چه -

 فکر کرد و گفت: ی. اندکدستپاچه بود یکم

 .ستمی. راحت نکننیاتاق همه بد نگاهم م نی. تو استمیخوب ن -

 چرخاندم و پرسشگرانه گفتم: چشم

 همه؟! -

 .ترسمیآره، ازشون م -

 نداشت. یادهیاما فا ستیجز من و او در آن اتاق ن یشوم که کس آورادی خواستمیم

غلتان شده بود. آن  یدهایرنگش، پر از مروار دیسف یشد. دو گو کیپنجره فاصله گرفته و نزد از

 .کردیمرا مچاله م یقل سیخ یهاچشم

 تخت نشست. یمقابلم، لبه سپس

 گرفته بود، گفت: نییکه پا یو سر شیدرون صدا بابغض

 کن. یزندان گهیاتاق د هی یفقط من رو تو . فقط،خوامیازت نم یچیه گهیمن، د -

 .گذاشتینم میتن براپراز اشکش، توان نه گف چشم

 چیاما چرا ه کردی. متوجه بودم که به دقت مرا نگاه مدیکش اشیشانیپ یدستش را رو چندمرتبه

 داد؟یبه رنگ لباسم نشان نم یواکنش

 رقابلی. او غدادمینگاهش کردم. الزم بود به درخواستش پاسخ م امدهیو کش زیر یهاباچشم

گنگ ونامفهومش  یعلت کارها شیهادرخواست یاز رو توانستمیم دیشده بود، شا ینیبشیپ

 را متوجه شوم.

 و به سرعت پاسخ دادم: ناباورانه

 باشه! -

 ...دیاش دوبه چهره ی. خوشحالجاخورد

 رونیژاکت از آن ب کیاتاق رفت و  نییپا ی. به سمت کمد فلزدیپر نیتخت پا یسرعت از رو به

 و گفت: ستادیا جا کنار درو به تن کرد. سپس، همان دهیکش
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 م؟یبر -

 برخاستم. یصندل یاز رو یاخنده باتک

 اتاق برات آماده کنن. هی گمیامروز م نیهم یاالن نه. ول -

 نگفت. چیهام زل زد و هاش باعث سکوتش شد. به چشمکور شده ذوق

مشغول صحبت  یزیرفتم. خانم عز یپرستار ستگاهیرفتن از اتاق، به ا رونیپس از ب بالفاصله،

رنگ  یآب یهی. سادیزدم. نزد من رس شیاز پرستاران بود. طاقت صبر کردن نداشتم،صدا یکیا ب

 صورتش را پوشانده بود. یهایاز افتادگ یاش کمگونه ظیغل شیپلکش و آرا یباال

 بله دکتر؟ -

 سر بلند کنم، گفتم: آنکهیکه مشغول نوشتن بودم. ب طورهمان

 .دیبد رییها تغپله یرووبهلطفا اتاق ارغوان رو به اتاق ر -

 نگاهم کرد. متعجب

دائم بهش سر بزنم. اگر اونجا باشه حواسم ازش  دیاست و من با ژهیو ماریدکتر... اون ب یول -

 .شهیپرت م

 را بلند نکردم. تنها مردمک چشمانم را باال آوردم و گفتم: سرم

 !دیدائم بهش سر بزن ستیالزم ن -

 .دیبرگه خز یدوباره چشمم رو و

 بحث را ادامه داد و گفت: او

 م؟یها نزارچند تخته یتو هیخب چرا اتاقش رو با بق -

 . پس پاسخش را دادم:شدیتر محساس کردمیشده بود. اگر مقاومت م کنجکاو

خوردن قرص چه کار  یامروز برا دیدونیرو تحمل کنه. حتما م یجمع و شلوغ تونهیاون هنوز نم -

االن که حالش بهتره  دونمیبود و صالح نم نجایهست که ا یاول یروزها رادآویکرده! اون اتاق هم 

 همون اتاق بمونه! یتو

 آنجارا ترک کردم. زیگفت و من ن یقاطعم، اورا قانع کرد. چشم لحن

ارغوان انجام  یبود. تنها دوست داشتم آن کار را برا یسازبهانه میحرف ها دانستمیم خوب

 دهم. 
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 بودند. ستادهیت در ادرست پش ایمیو ک مادر

وژاکت  دهیجلو کش یشانیپ کیرا تا نزد اشیمشک یبلندش را به تن کرده، روسر یمانتو مادر،

کاپشن  بیدستش را در ج ایمیمانتو به تن کرده بود. درکنارش، ک یوبلندش راهم رو یمشک

 را بپوشد. شیهافرو بـرده و منتظر مادر بود، تا کفش اشیپف

 برداشتم و متعجب گفتم: در یرا از رو دیکل

 ن؟یریم ییسالم! جا -

را پوشانده بود.  شیسر گذاشته و کاله ابروها یرو ینیتزئ اشیبود، کاله زمستان ستادهیا ایمیک

 را نازک کرد. شیهازد و چشم یلبخند زیآمطنتیش

 گفت: توجهیو ب دیرا پوش شیهاکفش مادر

 .ییخونه خانم رضا میریسر م هیسالم،  -

 نگاهش کردم و گفتم: شگرانهپرس

 ؟ییخانم رضا -

 تا عبور کند گفت: زدیدر کنار م یکه مرا از جلو طورهمان

 .استیمیآره، دخترش دوست ک -

 متعجب بود. یکم نیهم یدوستانه نداشت. برا یمعموال عادت به رفت وآمدها مادر

 برسونمتون؟ نیخوایم -

 ...ایب ایمی. کمیرینه مادر، خودمون م -

 زیآم طنتیکه سرش را دوباره از در وارد خانه کرد و ش دینکش یرفت. اما طول رونیاز در ب ایمیک

 گفت:

 .میایغذا رو بزار تا ما ب -

 خواست به سرعت آنجا را ترک کند که گفتم: و

 ن؟یریکجا م ه؟یچ هی... قضسایواسایوا -

 زد و گفت: یپهن لبخند

 !یفهم یخودت بعدا م -

 رفت... و
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استراحت  یباال انداختم و در را بستم. آنقدر خسته بودم که فقط راه اتاق را برا یاشانه لایخیب

 گرفتم. شیپ

 کرد و با کوچش، طراوت بهار را زمزمه کرد. زانیرا از کوله آو لشیسرما و قند زمستان،

 دایپ نیتماسم با مع نیو آخر امیپ نی. آخرگشتمیتر شده بود. داشتم تلفن همراه را مگرم هوا

را  یکردنش نداشتم. من، بهزاد دایپ یبرا یلیاورا گم کرده بودم و م هاینبود. درروزمرگ

 .بردیام را سر محوصله شیهاتیحیکه دائم بانص نیکه مشوقم باشد. نه مع خواستمیم

 .زدمیقدم م شگاهیآسا یپشت اطیکار، در ح یهایروز، رها از خستگ آن

آن  یهایو کم حوصلگ هایان بر دوشم گذاشته بود، علت خستگکه پرونده ارغو یبار د،یشا

 بود. میروزها

افتاده و از نظر دو افتاده بود را  دیچند درخت ب یالکه البه یمکتینشستم. ن یدنج و پرت یگوشه

 شگاهیساختمان آسا یهاباز کردم. به پنجره مکتین یپشت یکردم. نشستم و دستانم را رو دایپ

 بود. یداستان یایها گوم از آن پنجره. هرکداستمینگر

 .دمیکش رونیب بیاز درون ج گارینخ س کیبردم.  راهنمیپ بیبه سمت ج دست

 .کردمیم یاحساس دلتنگ شیتجربه کرده بودم. برا یرا در اوج نوجوان گاریبار س نیآنکه آخر با

 تواندیم گاریس آن روزها، کردمی... گمان مستیخال دایشد یزیوجود چ کردمیاحساس م یگاه

 ام کند.روح خسته قیآرامش را تزر

که ته  عیکردم. آنچنان سر میهاهیدودش را وارد ر قینفس عم کی. با دمیرا به آتش کش آن

 به جا ماند. گاریسوخت و خاکستر ته س یبه سرعت با آتش کوچک و سرخ گاریس

 ی. با تکان کوچککردمیخارج م میهاهیزمان که دودش را از رجدا کرده، هم میهارا از لب گاریس

 .ختمیر نیرا بر زم گاریکه به دستم دادم، ته س

عادت کنم. اما،  خواستمیعادت نداشتم و نم گاریگزگز کرد. به س میته گلو ظشیدود تلخ و غل از

 کرده بود... دایخود پ یبرا یمسکن خوب فیدکتر شر

به آن  یگریبردم تا پک د میهاسمت لببود. آن را به  یانیم یدهیدو انگشت کش انیم گار،یس

 اش را به من نداد.تلفنم اجازه یبزنم که صدا

 بود! یپک هم کاف هیهمون  ا،یک الیخیلب گفتم: ب ریناکام انداختم و ز گاریبه س ینگاه
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 تلفن را پاسخ دادم. نیزم یانداختنش رو با

 پر از شوق گفت: یبا لحن ایمیک

 .اخونهیشب زودب گهیالو داداش، سالم. مامان م -

 سالم. چه خبره؟ کیعل -

 .ستین یخبر -

 بازگشتم. نزد ارغوان... شگاهیگفتم وبا قطع کردن تلفن، به داخل آسا یانگرفتم. باشه یجد

را  رونیب یگرم و امن داخل، طوفان و سرما یبه پنجره انداختم. فضا ینگاه م،یهاحرف انیم»

 درانتظارم بود... اسمن،ی. کردمیزودتر تمامش م دیشده بود. با دی. اما برف شددادینشن نم

به ارغوان  نکهیهمسرتون از ا ،یعنیداشته؟  یریتاث دتونیجد یشخص یزندگ یرو هیقض نیا -

 ناراحت نشده؟ د،یکنیفکر م

 .ستمینگر دیکه سوال را پرس یاز پنجره برداشتم. به دختر چشم

 . «ست؟ین گهیکه د یحسادت به کس -

در، خواب را از سرم  یکه صدا رفتمیه گرم شده بود و داشتم به خواب ناز فرو متاز میهاچشم

 پراند.

 که گفت: دمیرا شن ایمیپرذوق ک یصدا

 ناز و خانومه؟ یلیگفتم خ یدیمامان د یوا -

 .شنوهیحاال م واشی! سیه -

 .گهید میبهش بگ دیبشنوه با -

 .زنمیخودم آخرشب باهاش حرف م -

 یصدا یکه از گرسنگ یرفتم درحال رونی. خسته و کسل، از اتاق بآوردمیدرنمسر شانیهاحرف از

 شکمم درآمده بود.

 شام را ترک کرد. زیبا اشاره مادر م ایمیکه غذا آماده شد و پس از خوردن غذا ک دینکش یطول

خاتمه  امیبه خستگ قتیمبهم آن روزشان خسته شده بودم. اما مادر، با گفتن حق یرفتارها از

 اد.د
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 یقدم شدم. بالحن شیپ آورد،یاما آن را به زبان نم چرخدیحرف در دهان مادر م دمید یوقت

 :دمیآرام، پرس

 مامان؟ یبگ یخوایم یزیچ -

 کرد و گفت: منمن

 بهت بزنم. یحرف هی دی... قبلش بایآره. ول -

م تا نشان دهم برد ترکیصورتم را نزد یقرار دادم و کم یغذاخور یاشهیش زیرا لبه م آرنجم

 دارم. شیهارا به حرف یدقت و توجه کاف

 گفتیهم به من م شهی. هممیفتیب ینبود ما به خاطرش از زندگ یراض وقتچی. پدرت هایک نیبب -

 نبودم... یروز هیاگر 

 انداخت. نییمجال ادامه دادن به او نداد. سرش را پا بغض،

 یاش قرار دادم و با تکان کوچکروک و زنانهدستان چ یام را روتکان داد. دستان مردانه یسر

 به دستش گفتم:

 مامان؟ آروم باش... -

اشک اورا نداشتم. از همان لحظه خود را آماده کردم تا حرفش را هرچه باشد  دنیطاقت ند اصال

 اورا نداشت. ختنیارزش اشک ر زیچچی. هرمیبپذ

 خودش آمد. به

از  دیکامال بسته بود نگاه کردم. چندتار سفرنگ را که از عقب  رهیت یرنگ کرده یموها

 بسته شده بود. شیتارها هیرشد کرده بود و با بق اشیشانیپ

 اش شدم.گود افتاده یهابه چشم رهیخ

باعرضه است.  ایک گفتیم شهیباال بزنه. هم نیدوست داشت زودتر برات آست یلیپدرت، خ -

 ...یاشت خودش عروسش رو انتخاب کنه ولاداره کنه. دوست داشت... دوست د شویزندگ تونهیم

 .دیکش یقیعم نفس

 فرصت نشد. یول -

 نگفتم. یزیبه ماجرا بـرده بودم. اما چ یپ
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 ایمیکه چه قدر دوست داشت. تورو، ک یدونیپدرت چندبار قسمم داد. که حواسم به تو باشه. م -

 رو...

. من هم با آنکه ترسدیشم م. از واکندیسخت بود که اصل ماجرا را بگو شیزدم. برا یلبخند

 لب نشاندم. یخوشحال کردنش، رو یبرا ینداشتم، لبخند یقلب تیرضا

 من دلگرم شده و ادامه داد: یبالبخند ساختگ مادر

 یبرا می. اجازه هم خواستدنشید می. ماهم امروز رفتهیکالسهم ایمیخواهرش با ک ه،یدختر خوب -

 تو... تی... فقط مونده رضایخواستگار

 انداختم. نییپا سر

 ...کهیسالگرد بابا نزد یول -

سال گذشته... من  کی یهست. ول زایچ نیحواسم به ا شتری! مطمئنا من بهیخواستگار هیفقط  -

 به فکر شماها باشم. دیمادرم با هی

پاسخ  کیمادر منتظر  دانمی. دوست داشتم بحث را تمام کنم اما مکردمیرا درک م تشیحساس

 بود.

 بعد. یهفته مشیکار دارم. بنداز یهفته کم نیا یلباشه، و -

 .ندازمیماجرا را عقب ب خواستمینداشتم. تنها م یکارچیه

 خود را گرفت. حرفیتکان داد و پ یسر مادر

 .زارمیهفته بعد باهاشون قرار م یبرا زنمیباشه، پس من زنگ م -

 سمت اتاق رفتم.و به  دمیکش یبلند شدم. پوف بلند زیتکان داد. از پشت م یسر

 رساند. خواستمیکه نم یبعد، زمان به سرعت خودش را به قسمت یهفته اما

مادرم  یبه واسطه فیبود... دکتر شر4انداختم.  ینگاه امی. ساعت مچزدمیقدم م شگاهیآسا در

 بروم. شگاهیزودتر از آسا یکم دیخبر داشت که آن روز با

 !شد؟یمن باخبر م یزندگ اتیجزئ از تمام دی. چرا دکتر باشدمینم متوجه

 ارغوان افتاد. دیکردم تا به خانه بروم. نگاهم، به اتاق جد ضیرا تعو میهااز آنکه لباس پس

 . به سمت اتاقش رفتم.دمیرسیم ریهم د یمهم نبود اگر کم میبرا

 .گشتیو باز م رفتی. مضطرب اتاق کوچک را منمیاورا بب توانستمیاتاق م بازمهیدر ن یال از
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 .دانستمیبودم! اما علتش را نم نگران

 نهادم. رونیب شگاهیاز در آسا پا

دل مادرم به.دلدمیدیبار آنهارا م نینخست ینشسته بودم که برا یکس یو رغبت، درخانه لیمیب

 .کردمیسپرده بودم اگرنه، آن جارا ترک م

خته بود و کالم و رفتارم را چشم به من دو ینشسته بودم که با وسواس و کنجکاو یپدر مقابل

 نظر داشت. ریز

مبل قرار داده  یهادسته یپا انداخته و دستانش را رو یپدرخوانده، پا رو لمیف ینویآلپاچ چون

 صحبت را بامن گرفت. یکه منتظرم بود. پ ییبود. هرگاه رد نگاهم که بر او افتاد گو

 د؟یکنیکار م شگاهیآسا یتو نیفرمود یدیام یآقا -

 نفس سرباال گرفتم.به تمادبااع

 بله! -

 تکان داد و گفت: یسر

 خانواده متمول بزرگ شده؟ هی یکه تو یبچرخون یکس یرو برا ویزندگ یبتون یکنیو فکر م -

 .دیمان دوحرف انیم مادر،

 باجربزه وخانواده دوسته. یلی. پسرمن خییرضا یالبته آقا -

 زینبود آن حرف را ن لیدر آن لحظه باب م زیچچیه نبودم. یراض دادیمن پاسخ م یبه جا نکهیا از

 مسئله گذاشتم. نیهم یپا

بدست وارد سالن  یچا ینیس کیو  یبودم. باسالم دهیکه هرگز اورا ند یآن لحظه، دختر در

به  دنیاو را تارس نیبا پارکت زم دیکه پوش یمشک یهابرخورد صندل یشد. صدا ییرایپذ

 بدرقه کرد. میآن نشسته بود یودند و روب دهیکه دورتا دور چ ییهامبل

 زده بود. رونیاز شال ب زش،یفر ر یموها

 گرفت. نییرا پا یچا ینیمن شد. س کینزد

 هماهنگ بود. شیرنگش، بارنگ موها یاقهوه زیر یهاافتاد. چشم اشدهیبه صورت کش نگاهم

 قرار دادم و تشکر کردم. یعسل یبرداشتم. رو یچا یوانیل

 و چشمانش بود. یکه در نگاه اول به چشمم آمد موها یزیش نداشتم. تنها چبه صورت یدقت
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 نشست. میروروبه یمبل یرو یچا ینیپس از چرخاندن س دختر،

 .کردمیسر م حوصلهیپچ و من بو دوستش مشغول پچ ایمیها مشغول صحبت، کخانم یسمت از

مادرم  یبر آن شد با عروس فرضنداشتم تا آنکه قرار  دنشیبه نوش یلیسرد شده بود و م میچا

 کنم. یبروم تا بااو صحبت یبه اتاق

 که پدر عروس افتخار صحبت با دخترش را به من داده بود. البته

 غبغب انداخت و گفت: هی یباد

 .دیاتاق باهم صحبت کن یتو دیبر دیتونیاگر دخترم دلش بخواد، م -

 رم دلش بخواهد؟!اگر دخت گفتیآن مجلس به دل من نبود و او م زیچچیه

 شده بود گفتم: دارحهیکه جر یباغرور

 !ییباشن جناب رضا لیدوطرف ما دیالبته با -

 .دیلبش را گز مادر

 برمن انداخت و گفت: نییاز باال به پا ینگاه

 .دینشستینم نجای! وگرنه اشتریب دمیهست. شا لتونیالبته که شما باب م -

 لب باز کرد: ییرضا خانم

 اهشا...آقامحمد! خو -

 او کردم. روبه

 حرفشون رو بزنن! دیاجازه بد یینه خانم رضا -

هستن که جلوتون نشستند.  ییخانوادم کسا شگاهم،یآسا هی! من پزشک ییرضا یآقا دینیبب

کنم. اگر هم االن  یام زندگخانواده نیهم شیو پ شگاهیاون آسا یهم قصد دارم تو شهیتاهم

 به خاطر مادرمه. نجاهستمیا

 لم داده بود برخاست. شیکه رو یمبل یاز رو باخشم

 دم؟یمثل تو م ییالقبا هیمن دخترم رو به جوون  ؟یکه هست یتو فکر کرد -

 مبل بلند شدم اما مخاطبم را مادرم قرار دادم و گفتم: یخودش، از رو مثل

 

 .میبر دیمامان جان لطفا آماده ش -
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شود. دخترانش هم سکوت کرده بودند  تریدرتب و تاب شوهرش بود که مبادا عصب ییرضا خانم

 و هنوز مبهوت بودند.

و دستش را در دستان مادر قفل  ستادیدرست کنارش ا دیکه اوضاع را د ایمیبلند شد و ک مادر

 کرد.

 

 بلندشد. ییرضا یآقا یصدا

 که دستش را روبه در نشانه گرفته بود گفت: یدرحال

 ...رونیآره خانوم! بفرما، بفرما ب -

 پچ کرد:گوشش پچ ریز همسرش

 توروخدا بس کن محمد! -

 گوش مادر خواند: ریآهسته زسپس آهسته و

 ...یدیخانم ام دیتوروخدا ببخش -

 کردیرا تماشا م یبود و مضطرب تنها آشوب ناگهان دهیبه آن دختر که ابرو درهم کش ینگاه

 زدم. رونیاز خانه ب یگریحرف د چیهیانداختم و ب

 در را باز کردم. موتی. با ررفتیم نیاخته بود و به سمت ماشاند نییسر پا مادر

 :گفتیم ایمیو به ک دیکوبیم شیپا یرو مادر

 شد؟ خدامنو مرگ بده! یزیچه آبرو ر یدید ؟یدید -

 گفتم: تیباعصبان

 د؟یمن دنبال زن باش یاز شما خواست برا یکه خدا منو مرگ بده مادر من؟ اصال ک یچ یعنی -

 م؟یرو تحمل کن شوننیینگاه باال به پا میمجبور باش دی! چرا بایاخانواده نیمچه هیاونم از 

 گفت: باناراحت

 ا؟یک یبود کرد یچه کار نیا -

 گفت: تیعصبان یغرولند کرد و باچاشن ایمیک

 دلش خواست گفت؟ یاون باباهه هرچ یدیمگه چکار کرد؟ ند ایمامان ک -

 سرتکان داد. مادر
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بودم.  ی. عصبکردمیبلند و پرخاش صحبت م یبود که با مادرم، باصدا یامرتبه نیشب اول آن

پدال گاز  یرا خانه رساندم، پا رو ایمیتمام راه تا خانه راسکوت کرده بودم. پس از آنکه مادر و ک

 فشردم. 

خواستم به  یپا گذاشتم. نم ریکرد. شهر را ز یشب آرامم م یبهار و نم زده  یدر هوا یرانندگ

 رفتن نداشتم. یهم برا ییگردم اما جا خانه باز

 

پررنگ شده بود که  یبه قدر انمانیم یاما فاصله  رمیتماس بگ نیخواستم بامع یمرتبه ا چند

 !ندازمیرو ن نیبروم اما به مع شگاهیدادم شب را به آسا حیترج

 کج کردم. شگاهیرو چرخاندم و راهم را به سمت آسا فرمان

 بود.گذشته 2شب بود. از یها مهین

 دهینم زده و خلوت شن ابانیبود که در خ ییتنها صدا رشیدزدگ یصدا ن،یماش موتیر بافشردن

 برداشتم. شگاهیشد. قدم به سمت آسا یم

صداها  نیتر زیشد ر ی. سکوت مطلق باعث مدمیشن ییمحض وارد شدنم به محوطه، صدا به

 شد! داریمن ب دنیرس باز کرده بود اما خودش هم با میشود. نگهبان در را برا دهیشن

 یکیدر آن تار دیچک یکه م یکه برهمه جا نشسته بود و قطرات دانه به دانه ا یو نم یشرج یهرا

 شد. یبود که احساس م یزیشب تنها چ

درخت مرا وادار کرد که با قدم  کیصدا، از پشت  کی دنیقدم جلو تر رفتم اما بازهم شن چند

 آهسته به سمت درخت بروم. یها

به سمت درخت  اطیگذاشتم و با احت یو سبز م سیچمن خ یام را رو یمشک یکفش ها آهسته،

درخت، مرا  یاز آن سو یشخص ینفس نفس زدن ها یداشتم. صدا یبزرگ و تنومند گام بر م

 .اورمیدر ب هیمبهوت کرد. اما همچنان مصر بودم که سر از قض

 یگردنم فرود آمد، به طور یروسفت از پشت باضرب  یبه درخت که شدم، ناگهان جسم کینزد

گردنم گذاشتم. اما تا پشت سرم را نگاه کنم. دوان دوان ازمن  یدست رو یآخ بلند یکه با صدا

 شد که دنبالش نکنم. یفاصله گرفت. درد گردنم، باعث نم
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از من دور نشده بود که با سرعت به او  شتریاما نه به سرعت من. هنوز چند گام ب دیدو یم تند

تمرکزم را  دادیدسش در دستم بود اما درد گردنم اجازه نم گریچنگ زدم. د شیو به بازو دمیرس

 بر او بگذارم.

آهسته صحبت کند تا آشوب به پا نشود، مدام  یداشت با صدا یکرد. هم چنان که سع یم تقال

 گفت: یم

 بزار برم. یولم کن، ولم کن لعنت -

 در دست من بود. شیبه من بود اما بازو پشت

و اورا به سمت  رمیکرد، مجبور شدم با هر دو دستم بازوانش را محکم بگ یمرا عصب شیها قالت

 خود بازگردانم.

 دنیاورا بازگرداندم، با د یخواست دستش را از دستانم خارج کند. وقت یتمام توانش، م اوبا

 چهره اش، مبهوت شدم!

 یکه مانند شب م اهید و سشد. آن دو چشم گر رهیام خ دهیکش یترسان، به چشم ها زیاون

 چشمان اغواگر ارغوان بود! د،یدرخش

 را دوباره شروع کرد. شیترس نفسش بند آمده بود. اما تقال ها از

 ... ولم کن.یولم کن لعنت -

دستش را از دستان من مبهون  یکرد که توانست لحظه ا یو تقال م یبا تمام جانش نا آرام آنقد

 بکشد. رونیب

که از دستانم جدا کرده بود را به سرعت و با خشم  یبود. دست یکاف گریبهت و تعجب د اما

او  ایشدم. گو رهیزده بود به او خ رونیکه از شدت تعجب ب یبه چنگ آوردم با چشمان یشتریب

 چشمان پرخشمم ساکت شد. دنیبا د یبود. لحظه ا دهیازمن ند یعصب یچنان چهره  چوقتیه

 ینظر داشتم تا بدانم چه اتفاق ریکه تمام حرکاتش را ز یحالبود، در رهیمن با بهت به او خ و

 درحال رخ دادن است.

 .دیدو یشد. خشم در چشمانم م یمتوجه تر م شتریب هرچه

توان شد. هرچه او  یخاموش گشت. دستش، ب شیبه رازش بردم، تقالها یاو که دانسته بود پ و

 گشت. یان مخشم من دوچند یشد، شعله ها یتر و خاموش تر م دهیترس
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 را با تمام قوا گرفته بودم گفتم: شیکه بازو یدرحال نیمبهوت و سنگ یآنکه با لحن تا

 ؟یلعنت به تو ارغوان! تو... تو... سالم -

 *فلش بک

 از زبان ارغوان تی*روا

 

انداختم. آنجا نبود.  یرا نگاه کیبار ی. کوچه دمیکش یرا گشودم، آهسته سرک یمیقد یآب در

 بسته شد. یبلند یزدم اما، در باصدا رونیه بآهسته از خان

 .دمی. سپس باتمام توان دودمییکوچه را پا یو انتها یابتد

در جانم  دنشیکردم و ذوق پوش ینگاه م دنیدو نیسپرت ساق دارم قرمز رنگم را، ح یها کفش

 که حاج آقا از آن نفرت داشت. یینشست. همان کفش ها یم

ام نشسته بود پاک کردم.  یشانیپ یکه رو یس زدم و عرق. نفس نفدمیکوچه رس یانتها به

 بود. ییبدهوا یشرج یآفتاب سوزان و هوا

 :دمیکش یکوتاه غیباشوق دستانم را باال بردم و ج دم،یشلوغ را که د ابانیخ

 ...یهورا! آزاد -

 دید نگاهم کردند. بگذار به هر وانهید کیرو بودند، به چشم  اهیکه درحال عبور از پ ینفر چند

 تر بود. ذیلذ ،یوانگید یبا چاشن یداشتم. زندگ یوانگید ینگاهشان را خرج کنند. من هم سودا

 و سوارش شدم. ستادیزرد رنگ تکان دادم. ا یتاکس نیاول یدستم را برا بالفاصله،

فرستادم  رونیچرخش ب میرا با یصورت کی. ماتدمیکش رونیام را ب یبیج نهیمحض نشستن، آ به

 .دمیام کش دهیخشک یلب ها یو آن را رو

را داخل کوله ام  نهینشست. آ میبرلب ها تیرصا یاز رو ینگاه کردم و لبخند نهیرا در آ خودم

 بازگرداندم.

تا و خراب شده بودند داخل گوشم گذاشتم و تمام راه را  شیها میام را که س یمیقد یهندزفر

خنده  ریتمام مس اریاخت یداشتم که ب به مقصد شوق دنیرس یکردم. آنقدر برا یشاد ط کیبا موز

 نقش بسته بود. میبر لب ها
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شانه انداختم. عجب  یزوار دررفته ام را رو یشدم. کوله  ادهیپ نیاز ماش دم،یمقصد که رس بخ

 باشگاه! یشهر، من روبه رو یبود! باشگاه الدن در باال ییجا

 یم باشیو ز کیه وارد باشک شو هربار ک دمید یوجد آمده بودم. هربار که ساختمان را م به

 کردم. یم دایشدم دل و دماغ پ

نظر  ریکه باشگاه الدن بود ز ینیزم ریبه ز دنیو تا رس دییساختمان شدم.نگهبان مرا پا وارد

 گرفت.

 الدن که داخل باشگاه بود دستش را بلند کرد و گفت: دنم،یپس از رس بالفاصله

 !نجایا ایارغوان ب ،یه -

دستگاه  یبلند سمتش رفتم. رو یزدم. من هم دستم را بلند کردم و با گام هالبخند  دنشی باد

 نشسته بود. یکمک کسیبارف

 .میدیشان را به هم کوب ییو و سطح جلو میرا مشت کرد مانیهم، دست ها دنیبالفاصله با د هردو

 باهم مچ بودند. شیکه رنگ چشم و موها بایفر و ز یدختر بود با موها الدن،

 اش گفت: یشگیهم یحن پر انرژل باهمان

 ها دختر. شهینم یخوا یکه م یاون نیطور تمر نیا ؟یرکردید -

 پاسخ داد: یلبخند با

 رسونم خودمو. یم -

 فیسمت چپش رد نه،یآ شیروبه رو ،یخال یفضا کیباشگاه رفتم.  ینییبالفاصله به قسمت پا و

 قرار داشت. یباشگاه و پشت سرم در ورود یاعضا یکمد ها

 پرتاب کردم. یو همراه کوله ام گوشه ا دمیکش رونیکوتاهم را ازتن ب ینتوما

و با روشن کردن ضبط،  دمییپا نهیرنگ و شلوار اسلش در آ یصورت یحلقه ا نیرا با آست خودم

 سر بستم و محکم کردم. یپرپشتم را از باال یابتدا موها

هاپ شروع  پیه عیتند و سرمچ شدم و هماهنگ و هم وزن حرکات  یپر انرژ کیموز یباصدا

 شد...

. غرق در چرخ زدن و حرکات دمیشن یم ییاز آهنگ صدا ریو نه به غ دمید یم یزینه چ گر،ید

 ...الیاز فکر و خ یرقـ*ـص شکسته و تند شدم. غرق در لـ*ـذت و ته
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بود. نفس نفس زنان،  نیزم یراستم رو یچپم و کف پا یام با قراردادن زانو یقیشدن موس تمام

باشگاه،  یبچه ها دنینشسته بود سربلند کردم و باد میلبخند بر لب ها جان،یکه از ه یدر حال

دست زدند لبخندم به  میبودند و پس از اتمامش برا دهیرقـ*ـص من صف کش یتماشا یکه برا

 بردم. یلـ*ـذت م گرانید یها قیو سرمست از تشو دیشد. شا دلخنده مب

. الدن کنارم آمد. دست به دمینفسه سر کش کیو آب خنکش را را برداشتم  یکیپالست ی قمقمه

 نگاهم کرد و گفت: نهیسـ*ـ

 بود. یامروز عال ،یخسته نباش -

 که نفس کم آورده بودم گفتم: یآوردم و درحال نییرا پا یطری

 .یمرس -

 رنگش را پشت گوش فرستاد. یفر قهوه ا یاش را خاراند و مو چانه

 ؟یمونیتاشب م -

 ا بستم و داخل کوله ام فرو کردم.ر یبطر در

 را با همان کش دار بزنم. میکه شل شده بود را باز کردم تا دوباره انبوه موها میموها کش

 منتظرمه! یبد عاقبت نشمیزودبرگردم خونه. واسه هم دیتونم. با ینه نم -

 هستا! نمی... آرمیول ،یهرطور راحت -

 میرا باکش جمع کنم نگاهش کردم. دست از موها میکه سرم را عقب بـرده بودم تا موها یدرحال

 .ردیدستانم را بگ یو رو فتدیبرداشتم که باعث شد دوباره آن حجم مو دور گردنم ب

 ن؟یآرم یگفت -

حاج آقا با کفش قرمز از خانه فرار  یاجازه  یمن که ب اورم؟یشد نامش را بشنوم و نه ب یم مگر

کردم، در عوض دوتا چک آبدار سه تا نوش جان  یضافه مهم به آن ا دنیرس ریکرده بودم! اگر د

 نه؟ د،یارز یآمدم. م یدر م نیآرم یاز دلتنگ یکردم ول یم

 .میهمان اطراف رفت یکوچک یو دوستش به کافه  نیبود. همراه الدن و آرم ختهیو شوقم آم ترس

را  نیرمروشن آ یتوانستم بدون خجالت چشم ها یآن کافه بودم. م کیتار یعاشق فضا من

 آنکه بفهمد. ینگاه کنم ب

 نشسته بود. میروبودم که درست روبه میدر آرامش، مشغول نگاه کردن آرزو مهبایب
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 یموها ینگاهم رو یگاهنشسته بودند. گـه امکیراستش، الدن و سمت چپ دوستش س سمت

 یمنات میها. اما چشمافتادیم امکیدست س بیعج یخالکوب یرو یالدن و گاه ییفر وخرما

 آن سه در حرکت بود. انی. پس، نگاهم مکردیرا م نیآرم دنید

 خاص گفت: یسکوت جمع را شکست و با آب و تاب الدن

باشگاه  یهاکرده. کل بچه شرفتیتو کارش پ یلی. خیدیدیارغوان رو م یامروز بود دیبا ن،یآرم -

راحت  یلیبشن. خچند نفرشون بهم گفتن دوست دارن مثل اون  یبودن تماشا حت سادهیوا

 باشگاه بزنه. هیواسه خودش  تونهیم

از  یگاریداده بود، س یچوب یصندل یرا به پشت اشهیکه تک یدر ابتدا خونسردانه و درحال نیآرم

 .دیکش رونیرنگ جذبش ب یاصورمه راهنیپ بیج

قرار  را گوشه لبش یکی. دیکش رونیاز آن ب گاریجعبه زد و دونخ س یماهرانه به انتها دوضربه

صورتش  گاریروشن شدن س یا. نور لحظهدیرنگ آن را به آتش کش یو مشک کیش یداد و بافندک

 را روشن کرد.

 اش برد و گفت:آشفته یدر موها یدست سپس

 حد. نینه تا ا یکه کارش خوبه ول دونستمیم -

 روبه من کرد. به سرعت چشم از او گرفتم تا متوجه توجه آشکارم بر خودش نشود. سپس

 گفت: یسوال یبا لحن سپس

 ...یاون ور آب حت یبر یتونیم ؟یداریبر نم یقدم هیتو که انقدر کارت خوبه چرا براش  -

 خودم دهان باز کنم. دادی. مهلت نمدیخواستم لب باز کنم، الدن وسط پر تا

 مونده. رونیاالنم به زور من ب نیبابا دلت خوشه. تا هم یا -

گذاشت و خاکسترش را با دوتکان درون  زیم ی. دستش را لبهداد رونیرا ب گارشیس دود

 .ختیر یگاریرسیز

 تکان داد بازهم الدن زبان من شد: یرا به حالت پرسش سرش

 .ادی. باشگاه هم به زور مهیو رومخ ریگ یباباش از اون آدما -

با آن  شدم. دوست نداشتم الدن یمشغول باز زیم یکه رو یانداختم. با فنجان نییرا پا سرم

 .نمیکلمات را پشت هم بچ یتا کم دادی. کاش مهلت مدیرا بگو قتیلحن و آن کلمات حق
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و  دینپرس یزیچ نیبود. خالف تصورم، آرم یی. درونم ازخجالت بلوادیسمت من چرخ نیآرم نگاه

در  گاریس یفرستاد. دود خاکستر رونیب هیرا از ر گارشیدود س گری. تنها بار داوردین میبه رو

 کافه گم شد. یهایس

 گفت: داشتمیدوستش م یزیاز هرچ شیکه ب شیواضح و رسا یبا صدا نیآرم

الدن  شی. دوسال پیرو کمکم حساب کن یتونیم یبه هرحال سر حرفم هستم و اگرم خواست -

 .دیرس نجایتو نشسته بود... من کمکش کردم تا به ا یهم جا

 :دیکرد و پرس امکیروبه س سپس

 مگه نه؟ -

 سر تکان داد. یاتک خنده با امکیس

 فرستاد. رونینفسش را ب الدن

 بود. ییچه روزا -

خواب  کی میالدن برا گاهیبه جا دنیبود. رس می. پرواز آرزودمیشنیو نه م دمیدینه م گرید

کرد. کاش زودتر از  جادیدر من ا یبی. عجیزهیشور و انگ نیآن جمله از آرم دنیبود. شن نیریش

 .گذشتمینشانم داده بود م تمیموفق یبرا نیکه آرم یتا از راه هموار کردمیمسد حاج صادق عبور 

سمتم  یگاریس نی. آرمدیچیپیدرفضا م یگاریغرق در دود س رونیدرون غرق در افکار و از ب در

از آنکه الدن زبانم شود، خودم به حرف آمدم اما مجبور شدم دستش را  شیپ بارنیتعارف کرد. ا

 رحدس بزنم اگ توانستمیبودم. اما نم دهیرفتنم به خانه را به تنم مال ریزات دمجا یرد کنم. پ

 امیها در نوجوان ترشی. پآوردیبر سرم م ییبه مشام حاج صادق برسد چه بال گاریس یبو

ـ ـدرها یادیز یادیاعت  ،یگرید چکسیصادق و هحاج گاهچیگوناگون داشتم اما ه یبه مصرف مخ

 متوجهش نشد. 

... 

 

نکند و آهسته وارد خانه  جادیا ییرا داخل قفل درچرخاندم که صدا دیکل یطور بت،یهزار مص با

 نیمان ا یمیقد یسمت اتاق گام برداشتم. خانه  نیشدم. بالفاصله پس از بستن در، پاورچ

رفتن به اتاق،  ینبود برا یازیپس ن شدیباز م اطیرا داشت که در اتاق ها جداگانه و روبه ح تیمز
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بندبند  اط،یباز شدن در هال روبه ح ریرجیج یبرداشتم که صدا یهال عبور کنم. چند قدم زا

و  رپوشی. زدمیتوسط حاج صادق را شن ییدمپا دنیپوش یوجودم را لرزاند. پس از آن صدا

. دیداد کش یبلند یبالفاصله باصدا دنمیهم دستش بود... با د حشیشلوار خانه به تن داشت. تسب

 و قلبم به طپش افتاد. ستادمیصاف ا ترسچنان که از 

 کثافت؟ یدختره یبود یکدوم گور -

و  دیکشیرا م جانشیخسته و ب یشد. مادر با تمام توانش، پاها کمیو تند نزد یعصب یهاباگام

 بزند: ادیتا فر رساندیخود را کنار در م

 نداشته باش. شیتوروخدا کار یحاج -

 ود و با همان خشم رو به مادر گفت:ب ینداشت. او عصب یادهیفا اما

 خودته! یدست پرورده نمیساکت شو... ا یکیتو  -

ام نشاند. از درد صورتم را جمع گونه یرو یدردناک و محکم یلیس دیبه من رس یوقت بالفاصله

 شیاشک در چشمانم حلقه زد اما اجازه ندادم ب ارادهیقرار دادم. ب یلیرد س یکردم و دستم را رو

 انیگر یشدم. دندان برهم فشردم و تا خواستم لب باز کنم. چهره ی. عصبندیضعفم را بب از آن

. طاقت ختیریبود و نرم و آهسته اشک م ستادهی. کنار طاقچه ادمینسترن را از پشت پنجره د

را نداشتم. به خاطر او هم که بود خودم را کنترل کردم. فروکش کردن  شیهااشک دنید

 بود. ایکار دن نیترسخت تمیعصبان

 حاج صادق بر سرم وجودم را لرزاند. ادیفر گر،ید بار

 ؟یدیوضع تو شهر چرخ نیبا ا ؟یبود یگفتم کدوم قبرستون -

ام سقوط کرد. طاقت نداشتم گونه یرو اریاخیچشمم ب یبه کمر بندش برد... اشک گوشه دست

اش م به چشمان سرخ شدهچش رفتیکه سمت کمربند م یدست دنیضرباتش را تحمل کنم. با د

. بسته شدن در اتاق دی. او هم پست سرم به اتاق رسدمیدوختم و بالفاصله به سمت اتاق دو

 همانا... دمیمن به جرم آنکه شب به خانه رس شدنهمانا و مجازات 

 الیو چندساله بودم که خ ستیب یمن از نظر حاج صادق جرم بود! اما من فقط دختر وجود

بودم  یا. من، بخت برگشتهشودیهم روشن م فمیرا روشن کنم، تکل میموها اگر رنگ کردمیم

 پدر... مهریدستان ب ریز
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نشستم و  واریکنج د یااز اتاق خارج شد. گوشه یمیو قد یدر چوب دنیکه شد، با کوب خسته

چه  هیمرا سنگ کرده بود. گر اشیمهری. بکردمینم هی. گردمیام را درآغوش کشزانوان خسته

پس از رفتنش به همان منوال گذشت. دست دور پا حصار و سر  یداشت؟ چندساعت یادهیفا

 زانو... یرو

 .دیچیپیدر اتاق م ییصداها مدام

و چند مرتبه  نی. چنددمیشنینم یپاسخ گفتمیدر جوابش بله م یاما وقت زدیم میصدا نسترن

کوتاه، خودم را  یهابرخاستم. باقدم به در از جا یاآن صداها تکرار شد تا آنکه با خوردن تقه

 از غذا دستش بود در را گشود. ینیکه س یدرحال یرساندم. نسترن، به سخت یپشت در چوب

 .دمیکم قوسم را درهم کش یبالفاصله ابروها دنشید با

 ه؟یچ هایمسخره باز نیا -

 :دیمبهوت نگاهم کرد و پرس نسترن

 ؟یچ -

 ؟یگینم یچیه گهیو د یکنیچرا صدام م -

 شد. ینم میهااصال متوجه حرف ییگو

 باال انداخت. شانه

 شترینگفتم. در را ب یزیدر دستش به مشامم خورد. چ ینیغذا از س ی. بودمیاالن رس نیمن هم -

 داشت. میباز کردم. حاج صادق خواب بود که جرئت آوردن غذا برا شیبرا

 . زدمینسترن حرف م یرابا او ب دارمیو د نیخوردم که از آرم یرا درحال میغذا

 اریشدم. صدا، باهوش داریاز خواب ب خوردیبه در خانه م یاپیپ یهاضربه یکه صدا یدرحال صبح،

پا  ریرا ز دیسف یها. برخاستم و ملحفهدمیتا آنکه از خواب پر شدیم شتریلحظه ببهشدنم لحظه

 یکیپالست یهایی. با دمپادیکوبیبا شدت در را م ی. کسدمیدو اطیگذاشتم. از اتاق به سمت ح

. بالفاصله پس از بازکردنش دمیسمت در دو شدیم دهیکش اطیح یشکسته یهایکاش یکه رو

 .دمیرا د حهیمحزون مل یمایس
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. دست دیکشیم نیزم یچادرش رو یبود و انتها دهیجلو کش یشانیرا تا پپ اشیمشک چادر

. حتما بازهم با شوهرش دمیکش یوفسمت چپش... پ یپسرش دست راستش و چمدان سبز رنگ

 دعوا کرده بود.

تا بغض  گشتیم یادنبال شانه ییخودش را در آغوشم انداخت. گو دنمیبالفاصله با د حه،یمل

 کند. داریاش را بخفته

 پراز بغض گفت: یرا چنگ زد و با ناله و صدا آغوشم

 برگردم. خوامیخسته شدم ارغوان. نم گهیخسته شدم. د -

 دنیبا شن حهیکشاند. مل رونیکه مادر را ازخانه ب یرا پر کرد. به قدر اطیهقش حهق یصدا و

که چادر  یبلند درحال ییها. باگامدیکش رونیمادر، به سرعت خودش را از آغوشم ب یصدا

خودش را در آغـ*ـوش مادر  افتادیم نیسرش بر زم یو از رو دیکشیم نیزم یرو اشیمشک

 جا کرد.

و  اطیوسط ح یو چادر خاک یدر آغـ*ـوش مادر، چمدان حهیتکان دادم. مل یناراحت یاز رو یسر

 .ستینگریهم مات و خواب آلود مرا م نیام

رنگش فرو بردم  ییخرما یرا در موها فمیخواب آلودش انداختم. دستان ظر یبه چهره یلبخند

 کردم. ختهیرا بهم ر شیموهاو باتکان همراه نوازش

کنار در اورا  یرا در دست گرفتم و از دو پله نیام یستم. دست کوچک و کودکانهرا ب اطیح یآب در

معصومانه و  دش،یخواب سف یهانسترن افتاد که با لباس یآوردم. همان لحظه نگاهم رو نییپا

 ترنبه نس یا. با اشارهکردیخواهرش را نگاه م یبخت اهیبود و س ستادهیکنار در اتاق ا نیغمگ

 دور کند. دیچیپیمادر در آن م یهاهیگر یکه صدا ییاهویرا از آن ه نیو ام دیایفهماندم که ب

را برداشت و دست  حهیو چمدان مل یکنار در را به پا کرد. چادر خاک یهاییبالفاصله دمپا نسترن

 به اتاق بازگشت. نیدر دست ام

کردم.  یاری اطیحوسط  یمیو قد یرفتم. دستش را گرفتم و او را تا تخت چوب حهیسمت مل به

 ارام شود. یشدم تا کم شیهاتخت نشاندم و مشغول مالش شانه یاورا رو

کنار دختر بزرگش نشست. اوهم ناالن بود. از درد  دینالیم شیکه از درد پا یآهسته درحال مادر،

 از درد دخترش... ش،یپا
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 باحرص گفتم: قرار دادم و میزانوها ی. دستم را رواوردمیرا تاب ن حهیمل یهایتابیب

دنبالت آخرش هم خودت  ادینم ی. کسنجایا یایم یکنیهرهفته قهر م حه؟یمل یباالخره که چ -

 ؟یریم یزاریو م سوزهیدلت م

 نکردم و ادامه دادم: یاش را باال انداخت. توجهافتاده یو ابروها دیلب گز مادر

 ه؟یاسمش زندگ نی... اصال ایزندگ نیخودتو خالص کن از ا -

 گفت: ختیریو اشک م دادیکه سرش را تکان م الدرح

 اومدم که تمومش کنم. خسته شدم به قرآن. خسته شدم... -

. ماندیچهل ساله م یچون زن ،یسالگ یس یانداختم. در آستانه فروغشیب یبه چهره ینگاه

 انده بود.در صورتش نم ییبایاز آن ز یزیاش زبانزد همگان بود حاال چچهره ییبایکه ز یاحهیمل

 .شدی. موج دوم آن با بازگشت حاج صادق شروع مدیرس انیبه پا مانیصبحگاه آشوب

قرمز رنگ داد و  یبه پشت هیخانه نشست. تک یباال د،یحاج صادق رس یبود. وقت طاقتیب حه،یمل

 بشیبود که محبت حاج صادق نس یتنها کس ن،ینشاند. ام شیپا یرا رو اشزکردهیعز ینوه

 دختر بودنمان بود. دیشا حهیرم من، نسترن و مل. جشدیم

آماده  رید ایکهنه باشد  ییاگر چا دانستی. مختیتازه دم را داخل استکان ر یچا یتند مادر

زده  ایرا مادر ببرد. دلش را به در ینیاجازه نداد س حهیخواهد شد. اما مل یشود شوهرش عصبان

 پناهش باشد. بار از پدر بخواهد پشت و نیچندم یبود تا برا

حاج صادق برد. من و نسترن در آشپزخانه  یرا برداشت و برا یچا ینیلرزان س بادستان

 .میکرده بود زیرا ت مانیهاگوش

 آمد. یم شانیو فقط صدا دمیدینم ریتصو

 سالم آقاجون. -

 سالم. کیعل -

 و سپس سکوت... یبرخورد استکان و نلبک یصدا

 بود. نیبا ام ی. مشغول بازاددینم حهیبه مل یتیصادق اهم حاج

 آمد: حهیلرزان مل یصدا

 بهتون بگم. یزیچ هی خوامیآقاجون، م -



 

 

170 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

 مکث پاسخ داد: یباکم

 ه؟یباز چ -

 .رمیطالق بگ خوامیتحمل کنم. م ویاون زندگ گهید تونمیمن... من... نم -

نشد. از پشت  دهیاز حاج صادق شن یی. باالخره گفت! اما صدادیکوبیباشدت م نهیدر سـ*ـ قلبم

 :گفتیآرام م ییکه مادر با صدا ی. درحالدمیآشپزخانه سرک کش وارید

 !هانهیبینکن ارغوان. م -

 :دیکه درست کنارش نشسته بود نگاه کرد و غر حهیندادم. حاج صادق با اخم به مل یتیاهم

 یجمع کن تویزندگ یستیحرفا؟ پاشو... پاشو خجالت بکش. بلد ن نیچه غلطا! زن و چه به ا -

 رم؟یطالق بگ خوامیم یگیم یاومد

 گفت: یبا ناراحت حهیمل

 گهیبا اخالقش... د شیکاریباب شیساختم. با ندار شیآقاجون من که با همه چ ستم؟یمن بلد ن -

  اورم؟یکار کنم؟ چقدر حرف بشنوم و به روم نچه دیبا

 .یدیکه حرف شن یکرد یحتما کار -

 

 داد: ادامه تیعصبان یبا کم حهیمل

. ارمیبخرم ب زیچ هیرفتم تا سر کوچه براش  کردیبچه بهونه م نکهیچه کار کردم؟ فقط بخاطر ا -

تو  یجواب ندادم گوش پسرشو پرکرده که آره... وقت یزنگ زده وقت قهیمامانش تو همون چند دق

 .رهیکجاها م ستیزنت معلوم ن یستین

 را گرفت. حرفشیبغض کرد. سپس، پ یکم

 یغمبریاز دهنش درومد بهم گفت. کتک زد... شما که انقدر اهل خدا پ یومد خونه. هرچاون هم ا -

هر روزم شده  اد؟یانصافه؟ خدا رو خوش م نیا ؟یکنینم یچرا برا دخترت کار رهیدستت به خ

 .کنهیحرف بارم م خورمیجهنم. از جام جم م

علت  گاهچیوصبور بود که ه آنقدر محجوب حهیدادم. مل هیتک واریخورده و سرم را به د افسوس

شده بود که داشت فوران  یمثل آتشفشان گری. اما دگفتینم یرا به کس شانیهادعواو بحث
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دست  دیشن یوقت امدین شیبود. خم به ابرو الیخی. قلبش آتش گرفته بود. حاج صادق بکردیم

 نکرده بود! دخترانش بلند یبود. خودش هم کم دست رو یعاد شیدخترش بلند شده. برا یرو

 باشد. پاسخ داد: فتادهین یاتفاق چیکه ه ییگو

 نجا؟یکجا؟ ا یبر یریطالق بگ یخوای. مخوادیغذا م ادیپاشو برو خونه. شوهرت از سرکار که ب -

 .میدار یخور به اندازه کافنون نجایا

از داشت؟  ی... چه احساسحهیمل چارهی. دوست نداشتم بشنوم. بنمیبب خواستیدلم نم گرید

 رانده و از آنجا مانده... نجایا

حاج صادق  یرفت. صدا رونینگفت. سکوت کرد و برخاست. دست پسرش را گرفت و ب یچیه

 بود بلند شد. دهیرا نوش شیکه چا

 ؟یاریخانوم... غذا رو نم -

 .رفتیبه غذا نم لمانیبه جز حاج صادق م کی چیبود اما ه سیبرنج در د دنیمشغول کش مادر

چوب لباس برداشت و  یرا از رو اشیرفتم. چادر مشک حهیر از چشم پدر به دنبال ملدو یپنهان

تا حواسش به چمدان و پسرش باشد.  دیآن را به دندان کش یسرش انداخت. گوشه یرو

 شدم. التماسش کردم. کشینزد

 ییجا خونه خودته برنگرد تو اون خونه. برنگرد نجایگفت ا یزیچ هیتورو خدا نرو. اون  حهیمل -

 .کننیم رتیکه تحق

 ام گذاشت و گفت:شانه یصبورانه دستش را رو حهیمل

تحمل کنه. مثل من نشو ارغوان. خانوم خودت باش تا منت  دینداره با یاپشتوانه چیکه ه یآدم -

 کجا برم؟ رمی. من و چه به طالق؟ طالق بگیرو نکش یکس

 گفت: شدیکه از کنارم رد م یدرحال دیام لغزشانه یگفتن نداشتم. دستش ار رو یبرا زیچچیه

 کن. یاز مامان و نسترن هم خداحافظ -

 از دستم ساخته نبود.  یاما کار سوختیملموس بود. دلم به حالش م شیصدا بغض

داشتم  یبزرگ یمن! من، مادر و نسترن نبودم. آرزوها ی... اما صبر نه براینبود جز صبور یاچاره

هم درآن سخت و  دنینفس کش یداشت که حت یحکم قفس میبرادر آن کوچک خانه! آن خانه 

 طاقت فرسا بود.
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 یزدم و نور روشن صبح ال یفراموشم شده بود. درخواب بودم. غلت حهیغم مل گریصبح، د فردا

را ازمن ربود. چشم که باز کردم، نسترن را کنج اتاق  قمیو خواب عم دیسرک کش میهاپالک

اش به تنش بود، زانو بغـ*ـل کرده رنگ مدرسه یاسورمه یهاکه لباس ی. درحالدمینشسته د

 ام انداختم.دخترانه یبه ساعت مچ یکرده بود. نگاه زک یاو گوشه

خمـار  یسر از بالش بردارم، باهمان صدا آنکهیرا مالش دادم. ب میهانشده بود. چشم 8هنوز

 پس از خواب، روبه نسترن گفتم:

 ؟یپس چرا مدرسه نرفت -

 را از من برداشت. اشیگرد و نافذ مشک یهاتر بغـ*ـل کرد. چشمرا محکم شیازانوه

پشت گوشم  خت،یام رکه دور شانه میخواب نشستم. موهارخت یجا روو همان برخاستم

 فرستادم و حرفم را تکرار کردم:

 ؟یگفتم چرا مدرسه نرفت -

ست نخورده و آشفته بود، درهم که هنوز د اشیمشک یدخترانه یهاشد و ابرو زانیآو شیهالب

 فرو رفت.

 گفت: شدیم دهیدر آن شن یو هم ناراحت تیکه هم رد عصبان یلحن با

 !رمینم -

نداشتم.  یابخواند. من پشتوانه یدرسش را به خوب دیکردم. بارها به او گفته بودم که با اخم

نسترن  یبروم. اما، برا کند تا اجازه دهد به دانشگاه ینبود تا حاج صادق متعصب را راض یکس

 من بودم!

 روبه نسترن گفتم: یو جد یشاک یبالحن

 نمت؟یبب -

 تریعصب یبه حرفم نشان دهد. کم یواکنش چیو زانو در بغـ*ـل بود. ه نییچنان پاهم سرش

 گفتم:

 با توام نسترن؟! -

 . سرش را باال گرفت و نگاهم کرد.دیترس یلحنم کم تیجد از
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 یها صورتوقت شتریب یکه از شدت نازک دشیمعصومش و پوست سف به صورت یپررنگ بااخم

 بود نگاه کردم.

اگر من مردم تو فرداش  یحت ؟یمدرسه نر یافتاد حق ندار یمگه بهت نگفته بودم هر اتفاق -

 مدرسه. یبر دیبا

 .ستین نایا هیاصال قض -

 نیزم یرا رو میخواب جدا شدم. به سمتش رفتم. زانوهاکمرنگ شد. از رخت یکم میهااخم

 اش را گرفتم و روبه صورتم نگاه داشتم.گذاشتم و با دستم چانه

 !شدهیبگو چ -

نازک و  یاش از دستانم رهاشد. سپس با همان صداسرش را از دستم خاج کرد و چانه یتکان با

 لحن آرامش گفت:

 برم... تونمینامه هم نم تیرضا یامروز روز اردوئه! بدون امضا -

به گردش  ادوستانشیمبادا دخترش  دیترسیشدم. حاج صادق م ی. حرصدمیفهم را اشیباق

 نکرده خوشحال شود؟ ییبرود و خدا

 :دمیپرس یباپوزخند

 برات امضاش نکرد نه؟ -

 و گفت: دیرادرهم کش اشچهره

 کنه. یبدون اجازش کار دیمامان هم ترس -

 .شدیم ترظیصورتم، هرلحظه غل اخم

 گفتم:مصمم  یبا لحن ناگهان

 نامه رو. تیبده رضا -

 :دیمتعجب پرس نسترن

 ؟یچ -

را باز  فشیک پیرا که درست کنارش بود برداشتم و ز فشیکل نداشتم. کبحث و کل یحوصله

 کردم.

 را گرفت و گفت: میجلو نسترن
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 لحظه صبر کن. هی. باشه خبلهیخ -

 .دیکش رونیب اشیاضیکتاب ر ینامه را از ال تیسپس رضا و

 نامه را گرفتم و باهمان لحن خشک گفتم: تیرضا

 خودکار! -

 ریو دستم داد. در خودکار را با دهان باز کردم،ز دیکش رونیب یخودکار آب کی اشیاز جامداد یتند

 برگه بکارم. یپدر را پا یشده دیتقل یدندانم نگاهش داشتم تا امضا

 فتم:نامه را دست نسترن دادم و گ تیدر خودکار را بستم. رضا سپس،

 نشده. رتیپاشو تا د -

 که مبهوت مانده بود، نگران نگاهم کرد و گفت: نسترن

 ...هاترسمیخواهر جون؟ من... م یمطمئن -

 کاشتم وگفتم: اشیشانیپ یرو یا..وسـ..ـهبـ

 .ینترس. برو که به اردو برس شهینم یچیه -

 . خودش را در آغوشم انداخت و گفت:دیدر چشمانش دو شوق

 !یمرس عاشقتم. -

سرش انداخت تا اجازه خروج از خانه را  یرو هیرا عار اشیاز جا بلند شد. چادر مشک یتند و

 فشی. کاندازدیم فشیک یو تو آوردیتا سر کوچه که برسد چادرش را درم دانستمیداشته باشد م

 .دیدو رونیکنان از در ب یرا برداشت و خداحافظ

 . نمیقدر خوشحال ببنسترن را همان شهیاشتم همبود. دوست د میهالب یرو تیرضا لبخند

. کاش حاج صادق زودتر فتمیبه باشگاه م دیانداختم. آن روز با یاز رفتنش ساعت را نگاه پس

خودم و  یبروم. بخاستم،تشک و پتو رونیتا بتوانم بدون دردسر از خانه ب کردیخانه را ترک م

پس آهسته نرم نرمک شروع کردم به حاضر اتاق قرار دادم. س ینسترن را جمع کردم و باال

را  میها. لباسدمیبلند و لختم را سشوار کش یرفتن به باشگاه. حمام کردم. موها یشدن برا

بودم  دهیخوب خواب شبی. دستادمیکوچک اتاق ا ینهییهم در مقابل آ تیانتخاب کردم و در نها

پشت  یرنگ یم و خط چشم مشکرا برداشت شمیآرا یخسته و پف کرده بود. قلمو میهاو چشم

به رخ  شیاز پ شیاش را ب ییبایز فمیدرشت و ظر یکردم. چشم ها یقاشبا ظرافت ن میپلک ها
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. راستش، دمیبخش یام را رنگ و لعابو چهره دمیکش میهالب یقرمز را رو کی. ماتدمیکش یم

از  دآبیخاب سفبدون سر گاهچیاما از لج حاج صادق، ه آمدیکردن خوشم نم شیچندان از آرا

اهل محل بدانند من آنطور بودم که  یدوست داشتم همه لش،ی. خالف مرفتمینم رونیخانه ب

 یتیاهم میهم برا چکسینه پدرم و حرف ه کردمیم یخودم زندگ ی. برادمیپسندیخودم م

 نداشت.

 

. انهیت حاج صادق خانه اس نمیبکشم و بب یشدم. جرات رفتن به خانه را نداشتم تا سرک آماده

 اطیدر ح کیاسپرت قرمزم را دست گرفتم و پابرهنه تا نزد یهاجا کنار درب اتاق کفشاز همان

. چشمم که به چشمش دیفرار د نینبود. حاج صادق خانه بود و مرا ح ارمیاما... بخت  دمیدو

 پلماتید قهی راهنی. پدیبزند که مرا د رونیاز خانه ب خواستی. آماده شده بود و مستادمیاخورد 

شد.  کمیاز آن وحشت داشتم. نزد شهیبود که هم یریتصو یبلند و خاکستر یهاشیو غبغب، ر

 .دیاش را درهم کششلخته یابروها

 حتما قلمشون کنم؟ دیبا رون؟یب یباز تو پات رو از در اتاق گذاشت -

وت خانه زندان است؟ اما سک نیمگر ا میبزنم و بگو ادیشدم. دوست داشتم سرش فر یعصب

 کردم.

 یهانفس ی. صدادیسرخم چرخ یهاام و لبشده یمشک یهاچشم یرو نشیخشمگ نگاه

 .دادیرا از شدت حرص بر هم فشار م شیهاو دندان دیرسیبه گوشم م اشیعصب

 زد: ادیبر سرم فر تیباعصبان

 ...ی. گمشو دخترهیبر جاچیه یگورت رو گم کن تو اتاق. حق ندار -

به  دیداد پدر را که شن یپدر کامل شود. داد و ب یکرد. نگذاشت ناسزا یگر یانجیبازهم م مادر

 آمد و گفت: اطیح

 ...رونیب رهیاهلل اکبر! بازم شروع شد. حاج آقا صدا م -

ام زد تا مرا به اتاق به شانه یانداد. با دست زمخت و چاقش ضربه اشیبه مادر و نگران یتیاهم

 را در گلو انداختم و گفتم: میشدم و صدا یاز دستم خارج. عصببفرستد. با همان ضربه، کنترل 

 نداره. یربط چیه چکسیبه ه رمیدست به من نزن. من هرجا دلم بخواد م -
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گرفت.  امیکوله پشت یبه سمت در برداشتم. قدم اول و آخرم بود. از دسته یبه او قدم توجهیب و

افتادم. کوله  نیرا به عقب بازگشتم و بر زم که همان قدم رفته دیچنان محکم آن را به عقب کش

 در دستش ماند. امیپشت

 و گفت: دیغر سپس

 ؟یدار فتیتو ک یچ ها؟یبر یخوایم یدراز شده. کدوم قبرستون یادیزبونت ز -

 .ختیر اطیرا کف ح اتشیرا باز کرد و با وارونه کردنش تمام محتو فیک پیز سپس

 بودند. فمیک لیرژ لب تمام وسا کیول و پ فیک ،یو هندزفر یآب، گوش یقمقمه

 یبلند شدم و او شدت خشم گوش نیزم یبرداشت. از رو نیرا از زم یخم شد و گوش بالفاصله

 دو دستش خم کرد و آن را شکست. انیرا م

 !نهیسر ا ریز یهمه چ -

 ادیشدم. به نفس زدن افتادم و سپس با فر یکفر دمیشدن تلفنم را در دستش که د خورد

 گفتم: یگرید

 ...یام کرد. خستهکشمی. به خدا خودم رو مزارمیب یزندگ نی. از اادیازت بدم م -

کرد.  لیرا تکم شمیبرگونه آرا یمحکم یلیاز دهانم خارج شود، با س یگرینداد حرف د اجازه

 یبا قرمز دیو شا شدیپشت پلکم م یکبود رنگ یهیبعدش، سا شیآرا دیام سرخ شد. شاگونه

قفل  یمیو کتک مرا به اتاق فرستاد. خوشبختانه آن در قد یلی. با سکردیرا سرخ م میهاخون لب

 مرا در آن اتاق بند کرد. یپا دشیبا تهد امانداشت 

 ...ایحیب یو بعدا به حسابت برسم دختره امی. تا بیدر اتاق رو باز کن یحت یحق ندار -

 را باالتر برد و گفت: شیصدا سپس

 ن؟یدی. وگرنه حساب هردوتون با منه! فهمرونیحق نداره پاشو از در بزاره بخانوم؟  یدیشن -

آن مرد سوخت و حاال هم گـ ـناه فرزندش را به دوش  یبه پا یداشت؟ عمر یچه گناه مادر

 .دیکشیم

کز کردم.  یا. گوشهدیایجرات نداشت سمت اتاق ب یکنان به خانه بازگشت. حترفت. مادر ناله او

طاقتم طاق  گریخراب کنم. د مانیتمام آن خانه را بر سر همگ تیز شدت عصباندوست داشتم ا

 کردم.  اهمیبه حال بخت س یفکر ختنیکردم. اما، پس از آن اشک ر هیشده بود. گر
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و گاه به دنبال صاحب  دادمیشان را م. گاه پاسخدمیشنیناآشنا م یصداها شدمیکه م یعصب

من  یبروم و مادر قربان رونیب دمیترسیاتاق حبس بودم. م. تا غروب در آن گشتمیآن صدا م

در آن خانه هم  دنیاز نفس کش گریرا تحمل کند. اصال د مانیشود. نسترن بازهم عذاب دعواها

آن روز تا غروب چه بر من  داندینم کسچی. هدمیشنی. از آجر به آجرش ناله مدمیترسیم

از شر  یفروبردم تا کم میهادست انیقدر سرم را مگذشت. چقدر در آن اتاق رفتم و بازگشتم. چ

خانه خاموش  یهاکه چراغ یافاقه نکرد. اواخر شب، زمان یکارچیآن صداها خالص شوم اما ه

بود و  دهیغذا در دستش بود. حاج صادق خواب ینیس شهیبه اتاق آمد. مثل هم یشد، نسترن پنهان

 ه بود.غذا فرستاد میگشته بود. برا داریمحبت مادرم ب

 حالم بهتر شد. یورود نسترن به اتاق کم با

 ناراحت گفت: ینشست و غذا خوردنم را نگاه کرد. با لحن میروروبه

 .شتیاومدم پ رید دیاتاق لباسم رو عوض کنم. ببخش امینذاشت ب یاز مدرسه که اومدم حت -

 گفتم: یو قورت دادم. نگاهش کردم و با مهربان دمیرا جو غذا

 . من خوبم.فکرشو نکن -

 دستش رو صورتت مونده. یزدت؟ صورتت قرمز شده. جا یلیخ -

 اما گفتم: کردیگزگز م اشیلیس یجا هنوز

 .شهینه بابا. فردا خوب م -

 زهر شد. میغذا برا گری. ددادیرا فشار م میگلو بغض

 گفتم: دمیخسته و خواب آلود نسترن را که د یهاچشم

 !هایشینم داریمدرسه ب یبر دیبخواب. فردا با ریبگ گهیتو د -

 ؟یخوابیتو نم -

. سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. میبه نسترن بگو توانستمیداشتم. اما نم یگرید میتصم من،

بالش  یپهن کرد. من هم به تظاهر همان کار را کردم. او سر رو نیزم یرا رو شینسترن جا

. دمیاو را د ریدل س کینگاه کردم.  شیابیمعصوم و ز یبه چهره دنشیگذاشت و من تا خواب

خواهد بود. نسترن که به خواب رفت، بلند شدم. کوله  یبا او چه زمان امیبعد دارید دانستمینم

صورتم را با کرم  یلیس یپر کردم. آماده شدم و جا لمیها و ساام را از لباسزوال دررفته یپشت
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ترک  شهیهم یآن خانه را برا خواستمین بود. منستر یپودر پوشاندم. گام آخر، نوشتن نامه برا

 ریو ز نوشتمینامه را م یتوان ماندن درآنجا را نداشتم. قلبم از سنگ شده بود. وقت گری. دمکن

به  یبا رفتن من آرامش اندک دیخواهرم بود. اما... شا امیتنها نگران دادمیبالش نسترن قرار م

کاشتم.  اشیشانیپ یرو یابهتر بود. بـ..وسـ..ـه نسترن یو همان برا گشتیآن خانه باز م

 .کردمیترک م شهیهم یکامال در کارم مصمم بودم. آن شب آن خانه را برا

مانده بود. پابرهنه و با  اطیاز صبح همان جا وسط ح میهادر اتاق را آهسته باز کردم. کفش یال

تمام بود.  زی. همه چدمیدو یوبرا برداشتم و سمت در چ میهارفتم. کفش اطیتا وسط ح اطیاحت

خانه انداختم. با مادر و نسترن  اطیبه ح یبار آخر نگاه ی. براکردمیبود در را باز م یکاف

دو  کی. ساعت نزددمیکش رونیبه ب یتمام گشودم. سرک یکردم و در را به آهستگ یخداحافظ

گذاشتم و در را  رونینه برا از خا میپا نی. پاورچشدینم دهیدر کوچه د کسچیشب بود و ه مهین

هارا به پا کردم. انداختم و آن نیزم یرا رو میها... کفشابانیمن بودم و خ گر،یبه هم رساندم. د

 تا از آن خانه، آن کوچه و آن محله دور شوم. دمی. آنقدر دودمیسپس با تمام توانم دو

و  دمیپریپر از آب م یاهقرمز در گودال یها. باکفشنیریو ش قیعم یخواب بود. خواب کی مثل

 یشتریب یآزاد کردمی. با هرقدم احساس مگذاشتمیشوم را پشت سر م یدوان آن زندگدوان

 دارم.

 .کردمی! من آن شب پرواز مدمیدوینم

 .شدیانداز م نیها طنبود که در آن خلوت در کوچه ییتنها صدا نیبا زم میهابرخورد کفش یصدا

 ر داشت...درب یاها قصهآن گام یصدا

پدرش به قصد اوج گرفتن و  یقرمز از خانه یهابا کفش شبمهیکه ن یدخترک سرکش قصه

را  ابانیتمام خ یبا خوشحال کیفرار کرد. همان که در ظلمات آن شب تار شیاهایبه رو دنیرس

 .دیدو

 م.خود یایمن بودم و دن گریمرا در خانه حبس کند. د توانستینم ینبود. کس یظلم چیه گرید

 یاو نورش لحظه کردیعبور م ینیفقط ماش یجا خلوت بود و گاه. همهدمیرس یاصل ابانیخ به

 .کردیرا روشن م ابانیخ



 

 

179 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

نفس نفس دنیاز شدت دو کردم؟یم دیآن شهر. چه با یهاابانیمن مانده بودم و کوچه خ حال،

 انداختم.  ی. اطرافم را نگاهزدمیم

و  هایریاز سختگ یخبر گرید اما خوشحال بودم. دبو دهیاضطراب دروجودم دو باآنکه

 دست خودم بود. امیزندگ گریحاج صادق نبود. د یهازورگفتن

 را برداشتم. یرا وارد کردم و گوش ی. کارت اعتباردمیتلفن، به سمتش دو وسکیک نیاول دنیباد

 .گرفتمیبااو تماس م دینداشتم با یاوقت بود اما چاره ریرا گرفتم. د نیآرم یشماره

 گرفته و خواب آلودش پاسخ داد: یچند بوق کوتاه، تلفنش را پاسخ داد. صدا با

 بله؟ -

 گفتم: یبادستپاچگ

 الو؟ س... سالم. -

 بفرما؟ -

 من، ارغوانم. -

 را صاف کرده و گفت: شیمکث کرد. صدا یکم

 شده؟ یخبر ؟یوقت شب زنگ زد نیا شدهیچ ؟ییتو -

 پاسخ دادم: مقدمهیب

 .نیخونه فرار کردم آرممن از  -

 و متعجب گفت: دهیکش یبالحن

 ؟یچ -

 رو دارم. طشیخب االن شرا ؟یکنیم دایبرام کار پ یکمکم کن. مگه خودت نگفت -

 داشت، گفت: تیعصبان یکه چاشن یمتعجب بالحن

 . نگفتم از خونه فرار کن که!کنمیم دایمن گفتم کار پ -

 ندادم. درمانده بودم. یپاسخ

 شد.آرام  یکم

 ؟ییاالن کجا -

 سرکوچه مون. ابونیخ نیهم -
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 برگرد. دهینفهم یارغوان تا کس نیبب -

 زبانم از دستم خارج شد. کنترل

 زدم: ادیفر یپشت گوش یبلند عصب ییصدا با

 به جهنم! ستیمهم ن یکمک کن یخوای. تو هم اگر نمگردمیبر نم گهیمن د -

 و گفت: دیحرفم دو انیم بود و به سرعت از حرفش کوتاه آمد. جاخورده

 دنبالت. امیب ییکجا قایبگو دق خبلهیخ خب،لهیخ -

زرد  یجدول ها یرو وسک،ی. کنار همان کرساندیگفتن آدرس، گفت که به سرعت خودش را م با

 ی. هرازگاهشدینم دهید یعابر چیه کیام را بغـ*ـل کردم. در آن شب تارنشستم و کوله دیو سف

. مدام ساعت گشتیم نیرنگ آرم یمشک نیومن چشمم به دنبال ماش کردیعبور م ینیماش

 مانده بودم. ن،یآرم دنیو درانتظار رس کردمیم هرا نگا امیمچ

صورتم افتاد. برخاستم.  یبا پارک کردن کنار جدول رو ش،یهانور چراغ د،یآنکه باالخره رس تا

 دشیجد نیود که سوار ماشبار ب نیفرمان بود. اول ینشسته و دست چپش رو نیداخل ماش

 .کردیم یآن محله بزرگ ریحق یهابه کوچه اشیبلند مشک ی. شاسشدمیم

بود. دست  ابانیپدال گاز فشرد و از آنجا دور شد. نگاهش به خ یرا رو شیبالفاصله پا بانشستنم

 قرار داده بود و دست راستش به فرمان بود. نیباز ماش یشهیچپش را لبه ش

پرپشتش  یبلند و ابروها یشانیکه در آن پ یرخمیتا ن اشدهیژول یبودم. از موهااو  یرهیخ من

 .شدیم دهید

 ارغوان. یکن یکار نیهمچ کردمیاصال فکر نم -

 را از او برداشتم. نگاهم

 :دمیدادم و پرس هیتک یصندل یرا به پشت سرم

 چرا؟ -

 باال انداخت. شانه

 !یهست یدختر آروم یلیخ کردمیفکر م -

 .ارنیآرومم باالخره کم م یآدما -

 کرد و ادامه داد: نمیکرد. بابت حرفم تحس نگاهم
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 !؟یاوم... که کم آورد -

 :دمیبه حرفش پرس توجهیب

 م؟یریکجا م -

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 .ادی. واقعا هنوز خوابم ممیزنیحرف م هیقض نیخونه الدن. فردا صبح هم راجع به ا -

 م.انداخت نییرا پا سرم

 ! دیببخش -

 پدال گاز فشرد و به راه افتاد. یرا رو شیلبخند داد. سپس پا کیرا فقط با  پاسخم

طول  دنمانیتا رس قهیمن شوکه بودند. چنددق یراه با الدن تماس گرفت. هردو از کار ناگهان در

 . چشمم به ساختمانمیشد ادهیپ نیترمز زد. با خاموش کردن ماش یرو نی. باالخره آرمدیکش

بودم. بافشردن زنگ طبقه  دهید هالمیکه مثالش را فقط در ف کیش یبود. آپارتمان میروبلند روبه

. میتر از او. وارد آسانسور شدخسته بود و من خسته نیباز کرد. آرم مانیالدن در را برا دهم،

 فتریکه آسانسور باال م یدکمه را فشرد. تمام مدت نیتا ارم میستادیا نهیهردومان سمت آ

خسته و پف کرده، من با سر و  یباچشمان ن،ی. آرممیبه هم دوخته بود نهیرا در آ مانیهاچشم

موجب به  نه،یشدنمان به هم در آ رهیدار بود. خو خنده یدنیمان دآشفته... حال آن شب یعوض

من خنده از  نطوریاش دادم و همکرد سپس من ادامه یاتک خنده نیخنده افتادنمان شد. اول آرم

 هغرق در خند نیمن و آرم ستادیکه آسانسور از حرکت ا ی. زمانکردیم تیبه او و از او به من سرا

زده بود  هیمبهوت الدن که به چهارچوب در تک یبار با چهره نیاما ا میشد ادهیاز آسانسور پ

 بالفاصله الدن را کنار زد و گفت: نیشد. آرم دهیچ میها. خنده از لبمیمواجه شد

 .ادیبه خودش بگو من خوابم م یبگ یخوایم یچهر -

 یانداخته و خنده نیی. سرم را پاشدینم دهیصورتم چ یوارد خانه شد. نگاه الدن از رو سپس

 بود پنهان کردم. بالفاصله الدن گفت: میهالب یکه رو یکم رنگ

 تو! یکله شق یلیخ -

 و از مقابل در کنار رفت. دیالدن خند زدم. در جوابم، یندادم. فقط سر بلند کردم و لبخند یپاسخ

 ...اتویب -
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 الدن باز شد. یمن به خانه یآن گونه پا و

 لیبود. تمام وسا دهیداخلش هم به سبک مدرن چ یداشت. فضا یو کوچک کیش آپارتمان

درست وسط خانه،  یدست مبل چرم مشک کیشده بود.  دهیچ یو مشک دیمنزلش، با ست سف

 کوچک بود. یراهرو کیشپزخانه و کنار آشپزخانه هم بود. سمت راستش آ دهیچ

 ینصب شده بود. دختر بایز یرنگ یتابلو کی ،یخانه شدم. درست کنار در ورود یتماشا مشغول

مبل  یزدم و به سمت مبل برگشتم. آن سو یبود. چرخ انیآن تابلو نما یدرحال رقـ*ـص باله رو

 ابانیهم درکار نبود و نور خ یابود. پرده دایا پکل شهر از آنج یوجود داشت که نما یقد یپنجره

و  دیکش رونیب بشیرا از ج گاریمبل لم داد. پاکت س یرو نی. آرمشدیم دهیتا هرکجا که بود د ها

انداخت  زیم یلبش قرار داد. چشمانش از خواب خمـار شده بود. پاکت را رو ینخ را گوشه کی

 یبودم که با اشاره ستادهیبلش نشست. من هنوز اشد. الدن هم مقا گاریو مشغول دود کردن س

نگران آن نبودم که  گری. ددمیبه آتش کش یگاریس نیاز آرم دیکنارشان نشستم. به تقل دنال

متعلق به  میایدن گر،ینبود که سرزنشم کند. د یکس گری. دردیدود به خودش بگ یبو میهالباس

 خودم بود و بس!

 کدامچی. همیماند داریصبح ب کیاما تا نزد میکردیخواب م یتمنا یمان از خستگآنکه هرسه با

صبح از خواب  دمیترسیخواب بود. م کیمن تمام آن شب مثل  یهنوز باورمان نشده بود. برا

دادند تا آن دو را داشتم از  امیدوستانه دلدار نیهم دلهره داشتم اما الدن و آرم یبپرم... از طرف

 باکم نبود. زیچچیه

 ... 

 یدسته یکه سرم رو یکه نشسته بودم به خواب رفتم. صبح، درحال یاهمان مبل تک نفره یرو

 قیبود. شلخته و عم دهیکاناپه دراز کش یرو نیو نرم مبل بود چشم باز کردم. مقابلم، آرم یچرم

 شدیدسته مبل برداشتم. باورم نم یرا مالش دادم و سرم رو از رو میهاهنوز خواب بود. چشم

 کوتاه بود. یخواب شبید یهاها و اضطرابها، ترستمام خنده ییاز خانه فرار کردم. گو شبید

فراموشم شده بود  یحت شب،یراهرو از جا بلند شدم. د یاز اتاق انتها یکوتاه یصدا دنیباشن

 یکه رو یمخمل و قرمز یهااتاق باپرده ی. به سمت اتاق رفتم. فضااورمیرا درب میهاکفش

. ست تمام قرمز کردیعبور م شیهااز پرده یبه سخت دی، رنگ گرفته بود. نور خورشها بودپنجره



 

 

183 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

 کیحسرتش را در دل داشتم. با  شهیداشت که من هم ی. او اتاقکردمینگاه م رتیاتاقش را باح

از اتاق جدا  دیپرده سف کیکه با  یکه وسط خانه پهن شده بود و رخت خواب یمیفرش کهنه و قد

 !دمیکه از همان هم دست کش دندیرا اتاق من و نسترن نام شده بود، آنجا

 که متوحه حضورم شد. کردمیو اتاق الدن را نگاه م لیشوق وسا با

 گفت: دیایب رونیتا ب چرخاندیرا م کشیکه مات یرفت و درحال نهیسمت آ به

 خواب.به خانوم خوشبه -

قرمز و  کیبرد و مات نهیآ کیرا نزدقرار داد. سرش  شیآرا زیم یندادم. دستش را لبه یپاسخ

 .دیکش شیهالب یرنگش را روخوش

 بود. انیفرش نما یتنها موها رخش،مین از

را چند بار برهم فشرد و  شیهارها کرد لب زیجا کنار مرا همان کشیکردن، مات شیاز ارا پس

 و گفت: ام فرود آوردشانه یرو یدست رفتیم رونیکه از اتاق ب یسمتم بازگشت. درحال

 کن بفرستش بره. داریهم ب نیباشگاه. آرم رمیمن م -

 شدم و نامش را صدا زدم. هول

 ؟یریم -

 :دیسمتم بازگشت و پرس به

 نرم؟ -

 پته جواب دادم:تته با

 خونه؟ نیآخه، من... چه کار کنم تو ا -

 شانه انداخت. یرا رو اشیباال پرت کرد. ساک ورزش یاشانه

 .یرسبپ نیاز آرم دیبا -

را  شیهاچشم شیهامژه ملینگاه کردم. ر زشیرنگ و ر یاقهوه یهاکردم... به چشم سکوت

 .دادیجلوه م بایچقدر ز

 من نداشت. یهاسوال یبرا یزد. فرصت رونیکرد و از خانه ب یخداحافظ الدن

 به خواب رفته بود. قیرفتم که عم نینداشتم. به سراغ آرم یاچاره
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به  یچند سانت ینشستم و با فاصله دیسف یهاپارکت یرنگ رو یکنار کاناپه مشک درست

 نگاه کردم. نیبسته آرم یهاچشم

 یگریخاص د ییبایز توانستمیاش نمبسته یهاداشت. راستش، با چشم یفیالغر و ظر صورت

 رنگش... لهیسبز و ت یهاکنم. اما امان از چشم دایدر او پ

 زدم. شینرم و آهسته صدا ییباصدا

 !نی! آرمنیمآر -

 گفتم: یبلندتر یگوشش بردم و باصدا کی. سرم را نزددیشنینم

 بلند شو! -

 بود. دهیترس میبود و از صدا جیکاناپه نشست. هنوز گ ی. رودیاز جا پر بالفاصله

 شده؟یچ... چ -

 مبل نشستم. یبلند شدم و رو نیزم یصورت زدم. از رو یبه پهنا یلبخند

 . صبح شده.یچیه -

 شد. انیمبل گذاشت که قوس گردنش نما یپشت یرا برهم گذاشت و سرش را رو شیهاچشم

 گفت: یداد و شاک رونیب ینفس

 شده. زهیفکر کردم چ دمیترس -

 .دمیکش شیحرفم را پ مقدمهیو خجالت، ب ینگران با

 نگرانم. یلیچه کار کنم؟ خ دی. حاال بانیآرم -

 م کرد.نگاه رهیمبل برداشت و خ یپشت یرا از لبه سرش

 ؟ینگران چ -

 بمونم. نجایا شهیکه هم تونمیچه کارکنم؟ نم دیبا -

 داشتم. اجیاحت نیباشم. اما به کمک آرم یکس نید ریانداختم. دوست نداشتم ز نییرا پا سرم

 :دیپرس بالفاصله

 ست؟یالدن خونه ن -

 رفت باشگاه. -

 اش را باال انداخت و گفت:مرتب شده یابروها
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 .میزنیراجع بهش حرف م م؟یبزن یزیچ یاصبحونه ونریب میآها! بر -

 گرم پاسخم را داد.  یبالبخند زیدادم و او ن لشیتحو ینگاهش کردم. لبخند خوشحال

صورتم را  یصبحگاه میبودم تا نس دهیکش نییرا پا نیماش یشهی. تمام راه شمیراه افتاد به

 یقی. بانفس عممیشد ادهیپ نیز ماش. استادیباز ا یرستوران فضا کیکنار  نینوازش کند. آرم

 شیهایو صندل زیبود. م میروباز روبه یدرفضا یرستوران محل کیصبح پر کردم.  یرا هوا امهیر

که  یرنگ یهاو گلدان یآب یچهار خانه یهایزیشده بود. روم دهیچ ایدر کیباز نزد یفضادر 

. میو نشست میدونفره رفت یازهیاز م یکیداشت. سمت  ینیدل نش یشده بود فضا دهیآنجا چ

 : دیشد و پرس رهیبه من خ نیبالفاصله آرم

 ؟ینگران -

 :گفتم

 .ستمیکه من ن دنیحتما تااالن فهم -

 باال انداخت و گفت: یاشانه

 ه؟یچ تی. نگراندنیفهمیباالخره که م -

 گفت: یجد یبا لحن نیفرستادم. آرم رونیرا ب نفسم

باالخره  یزد رونیکمک من از خونه ب ی. به هوادونمیمقصر نماتفاق کم  نیمن خودمو تو ا نیبب -

 .کنمیپس مطمئن باش کمکت م

 .ستینگریمجعدش را باال فرستاده بود و با چشمان سبز روشنش مرا م یکردم. موها نگاهش

 ادامه داد: سپس

رو جور کردم مشغول به  یکه اسپانسر باشگاه الدن هم منم. خودم واسش همه چ یدونیم -

 انجام بدم. تونمیتو هم م یارش کردم پس براک

 دلگرم کننده بود. نیپشتوانه مثل آرم کی. چقدر داشتن کردمیم تیته دلم احساس رضا از

تر من هم آسوده الیو خ امدین انیبه م یصبحانه، صحبت انیتا پا گریدادم. د لشیتحو یلبخند

 بود.

 .میتا به باشگاه برو میآنکه بلند شد تا
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 میبرا یدر کنار الدن کار کنم و درامد کسب کنم تا بعدها شغل بهتر توانمیم گفتیم نیآرم

. میرفتیم نیرا داشتم. سمت ماش شیآرزو شهیبود. هم یکاف میدست و پا کند. اما همان کار برا

نشسته  نیکه داخل ماش نیشکه شدم. آرم میروروبه یشخص دنیاز آنکه سوار شوم، با د شیپ

 ستادهیبود که مقابلم ا ی. من، تمام حواسم پرت کسشومیکه چرا سوار نم دیرسپیم ئمبود دا

 بود. او، نسترن بود!

راهش  یزدم، بالفاصله چشم از من گرفت و به آهستگ شیچشمانم گشاد شد. تا صدا دنشید با

 . تا آنکهکردیم شتریاش را بامن بزدم اما بدون توجه فاصله شیمرتبه صدا نیرا کج کرد. چند

 کرد؟ی. نسترن آنجا چه کار مدمیفهمی. نمدمیبه دنبالش دو

 نسترن؟ نسترن، صبر کن. -

 به دنبال من... نی. من به دنبال نسترن بودم و آرمکردیبه حرفم نم یتوجه

که از شدت  ی. درحالستادمیشد. ا دیچشمانم ناپد ینسترن از جلو دن،یدو یآنکه پس از مدت تا

از او نبود. کالفه  یاثر چیکنم اما ه دایتا نسترن را پ چرخاندمیسر م و زدمینفس منفس دن،یدو

 :دیپرس یام فرود آورد و بانگرانشانه ی. دستش را رودیبه من رس نیشده بودم که آرم

 ارغوان؟ شدهیچ -

 جواب دادم: دهیبردهیبر

 ن... نسترن. -

 را باال انداخت و متعجب تکرار کرد: شیابروها

 کنه؟یچه کار م نجاینسترن؟ اون ا -

 تکان داد و گفتم: یمرتب شد. سر یکم میهانفس

 ...یچیشد. ه یاالتیانگار، انگار که خ -

 میبه باشگاه بود دنیکه در راه رس ینگفت. تمام مدت یچیبا آنکه از کارم متعجب بود اما ه نیآرم

 شد؟ بی. چه طور ناگهان غکردمینسترن فکر م ریبه تصو

. کارم را از همان روز در باشگاه شروع کردم. دیرس انیبه باشگاه به پا دنیبا رس المیو خ فکر

 زده بودم و در باشگاه مشغول به کار بودم. رونیمنحوس ب یباالخره از آن خانه شدیباورم نم

 درحال بهتر شدن بود... زیجاباز کردم. همه چ یکه در آن باشگاه به عنوان مرب دیهم نکش یطول
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 .نمیبب ایکابوس رو یها به جاشب توانستمیم

 بود. یکاف میاتفاقات برا نیباشم و هم نیکنار آرم توانستمیم

 یمرب کیشد. من هم از  یفراتر از دو دوست معمول نیمن و آرم یاما رابـ ـطه دیطول کش یمدت

 و در گرفتمیم لمیف میهانی. از تمردمیخر یدیجد یبودم. با درآمدم گوش شتریدر آن باشگاه ب

 .شدیم شتریب یو مجاز یواقع یدر زندگ تمی. محبوبدادمیام قرار مصفحه

 جوالن داشتم! یهم جا نیدر قلب آرم یحت

 زهایچ نیتریافتنیسمت دست ن تواندیآزاد و رها هستم که م یاچون پرنده کردمیم احساس

 پرواز کند...

*** 

 

 غیج یرا بستم و با صدا میهاچشم شود. گاهمهیگذاشتم تا تک نیداشبورد ماش یرا لبه دستم

 شده بود، گفتم: ختهیآم جانیکه با خنده و ه ،یبلند

 تر!آروم نیآرم -

احساس کنم قلبم  شدیکه باعث م کردیعبور م هانیماش یالبود و از البه ادیز یبه قدر سرعتش

حال  نی، درعتا ترس کمتر به جانم رسوخ کند. اما بستمیرا م میهااست. چشم یدرحال فروپاش

 داشت. انیدر بندبند وجودم جر جانیه

گم شده  نیضبط ماش یکر کننده یصدا یالو البه دهیچیپ نیدر ماش نیمن و آرم یقهقه یصدا

 بود.

 یهاکیشدن الست دهیکش یترمز زد. صدا یناگهان رو نی. آرممیدیتپه رس یبه باال باالخره

 رونیتپه متوقف شد. نفسم را ب یلبه قایدق نیشکرد. ما جادیا یبلند یآسفالت صدا یرو نیماش

 فرستاده و به خنده افتادم.

داشت! خنده از من به  ریرا دنبال کرد. واگ میهاداد و خنده هیتک یصندل یسرش را به پشت نیآرم

که از  ی. فشارکردیصورتم درد م یهاچهیکه ماه دمی. آنقدر خندکردیم تیاو از او به من سرا

و  یرنگ یهاچشم شدیبود، آن را پراز اشک کرده بود و باعث م نیآرم یهاچشم یخنده رو

 بدرخشد. شیاز پ شیب شنشرو
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 فرستادم. رونیآرام گرفتم. نفسم را ب یکم

 گفتم: دهیکش یبالحن

 دلم درد گرفت. دمیبسه. انقدر خند نیآرم -

بود. چراغ  نیو دل نش بایتپه چقدر ز یشهر از باال یشدم. نما ادهیرا باز کرد و پ نیدرماش سپس

کاپوت قرمز  یرفتم و درست رو نیماش یگم شده بود. جلو یاهیروشن بود و نورش در س نیماش

 داشت. دنید هیپرنور شهر از آن زاو یهاآفرودش نشستم. منظره چراغ نیرنگ ماش

شهر تجربه کردم. سکوت و آرامش آنجا  یهاابانیکه در خ یوصف رقابلیغ جانیاز آن ه پس

که  یشد و باهمان لحن ادهیپ نیهم از ماش نیبر دلم نشست. چند لحظه پس از من آرم بیجع

 :دیپرس زدیو خنده در آن موج م طنتیش

 نشس... نجایچرا ا -

 گفتم: دهیکش یسرخم گذاشتم و بالحن یهالب یام را رو. انگشت اشارهدمیحرفش دو انیم

که انگار  ییا دورش قالب کردم. با همان صدارا جمع کرده و دستانم ر میها! سپس زانوسیه -

 آرام و آهسته گفتم: دم،یترسیم یشدن کس داریاز ب

 شب... یسکوت. صدا یگوش کن! صدا -

شهر شد.  یبه منظره رهینشست و خ نیکاپوت ماش یپرش، مثل من رو کینگفت. با یزیچ

از  یرقص مانیبرا یاهیاز داخل شهر در آن س یدیزرد و قرمز و سف یهاو نور رگونیآسمان ق

 رنگها بود...

 داشت. یرینظیمثل من دستانش را دور زانوانش قالب کرد. حضورش در کنارم، آرامش ب نیآرم

 روبرو گرفت. یاز منظره چشم

 و گفت: دیکاپوت دراز کش یرو هوایب

 تر نشونت بدم.منظره قشنگ هی خوامیم -

 .فهماند که کارش را تکرار کنم یابا اشاره و

چشمک  یها. ستارهدمید باتریز یامنظره نباری. ایهمان کاپوت سفت و آهن ی. رودمیکش دراز

 .زدندیشب چشمک م رهیآسمان ت تینهایکه در عمق ب یزن نقره گون

 نشست. میهابر لب یلبخند هوا،یب
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 گفتم: دهیپرشوق و کش یلحن با

 هارو؟ستاره ینیبی! منیآرم یوا -

ام را . انگشت اشارهنمیهارا بچدانه ستارهبهدانه خواستمیکه م ییردم. گودستم را دراز ک سپس

 نشانه گرفتم و گفتم: نشانیترسمت پرنور

 چقدر پرنوره. نیبب -

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 قشنگه! یلیآره، خ -

ها از و ستاره کردیم یگرعشـ*ـوه مانیبرا ییگوآسمان شب بود که در آن لحظه یتماشا محو

 .زدندیچشمک م شتریب شهیمه

نبود،  انمانیم یاتماشا من بودم. با آنکه فاصله یبرا دشیچشم از آسمان گرفت. هدف جد نیآرم

رنگ من  یدرشت و مشک یهارا به چشم زشیروشنش و ر یهاسرش را سمتم چرخاند و چشم

تعجب . از نگاهش مساختیتر مجذاب یگرید یرا برا دنشید مانیهادوخت. تناقض چشم

 شدم.

 :دمیکردم و پرس یاخنده تک

 ؟یکنینگاه م ینطوریچرا ا -

 خب؟ هیچ -

 را گرفت و گفت: حرفشیرا باخنده دادم. خودش پ پاسخش

 .نمیبیم کیدارم همون ستاره رو از نزد -

 را سرخ کرد. میهابرق انداخت. اما خجالت، گونه میهادر چشم ذوق

دونخ  نیبعد آرم یا. لحظهمیدر نگاه هم غرق شو شتریبرلب نشاندم و اجازه دادم ب یلبخند

آنهارا با فندکش  نیو آرم می. هردو آنهارا گوشه لب گذاشتدیکش رونیب بشیساز از جدست گاریس

 .دیبه آتش کش

 یبود که در نوجوان یمخدر شیفرستادم متوجه شدم دود آشنا هیاول، که دود را به ر قیعم بانفس

 خانواده... یهااز رنج ییرها یبرا یکناش کرده بودم. مستجربه
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 یهاتر ستاره. آرام و سرخوشگذشتیکند م میزمان برا گریزدم... د ترقیرا عم یبعد پک

 . فرستادمیم رونیب میهاهیو دود را از ر کردمیچشمک زن را نگاه م

 نسترن رفتم. داریدر باشگاه، به د امیشگیهم یهانیاز تمر پس

 .دیایو به سمتم ب دیتا مرا ببن ادمستیمدرسه ا کینزد

از مدرسه خارج شدند. از  یادیز یو سروصدا یاز آنکه زنگ مدرسه خورد، دخترها با شاد پس

 هیبود. خالف بق یدختر تیجمع انی. مگشتمیرنگم به دنبال نسترن م یمشک یدود نکیع ریز

غمش از  دانستمی. مآمدیآهسته سمت در م یهامدرسه شاد نبود. با گام یلیاز تعط د،یدوینم

. او واهمه داشت که اگر به دیکشیدر خانه انتظارش را نم یاتفاق خوب چی. هردیگیم شهیکجا ر

 ست؟یآن خانه چ دیجد یخانه برسد بلوا

و با محبت  دمی. اورا در آغـ*ـوش کشستادیمات و مبهوت ا دنم،یو به سمتش رفتم. با د دمیدو

 گفتم:

 ات تنگ شده بود.نسترن قشنگم. دلم بر -

 شده بودند. نیباهم عج اشیو دل تنگ یخوشحال

به  دنمیرفته بودم اما هربار از د دارشیآلود شد. با آنکه بارها به دکرد و چشمانش اشک بغض

 .افتادیم هیگر

 گفتم: دمیرا که د شیهااشک

 .اینکن هیعه! گرعه -

 کشاندم و گفتم: ابانیرا گرفتم. سمت خ دستش

 .میخوش بگذرون ییجا دوتا هیببرمت  خوامیامروز م -

 و گفت: دیکش رونیدستش را از دستم ب باترس

 ارغوان. بابا... تونمینم -

 زدم و گفتم: یلبخند

 رفته شهرستان. گردهی. گفت تا عصر برنمامیمامان م دنیاز د -

ست تا الاقل افسرده شده. از من خوا گفتیشد و لبخند زد. مادر، نگران نسترن بود. م خوشحال

 به ارمغان ببرم. یشاد شیآن روز را برا
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. دوست داشتم تمام دمیخر یشاد و رنگ یهالباس شیکار را کردم. اورا به بازار بردم. برا همان

 می. غذا خوردمیرفت یبه رستوران ن،ینسترن تمام کنم. پس از آن هم همراه آرم یرا برا میهاپول

 .میباهم بودن داشت یبرا یم. وقت کمیرا باهم گذراند یو لحظات

 .کردمیم تیاحساس رضا اورمینسترن ب یهاتوانستم خنده بر لب یهمان که چند ساعت اما

 خانه کردم. یگذاشتم و به اجبار اورا راه بشیدر ج یدفعات قبل، اندک پول مثل

ن نستر یتا غصه دیبه دادم رس نیدشوار بود. پس از رفتنش آرم میبا نسترن برا یخداحافظ

 نکند. اموانهید

را  یآب یهاوقت با او بگذرانم دو تا از آن قرص یآنکه بتوانم مدت یخسته بودم که برا آنقدر

 نداشتم. یخوردم. وابسته شده بودم. بدون آنها بدنم کرخت بود و انرژ

 ترمز زد. میپا یرا بلند کرده بود جلو نشیماش کیموز یکه صدا یدرحال پرسروصدا،

 :دینظر داشت پرس ریکه حرکاتم را ز نیحالم بهتر شد. آرم یردم کمکه خو هاراقرص

 چه خبرا؟ ،یخب خانم مرب -

 باال انداختم. شانه

 جا افتادم. نجایوقته ا یلیاول بود. خ یها واسه روزاچه خبر گفتن نیا -

 را تکان داد و گفت: سرش

 ؟یبمون نجایهم یخوایعجب! م -

 :دمیکردم و پرس نگاهش

 ؟یچ یعنی -

 زد... یلبخند

 .گمیبرات م میبرس -

پارک  کیکنار  نیو ماش میپشت سر گذاشت هاراابانی. خزدیحرف م یزینشدم از چه چ متوجه

 .ستادیا

 به دنبالش رفتم. زیشد و من ن ادهیپ نیآرم بالفاصله

 :دمیپرس رفتمیطور که هم قدم با او راه مبودم. همان کنجکاو

 ؟یبگ یخواستیچه م -
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 .میفرو برد. مشغول قدم زدن در پارک شد بشیداخل ج را دستش

 بهت بدم. شنهادیپ هی خوامیم -

 :دمیزدم و پرس نهیبه سـ*ـ دست

 ؟یچ -

 !یبرس یخوایکه م یبه هرچ یتونیم یکه اگر قبول کن یکار -

 یرفت و با دو بستن یا. سمت مغازهکردیم جادیحرفش وقفه ا انینگاهش کردم. دائم م باشوق

 را دست من داد و گفت: یکیبازگشت.  یسنت

 معروفه! هاشیبستن نجایا -

 بود نشستم و گفتم: کمیکه نزد یمکتین یرا باال فرستادم. رو میابرو یتا کی

 نکن. تیاذ انه؟ی یچه کار یگیم -

 و گفت: دیکرد. به سمتم چرخ یاخنده تک

 ...یجذاب ،یخوشگل ،ی. استعداد داریتموم یآدم همه چ هیارغوان. تو  نیبب -

 زد؟یهارا مانداختم. چرا داشت آن حرف نیی. سرم را پادمیکش خجالت

کار موفق  نیتو ا یای. مطمئنم اگر تو هم بکنمیکار م نگیشرکت مدل یکه من تو یدونیم -

 .یشیم

 توجه کردم. شیهاقرار دادم و به حرف مکتین یرا رو یبستن

 نگ؟یمدل یگفت -

 ادامه داد: شترییشوق  با

همه  یقبول کن هی... فقط کافیکنیکار م یکه توش دار هییآره، چرا که نه؟! درآمدش ده برابر جا -

 کاراش بامن...

 :دمیو متعجب پرس دمیدرهم کش ابرو

 چه کار؟ -

 اون ور آب... یبر دیخب... با -

 ادامه داد: نی. آرمشدندیآهسته درهم قفل م ابروانم

 .یدار یتو... بدن رو فرم و ورزش -
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. دمیشنیرا نم شیهاحرف گریوسوسه شده بودم اما د لیآزار دهنده بود. راستش، اوا شیهاحرف

 بود؟! نیخود آرم شنهادیآن پ شد،یباورم نم

که  ییها. فقط چشم دوخته بودمم به لبدمیشنینم چیتا مرا قانع کند اما من ه زدیحرف م او

 .خوردیتکان م

 را انجام دهم؟ یکار نیحاضرم چن کردیچرا فکر م اصال

 از او گرفتم و قاطع گفتم: ی. رودمیحرفش پر انیم ناگهان

 نه! -

 :دیمکث پرس یکه حرفش قطع شده بود تعجب کرد با کم ن،یآرم

 نه؟ چرا نه؟ -

 به سراغم آمد. لیدلیو خشم ب تیهم آن عصبان باز

 ...دیرا بزنم که نبا یکه مبادا حرف فشردمیبر هم م دندان

 .نیکشش نده آرم گهیه! دگفتم ن -

 شد.  ایرا جو لشیبا سماجت دل اما

 داشتم، ادامه دادم: تمیدر کنترل عصبان یکه سع یبا همان لحن سپس

 

 نی... ایول رمیبگ لمیف نامیازتمر دی. شاستیباشه عرف ن یزیام تو چعالقه دیمن شا ن،یآرم -

لباس بپوشم و شو بزارم.  خوامینم که یو اون جور گهیکشور د هیبخوام برم  نکهیفرق داره باا

 . من...کننیبهت نگاه م داریکه اونجا همه به چشم خر یدونیتو خودتم خوب م

 باال نگه داشت و گفت: میرا قطع کرد. دو دستش را به نشانه تسل حرفم

 رو بخور... تیبحثش رو نکن. بستن گهیدادم ارغوان. اصال د شنهادیباشه! من فقط پباشه، -

 یرا دست گرفت و مشغول خوردن شد. قلبم از حرفش شکست اما به رو یظرف بستن ال،یخیب و

را دوست  یزعفران یرا مثل خودش دست گرفتم و باآنکه طعم آن بستن ی. ظرف بستناوردمیخود ن

زود هردو  یلیمصرف مشغول خوردن شدم و خ کباریبا قاشق کوچک  اشیدلخوش ینداشتم برا

 .میدسپر یشرا به فرامو هیقض
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که الدن مشغول  یاز خواب درحال شیکوتاه به خانه الدن بازگشتم. شب، پ یاز گشت و گذار پس

 .کردمیآن روزمان را نگاه م یهابودم و عکس دهیتخت دراز کش یمسواک زدن بود، رو

نشسته بود و نگاهمان  مانیهابر لب یقیعم یهردو خنده نیها من و آرماز عکس یکی در

 .میعکس را انداخت مکتیهمان ن یبود. رو گریکدی خندان یمایبرس

 !نیقرار دادم و نوشتم: من و آرم یشخص یرا در صفحه عکس

که  یاو لباس تنگ و چهارخانه ختهیبهم ر یموها اش،یشدم به چشمان رنگ رهیخ یتا لحظات و

 نامفهوم الدن توجهم را به خود جلب کرد. یبعد صدا یبه تن داشت. لحظات

را  شیها. حرفزدیحرف م ینامفهوم یوبالحن و صدا چرخاندیاک را در دهانش ممسو الدن،

 .دمیفهمیم انیدر م یکی

سرش داد هم  یطورجلوش دختر چه ارمینشد. من تاحاال نتونستم نه ب یعصب نیخوبه آرم -

 ؟یگفت نارویو ا یزد

 گفتم: را باال انداختم و میابرو یتا کی طنتیلحنش به خنده افتادم. با ش از

مثل  شمی. اگر منم بگم چشم مدارمیطور هم نگهش مطور که دلشو بدست آوردم همونهمون -

 براش! هیبق

 را از دهانش خارج کرد و مبهوت نگاهم کرد. مسواک

 تو! یهست یعجب عوض -

 گفت: کردیطور که نگاهم مو الدن همان دمیخند

 !یواقعا باهوش کنمیاعتراف م -

هارا خاموش کرد و سمت تخت آمد. از که مسواک زدنش تمام شد چراغ ندادم. الدن یپاسخ

 و سمتم پرتاب کرد. دیکش رونیقرص ب یبسته کی زشیم یکشو

 :دمیدرست رو تخت، کنارم افتاد. برش داشتم. نگاهش کردم و متعجب پرس بسته

 ه؟یچ نایا -

 گفت:خواب آماده کند  یتا آن را برا زدیبه بالشش ضربه م یدرحال الدن

 زاست. یخانتون داده بدم بهت. انرژ نیجناب آرم نویا -
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داشتم.  یو شاد تیاحساس رضا دمیدیتوجهش را به خودم م نکهیلبم نشست. از ا یرو یلبخند

 شیآنطور که دوست داشتم پ زیچشدم. همه رهیبالش رها کردم. به سقف خ یخودم را رو

 .رفتیم

کرده که مرا به خانه راه  دیمادر را تهد یشنه است و حتپدر به خونم ت دمیاز نسترن شن باآنکه

وجود مرا  یحت گفتینسترن م گشتم؟یدوباره به آن خانه بازم دی. چرا بادیگزیندهد اما ککم نم

از ابتدا  یی. گودیگویو اهل محل نم لیبه فام زیچچیشدن من ه دی. از ناپدکندیانکار م شهیاز ر

 نبودم... 

*** 

 

اثر کند.  ترعیها سرتا قرص دمیآب چند قلپ آب نوش یارا خوردم. از قمقمههاز قرص دوتا

 افتهی نیتمر یط ی. چنان مهارتکردمیم نیتمر واروانهیها بود که آن روزها دآن قرص یمعجزه

درون باشگاه  یهاقیزبانزد همگان شده بودم. تشو امیشخص یبودم که در باشگاه، در صفحه

 ی. اما طولآوردیرا درمن بوجود م یوصف رقابلیغرور غ خوردیم میهاویدیو یکه پا ییهاکیو ال

 شده بود. یعاد میبرا گرید دهاهمیو تمج فیکه تعر دینکش

... اما روحم قرار تیداشتم! پول... محبوب زیچجز انزوا... همه ساختیرا نم امهیروح زیچچیه

 .بردمیبه سر م کیتار یدر اوهام یینداشت. گو

درون اتاق  م،یضخ یاز پشت پرده دیاز خورش یمیو خلوت بود. نور کمرنگ و مال کیتار اقات

را  ییهاگام یبود. صدا نیزم یرو میتخت و پاها یآب و قرص، کنارم رو یافتاده بود. بطر

 ...نیگنگ و ناواضح از برخورد کفش به کف زم یی. صداآمدیکه سمت اتاق م دمیشنیم

 .دمیالدن را شن یاز چند لحظه، صدا پس

 زد و گفت: میکنان صدا غرولند

 باشگاه. میبر دیشده با رمونی! پاشو د یدیارغوان؟! هنوز که خواب -

 گفتم: یتارش را نگاه کردم و باگنگ ریتصو یو نامفهوم بود. با چشمان دهیکش شیصدا

 . سردرد دارم.امینم -

 گفت: یسرم آمد و شاک یباال
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 .یشیتت بزن خوب مآب به دست و صور هیپاشو  -

 تخت بلندم کرد. یتوانست از رو یو باهرزور دیدستم را گرفت و کش سپس

از آب را به صورتم زدم و چندمرتبه آن  ی. مشتدیچکیدستانم م یداخل گود ریخنک، از ش آب

 ییرویکم نرا گذاشت. کم رشیها تاثو رخوت بدنم کمتر شد. قرص یکار را تکرار کردم. سست

لباس خشک کرده و پس از حاضر شدن  نی. صورتم را با استشدیم قیتزر میهاداشت در رگ

 .میرفت باشگاههمراه الدن به 

 کردیبه صورتم برخورد م میو مستق دیچیپیدر اتاقکش باد م نیباز ماش شهیمدت که از ش تمام

ها باد با آن از برخورد میهارا تنگ کرده بوده تا سوزش چشم میها. چشمکردمیرا تماشا م رونیب

 کمتر شود.

 یشدم تا سمت ساختمان بروم که الدن درحال ادهی. پستادیاز حرکت ا نیبعد، ماش یقهیدق چند

 گفت: کردیرا قفل م نیکه ماش

 .امیدارم بعدش م کیکار کوچ هیتو برو. من  -

 ،یدمثبت تکان دادم و به سمت ساختمان راه افتادم. درست کنار در ورو یرا به نشانه سرم

وارد ساختمان شدم.  یآرام یهادادم و باگام هیتک واریافتادم. دستم را به د جهیناگهان به سرگ

دور سرم  ایرا بستم. دن میهاچشم یادادم و لحظه هیتک واریهمانجا کنار در، پشتم را به د

 گرد تا گرد من بود... زیچهمه ی. چون گردباددیچرخیم

منتظر بود. چندمرتبه  نی. کنار ماشفتدیاعث شد چشمم به الدن بکه آنجا کنار در داشتم، ب یمکث

رفت.  نیاز ب امیالحظه یجهیخودم را آرام کرد. سرگ یقیعم یهارا فشردم و بانفس میهاچشم

الدن  یپا یشد و باسرعت، جلو دایاز دور پ یرنگ یمشک نیدوباره چشم به الدن دوختم. ماش

 زد. مزتر

 به الدن داد. یآورد و شئ کوچک رونیب نیماش یشهیرا از شبود. دستش  نیآرم نیماش

 نینا آرام شد. آرم المیآنجا بود؟ افکار به ذهن شکاکم هجوم آوردند. خ نیآرم دم؟یدیم درست

 ؟یکار داشت؟ چرا پنهانبا الدن چه

که  دینکش یطول ادیبود. ز ستادهیسمت راننده ا شهیها دوختم. الدن مقابل شچشم به آن دوباره

الدن  خواستمیگرفت. نم شیکه آمده بود رفت و الدن راه باشگاه را پ یبا همان سرعت نیآرم
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 یدر به سمت باشگاه که طبقه یشدم. پس به سرعت از جلو نیاو و آرم داریبداند که متوجه د

 نیالدن و آرم یپنهان داریجا در دهمان ساختمان بود راه افتادم. اما ذهن مشوشم همان نیریز

 ا ماند.ج

 کنانتیرا درآورد و شکا شیشدم که الدن وارد شد. بالفاصله مانتو میهالباس ضیتعو مشغول

 آن را داخل کمدش پرتاب کرد.

 هوا چقدر گرمه! -

 گفتم: کردمیسر جمع م یاز باال یو پرپشتم را باکش کوچک یمشک یکه موها یدرحال

 کارت تموم شد؟ -

 نگاهم انداخت و گفت: یچشم ریز

 آره. -

گود رفته بود اما  میهاچشم ریو خودم را در آن نگاه کردم. ز دهیچرخ نهینگفتم. به سمت آ یزیچ

نشان  شیاز پ اترییرا ز میهابودم چشم دهیکش میهاکه پشت پلک یادهیو کش فیخط چشم ظر

 .دادیم

 یاقهیدقگرم کردن بدنم شدم. چند  یبرا یمشغول انجام حرکات کشش نهیآ یروروبه جا،همان

 چسباند. واریرا به د شیپا کیشد و  نهیتا شروع کالس مانده بود. الدن کنارم آمد. دست به سـ*ـ

 :دیمن پرسمن یباکم

 چه خبر؟ نیاز... آرم -

 فمیو ظر دهیبا دستان کش کردمیم یباز کرده بودم و سع 180را میپاها نیزم یکه رو یدرحال

 گفتم: رمیگرا ب امیرنگ ورزش یصورت یهانوک کفش

 باشه؟ یخواستیچه خبر م -

 باال انداخت و گفت: شانه

 که بهت داده رابـ ـطه تون شکرآب شده! یشنهادیکردم البد از بعد پ الیخ -

لَخت و بلندم  یمخالفم تکرار کردم. موها یرا بادست و پا امیزدم. همان حرکت کشش یپوزخند

 .کردیام مو کالفه ختیریدورتا دور دستانم م

 قدم شد. شیشکستنش پ یبرا دیرا که د سکوتم
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  ؟یکنیرو قبول نم شنهادشیارغوان. چرا پ یاوونهید یلیخ -

 برافروخته شدم و گفتم: تیعصبان از

 

 نکن انقدر! یقبول کنم؟ تو کار من فضول شنهادشویاگر پ رسهیبه تو م یبه توچه؟ چ -

ه بودم. دست خودم نبود که از کوره در با او صحبت نکرد تیبا آن عصبان گاهچیکرد. ه تعجب

 .رفتمیم

 یشک دمیرا باهم د نیکه او و آرم یااش مبهوت نگاهم کرد. از لحظهو گرد شده زیر ییهاباچشم

 شدم؟یاز آن خبردار م دیچه بود که من نبا یپنهان داریبه جانم افتاده بود. آن د

باآن  نکهیچشم الدن دور شدم. از ا یجلورخ داد برخاستم و از  انمانیکه م یاز بحث کوتاه پس

 کنم. یسخت بود که بالفاصله از او معذرت خواه میلحن با او صحبت کردم شرمنده بودم اما برا

را به  یها، انرژ. آن قرصمیکه باشگاه شلوغ شد و هرکدام به کار خود مشغول شد دینکش یطول

 کنم. نیتمر ،یمکث چیهتا شب بدون  توانستمی. آنقدر که مکردیم قیجانم تزر

جبران  یبه خانه بازگشت. از دستم دلخور بود. من هم برا ییالدن به تنها شه،یشب خالف هم آن

ها شب نکهیاز ا دانستمیمحبوبش را از رستوران گرفتم. م یاز آنکه به خانه بازگردم غذا شیپ

داخل ظرف ها دستم  یمحتوا یدر دستم بود. داغ تزایپ ییاست. دو ظرف مقوا زاریکند ب یآشپز

را گرفته  یکیپالست گرمی. با دست ددیچیپیدرمشامم م یداغ پپرون یزایپ ی. بوکردیم تیرا اذ

 یورزش ی. کولهکردمیباالدن را فراهم م یبساط آشت دیبود. با یبودم که داخلش نوشابه و خوراک

گ واحد را به صدا باآن دستان پر زن یرا خسته کرده بود. باسخت میهادوشم شانه یهم رو

دردستم،  یادیز یهادیو منتظر شدم. چند لحظه بعد الدن در را گشود و من که با خر ردمدرآو

 انداخت. یبودم را نگاه ستادهیخسته و گرسنه پشت در ا

غذا و  یشد و سپس نگاهش رو رهیدرشت من خ یهاو روشن به چشم زیر یهاچشم اول

 ش را به رحم آورد.دل مانمیپش یمایافتاد. س هایخوراک

 .دیشد و به حالت خند نهیبه سـ*ـ دست

 !وونهید -
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مبل چرم وسط  یباز شد. الدن، خودش را رو میدر کنار رفت. راه ورود به خانه برا یاز جلو سپس

نشستم.  یامبل تک نفره یخانه انداخت و تلفن همراهش را به دست گرفت. من، کنارش رو

مبل لم داده بود  یرو یبه الدن افتاد که با آن لباس راحت یمشک و مبل دیسف یهانگاهم از پارکت

 راست انداخته بود. یپا یچپش را رو یاو پ

 نگاهم کند گفت: آنکهیب

 ! به اخالقت عادت کردم.ستیالزم ن یول یکن یمنت کش یخوایم دونمیمن که م -

 ! سرد نشه؟هیپپرون -

و نشست. کف  دیمبل چرخ یحرکت رو کیاانداخت. ب زیم یرو یبه غذاها ینگاه یچشم ریز

 و گفت: دیرا به هم مال شیهادست

 !ایقهر و آشت نیتاباشه از ا -

. امدین انیبه م نیآرم شنهادیاز پ یحرف چیه گری. دمیزدم و هردو مشغول خوردن غذا شد یلبخند

 یاورا برا نیمتوجه شدم آرم کردمیاعتماد من به الدن مثل سابق نشد! خوب که فکر م گاهچیاما ه

 کردن من واسطه کرده بود. یراض

کشاند. به  رونیتلفن همراهم مرا از خواب ب یدرخواب فرورفته بودم صدا یشب، درحال یهامهین

بود  دهیکه به دستم رس یامیصورتم افتاد و پ یرو یرا باز کردم. نور گوش میهاپلک یال یسخت

 را باز کردم.

 ؟یایمبرم. بامن  رانیاز ا خوامیمن م -

 یرا خواندم. بلندشدم و رو غامیپ گریبار د کیمالش دادم.  فمیظر یهارا با دست میهاچشم

 دورتا دور دستانم را گرفت. امختهیآشفته و بهم ر یتخت نشستم. موها

 یداشتم. از رو یبیخودش را به خواب زده بود؟ سردرد عج ایبه الدن انداختم. خواب بود  ینگاه

. دمیکش امیشانیپ یرو یو دست ستادمیگذاشتم. ا نیزم یرا رو میپاها یجیگتخت بلند شدم. با 

 رفتم. رونیاز اتاق ب گرفتمیرا م نیآرم یزمان که شمارههم

 از چندبوق کوتاه پاسخ داد: پس

 الو؟ -

 :دمیخسته اما متعجب پرس یصدا باهمان
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 ؟یستادوقت شب فر نیا هیچ امیپ نیا ؟یگیم یدار یچ یدونیم چیه نیآرم -

 پشت پنجره! ایب -

 حرفش نشدم. متوجه

 ؟یچ -

 پشت پنجره. ایب گمیم -

نبود.  انیاز پشت پنجره نما زیچچیه کیتار یبه سمت پنجره گام برداشتم. درآن هوا متعجب

ساختمان بود.  نییپا نیرنگ آرم یمشک نیانداختم. ماش یرا نگاه رونیپنجره را باز کردم و ب

 میهاشب چشم یاهیرا روشن و خاموش کرد. نور زرد رنگش در آن س شیچند مرتبه نور چراغ ها

 جذب کرد. درا به خو

 تلفن متعجب گفتم: پشت

 ؟یینجایوقت شب ا نیا -

 به پرسشم گفت: تیاهمیب

 .نمتیبب خوامیم نییپا ایب -

را برداشتم و با  دیتن کردم. کل هی ینکردم. لباس یبود مخالفت دهیکه خواب از سرم پر من،

 رساندم.  نییآسانسور خودم را به پا

روشنش تا چند  یهامنتظرم بود. چراغ نیرنگ آرم یمشک نیماش دمیساختمان که رس نییپا

 شهیبه ش یارساندم. تقه نیخودم را به ماش یبلند یهاآنجا را روشن کرده بود. با گام یمتر

 وارد کردم. در را باز کرد و من سوار شدم.

 :دمیپرس ی. با نگرانکردمیو مبهوت نگاهش م مات

 ن؟یشده آرم یزیچ -

 گفت: یاحرف و مقدمه چیهیب

 ...چیکه ه یفرصتته ارغوان. اگر با من اومد نیآخر نیا -

 :دمیپرس عیو سر دمیحرفش پر وسط

 ومدم؟یاگر ن -

 آمد. سمتم بازگشت و گفت: نییموضعش پا از
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 شیاونجا، آخر رهیکه م یستین یکس نیاول. تو یزنیپشت پا م زیبه همه چ ی! داروونهید نیبب -

 ؟یکنی. چرا مقاومت میستیهم ن

 گفتم: یو شاک متعجب

 انجام بدم؟ دیکرد منم با یهر کار یمگه هرک -

 .گمی! من دارم مدیآره با -

 کردم خودم را کنترل کنم که گفت: یشدم. سع یلحنش کفر از

 ستم.منم ه یکنی... تو کارت رو میُدب میریارغوان م -

 ذهنم به کار افتاد. یابرد. لحظه ماتم

 را به آنجا فرستاده... یادیگفت دختران ز شیهاحرف انیم نیآرم نگ؟یمدل ؟یدب

 :دمیپرس میدر صدا یابه او بود. با بغض خسته رهیاشک آلودم خ چشمان

 ه؟یتو شغلت چ نیآرم -

 تعجب کرد. امیسوال ناگهان از

 ؟یپرسیم هیچه سوال نیا -

 ن؟یآرم ستین ست؟یقاچاق ن هیشب شتریب یگیکه تو م یارک -

 طور زودتر متوجه نشدم؟شد. چه ریاز او گرفتم. اشک از چشمانم سراز یرو

 .دمیرا شن شیاما صدا دمیدیرا نم او

 .هیکار ما قانون ه؟یمزخرفات چ نیا -

را بسته و  میهاشم. چکردمیاز او بشنوم. سر درد داشتم. باور نم یحرفچیه خواستمینم گرید

 گفتم:

 ؟یدار گاریس -

 .دیچک نییچشمم پا یاز گوشه اشک

 و دستش را سمت داشبورد نشانه گرفت. دیکش یپوف

 لرزانم را سمت داشبورد بردم. دستان

 یهمان جلو بود. پاکت را به دست گرفتم. درست پشت آن جعبه چاقو گاریرنگ س دیسف یجعبه

 چاقو چشمم را گرفت.قرار داشت. برق آن  ینقره فام
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درک کند که  توانستینم نینبودم. آرم یهوش. من، آدم کمختیفرو ر میکاخ آرزوها یالحظه

وادار کردن  یتنها برا اش،یمحبتش، عشق ساختگ ش،یبرمال شده بود. اصرارها میبرا زیچهمه

 من به آن کار بود؟

 ...ییجایر و ندارم بود. چه اعتماد بتمام دا نیام. آرمرکب خورده ایاز تمام دن کردمیم احساس

دندان برهم فشردم که  تی. آنقدر از عصبانکردیآن چاقو خشم درونم را شعله ورتر م برق

 نتوانستم خودم را کنترل کنم. گری. دکردمیاحساس درد م

 کند. یباز امیحق نداشت بامن و زندگ نیآرم

اش از و برنده زیت یرا فشردم و چاقو اشیحرکت آن چاقو را برداشتم. دکمه نقره فام فلز کیبا

 زد. رونیدسته ب

 فشردم. نیآرم یگلو ریچاقو را ز زیبا خشم قسمت ت بالفاصله

 و خشم در تمام وجودم بود. میهااشک در چشم م،یدر گلو بغض

 بود گفت: دهیمن شوکه و ترس یکه از حرکت ناگهان نیآرم

 ؟یکنیچه کار م وونه؟یچته د -

 تر فشردم و گفتم:کمرا مح چاقو

جا  نیتو بودم؟ حقته هم یچهیمدت من باز نیا ی. همهخورهیساکت شو. حالم ازت بهم م -

 ...یریبم

. با فشار گرفتیدست خودم نبود. مغزم از من فرمان نم میرا زخم کرد. کارها شیچاقو گلو فشار

فاصله که حواسم پرت شد، . بالدیاز پشت سر به جلو تاب یچاقو وارد کردم. نور یکه رو یبعد

 با دست چاقو را پس زده و با عجله گفت: نیآرم

 !سیپل -

 توانستمیانداختم. نم نییمانتو باز گردانده و سرم را پا بی. بالفاصله چاقو را داخل جدمیترس

 .شدمینم داریاز خواب ب نیآرم امیرا هضم کنم. کاش با پ آمدهشیاتفاقات پ

 نی. با آرمدمیشنینم یینظر گرفت. صدا ریمارا ز شبمهیگشت ن نیدر ماش یدو نظام یچهره

 فتمیراه ب عتریطور دست به سرشان کرد؟ ازما خواستند که سرچه دانمینم یحرف زدند و من حت

 شان ادامه دادند.و سپس آهسته به گشت
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. دمیدو شدم و تا ساختمان ادهیپ نیشان، به سرعت از ماشتحمل کنم. پس از رفتن توانستمینم

 . شدیم دهیبود که شن ییها تنها صداو برخورد کفشم با سنگ فرش هاهیگر یصدا

چرم  یبه گوش الدن نرسد. پس از بستن در، سمت کاناپه میدهانم گرفتم تاصدا یرا جلو دستم

و از سر درد  ختمیمبل قرار دادم. اشک ر یکنارش نشستم و سرم را رو ن،یزم یرفتم. رو یمشک

 ونیهذ کیام. تمام اتفاقات مثل افتاده ریکابوس گ کیدر  کردمی. احساس مدمینال جهیو سرگ

شده  کسانیرا با خاک امیکرده باشد. خوشبخت یکار نیچن نیآرم د،یگنجیبود... در باورم نم

. زدیو چشمانم دودو م کردمینابسامان بود. عرق م امیاوضاع جسم یو از طرف دمیدیم

 نیبه آرم گرید مت؟یاما... به چه ق ستیلعنت یآب یهاحلش خوردن آن قرصتنها راه دانستمیم

 . به الدن هم...منداشت یاعتماد

 

 دایپ ادیها اعتاست؛ اما، واضح بود به آن قرص یبه خاطر خستگ ام،یاوضاع جسم کردمیم الیخ

به  یها حترصبه آن ق دنیرس ی. حاضر بودم برارمیخودم را بگ یجلو توانستمیکرده بودم. نم

آن آنجا را تحمل کنم.  توانستمینم گری. ددمیدو امیهم التماس کنم. سمت کوله پشت نیآرم

بودم. با  داریصبح ب یکیها را خوردم و دوباره کنار همان کاناپه نشستم. تا نزداز قرص یاهدان

بخوابم  یعترفته بهتر شد و آرامش به وجودم برگشت. توانستم چند ساخوردن قرص حالم رفته

 شدم. داریالدن دوباره از خواب ب یکه با صدا دینکش یاما طول

 .دادیام گذاشته بود و تکانم مشانه یرا رو دستش

 ارغوان؟ ارغوان؟ -

 را از هم باز کردم. میهاپلک یال یسخت به

 باشگاه؟ یایمگه نم ؟یدیخواب نجایپاشو چوا ا -

. چرا آنجا آمدیخاطرم نم یزیوردم کجا هستم. چآ ادیپلک زدم و فکر کردم تا به  چندمرتبه

 از جا بلند شدم. یبودم؟ با بدن درد دهیخواب

 طور از تخت خواب به آنجا آمده بودم؟. چهمیمن و هم الدن هردو متعحب بود هم

 بازگشته بود. امیباز هم عادت خواب گرد حتما

 گرفتم و همراه الدن به باشگاه رفتم. یدوش
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نگهبان ساختمان هم متوجه حال نابسامانم شد. از  یته بود که آن روز حتجسمم خس چنانآن

 بودم. زاریاش بزننده یهانگاه

 بر سرم آوار شده است. ایدن کردمیگمان م یاحالم خوش بود و سرخوش بودم. لحظه یالحظه

 یارا بر میهاکه کارم تمام شد به همان منوال گذشت. به سمت کمد رفتم تا لباس تاعصر،

 و مبهوت شوم. جیباعث شد گ میمانتو بیدر ج یفلز یبرگشت به خانه عوض کنم که وجود ش

 بود. بمینقره رنگ، در ج یچاقو کی

را خاطرم آوردم. چشمانم از شدت بهت  نیآرم یگلو ریقرار گرفتنش ز یآن چاقو صحنه وجود

 را کشتم؟ نی. من، آرمندترسایچاقو مرا م یرو یخون خشک شدهمانده بود. لکه رهیبه چاقو خ

تلخ  یآهسته خاطرهرخ داد؟ آهسته یچه اتفاق شبی. ددیلرزینفس زدم. دستانم مترس نفس از

 رونیام باعث شد از آن خاطرات بشانه یرو یکه فرود دست آمدیداشت به خاطرم م شب،ید

 .دمیکش یکوتاه غی. چاقو از دستم رها شد و از ترس جمیایب

که با چشمان گرده شده  یباشگاه بود. در حال یاز اعضا یکی ما،یکردم. سسرم را نگاه  پشت

 گفت: کردینگاهم م

 ارغوان جون؟ ترسوندمت؟ شدیچ... چ -

بزنم. الدن به موقع خودش را  یبود. نتوانستم حرف دهیمن ترس یناگهان ادیهم از فر خودش

 رساند و گفت:

 .دیترس کمیجون. تو فکر بود  مایس ستین یچیه -

 به من رفت.  یاچشم غره یپنهان سپس

 کنان گفت:پچاز کنارم دور کرد و خودش سمتم آمد. آهسته و پچ مایس الدن،

 وونه؟یچته تو د -

 رفتن بود گفت: یزبانم کار افتاده بود. الدن که آماده تازه

 ؟یچرا حاضر نشد -

 ...دمیترسیه داشتم. از همه مهم متوجه اتفاقات اطرافم نبودم. از تنها ماندن با الدن واهم هنوز

 کردم خونسرد باشم. سپس گفتم: یسع

 کنم. حوصله خونه اومدن ندارم. نیتمر شتریب خوامیاگه اشکال نداره. م -
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 :دینگاهم کرد و پرس ینگفت. کم یزیچ

 گه؟یحالت خوبه د -

 را کف دستم گذاشت و گفت: دیپاسخ مثبت دادم. الدن کل یتصنع یبالبخند

 درو قفل کن. یرفت یوقت دایکل نمی. ایور راحتباشه هرط -

 شد. یکه باشگاه خال دینکش یرا تکان دادم. طول سرم

 یکیتا الاقل  کردیانداختم. تمام وجودم تمنا م یآب یهابه آن قرص یام رفتم. نگاهکوله سمت

 هارا بخورم.از آن قرص

مشغول  قتیفرار از حق یدم و برا. قرص را خورکردیکننده مدام از ذهنم عبور م جیگ ریتصاو آن

 کم به خاطرم بازگشت.ترسناک و مخوف آن شب کم قتیحق م،یهانیتمر یالشدم. البه نیتمر

 اشک را همراه خود کنم. عمیتند و سر یهاحرکت انیاز دستم ساخته نبود جز آنکه م یکارچیه

بودم.  قتیحق کیاز  ی. تضاد تلخکردمیو با ظرافت تمام حرکات را اجرا م کردمیم هیگر

 نشان زوال عقلم بود. هیرقـ*ـص و گر

. دمید نهیرا درون آ یریبودم که تصو میها. درحال کنار زدن اشکستادمیا نهیآنکه مقابل آ تا

 نهیفقط در آ ریپشت سرم نبود. آن تصو یبرگرداندم اما کس ی. روستادیاز ترس، قلبم ا یالحظه

 بود.

 زدم. هیکردم و به آن تک نهیبودند. پشت به آ از شدت ترس خشک شده میهالب

 .دیبلعیمرا با نگاهش م یبا لباس آب ،یمرد

و  شدیم کمیدرست کنارمن... و دائم هم نزد یکی نه،یدر آ یکیشب دو مرد در باشگاه بود.  آن

 .دادیم لمیرا تحو هشیکر یخنده

 ذهن پر توهمم بود. یدهییزا ایداشت؟  تیآن اتفاق واقع دانستمیبند آمده بود. نم زبانم

 خیتا آنکه با دستان گرمش، تن لرزان و  دادمینم صیرا تشخ یاتفاقچیراست و دروغ ه گرید

 .دیام را لمس کرد. تمام وجودم لرززده

 و اورا به عقب راندم. دمیکوب اشنهیهمه توانم دستم را به سـ*ـ با

 کردم. انینما میخشمم را در صدا سپس

 نشو. کیبه من نزد .یگمشو عوض -
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 .کردیتر مو گستاخ تریاو را جر میو سروصداها تقالها

 .کردیم نیمرا کالفه و خشمگ ش،یبود. با رفتارها تیآزار و اذ قصدش

از آنجا  خواستمیبود فقط م تیشوم و اگر واقع داریخواب بود که دوست داشتم از خواب ب اگر

 فرار کنم.

گرفت و مرا سمت خود  میه بود. تا آنکه با دستش از بازواضافه شد میهم به دردها جهیسرگ

 کشاند.

 .دادیمرا آزار م حضورش

 .شدمیتر مکنترل رقابلیو غ تریعصب لحظهبهلحظه

تا  دمیبه سرو صورتش کوب میهاانقدر بامشت انه؟یاست  یواقع دانستمی. نمدمیدیتار م اورا

کمدها و  انیم یعقب رفتم و کنجم. سپس عقبخارج کن رومندشیرا از دست ن میتوانستم بازو

 افتادم.  ریگ وارید یرو یقد ینهیآ

 شد. کمیآهسته نزد یی. باگام هادیتوجه به تهد یب

کرد  ینداشتم. سع یزیراه گر واریشد و من در کنج د کمینزد یبود. وقت دهیامانم را بر جهیسرگ

 یبا دستان لرزانم به او وارد کردم. نم یشدنش، ضربه ا کیبه سمتم حمله ور شود اما... با نزد

همراهم بود.  یتحمل رقابلیو سردرد غ جهی. سرگاورمیتوانستم حضورش در آن اتاق را تاب ب

که او  یرا تکرار کردم. درحال میبودم که ضربه ها یگذشت. آنقدر عصب یچون خواب م ز،یچ ههم

. دمیکش یم رونیکردم و ب یدر لمس کردن من داشت، مدام چاقو را داخل بدنش فرو م یسع

 پاشد. یصورتم م یکند و رو یآنکه حواسم باشد، خون از زخمش فوران م یب

. از آنکه توانسته بودم اورا از خود جدا کنم احساس دیچرب ینداشت. زورم به او م ییبدنم قوا گرید

تم. انداخ یسرخ را گوشه ا ینداشت. چاقو یجان کرشیافتاد. پ نیزم یکردم. رو یم تیرضا

 یحرکت مانده بود و سقف را نگاه م یباز و ب شیبه بدن غرق درخونش انداختم. چشم ها یلگد

 کرد.

 گفتم: شیبه پهلو میپا ی باضربه

 ...رونیباشگاه برو ب نیپاشو از ا -



 

 

207 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

نبود! سرخ بود...  یلباسش آب گریخورد. دستانش، دوطرف بدنش باز افتاده بودند. د ینم تکان

بازو و صورتم  یرو یچنگ یصورتم و جا ینگاه کردم. رد خون رو نهیداخل آ بازگشتم و خودم را

. دیچک یخون از آن م ییگو یشده بود و چشمانم از شدت قرمز ختهیبهم ر میبود. موها انینما

خون  یصورتم بود را پاک کردم. سرخ یکه رو یداشتم. به خنده افتادم. خون یمضحک یچهره 

 شد. دهیصورتم کش یرو

 بود؟ دهیچیخون درآن فضا پ یبه رنگ سرخ بود؟ چرا بو زیبه دستانم انداختم. چرا همه چ ینگاه

گرفتم  نهیرو از آ ی. خواست به سمتم حمله ور شود. وقتدمیدوباره همان نگهبان را د نهیداخل آ از

 یم نهیدر آ ریتصو کیافتاده بود. آن شب دونفر آنجا بودند.  نیکه بر زم دمیاورا پشت سرم د

 کرد. یمرا نگاه نم یکه حت نیزم یجسم غرق در خون رو کیواست به سمتم حمله ور شود و خ

دارد؟ زانوانم سست شد. کنار  قتیحق کیدانستم کدام  یگنگ بود که نم میبرا زیهمه چ آنقدر

شده بود. آن  یجار نیزم یبردم که رو یافتادم. دست به سمت خون نیزم یرو یجسد خون

 کرد. یچشمانم عبور نم یجلورعب آور از  یصحنه 

درحال  میفشرد. گلو یگذاشتع بود با شدت م میگلو یرا رو شیپا یکردم کس یم احساس

 امان در آن افتاده بود. یکه ب یانفجار بود از بغض

 داد؟ یرو یکه از آن حالت وهم خارج شوم. تا درک کنم چه اتفاق دیبه آن ام نشستم

 نم درد گرفته بود.کنار آن جسد نشستم که زانوا آنقدر

 بود. رییمقابل چشمانم درحال تغ زیپلک بزنم. همه چ توانستمیم یبه سخت یحت

اورا  دیباشگاه نبا یرفت. اعضا یم رونیو از باشگاه ب شدیبلند م دیصبح شده بود. او با گمانم

 یکس دی. بادمیرنگم را پوش یدانستم چه کنم؟ برخاستم. مانتو و شال مشک ی. نمدندید یآنجا م

 کند. رونیو آن نگهبان را از آنجا ب دیایزدم تا ب یرا صدا م

 یادیکرد. مدت ز یم تیساختمان بود چشمانم را اذ یکه در راهرو یرفتم. نور رونیباشگاه ب از

 نیدر راهرو نبود. چند چکسینداشت. ه یتمام میدر باشگاه کم نور مانده بودم. سوزش چشم ها

 دنمیکمک به سمتش رفتم اما او با د یآمد. برا رونیاز آسانسور ب یبار قدم زدم تا باالخره زن

 .دیکش یبلند ادیرف

 خواستم! یمرگش بود؟ تنها از او کمک م چه



 

 

208 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

 شیها ادیکرد. فر یرا قطع م میزن صدا یممتد و آزار دهنده  یها غیزبان باز کنم ج خواستمیم تا

 کشاند. رونیتمام اهل ساختمان را ب

که سمت  یی. تنها نگاه هادمیشن ینم زیچ چیدادند. من ه یگشت نشانم مزده با ان رتیح همه

 چیه گریگرفت د یچشمانم را م یخون جلو یشدم. وقت یم یدوباره عصب دی. نبادمید یبود را م

شدن به من را  کیجرئت نزد چمسیکه ه ی. درحالدمیچرخ ی. دور خودم مدمیفهمینم زیچ

 کردند. ینگاهم م رتینداشت اما همه با خشم وح

آنجا  یباز نگه داشته بودم. هوا یرا به سخت میبه همان منوال گذشت. چشم ها یا قهیدق چند

ساختمان راه افتادم. با  رونیتوانستم نفس بکشم. پس به سمت ب یم یمسموم بود. به سخت

 .دمیبودند را شن کمیکه نزد یکسان ادیو فر غیج یحرکتم صدا نیاول

 زد. ادیفر یگذاشتم شخص رونیرا از ساختمان ب میپا تا

 رسه. یم سیاالن پل نیریفرار کنه. جلوش رو بگ نینزار -

 شدن به مرا نداشت. کیجرئت نزد یکس اما

 کند. یزندان ییحق نداشت به من امر کند و مرا در جا چکسیبودم. ه زاریآن جمالت ب از

به گوشم  یریآژ یصدا به صورتم برخورد کرد. ناگهان رونیب یساختمان را باز کردم. هوا در

 و مرا که مات و مبهوت بودم از شک خارج کرد. دیرس

بخواهد مانعم  یکردم کس یآمد که مانع از خروج من شود. تحمل نم یداشت به سمتم م شخص

 یوحشت زده  یاز روبرو و اهال سیپل نیساخت. به خودم آمدم. ماش یم نمیشود. آن کار خشمگ

 اه ها برمن بود. ساختمان از پشت سر... تمام نگ

. از ترس به نفس آمدیداشت به سرعت به سمتم م یکه مامور دمی. دشدمیاز آنجا دور م دیبا

را به کار گرفتم. تا از آن لحظات  می.تمام قوادنیشروع کردم به دو اریاختیزدن افتادم و ب

. احساس دمیودیم دهیبلند و کش یهامنحوس، ازآن اتفاقات گنگ و نامفهوم دور شوم. با گام

 ابان،یعبور از خ نیاز سرم افتاد، که ح یپرواز وقت الیدر آسمان در حال پروازم... اما خ کردمیم

 نیماش یشهی. تنها برخورد صورتم با شدمینفهم زیچچیه گریبه شدت به سمتم آمد. د ینیماش

بودم.  لحظه خوشحال. آنشدیخون در دهانم احساس م یبود. شور ابانیو سپس آسفالت خ

 آهسته بسته شد. میهاباالخره آن آن کابوس در حال تمام شدن بود و چشم
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و باز شدنشان  کرد،یبا شدت به چشمانم برخورد م یدیاز هم باز شد. نور سف یبه سخت میهاپلک

 معلق بودم. یداریخواب و ب انی. مکردیتر مرا سخت

 نییپلکم قرار داد و چشمانم راسمت پا ریزبود. دستش را  ستادهیسرم ا یباال دپوشیسف یفرد

 داخل آنها انداخت. ی. نوردیکش

 :گفت

 ؟یشنویمنو م یدخترم صدا -

 بدهم. سرم را تکان دادم. یپاسخ توانستمیاما نم دمیشنیم

 که گفت: دمیشن

 به بخش. دیخوبه. منتقلش کن -

به  نیتمر یبرا دید؟ صبح باو الدن کجا بودن نیافتاده؟ آرم یدرک کنم. چه اتفاق توانستمینم

 . ساعت چند بود؟رفتمیباشگاه م

بود. نکنه  مارستانیبود؟ خوب که دقت کردم متوجه شدم، آنجا ب نیآرم دیجد یبازهم باز نکنه

آن  کردم؟یکار مبـرده بودند؟! من آنجا چه مارستانیهم مرا به ب یدستو حاج صادق با هم نیآرم

 ه بود؟چ یبرا وقتیوبوقت یهاسوال

 توانستمینم یحرفچیافتاده. ه ریگ ستیکه از آن من ن یروحم درون جسم کردمیم احساس

 یسردرگم نیو چند روز را با هم نیاطرافم نداشتم. چند یشامدهایاز پ یتیذهن چیبزنم وه

 دانستمیاطراف باز شد که مرا به زندان منتقل کردند. نم یایچشمم به دن ییگذراندم. اصل، از جا

 یباق میبرا یسوال چیها همانده بود. آرام بخش پاسخیب میهاسوال ؟یرا؟! به چه جرم و گناهچ

 نگذاشته بودند.

. دو نفر کنارم بردندیو به سمت زندان م کردندیم ادهیپ نیکه مرا از ماش یدارم. زمان ادی به

 ...روحیو ب یمیبزرگ. ساختمان قد یزندان در باغ کیبودند.  ستادهیا

 ی. مرا داخل اتاقدادینم یپاسخ چکسیه کنم؟یآنجا چه م دمیپرسیدادند. هر چه م لیتحو امر

تخت و  کیجز  زیچچیدر آن اتاق خلوت ماندم. ه قهیقفل کردند. چنددق میانداختند و در را به رو
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الدن  یخانه ادیاتاق مرا به  دیسف یهایو کاش وارهای. دشدینم دهیجا دکمد در آن کی

 آمد؟یبه دنبالم نم امیآزاد ینداخت. پس چرا الدن براایم

. دمیباز شدن در را شن ینشسته بودم، که صدا کرد،یم ریرجیج میهاکه مدام با تکان یتخت یرو

 گفت: یو با لحن خشن ستادیدرست مقابلم ا شانیکیها وارد سلولم شدند. بانچند نفر از زندان

 .یرو بپوش یکی نیا دی. بااریلباست رو درب -

! از زارمیزدن افتادم. ببه نفس راهن،یآن پ دنیرا نشان داد. بالفاصله با د یرنگ یآبلباس سپس

سرخ را آن خون هیطور بق. چهدیچکیخون م یآب راهنی. از آن پزارمیب ستیهر چه رنگ آب

 .دندیدینم

 دیچکیم یآب اهنریکه از آن پ یخون یزن، دستش را سمت لباسم دراز کرد. نگاهم رو سرباز

 .دمیکش یبلند و گوش خراش غیماند.دستم را دو طرف سرم گذاشتم و ج رهیخ

 .پوشمشینم نیولم کن _

چنان اصرار . آن دو سرباز همدمیچیکه کنارم بود را به خودم پ یرنگ یخاکستر یپتو بالفاصله

 .افتندییمهلت نم یدر پ یممتد پ یهاغیرا به تنم اجبار کنند. اما با ج راهنیداشتند آن پ

شب آن یآزارها ادیبه  نیآرم یاجبارها ادیبه  انداختند،یحاج صادق م ادیمرا به  اجبارشان

بر من هجوم  یگریپس از د یکیکه از ذهنم پاک شده بودند،  یانگهبان...خاطرات فراموش شده

 .آوردندیم

 و گفتم: دمیکش یبلند ادیپوشاندن آن لباس بر من، فر یتالششان برا نیآخر با

 .پوشمیلباس رو نم نیا -

 ی. صدادمیدیلحظه در گشوده شد. پشت سرم را نمچند لحظه بعد حرفم را تکرار کردم. همان و

 آمد.

 خبره؟چه نجایا -

 و گفت: دیلباس را بر تن من کند، نال خواستیکه به اجبار م ییاز سرباز ها یکی

 !پوشهینم -

تند  یبه قدر میهاتنها باشم. نفس خواستمیکنم. فقط م گوش شانیهابه حرف خواستمینم

 آن را کنترل کنم. توانستمیشده بود که نم
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ها از سلول من خارج شدند و در بسته بانزندان عیآمد. بالفاصله سر یجانب همان صدا فرمان از

 شد...

. ردیسلولم گذاشت. باعث شد ذهن مشوشم سامان گ هیکه با خارج شدن آنها پا یآرامش

 ینشستن انتخاب کردم. وقت یرا برا واریتخت برخاستم و کنج د یترشد. از روآرام میهانفس

 یبود احساس بهتر واریکه به د امهی. تککردمیم یاحساس ناامن نمیسرم را ببپشت توانستمینم

 داشتم.

کنار بزنم.  را یخاکستر یآن پتو توانستمیام دوختم. هوا گرم بود اما نمبرهنه یبه پاها چشم

 به تن نداشتم.  یلباس

کاش درهمان تصادف جانم را از دست  کردمیچه کنم افتاده بودم. آنقدر کالفه بودم که آرزو م به

بام رفتم تا خودم پشت یبه لبه هوایروز ب کیزدم.  آخرمی. به سدمیدیو آن روزهارا نم دادمیم

او ختم  هب رفتمیم یاش را نداد. هرراهجازهخالص کنم. اما بازهم آن پزشک ا یرا از آن زندگ

که توجهم را جلب کرد  یزیبود. چ دمیباغ کامال در د یبار محوطه نیاول ی. ازآن باال، براشدیم

در آن ساختمان  ینرده و حفاظ چی... هیکوتاه سرتا سرباغ بود و اتاقک کوچک نگهبان یوارهاید

 یهیاول یهاواهشگرفتم. با خ یدیجد میونه شد که تصمآسان آمد و آن گ مینبود. فرار از آنجا برا

 داشتم. یگرید یاما در سر نقشه دمیکش یآن پزشک کوتاه آمدم و به ظاهر دست از خودکش

فرار  شگاهیو آشفته خاطرم تا سر فرصت از آن آسا ماریهمان قدر بهنوز هم کردمیوانمود م دیبا

که بود پزشکم را  یبودم. پس باهرترفند یکارکمک به نسترن حاضر به انجام هر یکنم. برا

بود. دائم  یعوض کند. فرار از آن اتاق کار سخت یپرستار ستگاهیمجاب کردم اتاق مرا از مقابل ا

 خود انجام شد. یاز راه به خود یمیاتاقم ن ضیبودم اما باتعو رنظریز

 رفتن فراهم شد... یبرا زیچآن شب که همه تا

 

 سوم فصل

 حال زمان

 ایاز زبان ک تیروا
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 گفتم: یشدم و با ناباور رهیخ اشیدرشت و مشک یهاچشم به

 ؟یلعنت به تو ارغوان! تو... توسالم -

 .شدیحدسم درست است. هنوز باورم نم دادیماند. سکوتش نشان م حرکتیخورد و ب جا

رقدرتم انگشتان پ یمکث، ارغوان شروع کرد به تکان دادن دستش تا آن را از ال یاز کم پس

 نجات دهد.

 .ستمینگریاورا م یعصب یکه من با نگاه یپر از اشک شده بود درحال چشمانش

نجاتش  یکه برا یالحظهبهشدم. از لحظه مانیانجام داده بودم پش شیکه برا ییتمام کارها از

 شرمسار بودم. کردمیفکر م

دستم محکم دست ارغوان  کیکه با  ی. درحالدمیکش رونیب بیتلفن همراهم را از ج تیعصبان با

 شدم: رهیبه ارغوان خ یرا کنار گوشم گذاشته و با نفرت یرا گرفته بودم. شماره گرفتم و گوش

 !سیبه پل زنمیاالن زنگ م نیهم -

 دهیبود که به عمرم د ییدروغگو نیشد. او بزگتر ریآن حرف اشک از چشمش سراز دنیشن با

 توجه نکردم. فیشر یهابه حرفچشمانش را خوردم و  تیبودم. گول معصوم

و با ترس نامم  ستادی. ادیدست کش شیاز آنکه تلفن وصل شود. ارغوان از آن حالت تقال شیپ

 را صدا زد:

 !انوشیک -

 دانست؟ی. او نامم را ازکجا مزدیمرا بانام کاملم صدا نم چکسیشدم! ه متعجب

نگاهش  دهیدرهم کش یبا ابروانمرا مجاب کرد تلفن را قطع کنم.  گریملتمسش بار د یچهره

 نحالی. باادمیشنیرا م شیهاالزم بود حرف دی. شاگرفتمیم میتصم تیباعصبان دی. نباکردمیم

 .اوردمیارغوان ن یبه رو

 ادامه داد: ملتمسانه

 ! بزار حرف بزنم.کنمیخواهش م -

 پر از خشم گفتم: یلحن با

 ؟یحرف بزن یخوای! میداد یمارو باز یهمه مدت همه نیا -
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مملو از بغض  یی. با صداکردیآزاد کردن دستش نم یبرا ییتقال چیه گریرا تکان داد. د سرش

 گفت:

 . بزار برم...ستین یکنیکه فکر م یخدا اون طوربه -

 دهیناد کندیگستاخانه تقاضا م دمیدیفرار به کار گرفته بود. از آنکه م یتالشش را برا تینها

 شد. دارحهیرم جرکنم غرو شیو رها رمیبگ

 کردم. کشیقدم به خودم نزد کیو  دمیحرکت، دستش را کش کی با

را به سمت باال گرفته بودم  شیهانگاهش کردم. چشم نشییاز باال به پا یخاطر اختالف قد به

 .ندیتا خوب مرا بب

 ؟یبر زارمیم یفکر کرد -

گول  شیهامرا با اشک تتوانسیچشمانش پر از اشک شد. نم ،یشب باران کی یزیانگغم به

 داشت. حیتوض یبود که جا انیآن م یزیچ یبزند ول

 پر از بغض شد و گفت: لحنش

دچار  حهیبه سرنوشت مل خوامیبزار برم نم کنمی. خواهش مشمیپ یتو خودت نسترن رو آورد -

 بشم.

 بود. کنجکاو بودم بدانم. یینام آشنا حه؟یمل

 هم آوردم. سپس چشم گشودم و گفتم: یرو پلک یافرستادم. لحظه رونیرا ب نفسم

 االن برگرد. نی. همیبزارم بر تونمینم -

 .دیحرفم دو انیم ع،یسر

 برات. دمیم حیبه خدا توض -

 دادم و نه چندان مهربان پاسخ دادم: سرتکان

 ! یکارو بکن نیهم دمیالبته، با -

داشتم برا  یلیو نه م کردمیم تینه در قبالش احساس مسئول گریبه اتاق باز گرداندم. د اورا

 قاتل کمک کرده بودم! کی... من به ریجبران ناپذ یکمک به او... در بهت بودم. اشتباه
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به  دنیرا محکم درچنگ داشتم تا مبادا فکر فرار به سرش بزند. پس از رس شیراه، بازو تمام

تعادلش را بدست  یدممحکم اورا به جلو راندم و دستش را رها کردم. پس از چند ق یاتاق با تکان

 .کردیدر برابر خشمم نم یمقاومت چی. هستادیآورد و ا

را به عقب  میو موها دمیهارا تا انتها کشو همان دست دمیبه صورتم کش یدست تیعصبان از

 یشانیپ یو چندتارش، لجوجانه بازهم رو کردیمقاومت م ستادنیباال ا یلختم برا یراندم. موها

 سقوط کرد.

 شدم. در اتاق را بستم. رهیخ کردیبود و با چشمان اشک آلود نگاهم م ستادهیا دفاعیاو که ب به

 بلند گفتم: یو صدا تیعصبان با

 ...نیهم یبرا -

کردم و با  یبلندم را گرفتم تا مبادا پرستارهارا به اتاق بکشانم. مکث یصدا یسرعت جلو به

 کنترل شده گفتم: ییصدا

 ت عوض بشه نه؟اتاق یخواستیم نمیهم یبرا -

 انداخت و گفت: نییرا پا سرش

 کردم. یو نقش باز دمیترس یکه خوب شدم. ول هیمن... مدت -

 ؟یاز ک -

 :دمیتر پرسمحکم یکرد. با لحن سکوت

 ؟یاز ک -

 که... ی... از... از وقتبایتقر -

 کرد. سرش را باال آورد. نگاهم کرد. مکث

 بگم. قیدق نمتویبه مرور بود نم ی. ولدمینسترن رو د -

 فرستادم. رونیرا با حرص ب نفسم

او  کردیثابت م هاشی. آزماستیحرفش دروغ ن دانستمیعجله داشتم. م قتیدانستن حق یبرا

 تر شدم.آرام یاست. پس کم ماریب شگاهیآمدنش به آسا لیاوا

 گفتم: یارفتم. آن را طرف ارغوان چرخاندم و با اشاره یصندل سمت

 !یکن فیبرام تعر دیرو با یچهمه -
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 رفت و نشست. یبه سمت صندل مظلومانه

 بازگو کرد... میرا برا شگاهیآمدنش به آسا انیجر یابتدا از

 ییبایز دمیترسی. مدادمیاش را گوش مبه چشمان اغواگرش نگاه کنم قصه آنکهیمدت ب تمام

. من توجه گفتندیدرست م انمیاطراف میکردیها بازهم مرا گول بزند. خوب که فکر مآن چشم

. او بامن صادق نبود و کردمیبه ارغوان داشتم اما تمام مدت در مورد او اشتباه فکر م یاژهیو

 ساخته بود. نمیدل چرک هیقض نیهم

آشفته  یو لحن یخودش گفت با درماندگ یاز پدرش، خواهرش و قصه یوقت شیهاحرف انیپا

 اضافه کرد:

گل سر  هیداد و تشر و دعوا برام  یخونه و به جا ادیابام بمنتظر بودم ب شهی! من همانوشیک -

 .ارهیب

 بهانه رو دستم نداد. نیا چوقتیاز اون خونه فرار نکنم. اما اون ه کردیقانعم م نیهم

 بوده. بهم حق بده نگران خودم بشم. خودم که نه... نسترن... یپشتم خال شهیهم من

 دلم را به رحم آورد... شیهاحرف کردم؟یبازهم اشتباه م. نکند دادمیهم داشتم حق را به او م باز

 اش ادامه داد:اما خسته فیلط یبا صدا گرید نباریا

به من پشت کرده.  ای... همه دننینکن. اون از پدرم، اون از آرم یپشتمو خال گهیتوروخدا تو د -

 مگه چه کار کردم؟ خواستم؟یمگه من چ

. انداختینسترن م ادیمرا به  ش،یهاهیافتاد. گر هیه گرآخرش را با بعض گفت و سپس ب جمالت

 آن خانواده غم در جانشان، در وجوشان رسوخ کرده بود.

 زد و گفت: میملتمسانه صدا شدیم ریکه اشک از چشمانش سراز طورهمان

 کمکم کن. کنمیخواهش م انوش،یک -

آوردن  ادی. خصوصا، به شدیدوه مناخواسته قلبم پر از ان کردم،یم یادآوردیآن روزها را که  »

 .انداختیاز ته دل ارغوان چنگ به قلبم م یهاهیگر

 :دمیزدم. سپس، پرس یتصنع یفرستادم. خودم را آرام نشان دادم و لبخند رونیرا ب نفسم

 نداره؟ یسوال یخب، کس -

 نشسته بود گفت: میروکه روبه یرا کشدار کردم تا آنکه پسر لبخندم
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تو وجود ارغوان  یزیبهتر بگم چه چ ای ن؟یکنارش نباش نیها بازم نتونستاون دروغچرا بعد از  -

 ن؟یانقدر خاص بود براش اونهمه راه رفت

 بر لبم نشست و گفتم: ینگاه کردم. لبخند غمبار شیهاچشم به

 !زدیصدا م گهیجور د هیاون فقط منو  -

 « .!دیتپیآنها نم نهیسـ*ـ که تعجب کنند اما قلب من در دادمیافراد حاضر حق م به

. اما شدیباعث تعجبم م لیگفتنش اوا انوشی. ککردیتلفظ نم باینام کامل مرا آنقدر ز چکسیه

 داشتم.  یحس خوب کردیم تیمیاو آنقدربامن احساس صم نکهیاز ا

 فرستادم و رونیبودم. نفسم را ب نیچنان نسبت به او بدببا موضوع کنار آمده بودم اما هم یکم

 گفتم:

 

 هات رو پاک کن.. اشکگهیبسه د -

 :دیبه من چشم دوخت و پرس یقراریب با

 بتونم به داد نسترن برسم. یحداقل تا وقت ؟یمن رو لو ند شهیم -

 زد.هم برق م یکیکه در آن تار کردمیگرد و درشتش نگاه م یهاندادم. فقط به چشم پاسخ

بودم. هنوز هم  یبود. عصب دهیآب از سرم پر گرید کردمیدستم را به کمرم زدم. گمان م هردو

 ؟ییبا چه رو خواست؟یاز من کمک م

 موج زد. شیهادر چشم ینگران دیام را که ددر هم فرو بردم. اخم چهره امدهیکش یابروها

 یبالحن کردمینگاهش م یاز مهربان یعار یاکه ابروانم در هم قفل شده بود با چهره طورهمان

 گفتم: یشاک

کردم. با پدرت  دایخونتون رو پ ی. من حتدمیکش بتیمص دیکه با یزیاز چ شیتو ب یمن برا -

من  ی. پدرت آبرورهیخوب بگ لیدادگاه خودش برات وک یحرف زدم و ازش کمک خواستم که تو

حرف پشت سرم بزنن.  یبرد. کمک کردنم به تو باعث شده بود کل شگاهیآسا سیرئ یرو جلو

 مفت! ییلویهمشونم ک

 !ییعجب رو ؟یهم که دستت رو شده بازم انتظار کمک دار حاال
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اما حرفم را  دیاش لرزشد. از بغض چانه ریکلماتم اشک از گوشه چشمش سراز نیآخر با

 نگذاشت. پاسخیب

 ؟یمن کرد یکارهارو برا نیا یتو... همه -

بود  یهرسختدر مهار آنها داشت. به  یشدت گرفت اما سع شیهامنظورش نشدم. اشک متوجه

 را پنهان کرد و ادامه داد: شیبغض صدا

 داره؟ یادهی. فاکنمی. االن التماست میداشتم و کمکم کرد ازیاون موقع به کمکت ن -

 .دیلرزیم شیهاملتمسانه نگاهم کرد. مردمک چشم سپس

. تو خودت نسترن یمن رو لو بد یتونینسترن رو نجات بدم. بعدش م خوامی! فقط مانوشیک -

 !ستی. واقعا حقش نیدیرو د

نسترن  یرا جا ایمی. دائما کرمیبگ دهیآن دخترک معصوم را ناد توانستمیشده بودم. نم سردرگم

 شد. امیموضوع باعث کالفگ نیو ا دمیدیم

آن  خواستمیانداختم. م یرا نگاه میتالیجید ی. سپس، ساعت مچدمیکش امیشانیبه پ یدست

 به او بدهم. یپاسخ توانستمیجارا ترک کنم. نم

 !مونهیما م نیب هیقض نیصبحه. ممکنه پرستارا سر بزنن به اتاق. فعال ا کینزد -

در  یفلز رهیاضافه کنم، بازگشتم و سمت در رفتم. دستم را سمت دستگ یگریآنکه حرف د بدون

 بردم اما دوباره سرم را سمتش چرخاندم و گفتم:

 .ستیدر انتظارت ن یشک نکن اتفاق خوب ،یدست از پا خطا کن -

 رفتم. رونیدر را گشودم و از اتاق ب سپس

بود که  دهیچیبه هم پ زیچنشستم. آنقدر همه نیخارج شدم و داخل ماش شگاهیاز آسا یپنهان

را روشن کردم و به خانه رفتم.  نی. پس، ماشآوردمینم ادیرا به  شیاتفاق چند ساعت پ گرید

گرگ  یصبح بود. هوا کیدم. آهسته به سمت اتاق رفتم. نزدرا داخل قفل چرخان دیکل ،یبه آهستگ

 ...شیم

 تخت رها کردم. یخودم را رو دم،یاتاق که رس به



 

 

218 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

فرصت  یبرهم فرود آمدند. حت میهابالفاصله پلک ،یشد! ازشدت خستگ یبود! چه صبح یشب چه

 یداریکه ب دیام خواب را چنان در آغـ*ـوش کشنشد آن روز پر ماجرا را مرور کنم. جسم خسته

 . اوردمیرا طاقت ن

 یوارد اتاقم شد. ابتدا صدا ایمیک یازهم باز نشد. تا وقت میهاآنقدر خسته بودم که تا صبح پلک 

 .ایمیک یآهسته یدر خوابم را سبک کرد سپس صدا

 ؟یداداش؟ خواب -

 دست تکانم داد و تکرار کرد: با

 ا؟یک -

 عرق کند. میگرم باعث شده بود موها یو هوا دهیبباز کردم. نور از پنجره داخل اتاق تا چشم

 :دمیآلود پرسخواب یدادم و باهمان حالت یرا مالش میهاتخت نشستم. چشم یو رو بلندشدم

 ساعت چنده؟ -

 پاسخ داد: بالفاصله

 خونه؟ یبرگشت یاز دوازده گذشته. ک -

 صبح. -

بار تا  کیم ارغوان تنها بماند؟ او افتادم. حماقت به خرج دادم! چرا اجازه داد شبید ادی ناگهان

 .رفتیدر خروج رفته بود و باز هم م یچند قدم

که  گشتمیم نیماش چیبلند شدم. به دنبال سوئ میو به سرعت از جا دمیکوب امیشانیبه پ یدست

 :دیمتعجب پرس ایمیک

 ؟یبر یخوایکجا م شده؟یچ -

 سرکار... -

 را گرد کرد و گفت: اشیبازدام یهاچشم

 ست!امروز جمعه -

 گفتم: یتوجهیبا ب بستمیلباسم را م یهاکه به سرعت دکمه طورهمان

 کار دارم. -

 من و در قرار داد و لجوجانه گفت: انیخودش را م ایمیبه سمت در بروم که ک خواستم
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 هست. به منم بگو! زیچهی دونمیمن که م-

 ایمیک یهایتحمل کنجکاو یبرا یاوصلهعجله داشتم و ح شگاهیرفتن به آسا یبودم. برا کالفه

 نبود.

 و دوباره گفت: ردیدر را بگ یدستانش را باز کرد تا جلو یبازپسش بزنم اما بازهم با لج خواستم

 .زارمینمیتا نگ -

 فرستادم و بالفاصله گفتم: رونیب تیرا از شدت عصبان نفسم

 انه؟ینار ک یریاون دختره تا االنم ممکنه فرار کرده باشه حاال م -

 :دیآورد و ناباورانه پرس نییآرام پارا که دوطرفش باز کرده بود آرام شیهادست

 ارغوان؟! -

 یکنم به دست گرفتم. پاچه یکاسه شبیول کن نبود! باز هم مثل د ایمی. کدمیکش یبلند پوف

 سخت گرفتار شده بودم. یمن در آن ماجرا باز شده بود و در دوراه

 :دیمجدد پرس ایمیک

 ؟یدیاصال از کجا فهم شه؟یمیحاال چ -

 گفتم: یجد یو بالحن دمیدر کنار کش یقرار دادم و اورا از جلو شیهادستم را دو طرف شانه دو

 !ستین یفضول یبرا یاالن اصال وقت خوب -

 من... شبی. درست مثل دکردیفقط نگاهم م رانیدرفکر فرو رفته و ماتش بـرده بود. ح ایمیک

 از رفتن گفتم: شیفاده کردم. به سرعت در را باز کردم اما پفرصت است از

 .کنمیم فیبعدا برات تعر -

 بردارم به حرف آمد: یاز آنکه قدم شیاما در را که باز کردم. پ نگفتچیه

 !ایکمکش کن ک -

 یبه دلسوز توانستمیشدم. نم رهیخ اشیکوتاه و چشمان درشت عسل یکردم. به موها نگاهش

به  یحرف چیهیآن بود. چشم از او گرفتم و ب ترازدهیچیپ میله اکتفا کنم. ماجرا براسا16دختر کی

از من نداشت و بهتر بود چند  یبهتر هم بود. مادر دل خوش میزدم. برا رونیسرعت از خانه ب

 .شدمیبا او مقابل نم یروز
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اورا  شبیرا د. چکردمیراندم و خودم را سرزنش م شگاهیتر به سمت آساهرچه تمام باسرعت

تکرار  یبرا یلیدلچیه نکهیقابل اعتماد نبود و ا می... ارغوان برایتنها گذاشتم؟ عجب اشتباه

 .کردیم شانیمرا سخت پر کردمینم دایاش پنکردن دوباره

 باال رفتم. یکیهارا دوتا پله شگاه،یبه آسا دنمیبارس

اتاقش، شکم  یدرب بسته دنیرده بود. با دک دایراهرو به اتاق مقابل در انتقال پ یاز انتها اتاقش

 فشردم. نییرا به سمت پا یفلز یرهیبلند خود را به در رساندم و دستگ ییهاشد. با گام ترظیغل

در  کردمیمتعجب شدم. باور نم دم،یارغوان را د یچشم چرخاندم و اتاق را نگاه کردم. وقت 

. ردیبگ دهیرا ناشن میهاحرف یهمهپس از رفتن من،  توانستیمانده بود. م شگاهیآسا

 بشیبود که هرگز نص ی. آن فرصتردیکند و فرارش را از سر بگ یچیبودنم را ق یلحظه توانستیم

 .شدینم

 

 میکه درحال ضبط صدا ییرهایو پل های. گوشافتی انیرا قطع کردم. سکوت در اتاق جر حرفم»

 .کردندیبودند آن بغض نهفته در گلو را ضبط نم

 دیزود غبار سف یلیام که خ یجوگندم یدر موها یکرد، سر بلند کردم. دست دایکه ادامه پ وتمسک

 فرستادم. نیی. بغض را قورت داده و پادمیسرنوشت برآنها نشست کش

 برام تلخه... شیادآوریرو پشت سر گذاشتم که  یسخت ی. روزهاخوامیمعذرت م -

از اون  کدومچیبا فرار ارغوان تموم بشه وه تتونسیاون قصه م گمیها به خودم موقت یلیخ

 ارغوان بود تا از خودش دفاع کنه. دیشا ینطوری. اادین شیبعدش پ یهاثیو حرف و حد عاتیشا

گفتن نداشتند. آن سکوت به نغع من بود! خرسند شدم و قصه  یبرا زیچچیساکت بودند. ه همه

 «.را ادامه دادم

 

 شد. دهیپشت سرم شناز  ییخواستم لب باز کنم صدا تا

 ن؟یینجایشما ا ؟یدیدکتر ام -

 به نشانه سالم تکان دادم که مجدد گفت: یبود. سر یزیبازگشتم. خانم عز یآهستگ به

 ببرمش! دیوقت ناهاره. با -
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 آها! بله... -

و نفسم  دمیبه صورتم کش ینگاه کردم. دست یچشم ریتعجب کرد. رفتن ارغوان را ز امیجیگ از

تا  چرخاندیسرش را به عقب م یاش را نگاه کردم. هرازگاهآهسته یهاستادم. قدمفر رونیرا ب

 .ندیمرا بب

 .خواندمیم قرارشیب یهارا از چشم التماس

از نظرم آهسته  زیچچه بود که مرا مات خود کرد. همه دانمیاز نگاهش گذشت. نم یریت یالحظه

 ...گذشتیم

 میراه را رفته بودم و ن یمهینبود. تا ن یارغوان باشم. چارهگرفتم کمک حال ا میبود که تصم آنجا

 .دادمیادامه م دیهم به اجبار با گرشید

از  یو به آسودگ نمیرا بب زدیارغوان موج م یهاکه در چشم ینسترن را، خواهش توانستمینم

 کنارشان عبور کنم.

 زیبردند. خسته و کسل پشت م یرفت و من هم به دنبالش افتادم. اورا به سالن غذا خور ارغوان

 .اورندیغذا ب شینشست و منتظر ماند برا

 .دمید یتعجب، بهزاد را در سالن غذا خور درکمال

 مارانیرا با ب شیبود اما غذا مارانیپزشکان مجزا از ب یبود. باآنکه سالن غذا خور بیعج میبرا

را در آن مدت شناخته بودم. شد. خوب بهزاد  جادیدر ذهنم ا یا. علتش چه بود؟ جرقهخوردیم

من  لمث زیاو ن کرد؟یآن کارهارا م مارانشیب یرو شتریتسلط ب یکنجکاو و ماجراجو بود. نکند برا

 ادیرا از  زیچو پژوهش بود. اما خالف من ارغوان به پستش نخورده بود تا همه قیبه دنبال تحق

 ببرد.

چشم به ارغوان دوختم.  یهمان ابتدا پنهانشدم و از  یبه راه افتادم. وارد سالن غذا خور عیسر

 یکی. سمت آشپزخانه رفتم و دینوشیم یآن سمت سالن نشسته بود و چا ادیز یبهزاد بافاصله

صرف  یتر شده بود. همه برابه سالن بازگشتم. شلوغ یگرفتم. وقت لیغذا را تحو یهااز ظرف

غذا را  ینشسته بود. ظرف فلز ار،تنهاویراست سمت ارغوان رفتم که کنار د کیغذا آمده بودند. 

 گذاشتم و نشستم. زیم یرو

 و به سرعت گفتم: یجد یشروع به صحبت کردم. با لحن بالفاصله
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 ...خورنیغذا م مارایپزشک نشسته. معموال دکترها جدا از ب هیاون سمت سالن  -

فم را قطع کردم بهزاد انداخت. حر یصحبت بودم که ارغوان نگاهش را از من گرفت و رو درحال

 و پر عجله و گفتم:

 شو غذات رو بخور.و مشغول نینگاهش نکن. منو بب -

و عمل  دادیگوش م میهاکرده بود اما به حرف رتی. ارغوان با آنکه حگفتمیو پشت سر هم م تند

 .کردیم

 غذا خوردن شد و من شروع کردم: مشغول

وکه پس خوب جلوش حواست رو جمع مشک یات هم کمپرونده یاسمش بهزاده و ظاهرا رو -

 .گفتمیشده بودم و م رهیکن. به چشمان درشتش خ

 ینشست دنیپوش یهمه افراد که لباس آب نیا نیب یواکنش نشون بد یبه رنگ آب دیتو االن با -

و تنها غذا  یکارهم انجام بد نیا دیاما به مرور با کدفعهی. نه زهیشک برانگ نیا یگینم یزیو چ

 جلوه کنه. یتا عاد یواکنش نشون بد دیشده آسمون با یکه هست حت یر رنگ آب. به هیبخور

 .دادیگوش م میهاجمع به صحبت یو با حواس دادیرا تکان م سرش

 مکث کردم و سپس ادامه دادم: ینمانده بود. کم یگفتن باق یبرا یگرید زیچ

 فقط تا نجات نسترن هستم. فقط! -

نشاندم و سمت بهزاد که با  میهالب یرو یتصنع یلبخند برخاستم. زیبه سرعت از پشت م و

 رفتم. کردیدقت نگاهم م

 اضافه شده بودم...  یارغوان کم بود من هم به آن باز یهاکردن یباز نقش

 بهزاد نشستم. یقرار دادم و روبه رو زیم یغذا را رو یشده  یبند میو تقس یفلز ظرف

 نم را بر لب آوردم:سالم کرده و بالفاصله سوال ذه یبالبخند

 مادرت. شیپ یبر یریبگ یمرخص یقرار بود چند روز ؟یکنیچه کار م نجایا -

 و گفت: دیاش را سرکش ییچا

 بردارم. نجایاز ا لهیوس یسر هیآره. اومد  -

 بود را نشان داد و گفت: شیکنار پا نیزم یکه رو یساک دست سپس،

 وقت دارم. ییچا وانیل هیندازه افته. فقط ا یهم اتوبوسم راه م گهیساعت د کی -
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 کردم که ادامه داد: یخنده ا تک

 ...رهیدرگ کمیاما، راستش ذهنم  -

 :دمیرا خونسرد نشان دادم. مشغول خوردن غذا شدم. پرس خودم

 ؟یچ ریدرگ -

 گفت: بالفاصله

 ارغون! -

حالتم شد.  رییانداختم. متوجه تغ یالغر بهزاد را نگاه یو چهره  اهیبلند کردم و چشمان س سر

 به خود آمدم. غذا را قورت داده و گفتم:

 ست! شهیداره؟ مثل هم یمشکل -

 :دینگاهش کرد و پرس یچشم ریرا باال انداخت. ز شیابرو

 ؟یاون اومد شیاز پ -

شوم  کیارغوان شر یبدهم. من قبول کرده بودم در باز یچه پاسخ دیدانستم با یکردم. نم هول

 بود. یآن بازاول  یو دروغ گفتن مرحله 

 مکث کردم. گفتم: یکم

 باهاش بکنم. یصحبت هیشه. گفتم قبلش  یپرخاشگر م کمیجمع  یتو نکهیآره. نه ا -

 لب گفت: ریتکان داد و ز سر

 آهان! -

 یحسادت م دمید یارغوان م ریبهزاد را درگ یدانم چرا، اما وقت یفرستادم. نم رونیرا ب نفسم

 قط و فقط به من مربوط است.کردم آن دختر، ف یکردم. احساس م

دانستم. دوست  یاش را فقط من م یزندگ یاز ابتدا بامن خو گرفت، به من اعتماد کرد، قصه  او

آن  دمیکمک به او را در سر بپروراند. بعد ها فهم الیخ یاز من حت ریبه غ چکسینداشتم ه

ل گرفته و رشد در وجودم شک وستهیکه نرم و پ یعشق بود... عشق کی ینیاحساس مراحل جن

 کرد. یم

از بابت  المیخ یشهرشان شد. الاقل کم یکرد و راه یکوتاه بهزاد ازمن خداحافظ یگپ و گفت با

 او آسوده شد.
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 رفتم. رونیاز صرف غذا از سالن ب پس

و مشوش بود.  ریبه اتاقش بازگشت و من در سالن مشغول قدم زدن شدم. ذهنم درگ ارغوان،

که خودمان هم  م،ینسترن را نجات ده میتوانست یشد نه تنها نم یمتوجه آن راز م یاگر کس

 .میشد یم یآن باز یقربان

 رفتم. یپرستار ستگاهیآهسته سمت ا ییها باگام

زدم و  شیحوصله صدا یبود. ب ییچا دنینشسته بود و مشغول نوش یصندل یرو ،یزیعز خانم

 گفتم:

 .دیاریلطفا پرونده ارغوان رو ب -

 قرار داد و سمت پرونده ها رفت. زیم یرا رو ییچا وانیبرخاست. ل شیاز جا بالفاصله

 افتاد که کنارم بود. یتوریپرونده شود چشمم به صفحه مان داکردنیاز آنکه موفق به پ شیپ

شد. چشمم به آن  ینشان داده م توریمان شیصفحه نما یگرفتند. رو یها م نیکه دورب یریتصو

 ز مانده بود.دهانم با رتیشد و از شدت ح رهیخ

 به ذهنم خطور نکرده بود. یحت

 ها افتاده بود؟ نیآن شب فرار ارغوان در دورب ریتصو یعنی

 شد و گفت: کمینزد یزیعز خانم

 دکتر. نییبفرما -

 آنکه نگاهش کنم پرونده را از دستش گرفتم و گفتم: یب

 ده؟یمداربسته محوطه رو هم نشون م یها نیدورب -

 عجب شد اما پاسخ داد:ام مت یسوال ناگهان از

 !نجایخود دکتر متصلن نه ا ستمیس یرو مایاونا مستق یآره. ول -

 کرد. یام را گرفته بود و رها نم قهی یرا بستم. بدشانس میها پلک

 شدم!  یم فیهرطور شده بود وارد اتاق دکتر شر دیاز آنجا دور شدم. با یکوتاه باتشکر

 دیشدم. نبا مانیجلو نرفته بودم که پش شتریچند قدم برفتم، هنوز  رونیب یپرستار ستگاهیا از

خلوت بود و  یپرستار ستگاهیاز راه برسد. تا ا فی. ممکن بود دکتر شرکردمیدست مدست

 .شدمیفورا دست به کار م دیپرسنل مشغول استراحت بودند با
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 چند قدم را عقب گرد کردم. همان

 و گفتم. راتر کردم میهاشدم. لب رهیخ یزیخانم عز به

 .1۳اتاق شماره د؟یلطفا به ارغوان سر بزن شهیم ،یزیخانم عز -

 نگاهم کرد و گفت: متعجب

 از سالن برگشت... یتازه سر زدم. وقت یول -

 نگران به خود گرفتم و گفتم: ی. حالتدمیحرفش پر انیم

 ...یول دونم،یم -

دروغ ساده  کی یکرد؟ حت یهمه مدت نقش باز نیطور افرستادم. ارغوان چه رونیرا ب نفسم

 دشوار بود! میهم برا

 .دیسر بهش بزن هیاالن  نیحالش خوب نبود بهتره هم یلی... خیول -

 است. دهیفایبحث ب دانستینشد اما م قانع

 اتاق ارغوان کردم. یاورا راه یتشکر با

از  گرفتیم لمیرا ف فیاتاق دکتر شر یکه راهرو ییهانیرفتم. دورب توریسرعت سمت مان به

نصب بود،  وارید یکه رو یبزرگ یدیفعال کردم. سپس، از جاکل ریکرده و آن هارا غ دایپ ریتصو

دنبال  نشانیبـرده بودم و با عجله از ب یفلز یدهایاتاق گشتم. دستم را سمت کل دکیبه دنبال 

 کردم. شیدای. باالخره پگشتمید مورد نظرم میکل

بلند  ییهابود. با گام دهیگاه کردم. هنوز به اتاق ارغوان نرسن نیدورب ریرا از تصاو یزیعز خانم

 یداشتم. سع دنیو دو عیراه رفتن سر نیب یبه راه افتادم. حالت فیبه سمت اتاق دکتر شر

 .گذاشتیقلبم آرامم نم یهاطپش نحالیخونسرد باشم اما با ا کردمیم

که اسوده  المیفعال انداختم و خ ریغ نیبهم به دور یاطرافم را نگاه کردم. نگاه دمیاتاق که رس به

 شد وارد اتاق شدم و در را بستم.

چشمانم را بستم تا اضطراب از وجودم پاک  یافرستادم. لحظه رونیب یرا از سر آسودگ نفسم

 شود.
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خاموش  تریکامپ دنیرا روشن کردم. همان ابتدا با د وتریمجلل اتاق رفتم و کامپ یادار زیم سمت

 .شدمیمطمئن م دیضبط نشده اما با یریتصومتوجه شدم که 

افتاد که که  یروشن شود، چشمم به قاب عکس کوچک ستمینشستم. قبل از آنکه س یصندل یرو

 جاخوش کرده بود. ز،یم نیریز یطبقه

گرد و مبهوت آن عکس را نگاه کردم. متعجب  یو سپس با چشمان یسرنگاه سر کیبا  ابتدا

طور ممکن بود؟ آن شدم. چه رهیدر دست گرفتم و به عکس خ را دیعکس سفشده بودم. قاب

مسئله درآن  کیفراموش کردم کجا بودم! تنها یحت کرد؟یچه کار م فیعکس، در اتاق دکتر شر

 و آن عکس بود.. داشت تیاهم میلحظه برا

تر حرا واض زیآن م نیریز یفرود آوردم تا طبقه نیزم یرا رو میبرخاسته و دوزانو یصندل یرو از

 بودشوکه شدم. زیم ری. از آنچه زنمیبب

 از قاب عکس... یونیگشاد و متعجب به روبه رو زل زده بودم.کلکس یباز، چشمان یبادهان

 بود، آنجا بود. دهیخر فیدکترشر شیکه چندوقت پ یاقاب عکس دونفره همان

 .مشاوریبه زبان ب توانستمیرا هضم کنم. نم امدهید توانستمی... چرا؟ نماما

شده بود. آن قاب عکس  دهیچ فیبه رد ریکه آن ز ییهاشده بودم به عکس رهیربات، خ کی مثل

 فرو بردم. بمیداخلش بود در ج یمیعکس سه درچهار قد کیکوچک را که 

 المیخ یکردم. وقت یرا بررس انهیرا یهالیکرده بودم فا رتیچنان که حنداشتم. هم یادیز وقت

گرفتم از اتاق خارج شوم اما... ذهنم  میتصم ست،یاز آن شب موجود ن یلمیف چیراحت شد. که ه

داشت؟ آن هم عکس  یگاهیها شده بود. عکس من، در آن قاب عکس چه جاآن قاب عکس ریگ

 از آن را داشتم! یکپ کیخودم،  هک امیکودک

 زن بود و عکس من! کیهارا تماشا کردم. عکس قاب عکس گرید بار

تمام مدت  خواستمیآنجا ماندن نداشتم اگرنه م ی. فرصت برادمیکش میهامو انیم یدست کالفه،

 ها زل بزنم.را به آن قاب عکس

 .کردمیزدم. آن قاب عکس کوچک در دستم بود و مدام آن را نگاه م رونیاتاق ب از

 کشاند. رونیمرا از فکر ب یزیخانم عز یصدا دم،یکه رس یپرستار ستگاهیا به

 ؟یدیدکتر ام -
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 عت سر باال آوردم و آن عکس را پنهان کردم.سر به

 ام پاسخ دادم:که ملموس بود هول شده یلحن با

 ب... بله؟ -

 .نهیشمارو بب خواستیسرزدم. اوضاعش روبه راه بود و م 1۳اتاق ماریبه ب -

 من رو؟ -

 باال انداخت و گفت: شانه

 رو گفت. نیهم هم بارنیبان اشتباه گرفته بود امثل همون دفعه که شمارو با زندان -

. انهیباشم  یاز دستش عصب دیبا دانستمیکردن برنداشته بود. نم یدست از نقش باز ارغوان

 کرده بود. شانیها ذهنم را پراز بابت او نداشت. آن عکس یریدرگ چیفقط در آن لحظه ذهنم ه

بلند  ییهاباگام دیدر د اتاق ارغوان به راه افتادم. تا در را باز کردم و اورا مرا در چهاچوب سمت

 سمتم آمد.

 شوق را از او ربود. شانمیدرهم و پر یخوشحال شده بود. اما چهره دنمیاز د ییگو

 گفتم: زیتمسخر آم ینگفت. من، با لحن چیو ه ستادیا

 نه؟ ینیبان رو ببزندان یخواستیم -

 شلوارم فرو بردم. بیرا در ج میهادست سپس

 و پاسخ داد: دیکش یآه

 ! نگران نسترنم.انوشیجبور شدم. توروخدا کمکم کن کم -

 .شناسمیسالهاست اورا م کردمیاحساس م زدیمرا به اسم کوچکم صدا م یوقت

چنگ  سمانیبه کدام ر دیکمک به خواهرش با یبرا دانستمی. نمکردیبه ذهنم خطور نم زیچچیه

 .ندازمیب

و  دمیکش یقیکنم. سپس، نفس عمخودم را از بابت آن عکس رها  یریگرفتم درگ میتصم

 :دمیپرس

 بکنم؟ تونمیچه کار م -
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بود و با  ستادهیا میروبرو گر،کامالیشد. د ترکینزد ی. چند قدمزدیاز چشمانش موج م ینگران

 یاز شدت نگران اشرهیدرشت و ت یها. مردمک چشمکردینافذش به چشمانم نگاه م یهاچشم

 .خوردیتکان م

 سراغش. یبر یتونی. مدمیش رو مدرسهخب... من آدرس م -

 تکان دادم و گفتم: یسر

 بعدش؟ -

 را تر کرد و ادامه داد: شیهالب

. نزار برگرده به اون خونه. به خدا بابام به زورش عقدش یکه کمکش کن یبگو از طرف من اومد -

 ...دونمیمن م کنهیم

رفتم. خم  ترکینزد یدم. قدمقفلشان کر نهیو در سـ*ـ دمیکش رونیب بمیرا از ج میهادست

 .ستمیدلواپسش با ا یمایشدم تا درست مقابل س

 گفتم: سپس

 ه؟یواکنش پدرت چ یفکرش رو کرد چیبازم بعدش؟ ه -

... انوشیک یدونی. تو نمدمیم تی. فقط به نسترن اهمدمینم تیمن به واکنش اون اهم -

 ...یدونینم

 میطاقت آن حجم غم عظ ییچنگ انداخت. گوبرد و به آن  شیکرد. دستش را سمت گلو بغض

 بغض آلود ادامه داد: یرا درگلو نداشت اما باهمان صدا

 نجاتش بدم. دیآرزوهاش خاک بشن... با یتا وقت رهیمیتر مآدم خودش خاک بشه راحت -

 قابل درک بود. مشیبا آن بغض عظ یکه داشت حت یمصمم لحن

 دادم و گفتم: یرا مالش میهارا نداشتم. چشم شیاهختنینشست. طاقت اشک ر هیبه گر ارغوان،

 نکن! هیگر گهید هیبکنم. کاف تونمیچکار م نمیبب -

 .گذاشتیم ریبر قلب و احساسم تاث دیاز آنچه که با شیب شیهاهمانجا دانستم اشک و

 .شدیآن عکس از خاطرم پاک نم یابه خانه بازگردم، لحظه دیکه طول کش یمدت تمام
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 نیبامن سرسنگ شبی. او هم حتما پس از اتفاق ددمیپرسیاز مادر م دیآن ماجرا را باقفل  دیکل

 نداشتم. یجز صبور یاو چاره شدیم

 دارید یمادر برا یو پافشار شگاهیکار در آن آسا یپدرم برا ی. اصرارهاکردمیفکرش را م یوقت

 اجرا نهفته بود؟در آن م ی. چه سرکردیمرا به ماجرا مشکوک م شتریب فیبا دکتر شر

 بود. یخانه که بازگشتم. هوا گرفته و ابر به

دستش گرفته و با سوزن به  یزمان لباس. همکردیتماشا م ونیکاناپه نشسته و تلوز یرو مادر،

 هم در اتاقش بود. ایمیجانش افتاده بود. ک

به تنم  روزیکه از د ییهادادم. به اتاق رفتم، بعد از عوض کردن لباس یکوتاه و سرسر یسالم

از  شدیرا م شانمیاتاق پرتاب کردم. ذهن پر یرا از تنم خارج کردم و گوشه یخستگ ییبود گو

 اتاقم خواند.

 شیکتاب رو فیکه چند رد یامطالعه زیکه هر طرف افتاده بودند. م ییهانامرتب. لباس تخت

مثل ذهنم شلوغ و درهم  بودند. درست ختهیر نیزم یرو ز،یکه کنار م ییهابود و برگه شدهدهیچ

 بود. نسترن، ارغوان، آن عکس...

سر  خواستمیرنگم را به تن کردم و دوباره نزد مادر بازگشتم. م یطوس شرتیگرفتم، ت یدوش

 .کردینگاهم نم یصحبت را با او باز کنم اما او حت

 مبل تک نفره به حالت لم دادن نشستم. یرو مقابلش،

 یچا یوانیچشمش برداشت. به آشپزخانه رفت و ل یرا از رو نکیع ،دیام را که دو خسته زارحال

 گذاشت و گفت: ز،کناریم یبازگشت. آن را رو

 بخور، زبونت درازتر بشه صدات بلندتر! ایب -

 بود. ی. هنوز هم از شب قبل ناراحت و عصبزدیم هیکنا

زانو  یتم. آرنجم را رواش پنهان شده بود انداخافتاده یهاپلک ریکه ز یبه چشمان درشت ینگاه

 قرار دادم و گفتم:

با ما جور در  شونیچیکه ه یبر ییآدما نیازت خواستم دنبال همچ یمن ک زمن،یآخه عز -

 خوب بود؟ میدیشنیم نیخوب بود؟ توه زدمیحرف نم اد؟ینم
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تا نگاهش  کردینگاه م ونیو به تظاهر تلوز دادیچشمش قرار م یرا رو نکشیکه ع طورهمان

 من نباشد پاسخ داد: یرو

 خوب بود. یداشتیحرمت نگه م -

 گفتم: الیخیبرداشتم و ب زیم یرا از رو یی. چادمیدرهم کش ابرو

 دست خودشه. یحرمت و احترام هرک -

که در اتفاق  دانستیگرفتم. خودش هم خوب م رنظریدادم. مادر را ز هیمبل تک یبه پشت سپس

 را داشتم. ریتقص نیکمتر شبید

تمام هوش  دانستمیبود. اما م ونیچشمش به تلوز کیدر دستش و  یچشمش به دوختن کی او،

 و حواسش پرت من بود.

 را صاف کردم و گفتم: میصدا

 نزده. یوقته زنگ یلیاز دکتر چه خبر؟ خ -

 .دیزنگ زد از مراسم سال پدرت پرس شیچند روز پ نیهم -

 ؟یگفت یخب، چ -

 د:. نگاهم کرد و جواب دادیکش یپوف

 .هیریخ دمیپولش رو م میبهش گفتم مراسم ندار -

 لب گفتم: ریتکان دادم و ز سر

 .نطوریکه ا -

آدم زنده  کیخرج  شدیکه م یپول یبه قدر کاف گفتیخود پدر بود. م تیمراسم، وص نداشتن

 نبود پس از مرگش مارا گرفتار خودش کند. یو راض میبود ختهیآفتاب دم غروب ر یکرد را به پا

 تنگش بودم.دل درچق

آن عکس را  قتیرک و راست حق خواستمیبه مادر انداختم. طاقتم تمام شده بود. م یگرید نگاه

 شوم. ایاز او جو

 گذاشتم. زیم یو رو دمیرا سرکش ییچا

 :گفتم

 ...دمیعکس د هیاتاق دکتر  یتو شیچند روز پ -
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 .دیایمن باعث شد به حرف ب مکث

 خب؟ -

 تو اتاق اون باشه؟ دیمن با یچرا عکس بچگ -

 داد. انیبه دوختنش پا ینکرد. تند و تند مشغول دوختنش شد تا آنکه با آخ کوتاه نگاهم

 داخل دستش فرو رفته بود. سوزن

 پاسخ داد: کردیمن مکه من یو درحال قتیاز حق یعار یکرد و با چشمان نگاهم

اد و گفت از تو براش عکس بفرسته. بار به بابات نامه فرست هی یخب، چرا نداره... بچه که بود -

 هم فرستاد. امرزتیخداب یبابا

 شدم و گفتم: رهی! به چشمانش خعیو سر کوتاه

 ن؟یهم -

بود تا متوجه شوم  یاساده یو آن حرکات نشانه دیدزدیباال پرت کرد. چشمانش را ازمن م شانه

  .بردیسوال بتوان به آن پ کیاست که با  یزیاز چ دارترشهیقصه ر

تر هم نسترن رفتم. قبل یسمت مدرسه شگاهیآسا یزدم. به جا رونیاز خانه ب 7ساعت  صبح،

اش مدرسه دانستمیم داریآن د یپارک با او قرار گذاشته بودم به واسطه کیمدرسه در  کینزد

 کجاست.

 

 نینظر گرفتم. دوساعت کامل داخل ماش ریرا ز شدندیکه وارد مدرسه م یدانش آموزان تکتک

بازگشتم  شگاهیکنم. ناچار، به آسا دایشدم اما نتوانستم نسترن را پ رهینشستم و به در مدرسه خ

 سراغ ارغوان رفتم. مایو مستق

 به در وارد زدم و وارد شدم. یاتقه

 شد. رهینشست و به چشمانم خ دنمیبود که با د دهیتخت دراز کش یرو

 را بستم و بالفاصله گفتم: در

 .رمینکردم. ظهر دوباره م داشیپ یرفتم سراغش ول -

 انداخت و گفت: نییرا پا سرش

 نگرانشم. -
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 آرامش توانستمی. نمستادمیا شیروفرستادم. سمت تخت رفتم و درست روبه رونیرا ب نفسم

 ...رفتیم انیاز وجودم از م یااشکش تکه یهم نکردم. فقط با دانه دانه یسع ی. حتکنم

 ...یزیخند! بخند گرچه با خنده هم غم انگب میداشتم به او بگو دوست

اش هوا ماند و بر شانه یرو یتصل یکه برا یشد و دست بشیبود که نص یزیسکوت تنها چ اما

 .امدیفرود ن

که  یمشک یها. درخشش اشکش و مژهکردمیتخت نشسته بود و از باال نگاهش م یرو یوقت

 .خوردیبه چشمم م زدندیبرق م یسیاز خ

 و خسته نشد... ستیها نگرسال شدیآن دختر را م یفت در چهرههمه ظرا آن

 را صاف کردم و گفتم: میتخت نشستم. صدا یرو کنارش،

 .یبه فکر خودت باش دیدنبالش. تو االن با رمیظهر دوباره م -

 کنار زد. سرش را سمتم چرخاند و گفت: اشیو قلم فیرا با دستان ظر اشکش

 خودم؟ -

 ...شهیبرمال م ی. همه چرنیو تست بگ شیآزمااگر دوباره ازت  -

 راقطع کرده و گفت: اشهیرا آرام کرد. گر خودش

دار رفته. حاال که پنهون  یاز من مقصرن سرم باال شتریب هیثابت کنم که بق امیتا ب دونستمیم -

 .کنهیباور نم یکس گهیاگر اثبات هم کنم د یهم کردم. حت یکار

 تا مرگ فاصله نداشت. شتریکه چند قدم ب ی. به راستمدیکش امیشانیپ یرو یدست

 شدم و گفتم: بلند

 تو محوطه. میبهتره بر -

قدم زدن  شنهادیدهم. فقط مجبور شدم پ نیتا با آن ارغوان را تسک دیرسیبه ذهنم نم زیچچیه

 آسان شود. شیرا به او بدهم تا الاقل هضم درد با قدم زدن برا یابر یدر آن هوا

 .میرفت شگاهیآسا یتظاهر به دست گرفتم و همراه ارغوان به محوطه یبرا یلمو ق کاغذ

 نسبتا شلوغ بود. محوطه

 پچ کردم:در گوش ارغوان پچ میپس از آنکه وارد محوطه شد بالفاصله
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که تن  ی. حواست باشه لباسریبه خودت بگ یحالت عصب هی یگاه یزنیکه حرف م طورنیهم -

 !هیهست آب هیبق

 .میقدم زدن شد مشغول و

ارغوان که در کنار  یبه پا ییو دمپا فیظر یمن و پاها یمشک یواکس زده یکفش ها بیترک

 که هنوز هم به خاطرش دارم. ستیتنها لحظه ا میرفتیهم راه م

دوشش انداخته  یرنگ رو یطوس یو ژاکت دهیرا پوش شگاهیرنگ آسا یلباس گشاد و صورت او

 بود.

 وع به صحبت کرد:شر فشیلط یهمان صدا با

درست  ی. چه وقتیکمکم کرد منتیب شهیکه هم یهست یتو... تنها کس ه؟یچ یدونیم -

 یخال شهیهم ییجا نیهمچ هی میکنم. تو زندگ هیچه االن تونستم بهت تک دادم،ینم صیتشخ

 بود...

 د و گفت:و کاغذ و قلم در دستم بود. ارغوان، حرفش را ادامه دا رفتمیاش راه مبه شانه شانه

چندتا خورده بودم.  یلعنت یها. از اون قرصکنمیکار مدارم چه دونستمیمن اون شب نم -

 کنه؟یباور م یبه نظرت کس انوشیک

 ...اشیمشک یهاموها و مژه یبود رو رهیو چشمان من خ کردیرا نگاه م شیپا ریفقط ز او

 رو؟یچ -

 اون نگهبان خودش به من حمله کرد... ها بود. کهقرص ریکه... که حال اون شبم تقص -

که  یطیبود. آن هم در شرا یها کار سختاثبات آن دانستمیفرستاد. خوب م رونیرا ب نفسش

نشان  شاتیاز خون آلوده به مخـ ـدر در آزما یقیرد دق چیکوتاه مدت داشتند و ه ریها تاثقرص

 داده نشده بود.

 باال انداختم. شانه

لباس گشادش فرو برد. سپس چشم به من  بیشست و دستانش را در جن یکتمین یرو ارغوان

جلوه دادن  یعاد ینشستم. برا مکتین یرو یکم ی. با فاصلهنمیدوخت تا من هم کنارش بنش

 که دستم را از نوشتن نگاه داشت. دیبه ذهنم رس یماجرا مشغول نوشتن شدم. سوال

 :دمیکردم و پرس سربلند
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 ؟یپس چرا زودتر بهم نگفت یداشت بهم اعتماد یگیتو که م -

 گفت: ریگدل یرا چرخاند و نگاهم کرد. سپس آهسته چشم از من گرفت و با لحن سرش

هاشه و من نفر داشته هی! همه ارزش انوشیک یکمکم کن یبرات نداشتم که بخوا یمن ارزش -

 نداشتم... یزیچ

 بایآن قدر ز توانستمیاما... نم. مینامش را بگو کردیم میکه صدا یداشتم با همان لحن دوست

 اسمش را تلفظ کنم.

 . پاسخ دادم:فقط

اون  یتو وجود تو بود که بخاطرت حاضر شدم همه یتینفر ارزششه! معصوم هی یهاهمه داشته -

 کارها رو برات انجام بدم! 

. شدمینم ریبرلب نشاند. از نگاهش کردنش س یبرخورد چشمانمان باهم، لبخند کوچک یلحظه

کوچکش بودم. خوب که در  یآن خنده یحت اهشیس ینافذش، مژه و موها یهاچشم یتشنه

 نگاهش غرق شدم، به خودم آمدم و تند گفتم:

 چشماتم باز نکن! یدستات رو بزار دو طرف سرت و وانمود کن سر درد دار -

 که دوباره گفتم: کردیشده بود متعجب نگاهم م هول

 زود باش! -

 نجام داد.همان کار را ا و

دورمان  یپنهان نبود. بالفاصله با کار ارغوان چند نفر دمیاتاقش از د یاز پنجره فیدکتر شر نگاه

ارغوان که  ینظر داشت. سروصداها ریاتاقش ما را ز یجمع شدند. دکتر، هنوز از پشت پنجره

 برد. یخودم هم باورم شده بود از سر درد رنج م یشدت گرفت، حت

کند. اما بالفاصله دست  یشد. دست ارغوان را گرفت تا اورا همراه کینزداز کارکنان  یکی

 یجز من برا یکس کردمیحسادت م یکمکش را پس زد. در کمک به او حساس شده بودم. حت

 .ردیکمک دست اورا بگ

اش راه بروم. دست کمکم شانهبهدستم آمد تا راه بازگشت به اتاقش شانه یخوب یبهانه پس،

 و آهسته سمت اتاقش ببرم. رمیدورش بگرا دور تا 
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را با خود  یاشهیقلب ش کی کردمیاحساس قدرت داشتم چون احساس م شهیبرابرش هم در

 .کردیم شتریو آن کار سخت حس قدرت را در من ب کنمیحمل م

 داریکنم. از همان لحظه تا د یبا او خداحافظ امیبعد داریبه اتاق رساندم. مجبور بودم تا د اورا

 یکند؟ اگر کس ینقشش را باز یبه خوب توانستیبدون من م ،یعنیشدم.  شانیاش پردوباره

 از خودش دفاع کند؟ خواستیطور مچه کردیبه او شک م

 .دمیرا د فیبستم. بالفاصله که سر برگرداندم دکتر شر شینگران، در اتاق را به رو دل

 راز من و ارغوان بـرده بود. به یپ کردمیجا خوردم. احساس م دنشیاز د یالحظه

 داد و گفت: یاز همان جا سالم دکتر،

 اتاقم؟ یایپسر. چرا نم میوقته باهم گپ نزد یلیخ -

 کرد. دارحهیآن پسر گفتنش غرورم را جر بازهم

 زدم و گفتم: یساختگ یلبخند

 .امیم سمیسالم دکتر. حتما! گزارشم رو بنو -

 گفت: یکرد و سپس با لبخند نگاهم

 تظرتم.من -

 گرفت. شیبازگشت و راه اتاقش را در پ سپس

بود. دستم از نوشتن  یساختگ یرفتم. گزارش، دراصل گزارش یپرستار ستگاهیسمت ا آهسته

! پس شروع کردم به نوشتن. دیارزیاما به نجات ارغوان م دیلرزیکاغذ م یدروغ بر صفحه

 یاز بهبود یو نشان کندیبقش سر مسا تیچنان در وضعنوشتم که نشان دهد ارغوان هم یگزارش

 شود.ینم افتیدر آن 

نداشتم.  نانیمضطرب بودم. مثل گذشته از کارم اطم یسپس،سمت اتاق دکتر به راه افتادم. کم

نفس وارد مثل گذشته با اعتماد به دادیبه اتاقش اجازه نم یغلط، وارد شدن پنهان یهاگزارش

 اتاقش شوم.

افتاده بود  یگاریجاس یروشنش رو شهیهم گارینشسته بود. س زشیرا که باز کردم، پشت م در

 .شدیو خاکستر م
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وارد شدنم به اتاقش  یپنهان ادینشستم. معذب بودم.  یصندل یشدم و با تعارفش رو کینزد

 شرم داشتم. شیهاو از نگاه کردن به چشم افتادمیم

 به حرف آمد و گفت: خودش

 .دیریگیمراسم سال نم یعل ی. گفت که برادمزیبا مادرت حرف م شیچند روز پ -

 خودش دوست نداشت. -

 اش را خاموش کرد.زد و ته مانده یبرداشت. پک یگاریس ریرا از داخل ز گارشیس

 طوره؟. اوضاعش چهیزدیبا اون دختر حرف م یکه داشت دمید -

 مشکوک شده بود؟ یعنی د؟یپرسیبود. چرا م بیعج میکردم. سوالش برا نگاهش

 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 نکرده. یرییمثل قبله. تغ -

 کم پشتش را باال فرستاد. یرا تکان داد و ابروها سرش

 ؟یاتاقش هم عوض کرد -

 و گفتم: دیچرخ سمتش

 یاون اتاق نمونه بهتره. خب اتفاقات تلخ یحالش بهتر بشه تو نکهیا یراستش حس کردم برا -

 براش دوره شد اونجا...

 قرار داد و گفت: زیم یرا رو کلشیچاق و ه دستان

 !یخوب از پسش بر اومد یلیبه کارات اعتماد دارم پسر! خ -

 متعجب نگاهش کردم و گفتم: یاچهره با

 بر اومدم؟ مگه تموم شده؟ -

 را صاف کرد. شیصدا

 .شهیو پروندش بسته م رسهیم هاشینوبت آزما گهیخب چندماه د -

 داره! یکه مشکل روان کنمیم دییبمونه چون من تا نجایممکنه هم یبله ول -

 دستش را روبه باال گرفت و گفت: کف

 ممکنه. یزیهرچ -
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همه را  شدیکاش م میرا به او بگو قتیحق توانستمیترس به جانم افتاد. کاش م شیهاحرف از

 نجات ارغوان همراه کنم. یبا خود برا

 ... دوست داشتم سوال بپرسم اما نتوانستم.آن عکس یشدم. درباره رهیبه چشمانش خ یالحظه

 یو من تمام حواسم پ میصحبت کرد شگاهی. از مسائل آسادیتاظهر به درازا کش مانیهاصحبت

 .رساندمیخودم را به او م دینسترن بود. با

 زدم. رونیها، از اتاق بحرف دنیته کش با

. کردمیرا نگاه م امیساعت مچ کردمیم یو بلند ط عیسر ییهاکه سالن را با قدم طورهمان

 به راه افتادم. ییشدم و با سرعت باال نیسوار ماش

 نشده بود. لیهنوز مدرسه تعط دم،یبه مقصد رس یوقت

 شدم و سمت در مدرسه رفتم. ادهیپ نیماش از

 .دیزنگ به گوشم رس یتا باالخره صدا ستادمیا جاهمان

کردم. اگر من نسترن را  زید. چشمم را تهمه از مدرسه خارج شدن یادیز یو شلوغ اهویباه

دخترها بود و نه  انی. نه او مفتادیاتفاق ن کدامچیاما ه امدیو سمتم م دیدیقطعا او مرا م دمیدینم

 سمتم آمد.

 گفتم؟یرا به ارغوان م هیقض دیطور با. چهکردمیم ی. احساس نگرانگرید

در بدنم نمانده بود.  یرمق گریرا نداشتم. د شگاهیبه خانه بازگشتم. طاقت رفتن به آسا د،یام نا

 اما هجوم اتفاقات ذهنم را خسته کرده بود. اورمیطاقت ب توانستمیجسم را م یخستگ

. نگران آن دو خواهر بودم. نگران هول آمدینم میهااما خواب به چشم دمیتخت دراز کش یرو

 ...فیدکتر شر یهاشدن مادر از پرسش سوالم، نگران حرف

. نمیبنش دغدغهیکنارش ب یاندک توانستمیبود که م ایمیتنها ک ،یو دلواپس یآن همه نگران انیم

 .آوردمیرا تاب نم ییتنها

 دانستمیکوتاه به در وارد کردم. م یرفتم. دوتقه ایمیرفتم و آهسته سمت اتاق ک رونیاتاقم ب از

 نداشت. دنیبود. عادت به زود خواب داریکه ب

 را کنار گذاشت. ینشست و گوش دنمیبود. با د دهیتخت دراز کش یواتاق شدم. ر وارد

 :دیپرس آهسته
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 شده؟یچ -

 را بستم و سمتش رفتم. در

 باهات حرف بزنم. دی! فقط بایچیه -

زده کرده  رتیرا ح مانیبه قصد صحبت وارد اتاقش شده بود هردو یناگهان نکهیبود! ا دیمن بع از

 بود.

 انداختم. ایمیرنگ ک یچشمان درخشان عسل یکالفه رو یهو نگا دمیبه صورتم کش یدست

 سراغت رو نگرفت؟ گهیخبر؟ داول بگو از اون پسر چه -

 و گفت: دیکش یپوف

 نه بابا کال خطش زدم. -

 هات؟درس -

 را گرد کرد و گفت: شیهاچشم

 رو بپرس. تیپس سوال اصل ینظر دار ریرو خودت ز یچهمه دونمیمن که م -

 فرستادم و گفتم: نییدم. آب دهانم را پاتکان دا یسر

 ؟یایبامن ب ییجا هیتا  یتونیفردا... قبل از رفتن به مدرست م -

 :دی. با دقت نگاهم کرد وپرسدیشد. چهارزانو نشست و به سمتم چرخ یجد شیبرا بحث

 کجا؟ -

 دنبال خواهر ارغوان! -

 :دیمتعجب پرس یبلند و لحن ییباصدا

 ؟یدنبال ک -

 لبش گذاشتم و گفتم: یام را رورهاشا انگشت

 ! چه خبرته؟سیه -

 را آهسته کرد و گفت: شیصدا

 خواهر ارغوان؟ یباشه! گفتباشه -

شرح دادم. از  شیقصه را برا ی... باقریاز اتفاقات چند روز اخ ری. به غدانستیرا م زیچهمه ایمیک

 به ماجرا اضافه شد.آگاه کامل  کی... زیچارغوان و خواهرش گفتم. از همه یگذشته
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 تیبه واقع یاما وقت گذارمیسرش مسربه کردیم الیباشد. خ یجد میهاحرف کردیباور نم ا،یمیک

 .دیکه دل پر آشوبم را د بردیماجرا پ

 یچه اتفاق دانستمیم دی. بادیاینسترن ب ینکرد. حاضر شد که فردا همراهم به مدرسه یمخالفت

 جلو بروم. وانستمتیافتاده اما خودم نم شیبرا

 ایمیدر مدرسه ترمز زدم و روبه ک ینسترن رفتم. جلو یبه مدرسه ایمیقرار، صبح همراه ک طبق

 گفتم:

رو بدم به  یامانت خوامیم یگیتو دستت م یریگیدفترو م نیا یریتکرار نکنم؟ پس م گهید -

 دوستم.

 کوره در رفت. از

 کنم. مگه خنگم؟ خودم بلدم چکار ؟یگیچقدر م ایک -

 شد و سمت مدرسه رفت. ادهیپ نیبالفاصله از ماش و

 یقیجارا پوشانده بود. نفس عمهمه یگاهقرار دادم. مه صبح نیباز ماش یشهیش یرا لبه آرنجم

 آمد. نیاز داخل مه عبور کرد و سمت ماش ایمیبعد، ک یاقهیو فقط منتظر ماندم. چند دق دمیکش

 مرا نگاه کرد.نگران  یاسوار شد، با چهره یوقت

 شد؟ یچ -

 پته پاسخ داد:تته با

 .ادیمدرسه نم گهیگفت... گفت که... د -

 .دمیفرمان کوب یبودم دستم را مشت کرده و رو یگرفتم. عصب ایمیاز ک یرو

 حتما کار پدرشه! -

 وسط؟ نیا هیتو چ رینشو. تقص یحاال عصب -

 تکان دادم و گفتم: یسر کالفه

 مدرسه. ترسونمیکمربندتو ببند م -

 یم شتریپدال ب یرو میفشار پا شدمیم یعصب شتریپدال گاز فشردم. هرچه ب یرا رو میپا و

 شد.

 رفتم. شگاهیبه آسا ایمیاز رساندن ک پس
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مرتب کردن موها و  ی. نه حوصلهرفتمیفراموش شده بود. نه به رختکن م امشهیعادت هم گرید

 لباسم را داشتم.

 یسوال ارغوان وقت یداشتم برا یاتاق رفت اما... چه پاسخ یهریمرتبه دستم سمت دستگ چند

 شد؟ نسترن چه دیپرسیم

صرف صبحانه به آنجا  یمنتظرش بمانم. برا یگرفتم در سالن غذا خور میبودم. تصم مردد

 .رفتیم

را نگاه  امیساعت مچ کباری. هر چند لحظه دمینشستم و انتظار کش زیپشت م یصندل یرو پس،

 ...دیرسیم دیراس وقت صبحانه بود و ارغوان با .کردمیم

 .چرخاندمیرا درهم فرو بـرده بودم و دو انگشت شستم را مدام دور هم م انگشتانم

 یکیشد.  یبا حالت خاص خودش وارد سالن غذا خور ی. هرکسدیوقت صبحانه رس باالخره

 زیدر رفتارشان چ آنکهیهم بنفر  نیآهسته و ترسان و چند یگری. ددیدویم یکی. خوردیتلوتلو م

 مورد توجه باشد وارد شدند. یخاص

هم  شیهایزدن و ناآرام ادیهنگام فر یها ارغوان هم بود. با متانت خاص رفتارش که حتآن انیم

تکان دادم و اشاره کردم تا به  یانداخت. سر یاطرافش را نگاه دنمیملموس بود، وارد شد. با د

 .دیایسمتم ب

. مضطرب چشم به چشمم دوخته و منتظر دمیکش یقینشست. نفس عم میبرواز آنکه رو پس

 پاسخ بود.

 آنکه به حرف آمدم: تا

 هستم. رشیگیمن پ ستین ینگران یجا یبدون دیاما قبلش با گمیم زیچ هیارغوان، بهت  -

 شده. دهیدرهم کش یاز شدت دلواپس شیابروها

 شده؟یچ -

افتاده.  یکه اتفاق دهیرو نم یمعن نیا ی. ولدمیو فهم . پرس و جو کردمرهینسترن مدرسه نم -

 ؟یخونتون رو که دار یکن. شماره یکار هیفقط برام 

 را به نشانه مثبت تکان داد و من ادامه دادم: سرش
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سر  هیدر خونه هروقت پدرت نبود  رمیهم جواب نداد م یکن. اگر کس ادداشتشیپس برام  -

 .دمیآب م یو گوش

 پاسخ داد: دیلرزیکه از ترس م یالدرح ینگران با

 .کنهیم اهیروزگار همه رو س نهینه نرو! اگر تورو بب -

 را فرود آوردم و با آرامش گفتم: پلکم

 .افتهینم ینگران نباش. اتفاق -

 ادداشتیگفت را  یاو شماره دمیکش رونیرنگم ب یشلوار کتان مشک بیهمراه را از ج تلفن

 داد: کردم. سپس، حرفش را ادامه

و خودش برداره  ی. اگر زنگ برنستی. اون موقع خونه نیکن سرظهر زنگ بزن یفقط، سع-

 تلفن رو قطع کرد. میبار س هی یمزاحم تلفن نی. سرهمشهیمشکوک م

 .سوختیم اشیکه دلم به حال آشفتگ دیچیمضطرب و پشت سرهم کلمات را م آنچنان

 از رفتن گفتم: شیآسوده کنم و پ زیچرا از بابت همه الشیکردم با کلمات، خ یسع

زبونت و وانمود  ری. بزار زیرو بخور دنیکه بهت م ییهاقرص دینبا گهیفقط، حواست باشه. د -

 .یکن قورتشون داد

 سالن را ترک کردم. یحرف چیهیبرخاستم و ب زیرا تکان داد. از پشت م سرش

کردم تا سرفرصت  یدگیرس شگاهیدر آسا میکارها یبازگرداندم و به باق بمیرا داخل ج تلفن

 .رمیتماس بگ

. چند مرتبه با شماره تماس گرفتم و کردمیم یط نییظهر بود. مدام راهرو را از باال تا پا کینزد

 .شدیتر مپر رنگداشت یکم، نگرانپاسخ نداد. کم چکسیه

 .بردمیآرام شدن، به آنجا پناه م یبرا شهیرفتم که هم یتراس کوچک سمت

 جرات تماس گرفتن با آن را نداشتم. گریکه د یاتلفن بود و شماره یصفحه به چشمم

همه بهتر  یبرا گرفتمیارغوان را نم یاگر آن شب جلو دیگرفته بود. شا امقهیوجدان،  عذاب

 !شدیم

 شگاهیآسا یرا به محوطه یآفتاب ظهر، ورود شخص ریکه ز زدمیافکار دست و پا م نیهم در

 احساس کردم.
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دقت کردم.  شتریکه به تن داشت توجهم را جلب کرد. ب یدیبودم اما لباس سف تفاوتیب اول

 نیزم یرا رو شیکه پا یدرحال دیسف یبا مانتو و شال ،یکردم. دختر زیر دنشید یچشمانم را برا

شده بودم.  اشرهیماند. بابهت خ رهیاو خ ی. نگاهم روستادی. تا آنکه اشدیم ترکینزد دیکشیم

 سترن بود؟ن وا

 رونیتا درک کنم. اما... او خود نسترن بود. با شناختنش، بالفاصله از تراس ب دیطول کش یکم

 زدم.  رونیآمدم و به حالت دو از ساختمان ب

 

 دنمیبه خاطر دو ی. کمستادمینسترن مواجه شده و از حرکت ا یو با چهره دمیمحوطه رس به

 نفس زدم و جلوتر رفتم.نفس

 شده بود. یخاک دش،یاش جا مانده و لباس بلند سفرد اشک بر گونهکردم.  نگاهش

 و با بهت گفتم: ستادیا شیروبرو نگران

 نسترن؟ -

 درحال انفجار گفت: یپس از من، با بغض بالفاصله

 کردم نه؟ مثل ارغوان... یفرار کردم! کار خوب -

 وادارکنم. هیآسمان را به گر توانستمیم کاش

. بالفاصله، دست نسترن را گرفتم و دادیم نیا فقط اشک آسمان تسکغم آن دوخواهر ر حجم

بردم. او را نشاندم و خودم درست کنارش نشستم. کف دستانم، سمت او بود.  یمکتیسمت ن

 آهسته دست باال بردم و گفتم:

 .میهست شتیمن و ارغوان پ فتهینم یبد اتفاقچیآروم باش. اوضاع روبراهه خب؟ ه -

 کشاند. رونیرا از زبانش ب یه آسودگآخرم، آ یجمله

بردوشم  تیداشته باشد. حس مسئول دنیچک یبرا یاشک آنکهیهق زدن داشت، بهق حال

 پناه گرفتن انتخاب کرده بود؟! ی. آن دختر، مثل خواهرش مرا براکردیم ینیسنگ

 آرام گرفتن نسترن شروع کردم به پرسش ماجرا. با

 یتا محضر بـرده، اما خطبه اشندهیآ یاورا همراه مرد اجبار نسترن، لیحاج صادق خالف م ا،یگو

 بود. دهیدو شگاهیتمام راه را تا آسا دشیخوانده نشده بود چون نسترن، با لباس سف یعقد
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 بوده! دنیدرحال دو اشیتمام زندگ یینشسته بود. گو مکتین یرو رمقیب نسترن،

 .رساندمیرا به او م یخبر دیآنکه مرهم دردش شوم با یبرا

 قرار دادم و گفتم: مکتین یپشت یرا لبه آرنجم

 خبر خوشحال کننده. هیخبر مهم بهت بدم.  هی خوامیم -

 :دیپرس نحالیرا درک کند. با ا ینمانده بود که احساس خوشحال شیبرا ینسترن،روح

 ؟یچه خبر -

 جا بود...ارغوان آن کاش

 خواهرش بود نگاه کردم. یم و دلرباگر یهااز چشم یکوچکتر یچشمانش، که نمونه به

 :گفتم

 رازه... هی. مثل یبگ یچکسیبه ه دیفقط نبا -

 از آن معطلش نکردم. شیرا تکان داد. ب سرش

 ...شتیتا برگرده پ یصبر کن دیارغوان حالش کامال خوب شده. فقط با -

ک هم پل ینگفت. چشمانش حت چینگاهم کرد. ه رهیخرهیخ یاحبس شد لحظه نهیدرس نفسش

 ...زدینم

 گفت: دهیبردهیبازگشت و بر یآنکه به نفس به حالت عاد تا

 که... ازخونه نرفته بود؟ ییخوب شده؟ مثل... مثل وقتاخوب -

 پاسخ دادم: یبالبخند

 ...یبگ یبه کس دیباشه نبا ادتی. فقط شهیآره، تازه بهتر هم م -

 رنگ باخته و گفت: اشیانداخت. خوشحال نییرا پا سرش

 بگم؟ یزیهم دارم که بهش چ یکس گهید -

پشت آن جمله نشسته بود که آنقدر قلبم را لرزاند. تنها پناه او ارغوان بود  یچه اندوه دانمینم

 نداشت. یکه اوهم خود پناهگاه

 یبه ارغوان خبر بدهم. فاصله توانستمینسترن را آنجا نگه دارم. کاش م توانستمیاز آن نم شیب 

 ...واربودید کیتنها او و خواهرش 

 جا برخاستم و گفتم: از
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 .میبر نجایاز ا دیبلند شو. با -

 همان جاکه نشسته بود سرش را بلند کرد و گفت: از

 نم؟یارغوان رو بب شهیکجا؟ نم -

 نسترن گرفتم. یو جلو دمیکش رونیب بمیرا ازج نیماش چیتکان دادم. سوئ یرا به نشانه منف سرم

 .امیدر پارکه. سوار شو تا من ب یپژو جلو نیماش هی -

را  چیخورده بودم. سوئ وندیکمک پ یاو و خواهرش برا یمن به زندگ دانستیبود و نم نگراندل

 گرفتم و گفتم: ترکینزد

 کمکت کنم. خوامینباش! م یچینگران ه -

دم و را باال آورد و آن را از دستم گرفت. بالفاصله او را ترک کر فشیدستان کوچک و ظر آهسته

 یو تماشا دنید یبرا یکه مهلت فیبه ساختمان بازگشتم ابتدا، خبر را به ارغوان رساندم. ح

تماشا  شتریذوق ب یبه اشکش را از رو ختهیآم ینماندم و خنده شتریشوقش نبود. افسوس که ب

 .منکرد

 زدم. رونیب شگاهیگرفتم و از آسا یلحظه، حواسم پرت خواهرش بود. مرخص آن

 رفتم و نشستم. نیبلند سمت ماش ییهادر انتظارم نشسته بود. باقدم نیماش یجلو یصندل او،

 انداختم. یفرستادم و نسترن را نگاه رونیرا ب نفسم

 .گرفتیبود و سرش را باال نم معذب

 :دمیپرس

 ؟یبرگرد یخوایخب، خونه که نم -

 تعجب نگاهم کرد و ترسان گفت: با

 نه!نه -

 .کردمیبودم و نگاهش م دهیفرمان قرار دادم. سمت او چرخ یوفکر کردم. دستم را ر یکم

 نسترن. نیبب -

 نکرد. یتوجه

 تکرار کردم: گرید بار

 من رو نگاه کن! -
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 را آهسته باال آورد و مظلومانه نگاهم کرد. سرش

 شروع به صحبت کردم. ،یمنطق یبالحن

 !میراه دار هیفقط  ؟یسیوا یارغوان. هم که انتظار ندار شیخونه. پ یبر یتونیاالن تو نم -

 شد. رهیخ گونهپرسش

 دادم: ادامه

 یایب ایمیبه عنوان دوست ک یتونی. مستایمیسن تو. اسمش کهم بایخواهر دارم تقر هیمن  -

 ما. یخونه

 خجالت سرش را تکان داد و گفت: با

 .تونمینه... ممنون. نم -

راحت  الشیما خ شیپ یاینگرانته. اگر ب یلی. ارغوان هم خمیندار یاگهید یجا ؟یتونیچرا نم -

 .شهیم

 که نگاهش را از من گرفت گفتم: باز

 ی. پس جایایاگر تو ب شهیمادرمم خوشحال م نینداره به خاطر هم یادیز یهادوست ایمیک -

 بهت نداره. باشه؟ یکار یکس ایمیاتاق ک یتو یبر یتونیم ستین ینگران

 داد. یمنشان ن تیاز رضا ینشان اشچهره

 تکرار کردم: یبلندتر یبا صدا دوباره

تا  یبا ارغوان حرف بزن دمیرو م بشیخونه ترت میخواست ارغوان هم هست. بر نیباشه؟ ا -

 راحت بشه. التیخ

 من دوخت. یدهیکش یهاگردش را به چشم چشمان

 .شدیراحت م الشیخ آمدیارغوان که م نام

 یراندم تا هردو ایمیک یسمت مدرسه یی. با سرعت باالداد. به راه افتادم تیاز آنکه رضا پس

 خانه کنم. یهارا باهم راهآن

. نسترن از اضطراب قرار مینشسته بود نیدر ماش ایمیک یمنتظر خوردن زنگ مدرسه هردو

از آن معذب  شیب خواستمی. نمدادیرا تکان م شیپاها ایو  کندیپوست لبش را م اینداشت. 
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کنان از مدرسه دوان و خندهدوان لیهمان اوا ایمی. با خوردن زنگ مدرسه، کنگفتم چیباشد پس ه

 متوجه حضورم شد و به سمتم آمد. یخارج شد. با بوق کوتاه

 متوجه نسترن شد، شوکه شد. یوقت

 :دینگاهم کرد و پرس بابهت

 ه؟یک نی! اایک -

 انداخت. نییاز خجالت سرش را پا نسترن

 گفتم: یاخم کوتاه با

 سالم! کیعل -

 سالم. -

 ندادم فکرش راه غلط برود. گفتم: اجازه

 نسترنه، خواهر ارغوان. -

 از آن دوخواهر بداند، گل از گلش شکفت وگفت: شتریب خواستیدلش م شهیکه هم ایمیک

 ن؟یایازکجا م ن؟یچه خوب. باهم بود یوا ؟یجد -

 .گمیسوار شو فعال. برات م -

ندارد پس به او هم فهماندم  یتمام شیهایکنجکاو تمدانسیشد. م نیسروصدا سوار ماش پر

کنجکاو بود علتش را بداند  ایمیهمراه خود به خانه ببرد. ک یدوست و همکالس کینسترن را مثل 

 .ستیبه او فهماندم که وقتش ن نهیاز آ میهاو اشاره مایاما با ا

 را به مرکز شهر رساندم. شانیهردو سپس،

 .کردمیاو داشت که فکرش را هم نم دنیاز د یشد. شوف ادهیهمراه نسترن پ ایمیک

 زدم. شیو صدا دمیکش نییرا پا شهیش

 ا؟یمیک -

 سمتم بازگشتند. شانیهردو

 سمتم آمد. ایمیک

 بله؟ -

 دادم. ایمیو به ک دمیکش رونیب بیعابر بانکم را ج کارت
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ها مامان لباس نی. با اخونه دیبعدش بر دیدست لباس بخر هی. با نسترن برو وباهم ریرو بگ نیا -

 بهش. کنهیشک م

 گفت: طنتیرا درشت کرد و با ش چشمانش

 برا خودمم بخرم؟ -

 د برو لوس نشو. حواست هم بهش باشه. -

 بگم؟ یبرسم خونه به مامان چ رید -

 .یگردیبهش. تو هم با دوستت از کتابخونه بر م زنمیخودم زنگ م -

 و گفتم: دمیحرفش پر انیگفت اما م یسرسر یاباشه

 !یلو ند نیاز ا شتریب یزیدوستت هم اومده باهات درس بخونه. چ -

 زدم. شیدور شود که دوباره صدا نیزد و خواست از ماش یچشمک

 .ایمیک -

 شد و بازگشت. یحرص

 ه؟یچ -

 خونه بالفاصله بهم زنگ بزن. یدیرس -

 را به خداحافظ وصل کرد. یازد و باشه یچشمک ایمیک

را  ایمیک ریکه تاخ گرفتمیکه با مادر تماس م یند. رفتنشان را تماشا کردم و درحالهم رفت همراه

 بازگشتم. شگاهیموجه کنم دوباره به آسا

وقت  دنید دانستمیارغوان بروم. م داریمجبور شدم که به د شگاه،یام به آسابازگشت دوباره با

 هم بود؟ یااما چاره شدیاو آخر سر مشکل ساز م وقتیو ب

 :دیپرس عیو سر ستادیا دنمیکه با د رفتیطول اتاق را راه م شانیاتاق را باز کردم. ارغوان، پر در

 شد؟ینسترن چ ؟یاومد -

 را بستم و سمتش رفتم. در

 فرستادمش خونه. ایمینگران نباش. با ک -

 حلقه زده و گفت: شیهافرستاد. اشک در چشم رونیرا آسوده خاطر ب نفسش

 جبران کنم. دیبا یچطور مدونیواقعا نم -
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 را به چشمان غرق در اشکش دوختم و گفتم: نگاهم

 !هیکاف ینکن هیگر -

 زدود. اشیاتورینیم یهااشک را از چشم یاتک خنده با

 تخت نشست و ادامه داد: یرو

 .رمیراه م نجایدارم ا یرفت یاز وقت -

لرزشش  کردیم ید که سعلرزانش افتا یهادست یانداخت. نگاهم رو نییسرش را پا سپس،

 را پنهان کند.

 گفت: کردیپشت سر هم قطار م یکه کلمات را به سخت یکنان در حال منمن

که من واسه زنده  ستین یزندگ نی... ایرو به همه بگ قتیحق یتونی... مگهیخب، حاال... حاال د -

 موندنش بخوام بجنگم...

 زده بودم. نهیرا به سـ*ـ میهادادم و دست هیتک وارید به

 یاز آن دختر تودار کار لـ*ـذت بخش دنیجالب بود. اصال حرف کش میدلش برا یهاحرف دنیشن

 بود.

 .دید کردمیسرش را بلند کرد و مرا که با لبخند نگاهش م دیسکوتم را د یوقت

 کرد حرفش را به مسخره گرفته بودم. الیخ

 گفت: دوباره

 هم.... قول دادم تاوانش گمیبه خدا راست م -

آن بحث همان لحظه فراموش و در  میهارا فرود آوردم. دوست داشتم با بستن چشم میهاپلک

 گفتم: دهیکش یلب قرار دادم و با لحن یام را روگم شود! انگشت اشاره دیجد یواژها

 !سیه -

 توانستینم گرید ت،ی. حس مسئولدمییبود پا یاوراکه سرتاسر نگران میهاباز کردن چشم سپس

 !گذاشتمیرا دوست داشتن م هاینام آن دل نگران دی. بااوردین آن احساس را تاب بوز

 واضح و شمرده گفتم: ییرا باالانداختم و با صدا میابرو

 .دمیمن، تو و نسترن رو باهم نجات م -
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 شیهابود. اشک در چشم زانیآو شیهاابرو،صورتش جمع شده و لب یدگیدرهم کش ازشدت

 را نداشت. شیهاافتادن از چشم نییجرئت پا اما دادیجوالن م

 لرزان و دلواپس در جوابم گفت: ییباصدا

 .یمن بش یماجرا ریدرگ دی! تو نباخوامینم -

 باال انداختم و گفتم: یاباز کردم. شانه نهیرا از سـ*ـ میهادست

ت تو گرفتم. خواهر لی. من برات وکدنیپاپس کش یبرا رهید یلیخ گهیشدم. د ریدرگ یول -

 جرم منم اعدامه! ،یاز دور که نگاه کن نارویهمه ا ؟ینیبیدادم... م یمنه، تورو فرار یخونه

 یآمدن صدا رونیب یجلو شیهاکه دست یقرار داد . درحال فشیصورت ظر یدستش را رو دو

 گفت: گرفتیبغض آلودش را م

 ... متاسفم.رمنهیتقص ؟یکار هارو کرد نیآخه چرا ا -

را از تن  یخوش طعم که خستگ یقهوه کی یتلخ بود اما دل چسب! به تلخ میبرا شیهاحرف

 .انداختیم رونیب

 تر کردم و لجوجانه پاسخ دادم:بم یشگیرا از حالت هم میصدا

 خودم خواستم! -

 صورتش برداشت. یحرف، آرام دستانش را از رو نیا با

 کرده بود. سیسرخ شده و اشک، چشمانش را خ یکم صورتش

 :دیا تکان داد. ناباورانه پرسر سرش

 چرا؟ -

چرا خودم را با  رفتم؟یمرا هم به فکر وادار کرد. چرا؟ چرا با جان و دل به کمکش م سوالش،

 که تاوانش مرگ بود. یجرم کردم؟یم کیلـ*ـذت در جرمش شر

ن بود که خو ی. وجود او چون ضربانکردمیاما انکار م دانستمیکرده بودم. پاسخش را م سکوت

 .کردمیکه از قلبم احساسش م یی. گرماانداختیم انیرا در قلبم به جر

 !یمتیق چی! به هکردمینم کیدار شروجودش بودم. اورا با طناب یوابسته من

 هارا خواند.تمام آن امرهیاو از عمق نگاه خ دیبه حرف نشدند. اما شا لیتبد گاهچیکلمات، ه آن
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ام آن خواسته ی. فقط من! براشدیاعدام به من محکوم م یابه ج دیخودخواه بودم. او با من

 ...دمیرس نجایتا اکنون به ا دمی. جنگدمیجنگ

 زنگ تلفنم قطع کرد.  یرا صدا مانیهاچشم ارتباط

 به ارغوان انداختم. یبودند. نگاه دهیبود. حتما به خانه رس ایمیک

 لمس دکمه سبز رنگ، تلفن را کنار گوشم گرفتم. با

 الو؟ -

 با آب و تاب گفت: ایمیک

 حله! ینگفت خوشحالم شد. همه چ یچیخونه. مامان هم ه میما اومد ایک -

 را صاف کردم. میصدا

 که؟ دیازش نپرس یزیچ -

 .شمینگفتم قراره بمونه پ ینه ول -

 روبده نسترن. ی. گوشامینگو فعال تا ب یزیباشه. چ -

 .آمد نیینام خواهرش از تخت پا دنیبا شن ارغوان،

 نامنظم بود. شیهاشدت شوق، نفس از

 شد و من تلفن را سمتش گرفتم. کمینزد

 را گرفت و کنار گوشش گذاشت. یگوش اشیدستان لرزان و استخوان با

 که گفت: دمیاز نسترن شن یفیضع یصدا

 الو؟ ارغوان؟ -

 بود. یارغوان از آسمان چشماش کاف نیبلور یهاشدن اشک یجار یهمان دو کلمه برا و

را با دستان خود گرفت تا بتواند دردش را تاب  شی. گلودادیمجال حرف زدن به او نم بغض

 .اوردیب

 بودم. شیروشدم. درست روبه کشینزد

 گاهچیه امیکردم. از آن اشتباه جوان غشیباز کنم اما در شیآغوشم را به رو توانستمیم

 ست؟یهم باق یگریفرصت د کردمی. چرا فکر مگذرمینم
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 آمدیبغض م کیبم که از مهار شدن  ییچپش فرود آورده و با صدا یشانه یراستم را رو دست

 مهربان به ارغوان گفتم: یو لحن

 حرف بزن! منتظرته! -

 لب گشود... و

اش شانه یصورتش را پاک کرد. دست از رو یرا صدا زد و سپس با پشت دست، اشک رو نسترن

زمان . همکردیم هیگر یاو شدم. از خوشحال یمحو تماشاچسباندم و  واریبرداشتم. خودم را به د

از  یهمان خنده ری. کاش او تا به ابد درگدادیخاتمه م اشیو به دل تنگ زدیحرف م د،یخندیم

 .نشستمیم شیو من به تماشا شدیسر شوق م

د شناور شوم. با فرو شیمو را دوست داشتم. دوست داشتم در موج موها شانیآن دختر پر من

اش بـ..وسـ..ـه بکارم. دوست داشتم. اورا تماما سهم خود کنم. اما گونه یآمدن مژگانش رو

 . جوان و خام بودم.شدیکه به دل داشتم مانع ابراز عشق من م یهراس

و  راندمیرا پشت گوشش م اشیمشک سوانیگ دی. باستیدر دل ن شیحرف دل جا دانستمینم

 کردم؟ غشی. چرا درکردمیقلبم را در گوش او زمزمه م ینوا

دار چوبه یعاشق. پا دیکرده بود که با یمن چه گناه یاعدام یممنوعه بود. معشـ*ـوقهعشق آن

 رفت؟یم

را به او  امدهیو کش زیر یهاکه ارغوان مشغول صحبت با خواهر کوچکش بود چشم یمدت تمام

 دنش به جانم افتاد.بار، ترس از دست دا نیاول یجا بود که برادوخته بودم. همان

 شد؟یآن همه اتهام که به او خورده بود آخر و عاقبتش چه م با

. ناباورانه اشک را صورتم کنار زدم. ارغوان حواسش نبود. دیاز گوشه چشمم چک یاشک ارادهیب

 !دیعاشق شدنم را ند

به  یختگسا یرا چند مرتبه باز و بسته کردم تا اشک چشمم را مهار کنم. سپس بالخند چشمانم

 خاص گفت: یجانیارغوان چشم دوختم. تلفن را سمتم گرفت و باشور وه

 جبران کنم. دیبا یچطور دونمی. واقعا نمانوشیممنونم ازت ک -

 بردم و گفتم: میموها انیم یکردم. دست یاخنده تک

 ؟یجبران کن یخوایواقعا م -
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 . سرش را تکان داد.دیخند

 که شده. یمتی... به هر قاریزنده بمون! کم ن -

 دانستیکرد. فقط خدا م یابه تظاهر خنده دیکش یقی. نفس عمدمیخنده را از لبش چ باحرفم

 دل که خنده بر لب داشتند چه بود. نیراز دل دوعاشق غمگ

 انداخت و گفت: نییسرش را پا ارغوان

 !میشدیباهم آشنا م گهیجور د هی گه،ید یجا هیکاش  -

 رونیبه ب ی. از پنجره نگاهدمیشنیاطراف را نم یودم که صداهاغرق قصه گفتنم شده ب چنان»

حرفم را شروع  یباق خواستمیدرحال بارش بود. م نیچنان برف سنگانداختم. عصر شده بود و هم

کوتاه از جمع  یشود. عذرخواه جادیا یکوتاه یباعث شد وقفه بمیزنگ تلفن در ج یکنم اما صدا

 رتر تلفن را پاسخ دادم.دو ی. بلند شدم و چند قدممکرد

 بود. ایمیک

 دادم: پاسخ

 ا؟یمیجانم ک -

 گفت: شدیم دهینوزادش پشت تلفن شن یهاهیگر یکه صدا یدرحال

 ما... شیپ دیایمامان گفت شب شماهم ب شه؟یتموم م یسالم داداش. کارت ک -

 انداختم و پاسخ دادم: ینقره رنگم نگاه یساعت مچ به

 .گهیشب د هی یخودمون. باشه برا یخونه میریم یلطول بکشه. و کمیممکنه  -

 ؟یایبگم نم -

 که ناراحت نشه. یطور بگچه یدونیخودت م -

 و گفتم: دمینق پسر کوچکش را از پشت تلفن شننق یگفت. صدا یاباشه ایمیک

 ببوس. شییاون کوچولو رو از طرف دا -

زنگ تلفن را قطع کرده و دوباره به  ی. صدادیرس انیبه پا ایمیک یبا خنده و خداحافظ تماسم

 «. بازگشتم امیسمت صندل

 شروع کردم. نیاز آرم ینجات ارغوان را با گرفتن آدرس یآن روز، تالش برا از
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 بود به مشامم خورد. دهیچیکه درخانه پ ییغذا یکه عصر به خانه بازگشتم. بو یهنگام

نشد و من هم آرام و آهسته سمت اتاق  دنمیدر آشپزخانه مشغول پختن غذا بود. متوجه رس مادر،

. دو تقه به در دیرسیاتاق به گوش م یدخترانه از پشت در چوب ییهاپچپچ یرفتم. صدا ایمیک

 گفتم: یوارد کردم و به آهستگ

 ا؟یمیک-

 بلند شد و گفت: ایمیک یصدا

 .ستیسرش ن یلحظه واسا نسترن روسر هیتو!  ایعه داداش ن -

 آهسته گفتم: یصدا و با همان دمیکش یپوف

 کارت دارم. رونیب ایب -

 و نگاهم کرد گفت: ستادیکه در چهار چوب در ا یدر را باز کرد. درحال ایمیبعد ک چندلحظه

 ؟یاومد یسالم. ک -

 شب که شد... نیاالن. بب نیهم -

 .دیکش یپوف یحوصلگیب یرا چرخاند و از رو شیهاچشم

. فتهیمامانشم پرستار و امشب ش تهینسترن مامور یم باباخودم حلش کردم. به مامان گفت ایآقاک -

 کنه. یبمونه و االنم داره غذا درست م نجایداد شب ا شنهادیاصال خودش پ

 نگاهش کردم و گفتم: مبهوت

 !یراه افتاد -

 گفت: یباال پرت کرد و با پشت چشم نازک کردن شانه

 .میزنیبا نسترن حرف م میدار ؟یندار یکار -

 اسخ دادم:پ هیباکنا

 !دییمزاحمتون شدم. بفرما دیبله! ببخش -

 کرد و گفت: یزبان دراز طنتیش با

 دفعه آخرت باشه. -

 کردم و سرم را تکان دادم. یابه سرعت در اتاق را بست. تک خنده و



 

 

254 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

 ی. از فرط خستگدمیتخت دراز کش یبود. سمت اتاق رفتم و رو نیآدرس آرم شیتماما پ فکرم

انداختم که در آن مدت  یپاسخیب یهاو تماس هاامیبه پ یداشتم. نگاهرا ن یکار چیه ینا

از او نداشتم.  یها بود خبرآشکار بود. مدت انشانیم نینتوانسته بودم جوابشان را بدهم. نام مع

 ییترشد تا جاروز به روز کمرنگ امیدر زندگ نیشده بود نقش مع شگاهیبهزاد وارد آسا یتاز وق

 ش را نداشتم.احوصله گریکه د

 شیدایپ فیافتاد که از اتاق دکتر شر یتخت رها کردم. نگاهم به قاب عکس کودک یرا رو تلفن

 رنگ باخته بود. امیزندگ یهایروزمرگ انیکردم. آن مسئله م

 دینکش یبود. طول میشدم. سر راست و مستق ابانیخ یراه نیکردن آدرس آرم دایپ یبرا صبح،

کرد.  شتریارغوان ب یکه متوجه شدم شکم را نسبت به عمق ماجرا یزیکردم اما چ شیدایکه پ

شده  یسازپاک زیچهمه شهیبا آن نام و نشان نبود. چنان از ر یاز آن شرکت و پسر یرد چیه

تا آن لحظه از کشور  نیدر آن محل نبوده. شک داشتم که آرم یشرکت نیاز ابتدا چن ربود که انگا

 راتیتقص یبود. همه دهیراحت از ماجرا کنار کش یلیودش را خاو خ گمانیخارج نشده باشد. ب

وارد باشگاه  یآن مامور، آن شب به چه قصد کردیباور نم یکس دیشا یگردن ارغوان بود. حت

 شده بود.

 .شدیارغوان متهم م کردمینبود. از هرسمت نگاه م یخوب اوضاع

 د.شروع ش ایمیک یدر پ یپ یهاظهر نشده بود که تماس هنوز

آن را کنار  ،یگوش یصفحه یرو ایمینام ک دنیبا د گشتمیفرمان بودم و از آن آدرس باز م پشت

 گوشم گذاشتم و بافشار شانه آن را نگاه داشتم.

 پاسخ دادم: چرخاندمیکه فرمان را م یدرحال

 ا؟یمیبله ک -

شسته بودند اما با حتما بازهم با نسترن به صحبت ن کردمیم الیخ ل،یها تعطبود و مدرسه جمعه

 جا خوردم. ایمیحرف ک

 گفت: عیسر یلحن با

 االن خودت رو برسون خونه. نیهم ایک -

 :دمیپرس متعجب
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 شده؟ یچ -

 برگرده خونشون. صبح زنگ زد... خوادینسترن م -

 ندادم حرفش را کامل کند. به سرعت گفتم: اجازه

 ؟یچ -

 گفت: کالفه

 خودتو برسون!  -

را در قفل  دیساختمان باال رفته و کل یهاخانه راندم. با عجله از پله باال به سمت باسرعت

 چرخاندم.

 و گفت: دیدر سمتم دو یبا صدا ایمیخانه نبود. ک مادر،

 .یخوب شد اومد ا،یک -

 :دمیپرس یبانگران

 شده؟یچ -

 دهانش را قورت داد. آب

ش که برداشت شروع من زنگ زد خونشون مامان یاسترس داشت. صبح با گوش یلینسترن خ -

 کردن باهم حرف زدن.

 خب؟ -

 من گفت:کرد و با من مکث

 ... پدرش...نکهیخب... مثل ا -

 شد. زیت میهاگوش دمیپدرش را که شن نام

 ؟یپدرش چ -

 .مارستانهی. االن برهیگیقلبش م هوی... هویو  شهیم یبدجور عصب روزید -

که آهسته اشک  ی. ناگهان، نسترن درحالشدی. باورم نمکردمینگاه م ایمیک یبه چهره مات

 خارج شد. ایمیاز اتاق ک ختیریم

 بـرده بود! یجیمرگ تدر کیآن مرد اورا تا مرز  کرد؟یم هی. چرا گرکردمینم درک

 و نگاهم کرد. دیکش رونیب یرا از جاکفش شیهاکفش نسترن،
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 .شدمیرا متوجه نم اشیو ناراحت یشده بودم خوشحال جیزد. گ یلبخند اشهیگر انیم

 را پس زد و گفت: اشکش

 ی. حتنمیارغوان رو بب تونمیدرس بخونم. م تونمیم گهیبهم زور بگه. د ستین یکس گهید -

 خودمون. شیپ میاریهم م حهیمل

سرش برداشته شده  یکه از رو یاز حجم ظلم دانستی. نمدیخندیزمان مو هم ختیریم اشک

 باشد. نیپدرش افتاده بود غمگ یکه برا یبه خاطر اتفاق ایشاد باشد 

 شیتنها رها توانستمیتر از او بودم. نماورا برسانم اما من سمج دادیتشکر کرد. اجازه نم ایمیک از

 کنم.

 مارستانیو سمت ب مینشسته بود نیکه در ماش ی. تمام مدتخواندمیم شیهارا از چشم اضطراب

 ...دیلرزی. دستانش مخوردیمآرام و قرار نداشت. مدام تکان  راندمیم

شد و سمت سالن  ادهینسترن بالفاصله پ ن،یماش ستادنیبا ا م،یشد مارستانیوارد محوطه ب یوقت

 .من هم پشت سرش کارش را تکرار کردم.دیدو

 ستادهیمنتظر ا مارستانیکه در سالن ب یبازگشتم. روز شیسال پ کیپابه سالن گذاشتم به  یوقت

... آن دمیبار ارغوان را د نیکه اول یتخت توجهم را جلب کرد. روز کی یهاچرخ یبودم و صدا

 کند. رهیرا به خود خ میهاچشم توانستیم هوشیدر آن حالت ب یخاصش حت یآشفتگ

 رفتم. رونینسترن، از فکر ب یصدا با

. حتما آن زن، مادرش بود. زدیهق ماندام را در آغـ*ـوش گرفته بود و هق زیر یکه زن دمید

پژمرده شده بود.  یسرخجوان و رعنا شدن دخترش قد خم کرده بود و چون گل یکه پا یمادر

 پژمرده اما باشکوه!

 .آوردیبر زبان م شیهاهیگر انیکلمه م کیاز آغـ*ـوش مادر جدا شد. تنها  نسترن

 من شد. ری! تقصدیمامان! ببخش دیببخش -

 کش گذاشت و گفت:پر عاطفه دستان چروکش را دوطرف صورت دختر مادر،

 .ستینکن! تقصر تو ن هی. گرینکن مادر... تو کار درست رو کرد هیگر -

 درد دخترش بود. او هم از ظلم شوهرش به ستوه آمده بود.مادر هم پس،
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. دیکش هیدخالت نکنم. تا آنکه نسترن دست از گر دادمیم حیبودم و ترج ستادهیا چنانهم

 و آهسته کنار گوش مادرش گفت: دیکرد. سمت من چرخلباسش پاک  نیرا با آست شیهااشک

 .ششهیکه بهت گفتم. ارغوان هم پ هیآقا همون دکتر نیمامان. ا -

اش را بر من سمتم آمد. نگاه خسته دیکشیسرش جلو م یرا رو اشیکه چادر مشک یدرحال زن،

 انداخت و گفت:

 شماست؟ شیدرسته که ارغوان پ -

 پاسخ دادم: ارادهیداشت که ب یلحن نگران چنان

 بله. -

 غرق در اشک پاسخ داد: یاو با چشمان و

جبران از دستم  یبرا ی. من کارنیمن کرد یدخترا ینسترن پشت تلفن گفت که چکار برا -

 پسرم. ینیبب تیاز جوون ریخ ی. الهریخ یاز دعا ریبه غ ادیبرنم

 انداختم و گفتم: نییرا پا سرم

 طوره؟نکردم. حال حاج آقا چه یکار -

نگران خود آن شخص نبودم تنها از دوباره سخت شدن  یاکه ذره دمیپرس یسوال را درحال آن

 آن خانواده نگران بودم. یزندگ

 و گفت: دیکش یتکان داد. آه یسر

 شده. ریدخترش رو مجبور کنه حاال خودش به تخت اس خواستیدار مکافاته... م ایدن -

 ...اوردیها که سر ما نچه بال یدونی. میستین بهیکه غر شما

را از سمت ارغوان  الشیخ دیبا طیدر آن شرا کردمی. تنها احساس ممیبگو دیچه با دانستمینم

 آسوده کنم.

 گفتم: پس

براش  ادیاز دستم برب یبهتره من هرکار یلیراحت باشه. حالش خ التونیاز بابت ارغوان... خ -

 .دمیانجام م

 داخته بود و گفت:ان نیی. سرش را پاکردینم نگاهم
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نکردم؟ گذاشتم اون مرد آوارشون  یکارچیدخترام ه یبودم که برا ی! من چه مادراهمیروس -

 کنه.

 ... کم آورده بود اما ادامه داد:ختیراشک

 نزار پسرم. خبری! من رو از حالش بسپارمشیاول به خدا بعد تو م -

 راحت. التونیچشم. خ -

به او انداختم. از بابتش چقدر خوشحال  یرا گرفت. نگاهمادرش  یشد و بازو کینزد نسترن

 بودم...

 د؟یبمون نجایا دیبا -

 کرد و گفت: نگاهم

 .مونمیم ششیتنهاست. گـ ـناه داره پ -

شده  لیآن مرد به او تحم یبه واسطه یکه در زندگ یهمه سختبا آن یبه ماندن نبود. حت دلش

 کنارش بماند. دادیم حیبود بازهم ترج

 گفتم: بارهدو

 ...ایمیک شیپ یبرگرد یتونیم ؟ینسترن تو چ -

 را تکان داد و گفت: سرش

 .مونمیمامان م شیممنونم! پ -

 فکر کردم. یکم

 :دمیپرس دوباره

 ن؟یالزم ندار یزیچ -

 ترکشان کنم اما دوست نداشتم بودنم آنهارا معذب کند. آمدینم دلم

 مرا بدرقه کرد. شریخ یتشکر کردند. مادر نسترن با دعا هردو

 از آنها فاصله گرفتم. یخداحافظ کیبه او زدم و با  یبه نسترن کردم.لبخند ینگاه

 .دیدویدوان سمتم منسترن آمد. دوان ینرفته بودم که صدا رونیاز سالن ب هنوز

 !ایآقا ک -
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جالت که از خ یدرحال دیو سمتش بازگشتم. به من که رس ستادمی. ادانستینام کاملم را نم یحت

 سرخ شده بود گفت: شیهاگونه

. دلم براش تنگ دیکن یخداحافظ ایمیمنم از ک یتشکر کنم. به جا خواستمیفقط... فقط م -

 .شهیم

 گفتم: یلبخند با

 .دینیبیرو م گهیبازم همد -

 لبخند به لبانش نشست. یانحنا اوهم

 .دیوباره سمت مادرش دوگفت و د یاز آن آنجا بماند. خداحافظ شیب دادیاجازه نم خجالتش

 خارج شدم. مارستانیفرستادم و از ب رونیرا ب نفسم

از بابت نسترن آسوده شده بود اما  المی. خداشتیرا در پ یگرید یکیآبستن بودند!  هایدلواپس

ارغوان بود. اورا که  دنید نش،یراحتم را شست و با خود برد. تسک الیخ نیاز آرم یاثر چینبود ه

آمده  شیاتفاق پ دیداشتم. با یشتریب یزهی. انگدیکوبی. قلبم تندتر مشدیبهتر م حالم دمیدیم

مشکل بود. دائم با خودم تصور  میحدس واکنشش برا ی. حترساندمیرا به گوش ارغوان م

 نشان خواهد داد؟ یچه واکنش کردمیم

 

 شدم، او در محوطه نشسته بود. شگاهیوارد آسا یوقت

را بلندتر کردم و سمتش  میهاگفته بودم که وارد محوطه نشود. قدمتعجب کردم.  دنشید با

 رفتم.

 یمیسرش ن یرو دیگشاد و بلندش فرو بـرده بود و شال سف راهنیپ بیرا داخل ج شیهادست

 .پوشاندیرا م شیاز موها

 :لب گفتم ریام نشان ندادم. فقط دندان قروچه کردم و زرا در چهره تمیعصبان دمیبه او رس یوقت

 ؟یاین رونیمگه بهت نگفته بودم ب -

 را بلند کرد و متعجب، گفت: سرش

 قطعش کنم که بدتره! ییهوی. ومدمیمن قبال هم تو محوطه م ایک -

 گفتم: یو با بدخلق دمیدرهم کش یاخم
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 .دهمیم صیبد و خوب رو من تشخ -

 با ارغوان نداشتم. یبه حال با آن لحن برخورد تا

 تیبود. چشمانم را با عصبان دهیدرهم نکش شیاخمم برا دنیبه رخ کش یبرارا  میهاابرو گاهچیه

 نداشت. یاشتباه یجاچیه یبه او ندوخته بودم. دست خودم نبود. آن باز

 حرفم را ادامه دادم و گفتم: بالفاصله

 !یایکن آشفته به نر ب یاتاق... سع یبدو برو تو عیسر -

نگرفت. پس دوباره با  یاحساس کردم، حرفم را جدگفت.  یالب باشه ریاز من گرفت و ز چشم

 گفتم: تریجد یلحن

 ! توجه هارو به خودت جلب کن...یریگفتم؟ بدوبدو م یحواست بود چ -

خودم را در  توانستمیبودم که م کشیچشمانم را نظاره کرد. آنقدر نزد یاهیمکث چند ثان کی با

شد و سپس ارغوان سمت  دیخودم ناپد ریتصوپلک زد.  ی. وقتنمیرنگش بب اهیچشمان س ینهییآ

 .دیساختمان دو

کردم  یفرستادم و سع رونی! نفسم را بخواستمی. توجه چند نفر را جلب کرد. همان را محرکتش

 طور زنده نگه دارم.را همان تمیعصبان

 ام را برافروخته جلوه دادم.چهره امیاز احساس درون شیساختمان شده و ب وارد

و  دمیکوب شخوانیپ یکف دستم را محکم رو هوایب دن،یرفتم و با رس یپرستار ستگاهیا سمت

 گفتم: یبلند یبا صدا

 به ارغوانه؟ یدگیمسئول رس یامروز ک -

به ترس بود به  ختهیکه آم یبودند از جا بلند شده و با تعجب یپرستار ستگاهیکه در ا ینفر سه

 زل زدند. میهاچشم

 دوباره گفتم:کردم و  یرا بم و عصب میصدا

 مسئولشه؟ یک دمیپرس -

 بود به حرف آمد. دهیند یمرا عصب گاهچیکه تا آن روز ه یزیعز خانم

 پاسخ داد: دیلرزیکه م ییصدا با

 !ینیخ... خانم... ام -
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 پرستار را بادست نشانه گرفت. و

 رفتندیباال م ترشیسمت باال بود با اخم، ب شانیکه انتها یام به خاطر ابروانحالت چهره دانستمیم

و  شانیتا در حالت پر دهیابرو درهم کش توانستمی. پس تا مدادندیرا خوب نشان م تمیانیو عصب

 ام اغراق کنم.برافروخته

 دعوا گونه گفتم: یبا لحن سپس

نوشتم. چرا سهل  یکتب یهم حت لشیمحوطه؟ دل یتنها بره تو دیمگه من نگفتم ارغوان نبا -

 د؟یکرد یانگار

کرده بودم که خودم هم  یرا باز یمرد عصب کیپته افتاده بود. آنقدر خوب نقش به تته ر،پرستا

 واقعا همان قدر از کوره در رفته بودم. شدیداشت باورم م

 کرده و گفتم: یزیفرصت استفاده کردم. روبه خانم عز از

 اتاق! یتو ادین ی. کسستیارغوان حالش خوب ن -

 کان داد.او سرش را به نشانه مثبت ت و

 را سمت اتاق ترک کردم. یپرستار ستگاهیا فرستادمیم رونیکه نفسم را ب یدرحال من

 ارغوان و ارتباطمان الزم بود.  یجلوه دادن کارها یعاد یبرا یباز آن

راحت به اتاق ارغوان بروم و پشت در بسته به  الیباخ توانستمیم یساختگ یاز آن دعوا پس

 .نمیدور از مزاحم درکنارش بنش

 را باز کردم. راهنمیپ ییباال یهوا دکمه یاتاق که شدم از شدت گرما وارد

تختش نصب شده بود را روشن کرده و مشغول تماشا  یروکه باال و روبه یمیقد ونیتلوز ارغوان

 بود.

گرفت و شبکه را عوض کرد. سمت تخت رفتم. چهارزانو نشسته و سرش را  دهیرا ناد دنمیرس

 اشیمشک سوانیباعث شده بود شالش عقب برود و موج گ نیباال بود هم ونیتلوز دنید یبرا

 را به رخم بکشد.

 فرستادم. رونیرا ب نفسم

 بخاطر خودته! من نگرانتم! رمیگیاگر سخت م زنم،یاگر سرت داد م ؟یستیچرا متوجه ن -

 مکث کرد. سپس آهسته سرش را سمتم بازگرداند و گفت: یکم
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 یخشم و دعوا رو با رنگ و لعاب نگران ی! به اندازه کافزارمیرم داد بزنه بس یکس نکهیمن از ا -

 از سمت تو... ی. ولدمیچش

 تر گفت:آرام ییانداخته و با صدا نییرا از من گرفت. سرش را پا نگاهش

 توقع نداشتم. دی. شادونمینم -

از بابت من آزرده  یالحظه یارغوان حت خواستمی. نمگشتمی! کاش به عقب باز مدیکوبیم قلبم

 شود.

 گشتم تا گفتم: یمناسب یرا تر کردم. به دنبال واژه  لبم

بود که من  هاینگران نیکنن هم نییدوتا برامون مرز تع نینزار ا یو من نگران! ول یتو زودرنج -

 تو کشوند ارغوان! یرو تو قصه

 .من شده یرهیرنگش خ یچشمان نافذ و درشت مشک دمیخودم آمدم و د به

 داشت. اریکلمات از زبانم گرفته شده بود و افسارش را دل دراخت اریاخت

 سرعت چشم از او گرفتم و بحث را عوض کردم. به

 خبر بهت بدم. هی خوامیم یراست -

 ی. صدامیو آهسته مطلب را بگو نمیفراموشم شده بود مقدمه بچ یکرده بودم. حت هول

 قلبم ذهنم را خسته کرده بود. یهاضربان

 ناگهان گفتم: و

 !مارستانهیصادق سکته کرده. توبحاج -

 آهسته گفت: ییکرد و با صدا یا. تک خندهکردینگاهم م حرکتیب

 ؟یگفتیچ -

 و... هیگفتم... پدرت سکته کرده. بستر -

 گفتم؟ یخودم آمدم. چرا آن حرف را آنقدر ناگهان به

را کمتر  امیتا دلواپس آمدیفرود نم هم شیهاپلک یحت زدینم یحرف چی. هدیلرزیم اشچانه

 کند.

 !شهیارغوان. خوب م ستیمعلوم ن یزیهنوز چ -

 زدم: شینکرد. نگران صدا یحرکت
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 ارغوان؟ -

 تخت نشستم. ینشان نداد. کنارش رو یواکنش

 رونیجان کندن از گلو ببه ییکه گو یینبود. سرش را سمتم چرخاند و باصدا انمانیم یافاصله

 :دیپرس آمدیم

 سکته کرده؟ -

 پاسخ دادم: دهیبردهیبر

 شده و... ینسترن عصب هی... بعد از قضنکهیمثل ا -

 جا قطع کردم.را همان حرفم

 اشیشانیپ یفرستاد، به آهستگ رونیحبس شده بود را ب اشنهیکه تمام مدت در سـ*ـ ینفس او،

 ام فرود آورد.شانه یرا رو

 شد. زیبرشدم اما سراسر وجودم از عشق ل متعجب

 .دیچکیم نییدانه از چشمش پاشده بود که دانه شیهادیمروار یبرا یپناهگاه امن ام،شانه

را بسته بودم اما  میها. چشمنمیرا بب اشهیطاقت نداشتم گر توانستم،یرعشه گرفته بود. نم قلبم

 کردم؟یرا چه م شدیشدن درگلو خفه م دهیکه از ترس شن ییهاهقهق یصدا

! تاب نداشتم با آن حال ماندی. او مثل جان خودم مرمیاشتم اورا در آغـ*ـوش بگد دوست

 .نمشیبب

 تریها خنثحرف میدانستیحرف شدن. هردو م ینبود برا یا. واژهختیریاشک م یحرف چیهیب

آن بود که با  آمد،یکه از من برم یداشتم. تنها کار مانیاز اشک هستند. به عظمت سکوتش ا

فرو ببرم. باالخره  شیموها یمشک یهاموج انیرا نوازش کنم ودستم را م سوانیگ مگریدست د

 . مشامم را پر کرده بود.شیاز موها یبیعطر س یرا لمس کردم! بو یمشک یطال یآن تارها

 ...ختیریاشک م تابانهیارغوان! چه ب آخ،

 یخود اجازه. به ختیغم او هم در دلم ر د،یدستم چک یاز چشمانش رو یاشک یالحظه

دادم و عطرش را نفس  هیرا به سرش تک امیشانی. اما من هم پدادمیرا نم دنشیآغـ*ـوش کش

 .دمیکش

 لب گفتم: ریز
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 . مونمیم نجایا یکن... تا هروقت بخوا هیگر -

و نوازش  ختینثار کردن کم نداشتم. اشک ر یکم نداشت. من هم عشق برا هیگر یبرا بهانه

 کرد. افتیدر

 

بدست  یکند و برا میرا بامن تقس اشیشاد یدردش، روز نیتسک یدوست داشتم به جا قایعم

 ...دمیجنگ یآوردن آن شاد

 !میمحو قصه ارغوان شد یلی. خدیبرامون بگ شتریاز اون عکس ب - »

 ستادنیبه تن داشت و ا یشمیبلند  یانداختم که تازه وارد جمع شده بود. پالتو یبه دختر ینگاه

 .دادیم حیترجرا به نشستن 

تار  نیکه زودتر از موعد رنگ باخته بودند و چند ییموها انیم یرا از آن دختر گرفتم. دست نگاهم

 .دمیبود کش دهییرو انشانیم دیسف

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 «.به سال پدرم بود... کینزد -

 فیبا دکتر شرمکالمات مادر متوجه شدم که درحال صحبت  انیاز م یبه سال پدر، روز کینزد

 بود.

را از من  شیمادر گفتگو دمیرسیمن م یشکاک بودم. وقت شانیهانسبت به صحبت شهیهم

 .کردیم شتریو همان شک مرا ب کردیپنهان م

. از ترس فرا گذراندمیسه روز به سالگرد پدر مانده بود. اواخر تابستان را با اضطراب م درست

. زدمیچنگ م روزهایارغوان صادر شود به د یهاشیزماآ یبرا یاکه حکم دوباره یروز دنیرس

 ...دمیترسیبود... م رحمیزمان ب

 دارد. یشتریسرنوشت، از زمان قدرت ب دمی. فهمدمیمادر را شن یآن روز که مکالمه اما

 دهم. صیدر اتاق رفتم تا بهتر بتوانم صدا را تشخ سمت

 در آشپزخانه و من در اتاقم بودم. مادر

 :گفتیکه م دمیردم و شنک زیت گوش

 بگه. ایبه ک خواستیم شهیهم یاما عل -
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-... 

 من نگرانشم. اگر خودش بفهمه... -

-... 

 داره! یهم حق ایکنم. اما ک یبا آرامش پسرم باز خوامیمادرم. نم هیمن  -

 از من پنهان شده بود؟ یراز دم؟یشنیم درست

که  دیدیاز کردم. مادر، پشتش به من بود و نمفشردم و در را ب رهیدستگ یدستم را رو یآرام به

 .شومیم کشیآهسته نزد

تا حاال  دیهمون عکس شا ی. از روهیپسر باهوش ایکردم. ک ریگ یحرف شما و عل نیمن هم ب -

 ...میتمومش کن دیهم متوجه شده باشه. اجازه بد

 .کردمیدخالت م دیقابل هضم نبود با دمیشنیکه م ییها. حرفاورمینتوانستم طاقت ب گر،ید

 بده؟ دیرو با یچ یاجازه  -

 حبس شد. نهیبه سمتم بازگشت و نفس در سـ*ـ عیحرفم، مادر شوکه شد. سر با

 مامان؟ یزنیبا دکتر حرف م یراجع به ک -

 یهااز دخالت شهیشدم. تلفن را از دستش گرفتم. هم ترکی. نزدشدیبه حرف باز نم لبش

من از  خواهدیکه او نم ستیبودم. پس وقتش بود بدانم آن چه راز زاریب امیدر زندگ فیدکترشر

 آن باخبر شوم.

 را کنار گوشم گذاشتم و گفتم: تلفن

 ره؟یاز شما اجازه بگ دیکه مادرمن بخاطرش با هیچه حرف نیا -

نگران مادر  یها. چشمم به چشمدمیشنیرا م شیهانفس یخط سکوت کرده بود اما صدا پشت

 م به تلفن بود.دوخته شده وگوش

 با همان نگاه ولحن مضطربش به حرف آمد. مادر

 رو قطع کن. ی. گوشایک گمیخودم بهت م -

 آمد: رونیجمله از زبان او ب کی. تنها دیمادر که از تلفن عبور کرد و به گوش دکتر رس یصدا

 !شگاهمیمن تو آسا -

 شد. دهیپشت سرهم شن یکوتاه یهابوق یقطع شد و صدا تلفن
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 .کردیآن راز را برمال م دیمادر بود که با گرید

 که مات و مبهوت مانده بودم را نگاه کرد. یآن نشست و من یآهسته سمت کاناپه رفت. رو او

 .نیابشیب -

مشوش  شتریاز من پنهان کرده بود ب یراز کردمیفکر م ی. وقتکردیم یمرا عصب آرامشش

 .شدمیم

 ل کرم رنگ نشستم.مب یسمتش رفتم و درست مقابلش رو آهسته

 .کردیم رتریو پ ریهارا پکه زمان آن یصورتش دوختم و چشمان یهارا به چروک نگاهم

 لب باز کرد و گفت: باالخره

 نشد... یول ایرو بهت بگه ک هیقض نیا خواستیترها مقبل یلیپدرت، خ -

 را بستم و گفتم: میهابودم. چشم زاریب ینیمقدمه چ از

 .رو بگو قتیفقط حق -

 پنهان داشت که آنقدر بازگو کردنش دشوار بود؟ نهیرا در سـ*ـ یبود... چه راز سختش

 ...ایمی. تو و کیمن یزندگ یتو همه یبدون دیبا -

 گفتم: تیو باعصبان دمیحرفش دو انیم بازهم

 که گفتنش انقدر سخته؟ هیچه حرف نیمامان ا -

 کالمش خونسرد ماند و پاسخ داد: یپختگ با

 سالها سخت بود! نینگفتنش هم تو ا که یحرف -

 مادرم باال نبرده بودم! یرا برا میصدا چوقتیشده بودم. از خودم شرم داشتم تا آن روز ه جیگ

 نگاه کنم. شیهادر چشم دمیکشیم خجالت

 را از زبان مادر نداشتم. دنشیبود، طاقت شن یجا بلند شدم. هرحرف از

 :دیبلند شدنم، مادر پرس با

 ؟یریکجا م -

 .فتدیدر چشمم ب میهاکه مبادا چشم بازنگشتم

 :گفتم

 از زبون دکتر بشنوم! دمیم حیترج -
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 الیزدم. راه را بافکر و خ رونیاز خانه ب یمعطلیدر همان سکوت بود. ب تشیکرد. رضا سکوت

 داد ذهنم چقدر آشفته بود. یخود نشان م نمیماش یکردم. سرعت باال یط شگاهیسمت آسا

 که سالها سربه مهر مانده بود... یاز راز بودم! دهیترس

 افشا شدنش...  از

 ...یمیقد یغم زده شگاهیبازهم آن آسا و

 

 کار کردم... دم،یرا فهم امیزندگ قتیدر آنجا گذشت، درآنجا عاشق شدم، حق امیجوان تمام

 .شدیمحدود م شگاهیبه آن آسا امیزندگ یهمه

را جز  کسچیو ه زیچچیراه افتادم. عجله داشتم و ه به سمت ساختمان ن،یپارک کردن ماش با

 .دمیدیبود نم فیمقصدم که اتاق دکتر شر

 کیاز  یترنقش پررنگ فیدکتر شر دمیدیاز آنکه م دیچه بود؟ شا یبرا تمیعصبان دانمینم

 داشت کالفه بودم. میبرا سیرئ

در بردم  ی رهیدست سمت دستگ بود تا آنکه دهیامانم را بر گرید الیکردم. فکرو خ یرا ط راهرو

 خاتمه دادم. زیچو با باز کردنش به همه

 زیچ... همهکیور بود، باز هم آن اتاق تارکه او در آن غوطه یگاریآن اتاق، بازهم دود س بازهم

 تکرار بود... کیفقط 

 یصندل یرو ی. دکتر با خونسرددمیکشیم نیزم یاسپرتم را رو یهارا بستم. آهسته، کفش در

 دارش لم داده بود.چرم چرخ

 فام خاموش کرد.نقره یگاریجاس یفرستاد و آن را رو رونیب ینیرا از ب گارشیدود س دنم،ید با

 .دییاتاق را پا یچشمش را چرخاند و فضا مردمک

 گرفته شده بود،گفت: گاریکه از دود س ییبا صدا سپس

خاطرت رو دود  یاتاقت و دار یوشهگ رمردیپ یشد ینیبیم یکنیپسر؟ تا چشم باز م ینیبیم -

 ...یکنیم

آن را از  توانمیم کردمیحال آن راز بود و فکر مشرح شیهاچشم ،یی. گوزدمینم یحرف

 شده بودم! رهیچشمانش بخوانم که آن گونه به او خ
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 اورا وادار به صحبت کرد. سکوتم

 ؟یدیاز مادرت شن یچ -

 شوم، پاسخ دادم: کینزد آنکهیب

 یو من نه؟ درحال یدونیکه شما م هی! اون چه رازنجایا امیب قتیحق دنیشن یدادم برا حیترج -

 منه! یکه مربوط به زندگ

 نشانه گرفت. شیروروبه یرا سمت صندل دستش

 ؟ینیشینم -

 .کردیم یمرا عصب اشیندادم. خونسرد پاسخ

 پسر... یدونیم -

 گفتم: تیهان باز کردم باعصبانآن کلمه از کوره در رفتم. چشم بستم و د دنیباشن

 ه؟یچ یاون راز لعنت نیگیکالم نم هیپسر متنفرم. چرا  یکلمه نیمتنفرم! از ا -

برجسته  یرا به من دوخت. چانه زشیر یهاقرار داد. چشم زیم یخونسردانه آرنجش را رو بازخم

بودم تا به اش دوخته برجسته یهاوچشم به لب دمیدیبود که م یزیو صورت گردش تنها چ

 .دیایحرف ب

 بلد نبود. دنیمثل خودم، مقدمه چ اوهم

 گفت: یعاد یبالحن

 .ارمیاسم ب نیا ینتونستم دنباله وقتچیکه ه هیتیمالک می! پسر! موضوع منهیهم هم هیهمه قض -

 شتریب حیرا به او دوختم و منتظر توض زمیر یهاکم پشتم را در هم فرو بردم. چشم یابروها

 ماندم.

 گفت: رحمانهیب یامقدمه چیهیو دوباره با و

 !ی! پسر منیستین یتو پسر عل -

 یکردم. آن خنده یاماندم و سپس تک خنده حرکتیب یاز هم باز شد. مدت میابروها یگره

 کوتاه تکرار شد و سپس دوباره سکوت...

ر چشم هم . فقط چشم ددیچرخیسوال م دنیپرس یو نه من زبانم برا دادیم یحیاو توض نه

 .میبود
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 :دمیبه حرف آمده و پرس باالخره،

 ؟یگیم یدار یچ -

 را به هم چسباند و انگشتانش را درهم قفل کرد. شیهادست کف

 .یبدون یخواستیکه م یقتیحق -

 بودم. ستادهیا حرکتیچنان بهم من،

 احمقانست! -

 !دیجاو ای. دکتر کقتهیحق یول -

باز  حیگرفت لب به توض میتصم دیام را که دود؟ حالت کالفهشده بودم. مرا دست انداخته ب جیگ

 کند.

 .دادمیبه آن نم یتیماندن خشک شده بود اما اهم حرکتیاز ب میو پا دست

 به گفتنش ندارم. یلینزدن چون من نخواستم. هنوزم م یو مادرت بهت حرف یعل -

 .کردمینگاهش م مبهوت

 انداخت. رونیبه ب یپشت سرش نگاه یاکرکره یبچو یپرده یبرخاست. از ال یصندل یرو از

 .دیتابیآن پرده به داخل م ینور از ال یهارگه

 .دمیدیرا م شیمویپهن و سر ب یهاشانه فقط

 .کردیم ییخودنما دشیسف راهنیاتاق پ یکیآن تار در

 شایاشلوار پارچه بیدستش را در ج کیطور که پشتش به من بود و را شکست و همان سکوت

 فرو بـرده بود شروع به صحبت کرد.

 یاومد ایبشه. اما تو به دن یمون سه نفربا تولد تو قرار بود خانواده ش،یپ سالیبه س کینزد -

برام با  ایدن نیا یتو یچیرفت. ه ایاومدن تو، مادرت از دن ای. با به دنمیچنان دونفر موندو ماهم

 ...ستینبوده و ن دیتر از ناهارزش

فرستاده و  روتیرا ب ظشیو از آن کام گرفت. دود غل دیبه آتش کش یگاریندک، سف یباصدا

 ادامه داد:

 تو! یحت -

 دو انگشتش بود را سمت دهان برد. انیکه م یگاریس دوباره،
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هم که تا  یزی. هر چیبود یو برام کاف دمیدیمن قسم خوردم تا ابد تنها بمونم. تورو از دور م -

 نبوده. شیب یفتن دروغاالن در مورد من بهت گ

 فرستاد. رونیرا ب گاریس دود

زنده  دیاگر ناه یهم بود. ول یسرپرستت شد و پدر خوب ی. علخواستمینم دیتورو بعد مرگ ناه -

 .شدمیم یمن پدر بهتر موندیم

که اتاق را گرفته بود نفس  یگاریو دود س کردمیگوش م شیهاو مبهوت، فقط به حرف مات

 یرحمی... به سرعت و بچیو ه چی. هدنیپرس یبرا یفکردن، نه زبان یبرا یجال. نه مدمیکشیم

 .ماندمیجمالتش جا م ی. از فهم همهکردیرا پشت سرهم قطار م قیحقا

چندسال  نیهم نکهی. تا ایاریبال سر بچه م یاافسرده گفتنیتورو بردن تهران. چون به من م -

 هییهات ش. چشمیبدون یزیچ خواستمیبرگردونه. بازم نمتو رو  یاخواستم به بهونه یاز عل ش،یپ

 !خواستمیبود. فقط اونارو م دیناه

 چه درونم درحال گذر بود. دادمیشوکه بودم. بروز نم ی. اما به ظاهر فقط کمدیکوبینم گرید قلبم

آن قصه  یبود. من کجا دیاش تنها مرگ ناهقصه ی. گرهکردیساده آن اتفاق را مرور م چقدر

 بودم؟

 با همان لحن سرد ادامه داد: دکتر،

هم خودت  شیبهونه کرده بود. از باق ییجابجا نیا یرو برا شیماریو ب مارهیب یعل دونستمینم -

 تا برات جبران کنم. نجایا ی... اومدیخبر دار

 .شدیسخت م میکه باورش برا کردیرا دود م گارشیو س زدیرا م شیهاسرد حرف چنان

 ود؟پدر من ب او

 خسته بود. ستادهیسست شده و از ا م،یپاها

 . بغض بود اما اشک نه!دمیفرو بردم و آن هارا روبه عقب کش یهر دودستم را داخل موها کالفه،

 قابل وصف نبود... حالم

 به سمتم بازگردد ادامه داد: یحت آنکهیب دوباره،

 نه؟ یزاریبود. ازم ب نیهمش هم -

 ندادم. یپاسخ
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 منتظر جواب نماند و سپس گفت: شتریبچند لحظه  اوهم

تو  یدرهم رفته یهارو با اخم دیناه ی. سختمه چشمایدیرو فهم قتیبرو! حق گهیحاالم د -

 !نمیبب

 شده بود. دهیبر صورتم کوب قت،یحق یلیفقط مات و مبهوت مانده بودم. س حرف،یب

 اشهیرا به ر گاریدود س قیعم یهابود و با نفس ستادهی. ادادیآزارم م شتریب اشیخونسرد

 .کردیم تیهدا

 . دمیروبه عقب برداشتم و سپس از اتاق خارج شدم. در را بهم کوب دوگام

 *فصل چهارم

 فیاز زبان دکتر شر تیروا

 

چشمم  یبود که از جلو یریتصو اشدهیکش یبا آن ابروها دیناه یارنگ و قهوه رهیت یهاچشم

 .رفتیکنار نم

سر  یعاشق ادیفر یخال یهاو با دست ستدیباا لیاص یآن خانواده یوکه جل یبود جرئت کجا

 بدهد؟

پدرش را نگاه  دیشورلت جد نیبر ماش دیپنهان شده بودم و سوار شدن ناه یدرخت پشت

 یتا حرص پنهانم خال دادمیرا محکم فشار م میهامشت شده بود. دندان میها. دستکردمیم

 شود.

 سرخش را له کردم. یهاو با پا گلبرگ دهیکوب نیمحکم به زم که در دستم بود را یرز شاخه

که  ینفس رکاب زدم. درحال کیشدم وتا خود روستا  امیلعنت یقراضه یسوار دوچرخه ،یعصب

از  یا. چندان فاصلهدمیسرخم شده بود به خانه رس یهاو چشم دیچکیم میعرق از سر و رو

 .نندیبب ییشم روستابود تا مارا به چ یاما کاف میشهر نداشت

بودم  یزدم. آنقدر عصب شیهابه چرخ یرها کرده و لگد نیزم یآمدم. آن را رو نییدوچرخه پا از

تا  کردمیم یحرصم را خال شیهالگد گرفته و با ضربه ریکه کارم را تکرار کردم. دوچرخه را ز

 :گفتیم یکه با لهجه تالش دیباغ به گوشم رس یپدرم از انتها یآنکه صدا

 (.شمیپ ایچمن ور)ب ی! بودیجاو یه -
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تا دوباره صبح  کندمیجان م نیآن زم یو تا شب پا رفتمیم دیبودن نفرت داشتم. با ییروستا از

 شود و قصد رفتن به دانشگاه کنم.

 پاسخ دادم: یبلند یرا باال بردم و باصدا دستم

 االن(. نیاسه... ) هم -

 استفاده نبود.قابل  گریبه دوچرخه انداختم. د ینگاه

 درشتم قدم به دو بر داشتم. کلیصورتم را پاک کرده و با ه ن،عرقیاست با

 .میبسته به خانه رفت نهیپ ییکنار پدر کار کردم و آخرسر با پاها تاشب،

 سفره نشسته بودند. یخواهرم جهان به همراه شوهر و فرزندانش پا مادر،

 ند خوردن غذا.شروع کردم به تند و ت دن،یبودم و با رس گرسنه

 درسم را باز کردم و مشغول خواندن شدم. یهاکتاب یهمه به خواب رفتند ال یکه شد، وقت شب

 یپزشک یسبب شده بود در رشته امیکه داشتم سخت کوش یاآن روزگار خسته نیاز ب الاقل

همان به  یمخارج دانشگاه. برا یبرا میدربساط نداشت یمشغول به درس خواندن شوم. پول

 قبول شوم. یدرس خوانده بودم تا دانشگاه دولت یختس

 شیو آرزو شناختندیبود. همه اورا در دانشگاه م ی. دختر الغر و قد بلنددمیرا د دیناه ل،یاوا همان

 !خواستمشیم واروانهیالقبا هم د کیرا داشتند و من 

دروسش، چند از  یکی سیتدر یکه ازمن خواست برا دمیفهم ییمشترک اورا از ازجا احساس

 مانده تا امتحانش را به خانه شان بروم. یروز باق

 

رفتم و از  یشان در شهر م. به خانهرفتمیرو داشتم اما پذ شیپ یآنکه خودم امتحانات سخت با

 چگاهیعالقه بود. اگرنه ه یاز رو دیدانستم که درخواست ناه یکردم. م یم فیمجلل بودنش ک

 خواست. یآن را ازمن نم

بردم. اما ترس ازمن  یرفتم. از کنار او بودن لـ*ـذت م یبه خانه شان م سیتدر یبرارا  یمدت

 نبود. یجداشدن

 بامن بودن را در سرش بپروراند؟ الیخ یدختر نیممکن بود چن چطور
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 رمیروز ها بود که هـ*ـوس کوچ به شهر در سرم افتاد. من به خاطرش. از پدر و مادر پ همان

 کنم. دایر پدرشه یگذشت کردم تا کار

 شهر شدم. یپول راه یو ب کهیدل کندم.  ارمیبود، از خانه و د یهر سخت به

 یکه به مسافر خانه بروم. با شکم خال یخواب داشتم نه پول یبرا ییبود. شب ها نه جا سختم

 طاقتم دو چندان شده بود. دیبه ناه دنیرفتم اما از شوق رس یدرپارک به خواب م

 کنم. دایپ یگاراژ شغل کیمنوال گذراندم تا آنکه توانستم در را به همان  یروز چند

 توانستم شب راهم همان جا سرکنم. یکار در آنجا، م همراه

 .میدید یرا م گریکدیدر دانشگاه هم  یگذشت. گاه دیناه یپدر یاز رفت و آمدم در خانه  یمدت

 کنده شوم و پرواز کنم. نیدوست داشتم از زم دم،ید یاو نسبت به خودم را م یها تیاهم یوقت

تشکر مرا شام به خانه  یبا ذوق سمتم آمد. گفت که پدرش برا دیدر دانشگاه،ناه یآنکه روز تا

 بند نبودم. میپاها یرو یشان دعوت کرده است. از خوشحال

درشت و برجسته  یچاق بود و استخوان بند یرفتم. صورتم کم نهیآ یدر دفتر کاراژ جلو شب،

 .زیر ییدار داشتم و چشم ها هیزاو یداشت. چانه ا یا

 هم جز تن کردنشان نداشتم. یآنها برازنده نبود اما چاره ا یبه اندازه  میها لباس

بود اما بعد  دهید میبرا یدانستم پدرش چه خواب یپابه خانه شان گذاشتم. چه م ال،یخ خوش

 ما بهم بـرده بود. یبه عالقه  یپ دیناه فیاز تعار دمیفهم

 ام بود. یشب زندگ نیبدتر ،ییاشب کذ آن

دانست اما محض  ی. پاسخش را مدیام پرس یاز صرف شام. پدرش، از جا و مکان زندگ پس

 !دیپرس دیمن و ناه انیم دنیخط کش

 رفتم. رونیشکسته از خانه ب یو با دل دمیشدم! حرف شن ریتحق

به اجبار پدرش،  هم دیبدهم. ناه رییام را تغ یشب با خودم عهد کردم اوضاع زندگ همان

آنکه لحظه  یکردم ب یوار کار م وانهیارتباطش را با من کمرنگ کرد. تا مرز جنون رفته بودم. د

 کنم. یحساس خستگ یا

 سال را به همان شکل گذراندم. کی
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 یعذابم بود. تا آنکه روز یسال از دوره  کیماندم. آن فقط  یپدر و مادرم جا م داریاز د یحت

 شود!  یگریخواست عروس مرد د یم دیکه ناه دمی... از دوستانش شندیچیدر دانشگاه پ یخبر

 یطوالن یهادنیپس از انتظار کش یبه هم دوختم تا سرآخر روز دنشید یو زمان را برا نیزم

 .نمیکنار درخانه توانستم اورا بب

 یاو از احساس پنهانم به او گفتم. او هم خود چاره ختمیشدم. اشک ر کشینزد باالتماس

 .دیکشیرا به آتش م یکه داشت عشق ینداشت. اجبار پدرش بود. پدر

و به عبور  نشستمیخانه م یروبرو شان،یهایکوب یجشن ازدواجش، پا یسوختم. برا ذرهذره

 به بازگشتش نداشتم. یدیام چیه یاز زندگ زاری. بشدمیم رهیخ هاهمانیم

رفت.  ایاشتم. همان روزها بود که مادرم از دنرا ند یکسچیه دنید لیبودم. م دهیبر ایتمام دن از

 مادرم هم محروم شدم. دنیاز د شهیهم یبرا دمیبودم که فهم دهیخز یاگوشه دیدرسوگ ناه

 قیعم یی... آنقدر به تنهایاز دلتنگ کندمیهارا تا صبح جان مو شب گذشتیم یبه سخت روزها

 .کردمیها فرار معادت کرده بودم که از آدم

 .زدمیدست و پا م الیفکر وخ انیو م نشستمیم یجکن فقط

 ی. دست فروشدمیپریم گریبه شغل د یدرس و کارم را رها نکردم. از شغل هایتمام آن سخت با

 یسوز سرما گذاشتیبود که نم ییمثل پتو یعار نبود بلکه سخت میو واکس زدن کفش چرم برا

 به مغز استخوانم رسوخ کند. ییتنها

 سالکیمادر را نداشتم.  یخال یجا دنیاز من خواست نزدش بازگردم اما طاقت دبارها  پدرم،

که آن خبر به من  یخودم اجاره کردم و ساکنش شدم. زمان یبرا یمیکوچک و قد یابعد خانه

ها کار و صبح یها مسافرکشو شغلم شب کردمیم یزندگ یمتر 40یااجاره یخانه کیدر  دیرس

 بود. خانهکار کیدر 

 شی. از همان دور دلم برادمیاورا در دانشگاه د یکه روز گذشتیم دیاز ازدواج ناه میو ن سالکی

درسش تمام شده  یساله4 یبود. دوره بیعج میبشوم. برا کشینزد توانستمی. اما نمدیپر کش

 کرد؟یبود. آنجا چه کار م

 باتریتر و زاش پختههرهشده بود. چ ششیتر از دوسال پ. سمتش رفتم. شکستهاوردیطاقت ن دلم

و  دمیدی. پس از دوسال اورا مستادمیا شی. روبروستادیا میبه تماشا دنمیبود. با د شهیاز هم
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باز شد. او  انمانیدر بدن ندارم. شوکه بودم. تا آنکه سر صحبت م ینبض چیه کردمیاحساس م

 از همسرش جدا شده بود!

را زود از هم جدا  شانیو اختالف زندگ امدیبوجود ن انشانیپس از ازدواج م یاعالقه چیه گفتیم

 کرد.

بودم اما پس از دوسال باالخره جان  نیاندوهگ دیسخت ناه یهاسال یآنکه از ته دل برا با

. با آنکه میرفتیم رونیباهم ب یشکل گرفت. گاه مانانی. دوباره ارتباط مدیدر بدنم دو یاتازه

 شیهاشوم تا لبخند بر لب یمرهم دیقلب ناه یبرا واستمخیخودم از درون شکسته بودم اما م

 .ندیشبن

کنم  یداریکه در آن ساکن بودم را خر یادست و پا کنم خانه یتا زودتر پول رفتمیم یکار اضافه

 بروم. دیناه یام، به خواستگاربا اندک داشته دیتا شا

فقط ده  دیآن شا از یماهماه گذشت. شش. ششکردمیرا احساس م یخوش یمزه داشتم

 دوباره درمن شکل گرفته بود. یبه زندگ دیبودم اما ام دیروزش را کنار ناه

کنم. اوضاعم داشت  یداریرا باالخره خر یمتر 40یو وام و پس انداز توانستم آن خانه باقرض

 بزنم. ایگرفتم دل به در میو تصم گرفتیجان م

 داشتم به سراغش رفتم. دیقبل از پدر ناه یطرهکه از خا یبا تمام ترس یخواستگار یاجازه یبرا

 یکنم. برا یها در رفت و آمد بودم تا او را راضپابه خانه شان بگذارم. هفته کردیقبول نم یحت او،

 .کردمینم غیدر یتالش چیاز ه دیبدست آوردن ناه

 دایمعنا پ ینداشت. من برا یمعن میبرا زیچچیاو ه یمن بود. ب یبا تمام زندگ یاو مساو ارزش

 ! کردمیخودم تالش م یکردن زندگ

که با  یا. خانهدانستیدخترش نم قی. مرا الیتکرار یهانشد جز همان حرف بمینص زیچچیه

 داریو چند مرتبه به د نی. چنددانستیکرده بودم را النه موش م یداریو رنج خر بتیهزار مص

 شان بروم.ه خانهپدرش رفتم و التماسش کردم تا باالخره اجازه داد ب

کردم و شب که  یداریو نو خر کیش یهالباس مانیهردو یرا از روستا به شهر بردم. برا پدرم

شده بود. با وجود آنکه چند  بایمثل ماه شب چهارده ز دیشان رفتم. آن شب، ناهقرار بود، به خانه

مجلس شادمان  لی. اواختیریدلم فرو م دنشیاما بازهم با د گذشتیسال از آن عشق نورس م
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گذاشت که مرا از سر خود باز کند.  میپا شیپ یراه دینداشتم. پدر ناه زیچچیچون خبر از ه دمبو

 و شغل آبرومند گذاشت. نیشرط خانه و ماش دیبه ناه دنیرس یبرا

ممنوعه بود که  بیس کی ییگو دینشد. ناه بمانینص زیچچیجز کوچک شدن در مجلس ه به

 ه بود.حرام شد میبرا دنشیچ

 کی اینداشت. آن دن دیزخم جد یبرا یی. قلبم جامیرفت رونیشان باز پا دراز تر از خانه دست

 به من بدهکار بود... دیناه

توان کار  گریرا فروختم. پدرم د نشیو زم یپدر ی. خانهدمیآن وجود دست از تالش نکش با

 کردم. یکردن نداشت. اورا نزد خودم آوردم و با او زندگ

کم روبه بهتر راه انداختم. اوضاعم کم باردانیم کیدر  یکسب و کار نیل فروش خانه و زمپو با

خارج  امیدوسال از آن وضع کسالت بار زندگ ی. کارم آنجا گرفته بود و توانستم طرفتیشدن م

 شدم.

م . درسم درحال تمام شدن بود. اما هنوز نتوانسته بودرفتیدندانم م ریز یداشت طعم خوش تازه

 را فراهم کنم. خواستیم دیکه پدر ناه یطیآن شرا

 یزندگ کیدخترش را از  شدی. اما حاضر نمدمیدست نکش دینرم کردن پدر ناه یبرا یراهچیه از

 من کند. یرانهیحق یمجلل وارد زندگ

 ادیهابود بخاطر کار زآمد. مدت دارمیبه د دیخود ناه یآن روزهارا تاب آوردم تا آنکه روز تمام

 بودمش. دوست داشتم فقط نگاهش کنم. دهیند

پدر و مادرش  دنیبود. اوهم خسته بود از آن همه فاصله و نرس امدهین دارمید یاو خالف من برا اما

 یدختر تودار دی. ناهزدندیساز رفتن از کشور را هم م طرفکی شدندیمان نمبه ازدواج یراض

هم که شده  مانیآرامش هردو یواهش کرد برانداشت اما ازمن خ یتیشکا کرد،ینم هیبود. گر

 بردارم. هودهیب یاز آن تقالها دست

را التماس کردم که آن  دیچقدر ناه داندیبه قلبم فرو رفت. خدا م یآن روزش، چون خنجر دارید

 نداشت. یارا نرود اما اوهم چاره یسفر لعنت

 .آوردمیرا تاب م اشیدور گریچندسال د دیبا

 تنها ماندم. یاز دل تنگ یبارن بازهم با کولهاو رفت و م پس،
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پس از رفتنش، چنگ به کار و  شد؟یسهم من نم دی. چرا ناهدنیو نرس دنیبودم از دو خسته

 ی. پدرکردمیم یپرستار رمی. از پدر پاورمیفالکت بارم را تاب ب یدرس انداختم تا بتوانم زندگ

 به غروبش نمانده بود... یزیکه چ

 ینه پدر گریاجاره کنم و مشغول به کار شوم. اما د یخانه داشتم. توانستم مطب سال بعد... دو

 ...یو نه دل خوش دینه ناه ،یبود، نه مادر

. کردیفراموشش کنم. ثروت! اورا از من جدا م توانستمیشده بود که نم یاچون عقده میبرا دیناه

. کردمیمدام پول جمع م صیحر یوانهید کیهمان نسبت به آن حساس شده بودم. چون  یبرا

انتظار  شی. ده سال برانمیبنش دیکنم و به انتظار بازگشت ناه یدوست داشتم پرتجمل زندگ

 یسال مشقتآن ده یداشتنش تمنا کردم. ط یبودم برا سالهستیب یجوان ی. از وقتودمب دهیکش

 .میایچهل ساله بنظرم ب یمثل مرد یسالگیکه باعث شده بود در س دمیکش

که  یکشتنش را داشتم. او عمر مرا ازمن گرفت. عمر یزهیشده بودم. انگ زاریب دیپدر ناه از

 شوم. به فالکت گذراندم. رهیبگذارم و به چشمانش خ دیناه یزانوها یسرم را رو توانستمیم

در  یمن جلو یشگیهم ی. اما، انتظارهادیاز آنچه قولش را داده بود طول کش شیب بازگشتش

 الخره جواب داد.شان باخانه

 بازگشت... د،یناه

نداشت. ناباورانه همان شب اول بازگشتشان  یبرمن اثر هیشده بودم. زخم زبان و کناپخته گر،ید

همه آن کردندیشوکه بودند. باور نم دنمیاش از دو خانواده دیشان رفتم. ناهبه خانه یبا دسته گل

 باشم. رشانیگیپ

 رانیا شهیهم یدارند برا لیاست و م یگفت بازگشتشان موقت زد! امنهیدست رد به سـ*ـ پدرش

 انیاش را پا. سکوت ده سالهزدیاجازه نداد قلبم فرو بر دیناه گر،یرا ترک کنند. آن مرتبه د

 شده بود! سالمانی. سمیما جوان و خام نبود گری. ددیبخش

مقابلمان  توانستیرش نمپد گریکامل و عاقل بود. د یزن دیو ناه دارندهینوپا و آ یپزشک من،

نداشت. باالخره توانست مقابل پدرش  ازیپدرش را ن یازدواج بامن اجازه یهم برا دی. ناهستدیباا

 .ستدیباا
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که در وجودم بود شعله  یاش را زد. همان باعث شد عشقخانواده دیکنم. او بخاطر من ق خالصه

 ورتر شود.

را در دست هم گذاشتند.  دیدست من و ناه ،یدر شب. افتی انیپا یسالگیساله در سآن رنج ده و

 تمام من شده بود...  گرید دیکه ناه یکه سوت و کور اجرا شد. شب یمراسم

بود. تا چشم  دهیرس انیبه پا ی. فصل زمستان زندگدیچرخیم خواستمیآنطور که م ایدن ییگو

 عشق... یبهار بود و شکوفه کردیکار م

 

شوق بازگشت به  زدم،یم رونیمنتظرم بودم. از صبح که از خانه ب دیاه. نگشتمیمطب که بر م از

 .کردیم قمیتشو لیتحص یدرس خواندن و ادامه یمنزل را داشتم. برا

 عالم بس بود. یدرکنارش نفس بکشم مرا از همه توانستمیم کهنیهم

 یمیشتم، دوست قدماندن ندا یبرا ییو جا کردمیهارا در پارک سر مشب یوقت ش،یها پسال از

کمک کرد. تا توانستم  مینوپا یجان گرفتن زندگ یام خبر داشت. برااز لحظه به لحظه ،یام عل

 سامان دهم. امیبه زندگ یدرمدت کم

. بافتن کردمیعوض نم زیچچیرا باه میبایگرم و ز یقلبم از عشق سرشار بود که زندگ آنقدر

 .کردیم در مام از تنروزانه یتمام خستگ د،یناه یموها

ماه . فقط سهکردمینم غیدر یکارچیاز ه شیاش شدم که برامدت کوتاه چنان وابسته درهمان

 باردار است. دیناه دم،یکه فهم گذشتیمان ماز ازدواج

شدم. کارم را به حداقل رساندم.  دیناه تیمتوجه وضع یبهشت بود. از وقت میخانه، برا آن

 م.وقت کنارش باشتمام خواستمیم

. نشستمیسرش م یها تاصبح باالنبودم. شب یراض دیناه دنیبود. به درد کش یسخت یماهه نه

. تا آنکه باالخره روز موعود دادمی. مراقبت از او را با عشق انجام مآمدینم میهاخواب به چشم

نوار  نورا برق نداختم. اتاق  ابشیبردم. خانه را در غ مارستانیرا با تمام ذوق به ب دی. ناهدیرس

تا پس از آنکه به خانه آمد آن  دمیخر متیگران ق یاهیهد د،یناه یاندازم را براکردم. تمام پس

 .زمیاویرا به گردنش ب

 خشک شد. میآمدن زن و فرزندم ماندم و پاها رونیکه پشت در اتاق منتظر ب یمن، مرد و
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 !رفت ایاز دن مانیزا نیح دیآمد و گفت ناه رونیاز اتاق ب دکتر

جمله نابود  کیسال عذاب با مشقت بدستش آورده بودم با که پس از ده ی! زندگیهمان سادگ به

 شد.

ام . دوست داشتم دوچرخهامدهید متیقگران ینیرا سوار بر ماش دیناه کردمیاحساس م دوباره

. مکردیبودم. مرگ را درک نم ستادهیهمان نقطه ا حرکتیپا له کنم! تا چند ساعت، ب ریرا ز

 .آمدیم رونیاز آن اتاق ب دیبا دیناه

. چشم باز کردم و زبانم بند دمینفهم چیه گریافتادم و د نیزم یسست شد. رو میپاها رفتهرفته

 یکسچیبدهم تا الاقل من و بچه را مرخص کنند ه ییشماره تماس آشنا گفتندیآمده بود. هرچه م

 .آمدینم ادمیب زیچچیو ه

کوچک  یبامن فاصله داشت. وقت لومترهایکه ک یمیقد یافتادم! دوست یعل ادیگذشت تا ب هاساعت

پس از فوت مادر،  امییباخبر بود. اوقات تنها میها. به تهران کوچ کردند. اما او از تمام رنجمیبود

حجم  دانستیشرکت کرد. او م دی. در مراسم ازدواج من و ناهزدیو به من سر م آمدیبه شهرم م

 بود. میشده برمن، چقدر عظوارد  بتیمص

شدم. آن نوزاد قاتل هم به همراه من  صیترخ مارستانیهمراه زنش به آستارا آمد. من از ب ،یعل

 بود. یخال دیناه یآمد. جا رونیب یدر آغـ*ـوش همسر عل

 .نمیبیخواب م کردمیم الیخ

 را در خاک گذاشتم. دیبا دستان خودم ناه خودم

به  ایشود. دوست داشتم دن یناگهان خال تیپا ریکه درحال رفتن، ز بود یااتفاق مثل لحظه آن

 .دادمیماتم زده راه نم یرا به آن خانه کسچینفرت داشتم. ه زیچبرسد.از همه انیپا

 متولد شده بود... دیکه از ناه یپسر یحت

 را ازمن ربود. دیناه او

 کنم. ادهیپخشمم را بر او  دمیترسیم ینداشتم. حت دنشیبه د یلیمچیه

نداشت را نزد خواهرم  ینام یکه حت یدر آن خانه عادت کرده بودم. پسر ییو تنها یکیتار به

و انتظار  نشستمیم دیتخت ناه یچنان رواما من هم گذشتیم انیها از آن جرگذاشته بودند. ماه

وز . هندمیطعم بدست آوردنش نچش ی. چه شد که آن اتفاق افتاد؟ حتدمیکشیآمدنش را م
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رنج نبودنش را دوباره تحمل  توانستمیطور مبه دست آوردنش در تنم مانده بود چه یخستگ

 کنم؟

 یآب درخانه باق دنینوش یبرا یوانیل یحت شکستمیخانه را م لیپر از خشم بودم. تمام وسا من،

کردم و  خورد ییرا تنها میبود دهیخر ییکه دوتا ییهاینمانده بود. تخت نوزاد و تمام اسباب باز

 شکستم.

نشان در خانه یبه وجود کس یلی. من هم مدیایآن نوزاد به خانه ب دادیاجازه نم ممیوخ اوضاع

 .دادمینم

 سپردم. یآن پسر را به عل یاز چندماه، سرپرست پس

است. او فقط قاتل لحظات خوش ما بود.  دیناه ادگاریاو تنها  گفتندیکه م ه،یبق یهاحرف خالف

خاطرات او بودند نه  دیناه ادگاری. دیکشیو نفس م کردیم یدرکنارم بود. زندگ دیناهاگر او نبود 

 آن پسر!

از خانه  توانستمیکرده بودم و نم دایپ تیبودم. به نور حساس زاریام بخارج از خانه یایاو، از دن از

 کیخواستم با  بارها و بارها گفتم؟یم دیاما چه با دیپرسیحالم را م یهرازگاه یخارج شوم. عل

 پرمکافات خالص کنم. یایحلقه خودم را از آن دن کیطناب و 

 کردم؟یچه کار م دیرسیبه ذهن خاموشم نم دیاز ناه یاخاطره گریو د مردمی. اگر مدیترسیم اما

 ... دمیکشیپس از مرگ هم عذاب م یحت

 یراو چرخش

 

 ایاز زبان ک تی*روا

 

 شده بود. دهیبر صورتم کوب قت،یحق یلیدم. سفقط مات و مبهوت مانده بو حرف،یب

 اشهیرا به ر گاریدود س قیعم یهابودم و با نفس ستادهی. ادادیآزارم م شتریب اشیخونسرد

 .کردیم تیهدا

 .دمیروبه عقب برداشتم و سپس از اتاق خارج شدم. در را بهم کوب دوگام
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بودم و  رانینداشت. ح یبود که پاسخ ییمقصدم را بدانم قدم برداشتم. در ذهنم چراها آنکهیب

 !یتیهویچه کنم. احساس ب دانستمینم

 .رفتمیزده شده فقط راه م یهااز حرف شوکه

 دم؟یفهمیم دیبا یزندگ سالیممکن بود؟ پس از س مگر

 !ستادمیمقابل اتاق ارغوان ا دمیتا آنکه چشم باز کردم و د کردیم یذهنم، مرا همراه سواالت

رنگ شده قرار دادم. کاش آن لحظه کنارم  یدر چوب یسمتش رفته بودم. دستم را رو ناخودآگاه،

 دورم کند. قتیحق یرحمیخود کند و از ب یمرا مـسـ*ـت خوب توانستیبود. فقط او بود که م

 میبودم، برا دهیدو یزندگ ی. هرچه براکردمیدر قرار دادم. احساس شکست م یرا رو امیشانیپ

 گذاشتمیاش مشانه ی. سرم را رورفتمیارغوان م داری. به دکردمیدر را باز م دی. باآمدیپوچ م

 وهامم یخسته یتارها انیرا م فشیدستان ظر دی. او باگفتمیآمده بود را م شیآنچه پ شیو برا

 .شدیکه آغوشش آن لحظه مرهم م دی. بادیچکیاش مگونه یاشکم رو دی. بابردیفرو م

را  بتیدادم آن مص حیدر برداشتم. طاقت بازگو کردنش را نداشتم.ترج یرا از رو امیشانیپ

 به دوش بکشم. ییتنها

آن روز پشت جان دادم  دیدیبود تا ارغوان م یشدم. از در فاصله گرفتم. کاش آن در نامرئ دور

 اما نتوانستم لب باز کنم.

 بود. یو رانندگ ابانیکه همدمم شد، خ یزیچ تنها

 .گرداندیدر شب آرامش ربوده شده را به من باز نم یگجز رانند زیچچیه

 انتخاب کردم. نیتسک یرا برا ایصبح کردم. آنقدر راندم تا خسته شدم و در ییشب را با تنها آن

 یدادم. نجوا نیرا به سپر ماش امهیها نشستم وتکشن یگذشته بود که درساحل رو مهیاز ن شب

 .دیچیپیدر گوشم م ایراز آلود موج در

 آرامم کند. یتوانست به خوب ییچند ساعت تنها آن

 راز و پس از آن کجا؟ کی دنیاز شن شیآرامش پ اما

و سپس  یدیام ای. کشیپ ی. تا چندساعتزدندیصدا م ایبودم که همه اورا بانام ک یانوشیک من،

 .بردمیبودم. از شهرتم رنج م زاری! از نامم بدیجاو ایک
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 رفتم،یبود. هرچه کلنجار م ایمیمادر و ک گاهیعوض نکرده بود جا میبرا قتیکه آن حق یزیچ تنها

 .میایکنار ب یبا من کنون توانستمینم

از خودم  توانستمیکنم. کاش م یشانه خال شیهاتیفرار کرد. از مسئول ایاز نام ک شدیم کاش

الزم نبود.  یدستدور  یجاچی. کوچ به ناکجا آباد نه! هدادیآزارم م یزندگ قتیحق یکوچ کنم وقت

نامم را هم  ینداشت. حت یتیاهم شیکوچ کنم که شهرتم برا یدوست داشتم به آغـ*ـوش کس

 .کردیصدا نم هیبقمثل 

 ارغوان بود! امیالیکوچ خ مقصد

را ازمن ربود ببندم. سرم را  تمیپوچ که درلحظه هو یآن زندگ یرا رو میهاداشتم چشم دوست

را  گرید یام بود و پاخم شده یزانو یرا بستم. مچ دست، رو میهازدم. چشم هیتک نیبه ماش

 چیآشفته و نامنظم بود. ه میپرشده و موها نیزم یرو یهااز شن نم،یدراز کرده بودم. شلوار ج

 آوردمیم ادیرا به  فیبه چک کردن تلفن همراهم نداشتم. فقط با چشمان بسته، دکتر شر یلیم

 شد... یمدر ذهنم تکرار  شیکه صدا یدرحال

 د؟یدیشون رو از کجا فهم. گذشتهدیکرد انیهم ب فیدکتر شر یشما از گذشته ،یدیام یآقا »

 فرستادم و گفتم: رونیرا ب نفسم

همه رو از  دمیسر رس یمراسم سالگرد پدرم که سرخاکش رفتم دکتر هم اونجا بود. وقت یبرا -

 .دمیزبون خودش شن

 :دیره پرسحرف را بزنم که دوبا یادامه خواستم

 ارغوان دست داشتن؟ هیقض یتو شونمیا -

 سرعت، واکنش نشان دادم و پاسخ دادم: به

 من بود. دی. سکوتش هم به خاطر تهدوجهچیبه ه -

 .دمیشن ییآنکه سواالت تمام شده بود خواستم صحبت کنم که دوباره صدا باتصور

 ن؟یاالن از دکتر خبر دار -

 فتم:افتاده و گ ادشیزدم. به  یلبخند

 ی. تودیرو خر شیپدر نیرو رها کرد و دوباره خونه و زم یچ! همهانهیپایزجرش ب نکهیمثل ا -

 .دونمیقدر ازش م نی... همکشهیم گاریس یکیتار یخونه و تو گردهیو برم کنهیکار م نیزم
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را از داستان را شروع کنم که انتظارش  یاگرفت و من توانستم نقطه انیها پاسوال باالخره

 «. !دمیکشیم

 من آهسته درگوشش پاسخ دادم: و

 عوض نشده! یچیمامان؟ ه یچرا ناراحت -

 لبخندش انداختم. کیبه خط بار یازمن جدا شد. با چشمان خسته اش نگاهم کرد. نگاه آهسته

 را کنترل کرد. در را بست و گفت: شیها اشک

 پسرم. باهات حرف دارم. نیبش ایب -

 مامان... یول -

 حرفم پاگذاشت. انی. ممیبگو یزینداد چ اجازه

 !قهیفقط چند دق -

آهسته اش سمتم آمد و روبه  یسبز رنگ رفتم. پس از نشستم، مادر باقدم ها یکاناپه  سمت

 نشست. میرو

 بود که گفت: شیموها دیسف یتارها یرو میبود لب باز کرد. من چشم ها یهرسخت به

شناسمت...  ی. من میباهاش کنار اومد کنمیممن فکر  یفکر نکن اگر راجع بهش حرف نزن -

 .یبدون زارویچ یسر هی دی... بای! ولیبزرگت کردم. پسرم

 بودم اما گوش کردم. لیم ینسبت به دانستنش ب باآنکه

 مکث ادامه داد: یکم با

تونست ازت مراقبت  یدکتر افسرده شد. حالش اصال خوب نبود.نم دیبعد از فوت مادرت، ناه-

ما  شیدکتر بود. مهر تو ازهمون اول به دل ما افتاد. اولش موقت پ کیدوست نزدهم  یکنه. عل

 نداشت... یفی. حال روز دکترهم که تعرمیازت دل بکن مینتونست گهیبعدش د یول یموند

 گفتم: یشدم. به آرام رهیاو خ به

 خواست. یجمله بهم فهموند. که من رو نم هیهارو خودش با  نیا یهمه  -

 تکان داد و گفت: یصله سرش را به نشانه منفبالفا مادر،

 بگم... یدوست داشت و داره. اما، چه طور یلیاون تورو خ ا،یک-

 را راحت کرده و گفتم: کارش
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 دونه! یمن رو مسئول مرگ زنش م -

 انداخت. نییحرف نگاهم کرد و سرش را پا یب مادر،

 یم مونیبعدش پش یستاد ولفر یم هیتولدت هد یباخودش درحال جنگه. هرسال برا شهیهم -

گفت  یم ی. علمیرو دور بنداز هیهد یحت ای هیاز طرف ک میگفت بهت نگ یزد و م یشد. زنگ م

 بود. دهیکش یسخت یلیخ دیبه ناه دنیرس یبرا

 به صحبت درباره اش نداشتم. کالفه گفتم: یلیم یشدم. حت ینم قانع

 خوام بهش فکر کنم. یبسه مامان. باور کن نم -

 نگاهم کرد و گفت: انهدلسوز

 !یتو بخوا یهرچ -

 دهی. سمت مادر چرخستادمیراه ا انهیمبل برخاستم تا سمت اتاقم بروم. م یزدم. از رو یلبخند

 :دمیو پرس

 د؟یفهم ایمیک -

 تکان داد. یرا به نشانه منف سرش

 بهش نگو... چوقتیخوبه! ه -

 ییگ ارغوان بودم اما آن روز را به تنهاتن خسته ام به سمت اتاق روانه کردم. با آنکه دلتن سپس

 در اتاقم سرکردم. او در اتاقش تنها... من در اتاق خود تنها... 

 به راه افتادم. شگاهیرفتن به آسا یناباورانه برا صبح،

از  یکی انیم یینخواهم رفت. اما من، دلم جا شگاهیبه آسا گریبا آن اتفاق د کردیگمان م مادر،

 تاده بود!اف ریها گآن اتاق

... 

اتاق به گوشم خورد. خدا  کیاز  یبلند و تلخ یهاخنده یصدا رفتمیکه از پله باال م یدرحال

افراد اتاق  ریسا شدینفر که نا آرام م کیدر پس آن نهفته بود. معموال،  یاچه قصه دانستیم

جو  ابروند ت نییپا راهرو یهااز پله یو همان باعث شده بود دو پرستار به تند شدندیهم شلوغ م

 از آن شلوغ نشود. شیب
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رو افتاد. ارغوان درحال عبور از راهرو روبهکه ناگهان نگاهم به کردمیدو پرستار را دنبال م آن

 بود.

پچ مرا پچ نییطبقه پا یهایشلوغ ینبود و اگرهم بود با صدا یکردم. کس یرا نگاه اطراف

 .دیشنینم

 زدم: شیصدا

 ارغوان؟ -

 و سرش را سمتم چرخاند. دیرا شن میبامن نداشت. صدا یادیز یفاصله

. ستادمیا شیرورا هم باال رفتم. روبه یبعد یبود. چند پله ستادهیها، او باال در سالن اپله یرو من

 نشان ندهد گفت: یرا باال نبرد و واکنش شیصدا کردیم یکه سع یاو درحال

 روز؟ید یکجا بود ؟یباالخره اومد -

 !نینشبود؟ چقدر دل دهیارم را کشانتظ او

 ییکه از خانه برداشته بودم را داخل ج ینبود. تلفن همراه اضاف یانداختم. کس یرا نگاه اطراف

 لباسش انداختم و گفتم:

 !نهینب یباشه. کس شتیپ نیا -

 شد. رهیبه من خ متعجب

 انوش؟یک -

 .فتریاو ضعف م یو دلم برا شدیتلفظ نامم غنچه م یبرا شیهالب

 انکار نبود. لب زدم و گفتم: یجا گر،ید

 !شهیچکار کنم؟ دلم برات تنگ م -

 شیهاچشم رگونیق یرهیبه من دوخت. دوست داشتم در رنگ ت قیعم یرا با نگاه چشمانش

 به دنبال ستاره گشت! شیهادر چشم شدیغرق شوم. م

ر آن خجالت نقش بست. چقد رنگشیب یهالب یرو یاما لبخند کمرنگ دیکش خجالت

 اش را دوست داشتم.معصومانه

 را نگاه انداختم. نشیدلنش یمایس گر،ید کباری

 چشمانم را قانع کردم تا دست از نگاه کردنش بردارد. یسخت به



 

 

286 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

اش را در ذهنم خوب چهره دیباشم. پس با شگاهیآسا یبه دور از فضا یداشتم چند روز قصد

 .کردمیثبت م

 آسوده شد، ازکنارش عبور کردم. شدنیاز بابت د المیکه خ خوب

 زدم. رونیب شگاهیکه از آسا دینکش یروز، طول آن

 یایهروقت بخواهم جو توانستمیاز بابت راحت شد م المیبه ارغوان خ یسپردن آن گوش با

 باشم. شگاهیمجبور به تحمل آن آسا آنکهیحالش شوم ب

 و درس و کار! قیور پدر تحق. گخواستمیفقط ارغوان را م گرید شگاهیاز آن آسا اصال،

 او، حاج صادق، مادر ارغوان... ریبود. درگ رشی. ذهنم مدام درگزدمیبه نسترن م یسر دیبا

 نبود که بخواهد شر به پا کند! یهموار شده بود. مرد میشان براراه رفتن به خانه گرید

به در زدم و منتظر . چند ضربه ستادمیو رنگ رفته بود ا دهیکه چوبش پوس یمیدر قد یروروبه

 چشم برداشتم و کنار تلفن همراهم آن را به دست گرفتم. یرا از رو امیدود نکیماندم. ع

و به  یکه باهزار سخت دمیرا د یارا نگاه کردم و پسر بچه نییو آهسته باز شد. پا یبه سخت در

 گشوده بود. میزور بلند کردن قدش را در را به رو

 شد. رهیبه پا کرده بود. به صورتم خ یبزرگ یمردانه یهاکه کفش پسر،

 خم شدم. یزانو قرار دادم و کم یرا رو دستم

 گفتم: یاش گرفتم و با لبخندکودکانه یرا مقابل چهره صورتم

 سالم کوچولو! -

 پاسخم را داد. "س" یبه جا "ش"پاسخ گرفت و با تلفظ  نیح زبانش

 آمد. ییکردم کا بالفاصله صدا یاخنده تک

 پشت در؟ هیآقاجون راه نرو؟ ک یمگه نگفتم باکفشا ن؟یام -

کفش بزرگ،  دنیبا پوش خواستیشد. م رهیآن پسرک خ یهانسترن بود. نگاهم به کفش یصدا

 برسد. یبه بزرگ سال یاز کودک

. پس دیخالف قبل خجالت نکش دنم،ینسترن از پشتش ظاهر شد. با د یمایدر باز شد و س یال

 شده بود. یعاد شیبرا دنمیاز بارها د

 داد و پاسخش را گرفت. بالفاصله مرا به خانه دعوت کرد. یسالم
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 :دمیپرس رم،یاز آنکه دعوتش را بپذ شیپ

 مادرت خونه هست؟ -

 هم مامانم. هم بابام. تازه مرخص شده. -

 طوره؟واقعا؟ حالش چه -

 فرستاد. رونیرا ب نفسش

 بگم؟یچ -

 در کنار رفت و گفت: یجلو از

 تو... نییبفرما -

 گذاشتم. اطیبه داخل ح یقدم

 .دیبچه را بغـ*ـل گرفت و سمت خانه دو نسترن،پسر

آن  یرو یآن نشستم. اسباب باز یرفتم و رو اطیوسط ح یمیو قد یزنان، سمت تخت سنت قدم

 آن تخت بود. یبشقاب رو کیشده بود و چند قاچ هندوانه در  دهیچ

 دنشیسر بلند کردم. مادر ارغوان بود. با رس آمدیم مکه سمت ییهاقدم یلحظه بعد با صدا چند

 کردم.  یتخت بلند شده و سالم کوتاه یاز رو

 تخت نشست. یبا فاصله رو رفت،یراه م یو به سخت کردیدرد م شیکه پاها یدرحال

 . پس بالفاصله سوال کرد:ایدن یهایتمام نگران یعنیمادر بود.  او

 افتاده؟ یتفاقارغوان ا یشده پسرم؟ برا یزیچ -

 سر تکان دادم. بالفاصله

 . حالش خوبه.دینه. نگران نباشنه -

 فرستاد و گفت: رونیرا ب نفسش

 ...یاحوال پرس یشرمنده. به جا -

 را شکست و ادامه داد: حرفش

 .شهیهم کم م شیبشه از صبور زیروزها مجبورم اول بپرسم! آدم صبرش که لبر نیا گهید -

 :دمیپا انداخته بودم پرس یکه دستانم را رو یو درحال انداختم نییرا پا سرم

 . حاج صادق چطورن؟کنمیدرک م -
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 گفت: دادیکه سرش را تکان م یو درحال دیکوب شیپا یرا رو دستش

 .دهیدستش هم به زور تکون م یحرف بزنه. نه راه بره. حت تونهینه م بگم؟ی... چمادریا -

 :دمیان بالفاصله پرسهم یبه دل داشتم. برا نهیاو ک از

 !شهیاونجا خوب ازش مراقبت م شگاه؟یآسا نشیزاریچرا نم -

 ...ریبود. اما پ بایارغوان، ز تینهایو تا ب قیعم یهارا گرد کرد. مثل چشم چشمانش

 !تونمیشوهرمه! نم -

 یکه حت یبه جهنم مبدل کرده بود. جهنم شانیرا برا یبود که زندگ ی. او کسکردمینم درکش

 حق ناله از شدت سوزش هم حرامشان بود!

 حرفم را از چشمانم خواند که اضافه کرد: ،ییگو

 داده باشه. بازهم پدره. بازهم شوهره... یهر چقدر هم بهمون سخت -

درو  نهیبود، با آنکه ک ختهیآن مرد ر یرا به پا اشی. او جوانرفتیآن هم از آن زن انتظار نم رازیغ

 کم بود! شیپا ریز ی. بهشت براگذاشتیاو م اریرا هم با سخاوت در اخت اشیریکرده بود اما پ

 یسرش انداخته و به سخت یرو یدیکه چادر گلدار سف یلحظه بود که نسترن، درحال همان

 .آوردیرا م یچا ینی. سداشتیاش را با دندان نگه مگوشه

 .کردندیم تشیو چادر اذ ینیبود. س سختش

را از دستش گرفتم و  ینیقدم شدم و زودتر س شیرا بردارم، پ یچا وانیآنکه ل یبه جا پس،

 آن تخت پهن شده بود قرار دادم. یکه رو یفرش قرمز رنگ یرو

 که برق خواهش در چشمانش افتاده بود گفت: یدوباره به حرف آمد. درحال زن،

 نم؟یدخترم رو بب تونمیمن م -

 نبود. چکدامیبه نفع ه دارشانیکردم. د مکث

 ریاو درگ خواستمی. نمشدیبه قصه اضافه م گریآگاه د کی دیدیو ارغوان را سالم م آمدیم اگر

 دایپ یآن مادر چه حال کرد،یم یوانگیاگر ارغوان، نزدش تظاهر به د یما شود. از طرف یباز

 کرد؟یم

 م؟یدلش را بشکن یبردن آن باز شیپ یبرا میتوانستیم چطور

 بردم. داغ بود... یچا وانیدستم را سمت ل آهسته،
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 .کردمیمن ممن گشتمیکه دنبال کلمات م یدرحال

 پاسخ دادم: سپس

 قول بدم که حالش خوبه. تونمیم یبگم چرا ول تونمی! نمدشینیراستش... بهتره نب -

. هرطور دلش شمیبرگرده به خونه... من مانعش نم دیحالش خوب بود که اونجا نبود. با -

همش حواسم  الشیچند وقت از فکرو خ نیفقط باشه، فقط شاد باشه... ا کنه. یزندگ خوادیم

 پرته... ارغوان من رو چه به آدم کشتن؟

 :دیپرس شیهااشک انیافتاد و م هیبه گر سپس

 ؟یچ رمیبگ تیاگر رضا -

 سرعت پاسخ دادم: به

 نداده! ی. دادگاه که حکمدینکن ی. بهتره کارشگاههیفعال ارغوان تو آسا -

 .خوامی. فقط ارغوانم رو زنده مکنمی. التماس منمیشیباشه در خونشون شب تا صبح م الزم -

 .انداختیبه قلبم چنگ م شیهااشک

 ام زدم و گفتم:به چانه یدست

 !فتهیبراش ب یاتفاق زارمیمن نم -

 مصمم گفتم که هم دل خودم قرص شد هم دل رنجور آن مادر... آنچنان

 شانیبرا ی. حتدادندینم تیرقمه رضا چیبود. خانواده آن مرد، ه دهیکه به گوشم رس ییتاجا

نداشت چرا پسرشان در باشگاه بود؟ قصدش چه بود؟ آنها فقط گـ ـناه ارغوان را  یتیاهم

 .دندیدیم

 از چاقو کمک گرفت. مشیدفاع از خود و حر یبرا او

 !کردیدار اورا قضاوت م ینبود. چوبه یمجال حشیتوض یبرا اما

*** 

 

 یها. گامزمیاشک بر ییبه دستم بود. رفته بودم تا سالگرد پدرم را به تنها ولیشاخه، گال چند

 .شدیو مردانه برداشته م ریج یهاام باکفشآهسته
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صحبت  رخاکیز ینسبتا بلند با فرد خفته ییکه کنار سنگ نشسته بود و باصدا ،یحضور مرد با

 .ستادمیا کردیم

 بود. فیانستم او دکتر شرو قامتش د مویسر ب از

 !کردیم یمزار دوستش نشسته بود و از پسرش گلگ کنار

 .دمیو خمش را آنجا بود که فهم چیپرپ یزندگ

 پر دادم! یرا چون کبوتر شانیکه زندگ یعاشق! از من دیاش دانستم. از جاوقصه دیناه از

اش منفور ن در قصهگوش سپردم. چقدر م شیهاو به حرف ستادمیپشت سرش ا یاقهیدق چند

 بودم!

 یرفتم. او نشسته بود و برا رونیو از اتاقش ب دمیتمام شد که در را بهم کوب یبا روز انشیپا

 یبه حالش زار بزنم. گام خواستمیاز او نداشتم اما م ی. با آنکه دل خوشکردیم فیخاک تعر

 برداشتم. از پشت سرش رد شدم و مقابلش کنار مزار پدر، نشستم.

 سنگ بود. ینشسته بودم و دست راستم رو میپاها یفرود آوردم. رو نیزم یگل را رو دسته

نوشته شود،  یابد اهیآن شناسنامه س یکه رو یدیام یرا به اسم عل ی. مدتاوردمیرا باال ن سرم

 نگاه کردم.

 .شکستیبود که م فیبم دکتر شر یرا بازهم صدا یآن حوال سکوت

 یبرا کنهیگذر زمان، مجبورت م نکهیقبرستون. مثل ا امیب دیاهن یمن عادت داشتم. فقط برا -

که خودت هم  یو بر یای. انقدر بیباغ به اصطالح بهشت بزار نیا یپات رو تو یشتریب یزایعز

 .یجزوشون بش

به او بود.  هیدقت نداشتم. حالت صورتم شب ترشیشدم. ب رهیاش خرا بلند کرده و به چهره سرم

 .دادیصورتش حالتش را نشان نم یبود اما او گرد دارهیو زاو یت من استخوانبا تفاوت آنکه صور

 :دیپرس بالفاصله

 انه؟ی یمن هیشب ینیبب یکنینگاه م یدار -

 فرستاد و گفت: رونیخودم آمدم. چشم از او گرفتم. نفسش را ب به

 یتو ؟یدید. عکسش رو که یقرص گرفت یشتریشباهت ب دیاز ناه یول یستیبامن ن شباهتیب -

 اتاق؟
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 داشت. تیاهم شیبرا دیوارد اتاقش شدم؟ فقط عکس ناه یبداند چرا پنهان خواستینم

 را صاف کرده و آرام، پاسخ دادم: میصدا

 .دمید -

را در کت  شیهاسر قرار داد و دست یدارش را روچند لحظه مکث از جا برخاست. کاله لبه با

 فرو برد. اشیمشک

 ...ایتو هم ب ،یخوای. اگر مبرم سرخاکش خوامیم -

را  دینبودم محل دفن ناه لیمیمنتظرم بماند، راهش را کج کرد. چشم به او دوختم. ب آنکهیب و

 .دانستمیم دیبدانم. مادرم بود! با

نسبتا  یادور شد باالخره به خودم آمد. برخاستم و به سرعت دنبالش راه افتادم. با فاصله یوقت

 و سپس نوبت من بود. ادستی. ادیاو رس اد،یز

بودم. کنار  زارینبود که از او ب یآن دکتر خونسرد گریبود. د یگریطور د د،یسرخاکش رس یوقت

شوند و مشغول صحبت با  فیکث متشیگران ق یهانبود که لباس یمشکل شیخاکش،زانو زد. برا

 .گرفتیم امدهیکه من نبودم. ناد ییاش شد. گودرخاک خفته یالهه

 یپرسه زن و مرد یهاکالغ یگورستان، صدا یادم اورا تنها بگذارم. در سکوت عصرگاهد حیترج

 :کردیم یها صداشستن سنگ یکه از دور برا

 ... آب!هیآب -

 را داخل شلوار کتانم فرو بردم. دستانم

آن شور را در  چگاهی. هکردیآدم زنده صحبت م کیبا  یی. گوداشنمیاز او بر نم چشم

او خلوت کرد و من فقط نگاه کردم. تا آنکه باالخره دست  قهیبودم. چند دق دهیند شیهاصحبت

 گفت: کردیچشمانش را از من پنهان م یکه قرمز یبلند شد و درحال شی. از جادیکش

 خونه. رمیم -

قبرها  یاهیس یالجارا ترک کرد. البههمراهش بروم. آن دیمنتظر پاسخم ماند. نه انتظار کش نه

 پنهان.... دمیتا آنکه دور شد و از د شتگذایپا م

شمس  دیدکتر، خاکش کنار رفته و نام ناه یهاکه با لباس یسمت آن قبر برداشتم. قبر یقدم

 نوشته شده بود. دیسف یکه با خط
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نشستم. دستم که سنگ سرد  میاز پاها یکی یرا خم کرده و رو میداشتم. زانو یینا آشنا احساس

 .ختیدکتر بر دلم ر انیپایبرخورد کرد، رنج ب

 ! یو با شکوه بتیپر مص دارید عجب

... 

 

افتادم که دست ارغوان سپردم.  یتلفن همراه ادیبه  ،یقراریهمه و ب شیبه وقت آسا شب،

 صبح کنم. شیصدایب توانمیآن شب را نم دانستمیم

 دهیاز د رستیبامن صحبت کند. ب توانستیوقت بود و تا صبح م ریفرستادم. د شیبرا یامیپ

 شدن...

 ؟یداریب -

 !شدیو دلتنگ صحبت باتو هستم خوانده م شدینوشته م ،یداریب

 تا پاسخ داد: دیطول کش یاقهیدق چند

 .دارمیب -

 که حروفش را پاک کردم و با آن شماره تماس گرفتم. دینکش ینوشتم اما طول شیبرا یامیپ

 ول آسوده ام کرد.ا یهمان لحظه ،یاز پشت گوش اشینرم و مخمل یصدا

 . وادار به حرف زدن کنم.کردیآهسته صحبت م ییکردم تا او را که با صدا سکوت

 انوش؟یک -

-... 

 ؟یحرف بزن یخواینم -

 بودم گفتم: رهیبودم و به سقف خ دهیتخت دراز کش یکه رو یدرحال

 من حرف بزن. یامشب رو تو به جا -

 گفت: یتر کر و بانگرانرا آرام لحنش

 !یستیخوب ن یارانگ -

 فرستادم. رونیرا ب نفسم

 .ندهیکردم ارغوان. تو گذشته و آ رینه... گ -
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 اش پاسخ داد:آهسته یکرد. باصدا مکث

 افتاده؟ ی! چه اتفاقیتو که آدم حال بود -

 کردم. یاخنده تک

 بگم؟ تونمیم یچ بگم؟یچ -

 گفت: دهیکش یلحن با

 !ندشیبه آ یخب... از گذشته بگو تا برس -

در گوشم  ی. کاش تا صبح آن ملوددمیشنیم یرا از پشت گوش شیهانفس یکردم. صدا سکوت

 !شدیخوانده م

 نه. ایهست  یگفتن دونمینم -

 .دمیبگو... گوش م -

 که قرار بود فقط پزشکش باشم! یآن شب هم درد و همدم شد دختر و

درک من الزم  یغوان هم براار دی. شادانستمیکه از او م یگفتم. همان قدر شیخودم برا از

 داشت.

 گفت: میهاتا آنکه در ختم صحبت میزد حرف

خودم انتخاب کرده بودم!  یسبک مردن رو برا نی. منم مثل تو، ایدیتو خودت رو عذاب م -

 !ندهیآ یبرا یگذشته، نگران یغصه خوردن برا

اگر  دادمیاز دست م. من حالم رو شهیم ی. به جهنم که چشدیبعدش گفتم به درک که چ ،یول

 .گفتمیجمله رو نم نیا

 ام گفتم:خسته یو با صدا دمیکش یقیعم نفس

 یاندهی. اگر نکنم آکنمیم ی! من دارم حال رو قربانستین یکاف یحرفتت قشنگه ارغوان. ول -

 !ستیهم در کار ن

 :دی. پرسدیکش یپوف

 هم هست. یاندهیآ یدونی... الاقل تو میباش دینبا ؟یاندهینگران آ -

 ... از اعدام خودش!دیترسی. مدانستمیرا م منظورش

 را به بالش زدم و گفتم: امهیتخت نشستم. تک یرو
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 خودم نگرانم؟ یفقط برا یکنیچرا فکر م نم،یبزار بب -

 نزد. دوباره گفتم: یحرف

 ؟یدیشن -

 من پاسخ داد:من با

هم  قتیاگر حق یمن دروغ گفتم! حت ه؟ریجفتمون گ یاالن پا یدونیم چی. هترسمیم یآره! ول -

 ثابت بشه، بازم...

 را قطع کرد. حرفش

 . فعال که...کنمیم دایبراش پ یراه هی ی. ولدونمیم نارویا -

 و گفت: دیوسط حرفم پر یهم به تالف او

 ...رنیبگ شینگو فعال! اگر دوباره ازم آزما -

 را قطع کرد. حرفش را پس گرفت و گفت: صحبتش

 ...دی! ببخشکنمیم یچرا سر تو خال دونمیماصال ن -

اش را... تا صبح مشغول حرف زدن آن شب را هنوزم هم به خاطر دارم. واژه به واژه یهاصحبت

ها... تمام آن سال میمن... چقدر ما دور افتاده بود یگاه شدویم یاو محتاج دلدار ی. گاهمیبود

 .. میدیفهمیرا م گریکدیچقدر ساده 

*** 

 

ها فرش را از برگ نی. رخت از تن درختان ربود و زمدیفصول از راه رس زیانگو غم زیربرگ شاه

 کرد.

سر  یتراژد ی. مجبورشان کرد آوازدیچ دهیخشک یهاشاخه یاز النه را رو یفرار گنجشکان

 دهند.

 وانهید کی یبرا اشیریدر آشوب بود. دلگ شگاهیدر آن آسا شهیکه هم یاسرد و افسرده فصل

 روز جمعه بود. زییغروب پا کیثال م

 .شدیکه هر روز و هر لحظه تکرار م یغروب
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از نم باران به گوش  سیآسفالت خ یرو نیشدن چرخ ماش دهیکش یترمز فشردم. صدا یرو پا

 .دیرس

 .میساختمان مدرسه بود مقابل

غرولند  کرد،یممدرسه را به تن داشت. مدام اطراف را نگاه  یاکه لباس فرم صورمه یدرحال ایمیک

 گفت: گفتیکنان م

 باشه. نجایا میو ن7قرار بود  ومده؟یپس کو؟ چرا ن -

 نشده. میوگرنه هنوز هفت و ن یتو عجول -

 .دیرسیم نیشده بود تا ماش لیمدرسه تشک اطیکه در ح یصف یشلوغ یصدا

 غیج یان با صداتا اطراف را نگاه کند که ناگه شدیجابجا م نیماش یصندل یرو یبا نگران ا،یمیک

 گفت: یکوتاه

 جون! اومد!آخ یوا -

و رفت و  یهجوم شلوغ انیبود. م ستادهیدر ا یکردم. نسترن جلو ایمیک یهابه رد چشم ینگاه

جابجا  یمیاش را از محل قد. مدرسهگشتیآرام و موقر، به دنبال نسترن م شهیآمدها. مثل هم

 باشد. ایمیبا ک شتریکرده بود تا ب

. با وجود آنکه از او بزرگتر بود اما درکنار هم، دیشد و سمت نسترن دو ادهیپ یخداحافظ با ا،یمیک

کمتر از سنش بود و نسترن بالعکس...  ایمی. حرکات و رفتار کدادیاز او نشان م شینسترن ب

رنگشان  یصورت یها. کفشدیبه چشمم رس شانیاز تفاوت اخالق ریکه در نگاه دوم، به غ یزیچ

 شکل و هماهنگ به پا داشتند. کیردو بود که ه

تکان داد و  یدست یبود برا ستادهیلبم نشست. نسترن، از همانجا که ا یرو دنشانیاز د یاخنده

هم مثل  یبود. وجودشان برا دهیاش دوبه چهره یمن کارش را تکرار کردم. باالخره رنگ شاد

که دوران سختش را پشت سر  یو نسترن دیکشیپدر رنج م یکه از دور ییایمیبود. ک متیغن

 ...گذاشتیم

 یخال ینسترن جا یو در نبود ارغوان برا ایمیک یهم بودند. درنبود من برا یبرا یخوب دوستان

 .کردیمارا آن رفاقت کمرنگ م

 مانده است. یرفاقتشان مثل همان روزها باق گذردیسال از آن ماجرا م نیاکنون که چند یحت



 

 

296 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

 دا باهم متولد شدند.از ابت ییدوخواهر.گو مثل

 یآن روز، رو یتبدار و گرفته یکج کردم. هوا شگاهیراهم را سمت آسا ا،یمیاز رساندن ک پس

. مثل ساختیرا شرور م وانهیو د وانهیعاقل را د زییپا یطبع افسرده گذاشتیاثر م مارانیب

 ... شگاهیآشوب آن روز آسا

پنجره  یافتاد که لبه مارانیاز ب یکیچشمم به را پارک کردم، با ورودم به محوطه  نیماش یوقت

 نشسته بود. ی

 

 از کارکنان تماشاگر ماجرا بودند. یاعده

 دوان سمت ساختمان رفتم.و دوان دمیکوب امیشانیپ هی یدست

افراد را پراکنده  دنمی. بالفاصله با رسکردیم بیکارش ترغ یشان او را براتجمع دانستندینم

 کردم.

 .دیچین، در محوطه پآن ز یصدا و

 بال پروازم کو؟ بال پروازم کو؟ -

 .کردیبود تکرارش م یاجمله تنها

 بود. ماریمتوجه شدم بهزاد باال و نزد آن ب ییپرس و جو با

باال را نگاه کردم. دستانم را دوطرف دهانم قرار دادم و روبه آن زن که نامش  ن،ییهمان پا از

 گفتم: یبلند یزهره بود باصدا

 !بهیسن -

 ادامه دادم: یمعطلیرا نگاه کرد. ب نییپا

 . خب؟ از جات تکون نخور...نیجا بشهمون -

 .دمیها دوشلوغ بود. تاحد ممکن اطراف پنجره را خلوت کرده و با عجله،سمت راه پله محوطه

. ممکن بود کار شناختمی. او را خوب مدمیشنیقلبم را م یهاتپش یمضطرب بودم که صدا آنقدر

بازهم آن  اشیماریزده بود و با عود کردن ب بیهم به خودش آس شتریت خودش بدهد. پدس

 اتفاق درحال تکرار بود.
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 یلحظه توانستیم گذشتیکه م یاخودم را به او برسانم. هر لحظه عتریبودم که سر هراسان

که  یسرعت فرصت الزم بود تا اورا از مرگ نجات دهم. از یانجات او باشد. فقط لحظه ایمرگ 

از حرکت  ییصدا دنیکه ناگهان، ناباورانه با شن دانستمیبه او م دهیخودم را رس اییداشتم، تقر

 دنیقلبم که از شدت دو یها. طپشدادیم یبعد از آن صدا خبر از اتفاق ناگوار ی. همهمهستادمیا

 آرام گرفت. دیکوبیم نهیمحکم در سـ*ـ

 ییهاو تمام پله دمیاشته بود تا آنکه به خودم آمدم. چرخ. راستش، ترس وجودم را برددمیگز لب

 یکیاز من  ترعیبازگشتم که بهزاد سر نییکه هول کرده بودم به پا یکه باال رفته بودم را با درحال

مشوش را پشت سر  یزده راهروطور که هردو، هراسان و شتابآمد. همان نییهارا پاپله انیدرم

 :دمیپرس م،یتا به محوطه برس میگرفتیو از هم سبقت م میگذاشتیم

 بهزاد؟ شدیچ -

 پاسخ داد: زدینفس منفس دنیکه از دو یاو درحال و

 خودش رو پرت کرد! -

به چشم  شگاهیرا درآن آسا یگرید بتیمص خواستمیرا نداشتم. نم دنشیخوردم! انتظار شن جا

 .نمیبب

 .میدیکه به محوطه رس دینکش یطول

 اتاقش انداختم. یخال یشده و سپس، پنجره جادیع ابه تجم ینگاه ابتدا

. بهزاد جمع را شکافت و خودش را به او شدیدر قابش نشان داده نم بهینس گر،یکه د یاپنجره

 یقسمت جلو یقیافتاده بود. بدنش لرز گرفته بود. زخم عم نیزم ی. رودمیرس یرساند. وقت

 خش کرده بود.را آغشته به خون سر نیشده بود که زم جادیسرش ا

از  دش،یخونش پوشانده بود. شال سف یرا قرمز گرشید میبود و ن یاز صورتش، خاک یمین

 افتاده بود. یخون نیزم یسرش جدا شده و کنارش رو

سمت شکم جمع شده بود اثر  یکیکه  یدرحال شیو پاها نیزم یبازش دوطرفش رو یهادست

 .شدیم دهیبر آن د یشکستگ

 کرد. انمشیدلخراشش پر یصحنه

 :دیپرس یادیبافر بهزاد
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 !دیگفتم زنگ بزن ساعتهمیشد آمبوالنس؟ ن یپس چ -

 که هول کرده بود پاسخ داد: یدرحال یزیعز خانم

 راهن دکتر! یتو -

کردم آرامشم را حفظ کنم. چشم از حالت  ی... سعیاما به سخت دیکشیبود. نفس م زنده

 را نداشتم. دنشیگرفتم. طاقت د جانشمهین

 خشکش زده بود. شیکه هرکس درجا بردندیچنان مشوش بود و همه در شک به سر م معج

بود و آن صحنه  ستادهیا یابه ارغوان که گوشه یو چشمم حت میبود مارانیمتفرق کردن ب درحال

 .فتادین کردیرا نگاه م

ه پرستار داخلش برانکارد قرار دادند. با آنک یرا رو ماریآمبوالنس و ورودش به محوطه، ب دنیبارس

کند اما بازهم از زخم سرش، خون  یریآن جلوگ یزیتا از خونر پوشاندیزخم را م یامبوالنس رو

 .گرفتیم انیجر

برانکارد سوار کنند  یرا رو ماریب ترعیتا سر کردیهم محوطه کامال خلوت نبود. بهزاد کمک م هنوز

 ببرند.خودش هم همراه آمبوالنس رفت. نیو داخل ماش

سپردم  داری. به سراشدیجا داشت خلوت مفرستادم. همه رونیبه کمر زدم و نفسم را ب دست

ارغوان را که به خود  یدهیرنگ پر یچهره وار،یرا پاک کند. تا آنکه باالخره کنار د نیخون کف زم

 . دیلرزیم

بودم  دهیترس اشدهیرنگ پر یکه از چهره یگرفتم و درحال شیرفتم. دستم را از بازو سمتش

 :دمیپرس

 

 ارغوان؟ حالت خوبه؟ -

چنان . دستانش را کنار دهانش گرفته و رعشه به انگشتانش افتاده بود. آندیلرزیم دیب مثل

 را هم جلب کرد. گرانیاز من توجه د ریلرزش بدنش محسوس بود که غ

 به حرف آمد. دهیبردهیو بر یبه سخت شیهالرزش انیم

 ...ین... آب... لباسش... اویخون... رو -

 شدم و گفتم: کشی. نگران نزدشدمیمنظورش نم متوجه
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 ارغوان؟ یگیم یچ -

 بود بردم. یکیکه آن نزد یمکتیشده بود. دستم را دورش حلقه کردم و اورا تا ن شوکه

 .اوردیآب ب یوانیبود درخواست کردم ل کمیکه نزد یکس نیبه اول بالفاصله

 .دیدیو آن حادثه را م بودیآنجا م دینبا

 گفتم: یقرار داده و با نگران شیزانوها یاز نشستنش، مقابلش زانو زدم. دو دستم را رو پس

 ...قیعمبکش! نفس قیعمارغوان نفس -

 . رد نگاهش را دنبال کردم.دیشنیرا هم نم میصدا یبود و انگار حت رهینقطه خ کیاو فقط به  اما

 یادهیزدم فا شی. هرچه صداشدینم را سرخ کرده بود برداشته نیکه زم یاز خون چشمش

قرار دادم و سرش را سمت خودم  فشیام را دوطرف صورت ظرنداشت. تا آنکه دستان مردانه

 چرخاندم.

 را محکم کردم تا بتواند سرش رو برگرداند. میهادست

 نگاه کردم و گفتم: دیدرخشیم یمشک یکه مثل دو گو یهابه چشم سپس

 !نیمن رو بب -

 بودم. دهیبود و من از آن حاالتش نگران و ترسپرت  حواسش

 بزنم. ادیسرش فر یبلندتر یشدم با صدا مجبور

 !نیمن رو بب گمیبهت م -

 بلندم، توجهش را به من جلب کرد. باالخره نگاهش به نگاهم گره خورد. صوت

 بکش. قیعمخوبه! حاال نفس -

را  شیهانفس یبود اراده یهر سختتا او بامن همراه شود. به  دمیکش یقیعم یهاخودم نفس و

 .وستهیبه چنگ آورد. ابتدا ناهماهنگ و سپس آرام و پ

دهان  یرا رو اشیاشهیش یآب را آوردند. آن را از دست پرستار گرفتم و لبه وانیل باالخره

 قورت دادن آب هم نداشت. اریاخت یارغوان گذاشتم. حت

قرار دادم تا بتوانم چند قلپ آب  میبازو یروبه عقب خم کرده و  ینشستم. سرش را کم کنارش

کج  یآب را کم وانیاما با قدرت اورا گرفته بودم و ل کردیامتناع م دنشیبه خوردش بدهم. از نوش

 کردم تا آب وارد دهانش شود.
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اش جور شده بود و او درآغوشم بود. کاش تاابد آن بهانه، بهانه تر شد. بهانهآرام یکم باالخره

 دوست نداشتم اورا از خودم جدا کنم اما دل کندم.! ماندیم

 شده بود با دستانم خشک کردم. سیکه از آب خ یفیظر یتر شده بود و من صورتخلوت اطراف

 را منظم کند. شیهاکمتر شد. توانست نفس شیهالرزش

 :دمیو پرس ستادمیمقابلش ا دوباره

 ؟یخوب -

 مکتین ی. اورا از رودمیکش یاداد. نفس آسوده اما سرش را تکان کردیاطراف را نگاه م بابهت

بلند کردم تا به اتاقش ببرم. درست همان لحظه که بازوان کوچک ارغوان در دستانم بود چشمم 

 زچشم ا ی. درحالکردیبود و مرا نظاره م ستادهیافتاد. پشت آنجا ا فیاتاق دکتر شر یبه پنجره

 بود. ستادهیکه کنارم ا سپردم ی. ارغوان را پرستارداشتمیاو بر نم

 آمد؟ینم نییبود و پا ستادهیا یبا خونسرد چطور

 کنم...  یمزاحمش، اجازه نداد خودم ارغوان را تا اتاقش همراه نگاه

تا بتوانم با ارغوان صحبت کنم. آرام  گذشتیزمان م یکم دی. باکردمیم یراهرو را ط مضطرب

داشته باشد.  ریتاث اشمارشیب یآن اتفاق رو دمیترسیها اورا وادار به خواب کرده بودند. مبخش

 کردم؟یچه کار م دیبا کردیعود م اشیماریاگر دوباره با آن شوک، ب

 

بود. با آمدنش، بالفاصله اورا به اتاق  شانیبازگشت. خسته و پر مارستانیبهزاد از ب ظهر،

آن  یجلو توانستیم داشت. او یچه حال دانستمی. مدیدراز کش یتخت یاستراحت بردم. رو

 .دانستیرا بخاطر خودش م ماریو سقوط آن ب ردیاتفاق را بگ

 برداشتم و کنار تخت قرار دادم. یصندل

 شدم. نهیو دست به سـ*ـ نشستم

. االن هم ادیب شیپ یماریهر ب یکه ممکنه برا هیاتفاق نیبهزاد. ا یخودت رو سرزنش کن دینبا -

 که خطر رفع شده.

 را بسته بود پاسخ داد: شیاهکه چشم یدرحال

 مرد؟یاگر م -
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 ؟یناراحت باش فتادهیکه ن یبخاطر اتفاق یخوایم -

 فرستاد. رونیرا ب نفسش

 که رفتم؟ ینبود چند ساعت یخبر -

 زدم و گفتم: یپوزخند

 !دیراحت، دکتر ککش هم نگز التیباشه؟ خ یچه خبر مییهمه کاره ما یتا وقت -

 و گفت:را باز کرد  شیهاچشم بهزاد

 نداره. نه؟ یتیبراش اهم گهیکنار گذاشته د ویچانگار همه -

و پشت سرش آن  زدمیم یاما خودم را به نادان دانستمیوجدان داشتم از آنکه علتش را م عذاب

 !دادیرا بروز م اشیناراحت یطور ی. دست خودم نبود. هرکسگفتمیهارا محرف

 !دانستمیم زهایچ یلیکه خ یگفتم درحال یدانمیجوابش نم در

 گفتم: دهیبرهدیرا سمت ارغوان کشاندم و بر بحث

 اون اتفاق افتاد... ارغوان اونجا بود. ی... وقتیول -

 شوکه! یاالنم تو و

 تخت نشست. یپس از حرفم بهزاد رو بالفاصله

 :دیشد و با تعجب پرس رهیصورتم خ به

 االن در چه حاله؟ -

 تکان دادم و با تاسف گفتم: یسر

 براش افتاده. یواقعا چه اتفاق نمیبشه تا بب داریخواب! منتظرم ب -

 بابا! یا -

 بلند شده و گفتم: یصندل یانداختم. از رو یبه ساعت مچ ینگاه

 ؟یایبه کارا برسم. نم رمیم -

 .امیم گهید یقهیچند دق -

 به اتاق ارغوان زدم.  یگفتم. از اتاق خارج شدم و بالفاصله، سر یاباشه

 تخت نشستم.  ینبود. در رابستم و کنارش، رو داریوارد شدم، ب یتوق

 .کردیم کیتار یاتاق را گرفته و کم ،یزییپا یابر یهوا
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 .شدینم دهیهم شن شیهانفس یصدا یاورا درآغوش خود گرفته بود. چنان آرام که حت خواب

به  یا کرد. نگاهها نشست و تماشساعت شدیبلند و طنازش را م یهااش، مژهبسته چشمان

چهره را  تیبازش، معصوم مهین یها. لبشدیانداختم که روز به روز الغرتر م فشیصورت ظر

 .کردیچند برابر م

شده بود را با نوک انگشتانم، آرام پشت  ختهیصورتش ر یکه رو اشیمشک سوانیاز گ یادسته

 .دیآهسته بود اما از خواب پر یلیگوشش فرستادم. حرکتم خ

 بند بود! ییخوابش، به تار مو یهرظا عمق

 که باز کرد، هول شد و نگاهم کرد. چشم

 گفتم: آهسته

 . استراحت کن.ستین یزینترس چ ؟یشد داریب -

 خواستیتخت نشست. م ی. رودیدست کش اشدهیفرستاد. ازحالت دراز کش رونیرا ب نفسش

 .کردینم یاریحرف بزند اما زبانش اورا 

 نشد. رمیدست گ یزیکنم اما چ یخواندوخته بودم تا لب چشم رنگشیب یهالب به

 گفتم: پس،

 االن حالش خوبه. ماریاون ب ستین ینگران یبرا یزی. چیکن حرف بزن یسع -

 زیچچیدلخراش مقابل چشمش علت آن اتفاق بود، اما از ه یهاتکرار صحنه دانستمیآنکه م با

 .دیایبه حرف ب تا گفتم،ی. مکردمینم غیبه حرف آمدنش در یبرا

 .دیاش از بغض لرزچانه د،یبگو یزینتوانست چ یوقت

 بغض کرده و گفتم: شیاشکش را نداشتم اما من هم پابه پا دنیآن بود که طاقت د اصلش

 .یاستراحت کن زارمیتنهات م کمی -

 :دمیاز او شن دهیخف و بر ییتخت برخاستم که صدا یبالفاصله از رو و

 ن...رو... -

 گفتم: یو با شوق دمیبغض خنده بر لبم نشست. دوباره سمتش چرخ انیم ش،یاصد دنیباشن

 !یحرف بزن ی. تونسترمیجانم... باشه نم -

 تخت نشستم و دستان سردش را در دست گرفتم. یدوباره بازگشتم. رو و
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 .شدیام غرق مدستان پر زور مردانه انیم فشیکوچک و ظر دستان

دستانت نشسته  یکه از آسمان رو یحس لمس برف ناب داشت. یدستانش، احساس خوب گرفتن

 داشت... یریگباشد. حس نفس

 از کلمات جان داشت. شتریی شیهاو نفس کردیحرف زدن تالش م یبرا

 به حرف آمد. یمانده باشد، به سخت خبندانی انیکه م یمثل کس ده،یبردهیهمان لحن بر با

 ...ش...انویک -

دل در از جان ریبه غ شدیم زد؟یم میصدا رحمی. چرا آنطور بشدیزمان همانجا متوقف م کاش

 گفت؟ یزیپاسخش چ

 ک...کمکم... کن! -

 ازمن ساخته بود؟ یاز آن چه کار شیب کردم؟یچه کار م دی! بازدمیکه داشتم تمام زورم را م من

 دند.دما شده بو کی گریمن د یهادست یدستان او و گرم یدستانش را فشردم. سرما ترمحکم

 .دمیقول م شهیدرست م یچ. همهزارمینترس ارغوان. من تنهات نم -

 برلب نشاند. یدر کنار بغضش لبخند ت،یبزند اما نتوانست. در نها یکرد حرف تالش

 داشت تا آن اتفاق را هضم کند. ازین یالزم بود چند جلسه روانکاو گمانم

 زدم. رونیو از اتاقش ب دمیکش شیاستراحت کند. ملحفه را رو یکردم تا کم یرا راض او

را  اشیجلسات روانکاو خواستمی. مکردمیآن اتفاق صحبت م یدرباره فیبا دکتر شر دیبا

 دار شوم.خودم عهده

 

در  ی رهیدر اتاقش نبود. دستم را سمت دستگ ییاتاقش رفتم. چندمرتبه در زدم اما گو سمت

 فشارش دادم. درقفل بود! نییبردم و سمت پا

 آنجا بود. فیرفتم. درکمال تعجب، دکترشر یپرستار ستگاهیباال انداختم و سمت ا شانه

احساس کرد،  کشیحضورم را نزد ی. وقتستادمیبه او ا دنیتر کردم و با رسرا آهسته میهاگام

 اش بود.سرش را سمت من چرخاند. چند پرونده در دستان درشت مردانه

 و گفتم: ستادمیکنم. خونسرد ا آنکه لحنم را مقابل پرستاران حفظ یبرا

 کارتون دارم! د؟یاریب فیلطفا چند لحظه تشر شهیدکتر، م -
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 فاصله گرفت. یپرستار ستگاهیبه نشانه مثبت تکان داد و از ا یسر

 شروع کردم به صحبت. دنبالش رفتم و گفتم: مقدمهیسمت راهرو به راه افتاد، ب یوقت

 براش بزارم. یچند جلسه روانکاو دیدچار شوک شده. با مارایاز ب یکیبه خاطر اتفاق امروز  -

چاقش سمت اتاق گام  یکه با پاها یبود اما درحال یکسمنظور من چه میدانستیآنکه هردو م با

 :دیپرس داشت،یبر م

 مار؟یکدوم ب -

 فاصله افتاد. انمانی. چند قدم مدی. او هم از حرکت دست کشستادمیا

 ارغوان! -

درشتش را خاراند و  یفکر کرد. چانه ی. کمدیبودم چرخ ستادهیا من که پشت سرش سمت

 گفت:

 جلسات رو بگذرونه. نیبهتر باشه با خودم ا دیشا -

 .کردمیو با خشم نگاهش م فشاردمیرا برهم م میهادر سر داشت؟ دندان یفکر چه

 .نیرو به من سپرد تشیچرا؟ از اول مسئول -

 ...ستیصالح ن هگیاشتباه کردم! به هرحال د دیشا -

 گفتم: متعجب

 ...ای ست؟یبه نفع ن ای ست؟یصالح ن -

 . اما مکث کرد و پاسخ داد:دیآن را بگو یدار کردم تا خودش ادامهرا کش حرفم

 ؟یچرا اصرار دار -

 شدم. اما بازهم طاقت آوردم و گفتم: یحرص

 !؟یشما چرا اصرار دار -

 پاسخ داد: تفاوتیدرشت و پهنش را باال انداخت و ب یهاشانه

 بهتره. یطورنیبه نظرم ا -

 گفتم: تیخواست سمت اتاقش گام بردارد که با جد و

 بهتره؟ یک یبرا -
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شدم.  قدمشیهمان پ یهمه! برا یبرا دیبگو خواستیبار نگاهم نکرد. حتما م نی. استادیا دوباره

شدم و قاطعانه  هریو صورت درشتش خ زی. به چشمان رستادمیچند گام برداشتم و مقابلش ا

 گفتم:

 کارو انجام بدم! نیخودم ا خوامیم -

 تاسف سرش را تکان داده و گفت: با

 !یکنیچه کار م یدار یفهمیتو نم -

 و دوباره گفتم: ستادمیحرفم ا یرا ادامه ندادم اما لجوجانه رو بحث

 لطفا! -

که در دستش بود را  یاداشت و مکث کرد. اما، سرانجام پرونده دینگاهم کرد. ترد یباخونسرد

 سمتم گرفت.

 انداختم و آن را از دستش گرفتم. ینگاه

 از کنارش گذشتم. هنوز دور نشده بود که گفت: یحرف چیهیب

 حواست رو جمع کن! یول -

 سمت اتاقش به راه افتاد. و

 ...آوردمیاز حرفش سرنم ستادمیداشت؟ ا یمنظور چه

 تکان دادم. راه خودم را رفتم. یسر

 از قبل... شیارغوان شدم. ب رین روز، سخت درگآ از

 ی. بهبوددادمینم یتیاهم چکدامی... به هفیدکتر شر یهابهزاد و نه به حرف یهایبه کنجکاو نه

 تر بود.مهم زیاز همه چ میارغوان برا

 یارغوان را از صفحه یهاداخل دفتر نشسته بودم. تلفن همراهم در دستم بود و عکس ز،یم پشت

بود. چنداتاق با من فاصله داشت اما مجبور بودم  ی. چه حسرت بزرگکردمینگاه م اشیشخص

 را نگاه کنم. شیهاخودش، عکس یبه جا

 کردم و گفتم: یکتاب مخف ریتقه به در وارد شد. به سرعت تلفن همراهم را ز چند

 د؟ییبفرما -



 

 

306 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

 شیهارش نشست. دندانصورت الغ یرو یاباز شد و بهزاد در چهارچوبش ظاهر شد. خنده در

 .دیدرخشیپوستش م یرگیدر مقابل ت

 دکتر! یخسته نباش -

 کردم و گفتم: یاخنده تک

 تو. ایب -

 یصندل یاو رو کردمیرا قفل م یگوش یو صفحه بستمیزمان که من کتاب را مشد. هم وارد

 نشست. زمیم یروبه رو

 یپ یبود. وقت امدهیبه اتاقم ن لیدلیب دانستمیشروع کرد اما م یو احوال پرس ینیمقدمه چ از

 :دیپرس یارغوان بود با خونسرد یدرباره یبردم حضورش بخاطر کنجکاو

 ره؟یم شیطور پجلساتت با ارغوان چه -

 نشان دهم خونسردانه گفتم: یواکنش آنکهیاز آن کنجکاو کنم. ب شیاو را ب خواستمینم

 .شهیخوبه! داره بهتر م -

 من گفت:من یه و باکمرا صاف کرد شیصدا

 م؟یرو جلو بنداز شاتشیآزما ستیبنظرت بهتر ن -

 به موضوع نشود. تمیتا متوجه حساس کردمیرا م میسع تمام

 گفتم: یالیخیکرده و با ب زمیبه مرتب کردن م شروع

 !گهید شهیم یچرا؟ داره مراحلش ط -

 گفت: تیشد و با جد کیقرار داد. نزد زیم یرا لبه دستش

دادگاه از خودش  یکرده که بتونه تو دایبهبود پ یسال اون به حد کیبعد از  زنمین حدس مچو -

 دفاع کنه.

 برداشتم. زیشدم. دست از مرتب کردن م رهیاو خ به

 قرار داده و انگشتان دستم را درهم قفل کردم. زیم یآرنجم را رو هردو

 کردم؟یاعالم نم یکنیفکر م شدیاگر الزم م ست؟ین یچیمن حواسم به ه یکنیچرا فکر م-

 پاسخ داد: یمطعلیب

 !دیشا -
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 کردم. سکوت

اگر  دونمیخودم م فهیمن. من وظ یتره برامهم زیاز همه چ یتو زندگ ی... درسته کارایک نیبب -

 بگم. قانون قانونه! دمید یزیچ

 گفتم: یاخنده باتک

 طرف عدالتم! شتریقانون؟ من ب -

 حرفم گفتم: یدنباله یمعطلیدم. بش مانیلحن خود پش یتند از

 .دهیکه واکنش نشون م امینفر نیاول نمیبب یزیچ نیپس حتما اگر چن -

که من  یزیقانون بود چ ینگفتم! همان اتفاق هم افتاده بود. اما عدالت از نظر بهزاد اجرا یدروغ

 بس! بود و  یرقمه قبولش نداشتم. حق ارغوان اعدام و حبس نبود. حق او آزاد چیه

و به  نشستمیو ارغوان افتاده بود. در خانه م ایمیمادر، ک دنید تمیبار یدور تند یام رو یزندگ

فاصله افتاده  انمانیها مفرسنگ ییداشتم. گو یگانگی. احساس بدادمیگوش م شانیهاحرف

 بود.

 کمک خواستنش، در ذهنم خاموش یارغوان بود. لحن ملتمسانه شیجمع خانواده، دلم پ در

 .شدینم

احساس  یبهزاد خسته بودم. گاه یهایدر کارم، از کنجکاو فیدکتر شر یهادنیسرک کش از

 .آوردندینم میو به رو دانستندیکه در قلبم نشسته بود و را م یاراز مهرموم شده کردمیم

 .اوردیخودش ن یبهزاد محال بود بداند و به رو اما،

سبز  ریمبل ج یگذاشت. هرسه رو زیم یه دمش را روتاز ییدرست کرده بود. چا ینیریش مادر

 .میبود ونیتلوز یو مشغول تماشا میرنگ خانه نشسته بود

 و من غرق افکارم بودم. ریغرق تصو ایمیو ک مادر

 لـ*ـذت بخش نبود. میدر کنارشان مثل گذشته برا بودن

 :دیرسپ ایمیمبل بلند شده و راهم را سمت اتاق کج کردم که ک یاز رو حوصلهیب

 ؟یکنیداداش؟ مگه نگاه نم یریکجا م -

 را چرخاندم و گفتم: سرم

 ام!نه خسته -
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 که طاقت بدست آوردنش را نداشتم. خواستیرا از من م یزیفرسوده و کسل بود. چ ذهنم

کاسته  میهای. از دلخوششدیاست! هرچقدر به عمرم اضافه م رحمیبودم زمان ب افتهیدر من،

... یسالگ 70مثال در سن رتر،یو پ شدمیتر م. اگر بزرگدانستمیم زیچ کی. تنها شدیم

 .دادمیارغوان را از دست م دینبا یکه در جوان خوردمی! فقط حسرت مخواستمینم یزیچچیه

 ی... اگر دست روردیتوانست اورا از من بگ یکه در قلبم جا باز کرده بود، گذر زمان م یدختر

 .شدیود مناب زیچهمه گذاشتمیدست م

... گشتیبرم یبه زندگ دیداشت، ارغوان بود. او با تیکه اهم یزیچ ی. تنهاکردمیم یکار دیبا

 !یمتیبه هرق

... 

. از آن روز حادثه اوضاع گذاشتیرا پشت سر م ینشسته بودم. جلسات آخر روانکاو شیروبرو

شود.  شتریاو ب یمه رو. اما باعث شده بود، توجه هشدیداشت و روز به روز هم بهتر م یبهتر

در کنارش  توانستمیمحدود شده بود و مثل گذشته نم دارمانی. دکردیهمان کار مارا سخت م

 باشم.

محوطه  یو فقط وقت خوردی. تنها غذا مرفتیم رونیکمتر از اتاق ب دش،یجد یهم به بهانه او

 رفتن از ساختمان را داشت. رونیب یخلوت بود اجازه

 .گفتیود و از شوک آن روزش منشسته ب ارغوان

 جلسات هضم شده بود. یط شیاز آن صحبت کند برا توانستینم لیاوا یاحادثه

 اشدهیو ابروان کش دمیدیرا م اهشیس یهایبود. فقط گو رهیخ میها. به چشمزدیحرف م یوقت

 را...

خود را حفظ  نییپا باال و تمیر ش،ی. صداگذاشتیآزادشان م یو گاه دیکشیآنهارا درهم م یگاه

 .کردیم

پرازخون شد. زخمش  شیشونیپ یافتاد. چندبار سرش تکون خورد و بعد جلو نیزم یرو یوقت -

 هیکه تنش بود...  یخونش، با لباس آب یزخم همون نگهبان انداخت. قرمز ادیبدبود. من رو 

به  کردمیفکر م دم؟یچرا خودم رو مقصر د دونمیلحظه حس کرد اون شب دوباره تکرار شد. نم

 عقب برگشتم... 
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 فرستاده و ادامه داد: رونیرا ب نفسش

 

 ...کنهیم تمیاذ شیادآوریهنوزم  -

 گفتم: یتکان دادم و با لحن آرام سر

 .هیخوب ینشونه یاش حرف بزندرباره یتونیم نکهی. همدونمیم -

 دستم انداختم و گفتم: یرو یبه ساعت مچ ینگاه سپس،

 بمونم. گهید یقهیچند دق تونمیم ؟یبگ یهست که دوست داشته باش هم یا گهید زیچ -

 مکث پاسخ داد: یکم با

 بهم سربزن. چون... شتریآره هست! لطفا ب -

 کرد و دوباره گفت: جادیحرفش ا انیم یاوقفه

 .شهیدلم برات تنگ م -

ش خجالت داشت که بابت یرادیچه ا یاش انداختم. دل تنگسرخ شده یهابه گونه یاخنده

 د؟یکشیم

 .دمیکش یقیعم نفس

 .ستیبرات اصال خوب ن نیا یچشم یتو یلی! تو خمیتحمل کن دیبا -

 کرد. دییرا تکان داد و حرفم را تا سرش

 در را باز کرد و گفت: ی. پرستارمیشد، هردو از هم فاصله گرفت دهیکه به در کوب یادوتقه با

 هاشه!دکتر وقت قرص دیببخش -

 رفتم. رونیدادم و از اتاق برا تکان  سرم

... 

مرا از عذاب  توانستیبود. اما، نم یکاف نمیتسک یبرا یشرج ینمناک، عطر باران و هوا ابانیخ

 یراه چیکرده بود و من ه نهیمن وصله پ یدهایرا به ام اشیوجدانم آسوده کند. آن دختر زندگ

 .کردمینم داینجاتش پ یبرا

را  کی. صحبت با ارغوان در اتاق تارکردمیمع به اتاقم فرار مو از ج شدمیم حوصلهیب هاشب

 من! یمثل سابق نبود. حت زیچچیه گری. ددادمیم حیام ترجبه گذراندن وقت با خانواده
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 یبود. مشغول حرف زدن بودم که دو تقه به در اتاقم وارد شد. بالفاصله صدا میدوازه و ن ساعت

 آمد که گفت: ایمیک

 داداش؟ -

 پاسخ دادم: ایمیکردم و به ک یاز او خداحافظ رمیآنکه فرصت خواب را از ارغوان نگ یبرا

 بله؟ -

طرف  کیرنگش  یالَخت قهوه یرا باز کرد. سرش را از چهارچوب در وارد اتاق کرد. موها در

. اتاقم را نگاه انداخت و با دوختن ختیاش رشانه یرو گرش،یصورتش و سمت د یرو

 ت:به من، گف شیهاچشم

 تو؟ امیب ؟یبخواب یخواینم -

 تخت، کنارم گذاشتم و گفتم: یرا رو تلفنم

 ...ایب -

 کنار تخت بود. یستادهیخانه خاموش بود. تنها چراغ روشن اتاق من هم آباژور ا یهاچراغ

حرف زدن مردد بود که با  ی. سمت تخت آمد و کنارم نشست. برامیبود داریب ایمیمن و ک فقط

 :دیاز رفتارش متعجب. پس لب باز کرد و پرس دیهمحالت چشمانم ف

 ؟یزدیحرف م یبا ک -

 را باال انداختم. میابرو یتا کی

 کارت رو بگو! -

 کرد و گفت: زانیرا آو شیهافرستاد. لب رونیرا با شدت ب نفسش

 نمش،یبیکه م حیتفر یهاندارم بهش بگم. زنگ یچیو منم ه پرسهیاز خواهرش م ینسترن ه -

 ...نهیکر و ذکرش همهمه ف

 :دمیانداختم و پرس میزانو یرا خاراندم. سپس دستم را رو امیشانیرا باال انداختم و پ میابروها

 گـه؟یم یچ -

 را پشت گوشش فرستاد و گفت: شیباال پرت کرد. موها شانه

اصال قراره مرخص  گرده؟یبرم یک نتش؟یبب شهیطوره؟ مازت بپرسم حالش چه گهیهمش م -

 نگرانشه... یمامانشم کل گـهی؟ مبشه
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 :دمیپرس یکنجکاو با

 از باباش؟ گـه؟ینم یچیاز اوضاع خونه ه -

 گفت: یادهیفکر کرد. با لحن کش یکم

 از قبل بهتره... قبال همش استرس داشت. یلیخ یام... نه. ول -

 کرده بود. یحاج صادق روان دخترش را زخم یفکر فرو رفتم. رفتارها به

 :دیاره پرسدوب ایمیک

 بگم بهش؟ یچ -

 نگران نباشن. کنهیرو حل م یچبگو حالش خوبه و داداشم داره همه -

 حل ماجرا انجام داده بودم؟! یبرا ی! واقعا چه کاریدروغ بزرگ چه

 ادامه دادم: دوباره

 خودم.  زنمیباهاشون حرف م رمیروز که وقت کنم م هیاصال از طرف من بگو  -

 را درشت کرد و گفت:چشمانش  یخوشحال با

 ام؟یمنم ب شهیم ؟یجد -

 کرد. ینینشچپ، از حرفش عقبچپ ینگاه با

 رفتن از اتاق را... رونیب الیداشت اما خ یحرف نه

 گفتم: میبود رهیاز چند لحظه که به چشمان هم خ پس

 بخوابم! یدیاگر اجازه م -

 آمد و گفت: رونیاز فکر ب ،یجیگ با

 ها؟ آها... باشه... -

 !یگینم یول یبگ یخوایم زیچ هی -

 جواب داد: یکالفگ با

 .ستین التیخ نی... نگرانه انگار... تو هم که عهیجور هیهمش  هیچند وقت هیمامان  -

 ؟ینگران ک -

 را باال انداخت. اششانه

 ! شما چتون شده؟یباهاش حرف بزن. چند وقته حوصله مارو ندار کمیتو...  کنمیحس م -
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 او گرفتم و گفتم:را از  نگاهم

 .زنمی. باشه باهاش حرف مرمیدرگ کمیفقط  -

 کرد و گفت: یاخنده

 قربونت برم بداخالق! -

 از آنکه از اتاق خارج شود گفت: شیبلند شد و سمت در رفت. پ و

 ا؟یک -

 پاسخ دادم: دهیکش یکالفه و با لحن داشتم،یتخت بر م یکه ملحفه را از رو یدرحال

 بله؟ -

 به من کرد و گفت: زیآم طنتیش یاخنده

 فقط خواستم بگم حواسم بهت هستا! یچیه -

 ؟یچ -

 عروس شدن هست؟ ی! برازندههیشمارشو بده بدونم القل چجور آدم -

بود را سمتش  زیم یکه رو یو خودکار دمیرا در هم کش میهاکرد. اخم یزبانش دراز یبا چشمک و

 پرتاب کردم و گفتم:

 بچه پرو! -

 یکردم و سر یاافتاد. تک خنده نیزم یرا بست و خودکار به در برخورد کرد و رو سرعت در به

 تکان دادم.

 ور شدم.و درعمق افکارم غوطه دمیکش دراز

... 

 یغذا خور زیافتادم. در آشپزخانه پشت م ایمیک یهاحرف ادی شگاهیاز رفتنم به آسا شیپ صبح،

 .دینوشیم ینشسته بود و چا

 و گفتم: را صاف کردم میصدا

 هست؟ یمنم چا یبرا -

 گفت: زدیبر یچا میکه باذوق برخاست تا برا یدرحال مادر

 .ارمیبرات ب نیآره پسرم. بش -
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 نشستم. یصندل یرفتم و رو زیسمت م آهسته

 قرار داد. یاشهیش زیم یرا رو ییداغ چا وانیل مادر،

بلند  وانیل یکه از محتوا یبخارانداخته بودم و  نییسخت شده بود. سرم را پا میبا او برا صحبت

 :دیکه پرس کردمیرا نگاه م شدیم

 محل کار چطوره؟ ی. اوضاعت تویزنیحرف نم یلیخ هیچند وقت -

 ی. ابروهادادیتر نشان ماش را پر رنگلب نشانده بود خط خنده یکه رو یکردم. لبخند نگاهش

شد. به  یتر مکمرنگ و کمرنگاش بود، روز به روز افتاده یهاپلک یکه باال یشکل یهشت

 شده و گفتم: رهیمهربانش خ یهاچشم

 خوبه. یهمه چ -

 گفت. یلب خدا را شکر ریز

 گفتن حرفم جمع کردم. یرا برا توانم

 بهت بگم. یزیچ هی خواستمیم -

 بازگرداند. دیم یرا رو وانیو ل دیداغش را نوش یاز چا یاجرعه

 یهابه چشم دیبه صحت حرفم ببرد با یپ یبود. برا او در گردش یو چهره وانیل یرو نگاهم

 و همان کار را هم کردم. سپس گفتم: کردمینگاه م قمیمست

! طی... و شرانییایمیام! که شما و کبرام ثابته. خانواده زیهم که باشم. چندتا چ ایدن یمن هرجا -

ع چقدر بد باشه! پس هم نداره اوضا یتیبکشم. اهم رونیخودم رو از آب ب میلیمن خوب بلدم گ

 مکاره که ذهن طیبخاطر شرا امحوصلهیب ینیبیعوض نشده. اگر م یچیاصال نگران من نباش. ه

 .شهیدرست م یکرده. همه چ ریرو درگ

 پاسخ داد: بالفاصله

تورو نخورم. نگران تو  ی... غصهیمن یقربونت برم. تو صدسالت هم که بشه بازم بچه یاله -

 اشم؟ب ینباشم. نگران ک

به مادر  رهی. نگاهم خشدیگرم م ییچا یداغ قرار داده بودم، از گرما وانیکه دوطرف ل یدستان

اش را از او بدزدم. دوست حافظه توانستمی. کاش مرمیرا از او بگ ینگران توانستمیبود. کاش م

 داد.یب ممادر مرا عذا یهایکنم. دلواپس یخودم زندگ یداشتم از خاطر همه پاک شوم و فقط برا
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 دادم تا توانستم خانه را ترک کنم. نیدرون ناآرامش را تسک م،یهابا صحبت

به ناگاه توجهم را  نیماش کیبلند ضبط  یبردم. صدا رونیب نگیرا از پارک نیماش یروز وقت آن

 از او نداشتم...  یها بود خبرانداخت! مدت نیمع ادیجلب کرد و مرا 

 موش نخواهم کرد!گاه فرا چیرا ه یزییروز پا آن

 

 جبران کرد! یعمر یبرا قهیشده بود را همان چند دق یفراوان سپر یکه با کار و مشغله یصبح

 .دادیاز آنچه بود نشان م رتریزمان را پ زییپا رحمیگرفته و ب یبود اما هوا 4 ساعت

و  یشکردم. گو شیرها یچوب رخت یو رو دمیکش رونیرختکن رفتم. لباس فرم را از تنم ب به

که  رفتمیم نییراهرو را پا یهارفتم. پله رونیرا از داخل کمد برداشتم و از اتاق ب نمیماش چیسوئ

 یجزرد و نارن یهااز رنگ یفیباغ، ط یافتاد. فضا رونیکوچک روبه محوطه چشمم به ب یاز پنجره

 ی. حضور کسسطح باغ را پوشانده بودند ییهادرختان خشک و برگ انیرا به خود گرفته بود. م

 .نمیتر ببکردم تا واضح زیرا احساس کردم. چشمانم را ر

محوطه  یطور که گفته بودم وقتاز پرستاران درحال قدم زدن درباغ بود. همان یکیهمراه  ارغوان،

 .بردندیبه باغ م یهوا خور یخلوت بود اورا برا

 رفتم. نییهارا پاپله یباقارغوان بود گرفتم و  یتماشا یبرا یکه قاب یکوچک یاز پنجره چشم

 علتیب توانستی. او مکردینگاه م زدیبود و ارغوان را که در باغ قدم م ستادهیا یاگوشه پرستار،

 !کردمیم یبهانه تراش دیهم با دنشید یو اورا نگاه کند اما من برا ستدیبا ا جاکی

 .رمیاورا قرض بگ یچند لحظه جا شدیم کاش

 ـانیلرزه بر تن درخت عـر ،یببرد و با تکان زانیآو یهاا سمت برگخودش ر توانستیم باد

 برساند. انیرا به پا نیزم یبرگ برا یتا دل تنگ اندازدیب

 تر بودم!عاشق زییاز پا من

 را صاف کرده و گفتم: میپرستار رفتم. صدا سمت

 ؟ینیخانم ام -

 و بالفاصله گفتم: دیچرخ سمتم

 باال... گردونمیبر م گهید قهیرو چند دق ماری. من بیبر دیتونیشما م -
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 شده؟ یزیچرا دکتر؟ چ -

 تکان دادم و گفتم: یسر

 ...یبر یتونیتو اتاق شما م گردونمیزودتر آماده شدم. قبل رفتن برش م کمینه  -

 به آب بزنم. گداریهم ب کباری خواستمینداشت. م یتیاهم میاصرارم متعجب شد اما برا از

 دیدرخت بزرگ ب ریکه ز یمکتیرا سمت ارغوان برداشتم که آهسته سمت ن میهارفتنش، گام با

 .رفتیبود م

 .کردمیتبدارش را احساس م یرسوخ کرده بود. هوا یزییدر لرز آن روز پا یسکوت

 یهارا برگ مکتیبود. دور تا دور آن ن نیدورب دیکه خارج از د یمکتینشست. همان ن کتمین یرو

با آن باغ قطع شده  دهیرنگ پر یتنها مکتیارتباط آن ن ییوشانده بود. گوپ دیدرخت ب زانیآو

 بود.

 و گفتم: دمیبلندم، به سرعت به ارغوان رس یهاقدم با

 ؟یخوایمهمون نم -

 .دیکش یکوتاه غیو ج دیترس امیناگهان یخودش غرق شده بود از صدا یکه در حال و هوا او

 بش را بسنجد. سپس گفت:گذاشت تا طپش قل نهیسـ*ـ یرا رو دستش

 !انوشیک دمیترس -

 نشستم.  مکتین یزدم و درست کنارش رو یلبخند

 متعجب شد و گفت: امیخونسرد از

 باهم! ننیبیاالن مارو م ؟یشد وونهید -

 .دمیقرار دادم و سمتش چرخ مکتین یپشت یرا لبه آرنجم

 !نمتیمن دلم لک زده خوب بب ی. ولنهیبینم یکس -

... در وجود دمی. خنددیگز ریرا ز نشییلب پا ع،یبر لبش نشست اما سر ییبایو ز زیر یخنده

. دمیرسیکه پشت نگاه آرامش خفته بود. به او که م دمیدیم انوسیاق کیارغوان تالطم 

بزند. زبان، از  ادیعمق احساسم را فر توانستیبود که م میها. فقط چشمدیکشیته م میهاحرف

 آنکه ارغوان را دوست داشته باشم کوچک بود! یبرا ای. اصال، دندآمیبر نم قپس آن عش



 

 

316 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

باد  یرا با زوزه اشییطال یها. برگدیکشیبه رخم م اشیشانیهم مثل او پر زیی... پادیوز یباد

. رساندیارغوان را به مشامم م سوانیگ بیعطر س گر،ید یمیو با نس کردیجمع م میپا ریاز ز

 .دیکشیم شیو با پا پ زدیمبا دست پس  گرانه،لهیح

 .کردیو مرا مـسـ*ـت خود م آوردیارغوان را سمتم م یمشک سوانیمدام عصر گ انهیموذ م،ینس

 یهادرست مثل برگ خت،یریم رونیباد از شالش ب یهارنگش که با وزش یبلند مشک آبشار

 اتشان بود.در ذ یشانیجمعشان کرد. هردو، پر جاکی شدیبودند که نم زییافسونگر پا

را  فشینازک و لط یو تارها دمیکش یدوشش افتاده بود را دست یکه رو ش،یدسته از موها کی

 ام بردم.انگشتان مردانه ریز

 را فقط به حرکاتم دوخته بود. شیرایچشمان گ او،

 .دمیرا نفس کش شیموها بیرا سمت دستانم بردم و عطر س سرم

 رنگ شده بود. یاز باد سرد صورت شیهابند کردم. گونه شیمایس یرا رو نگاهم

 هارا دست باد سپردم.کاشتم و با رها کردنش، آن اشیمشک یموها ی..وسـ..ـه بر انتهابـ

 کردم و گفتم: ترلب

 ...یبدون خوامیارغوان، م -

 آورد؟یدوستت دارم نهفته بود که زبان را بند م یپشت جمله یسر چه

 ادامه دادم: دوباره

 من... -

 ؟یتو چ -

 بود. رهیصورتش به من خ یرو زیر یاکردم که با خنده نگاهش

 گفتنش شدم. الیخیفرستادم. ب رونیرا ب نفسم

 !یچیه -

 برداشته نشد. شیهااز لب خنده

 !نطوریمنم هم -

 بگذرم؟ نشستیکه مثل جان بر دلم م یگل انداخته، از آن لبخند یهااز آن گونه توانستمیم مگر



 

 

317 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

 نیترآن احساس هنوز هم مهم یشکل گرفته بود. فراتر از عشق بود. پاک ما انیکه م یاحساس

 من است! یقسم زندگ

 ... دیکشیآن روز تا ابد طول م کاش

*** 

عابران  یپا ریبرگ هارا ز ادیفر یصدا یکس یرحم بوده و هست. وقت یب شهیزمان، هم گذر

 د،ینشن

 برد. ادهایهارا از  ابانیخ سیخ یزمستان حافظه  د،یبه داد خزان باغ نرس یکس یوقت

فصل سرد مانده بود. تنها پرندگان بودند که وفادار به شاخه  یطوالن یفقط الهتاب شب ها گر،ید

 یخودخواه یفدا ز،ییزمستان را سرودند. دختر آشوب پا دنیرس یخشک درخت ماندند و ملود

اش را  یو بساط دل تنگنبود اما آمد  دنشیمنتظر رس چکس،یسرد زمستان شد. با آنکه ه یبانو

 پهن کرد...

 یرنگم رو یمشک یزمستان یرفتم. کفش ها یراهرو را باال م یزنان و پر اضطراب، پله ها نفس

 بگذارم. یبعد یپله  یشد تا پا رو یم دهیپله کوب

 نشانگر اوضاع آشفته ام بودند. یقرارم به خوب یب یدرهم قفل شده و چهره  یها ابرو

 یخودم را م ینفس زدن ها یگرفتم. فقط صدا شیها، راهرو را در پکردن پله  یاز ط پس

 کور و کر شده بودم. زهایچ یباق دنیو شن دنید ی. برادمیشن

 ینم یسع یآمد. حت یم رونیب فیاز زبان دکتر شر دیکه با یخواستم. جواب یجواب م کی فقط

 لرزانم را پنهان کنم. ینامرتب و چانه  یکردم، نفس ها

 .ستادمیضرب گشودم و در چهارچوب در ا کیکردم. در اتاق دکتر را با  یهرو را طسرعت را به

 یو گوش دیکش شیرا پ یبحث خداحافظ دنمیکه مشغول صحبت با تلفن بود، بالفاصله با رس او،

خشم  یزیاز هرچ شیکرد هم چنان خودش را خونسرد جلوه دهد ب یم یسع نکهیرا قطع کرد. ا

 .ختیانگ یمرابرم

 چرم بزرگش قرار داد. زیم یرا رو یگوش یتگآهس به

 درسته؟ -
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 ستادیا زشیاز زبان خودم بشنود. کنار م گرید کباریداد  یم حیدانست اما ترج یرا خوب م منظورم

 :دیو پرس

 درسته؟ یچ -

 !دیجنب ی. فقط لب ها ممیحرکت مانده بود یب

 ببرن! شیآزما یخوان ارغوان رو برا یکه م -

 یشلوار پارچه ا بیدستانش را داخل ج یچند گام جلو آمد. درحال یبه آرام. دیکش یقیعم نفس

 برد، گفت: یبزرگش فرو م

 .نیبش ایب -

 به خود گرفته بودم گفتم: یپرسش یکه چهره ا یدرحال

 ؟یتوکه درخواستش رو نداد -

 کرد. یگذاشته بود و فقط مرا تماشا م بیرا در ج شیکرد. هم چنان دست ها سکوت

 میمحسوس درصدا یشدم و بالرزش کشینداشت نزد یرمق میکه پاها یدرحال ت،یعصبان با

 :دمیدوباره پرس

 ؟یتو درخواستش رو داد -

 بلند، گفتم: یادیآتش خشم را در من روشن کرد. با فر سکوتش

 چرا؟ -

 را پشت در اتاق بکشاند. شگاهیتوانستم تمام آسا یآنقدر بلند بود که م میصدا

 پاسخ داد: یگریبم و بلند د یصدا دکتر با بالفاصله،

 !یداد یخودت رو به کشتن م یداشت -

 کردم که مرا پس زد، سمت در اتاق رفت و آن را بست.  یو مبهوت شدم. نگاهش م مات

کنم! از آن  رانیتمام آن اتاق را و تیبودم تا از شدت عصبان یانزدمن آمد. منتظر اشاره دوباره

 دیرا پر کرده بود. او چرا با واریطرف د کیکه  ییهاا و کتابهبزرگ مسخره تا قاب عکس زیم

 به قصد انتقام؟ کرد؟یم رانیمرا و یزندگ

 کردم. شانیرا پر شیتارها تیرنگم دست بردم و با عصبان یمشک یموها انیم کالفه
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شد. با  رهیزد و به چشمانم خ نهیچاقش را به سـ*ـ یها. دستدیکش رونیب شیهاییاز ج دست

 گفت: یردخونس

ام! خراب شده نیا سیکه رئ رفتیم ادتی دیروانپزشکم! نبا هیکه من  رفتیم ادتی دینبا -

 .ستیحواسم به شما دو نفر ن یکردیفکر م دینبا

 .شدیلحنش کاسته م یازخونسرد شدم،یم کیبه کلمات آخرش نزد هرچه

 بزنم. یحرف چیه توانستمیبند آمده بود. نم زبانم

 دامه داد:دوباره ا او،

 نی! چرا ایبود یچوبه دار! تو که آدم عاقل یپا کشونهیاون دختر داره تو هم با خودش م -

 ؟یکنیکارهارو م

 یرا مخف می. بغض صدافشردمیرا برهم م میهاکه ازحرص دندان یتکان دادم و درحال یسر

 کردم و گفتم:

 گردم!بر یوونگیکه با عقل اومد رو با د یتمام راه خوادیدلم م -

 کم پشت و کوتاهش را درهم کشاند و گفت: یابروها

 .رنشدهیبکش تا د رونیب هیقض نیاحمق نباش پسر! پات رو از ا -

ام را باال که انگشت اشاره یدرحال د،یرا عوض کردم و باتهد جانمینگاهش کردم. لحن ب ران،یح

 آورده بودم گفتم:

 ...یبگ یمن! اگر به کسنه  رونیب یبکش هیقض نیپات رو از ا دیتو با -

 ... مهارش کردم و ادامه دادم:فشاردیرا م میگلو بغض

همه انگشت  کنمیم ستیخودم رو ن ی! جورینیبیرو نم دیناه یچشما گهید یبگ یاگر به کس -

رو  دیناه یها. تو چشمدونمیرو خوب م نیو من ا یخوای. تو از من خودم رو نمدیبه دهن بمون

 ت رو جمع کن.. پس حواسیخوایم

 را ادامه دادم. میها. اما من بازهم حرفاحساسی. خونسرد و بکردینگاهم م فقط

 نکن! یالاقل مرد باش... نامرد ،یپدر که نبود -

شدم. از آن  رهیاز احساسش خ ی. به چشمان عاردادینامنظمم نشان از اضطرابم م یهانفس

 آمده و گفتم: نییپا دگریموضع تهد
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 ...رشیرغوانه! ازم نگمن ا دیناه -

 .کردیدشوار م میرا برا دنیبود نفس کش میکه در گلو یبغض

شدن در، در  دهیکوب یرفتم. صدا رونینگاه کردم و از اتاقش ب شیهابار آخر، به چشم یبرا

 .دیچیگوشم پ

به ذهنم  یکجا بروم... مشوش بودم از آنکه فکر دیبا دانستمیکردم. نم یراهرو را ط سردرگم

 .دیرسینم

توان  ف،یقدر دکتر شر کردم؟ینم ی. چرا کارشدیجدا م میهاارغوان داشت از دست یهادست

 بگذارم؟ هیآن عشق از جان ما ینداشتم تا برا

... تاب نداشتم در دیرسیبه گوش ارغوان م دیرا نداشتم. آن خبر نبا شگاهیماندن در آسا طاقت

 رفتم. رونیآن لحظات با او روبرو شوم. از ساختمان ب

 یآن باغ هم از زندگ یبود راپشت سر گذاشتم. حت یعار یکه از زندگ یسوت و کور یمحوطه

 دست شسته بود.

نشسته بود  نیزم یکه رو یبرف نازک یدیرنگ درختان، سف رهیت یکم رنگ و تنه یآب آسمان

 ...روحی. بشدیم دهیبود که د یتمام رنگ

 یدر پ یمحکم و پ یبودم که بالفاصله چند ضربه یبو عص شانیشدم. آنقدر پر نیماش سوار

 یدستم را رو ،یخودم منجر شد. از کالفگ یهاکه به درد دست یفرمان وارد کردم. ضربات یرو

 دادم. هیفرمان گذاشتم و سرم را به آن تک

 .کردیم اموانهید شهیهم ی. هراس از دست دادن ارغوان، برادادیمغزم، ترس جوالن م در

بودم  یکس نیبه او کمک کنم اما با آن اوضاع من اول توانستمیتا م کردمیم دایودم را پخ دیبا

 به کمک داشت. اجیکه احت

فرستادم. چشمانم  رونیدادم. نفسم را ب هیتک یصندل یفرمان برداشتم و به پشت یرا از رو سرم

را نشان  1۳:۳0 یافتاد که با نور سبز رنگ نیماش یتالیجیتر شده بود... چشمم به ساعت د

 .دادیم

بروم.  ایمیرا روشن کنم و به دنبال ک نیآن بود که ماش آمدیکه آن لحظه از من بر م یکار تنها

 .دیرسیبه ذهنم نم یراه چیبود که ه قتیهمان قدر دور از ذهن و نامرتبط... اما حق
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 را پشت سر گذاشتم تا دنبال خواهرم بروم. یزمستان یسرما زده یهاابانیخ

دلمرده به قلبم  ی. آن هواشدیحس م هاشهیاز بخار ش رونیب یروشن بود. سرما نیماش یبخار

 تمام وجودم را سرما زده بود. کردمی. احساس مکردینفوذ م

 یدرحال ا،یمیباز شدن در به خودم آمدم. ک یو صدا نیرا بسته بودم که با تکان ماش میهاچشم

 جلو نشست. یصندل کردیم تیهوا شکا یبود و از سرما دهیچیکه شال گردنش را دور صورتش پ

 .شدیسرد نم ینطوریزمستون ا چوقتی! چقدر سرده! هیوایوا -

 :دمینگاهش کردم و پرس تفاوتیب

 پس نسترن کو؟ -

 زد. دیرا د رونیبرد. بخارش را پاک کرد و ب شهیرا سمت ش دستش

 .ادیاوناهاش... داره م -

دست مرا  شانیهاکاسته شد. حرف نیماش ریدلگ یاز فضا یکم ایمیسوار شدن نسترن و ک با

 .دادیپرت شدن در افکار پوچ و مزاحم را به من نم یو اجازه گرفتیم

شود تا دوباره به راه  ادهی. منتظر بودم پستادمیا رفتینسترن م یکه به خانه یاکوچه کینزد

 به خودم آمدم. ایمیدست ک یکه با ضربه فتمیب

 پررنگش گفت: یباصدا

 نسترن با توئه! ؟ییکجا ایک -

 کردم و گفتم: یمتوجهش نشده بودم. عذرخواه اصال

 بله؟ -

 بود گفت: ستادهیشده بود و مقابل در ا ادهیپ نیکه از ماش یدرحال نسترن،

 تو؟ دیایب قهیچند دق شهی. منهیخواد شما رو بب گـهیمامانم چند روزه بهم م -

نسترن  زدمیشود. حدس م ادهیپ نیاز ماش ایمیگفتم. اجازه ندادم ک یاتکان دادم و باشه یسر

 .ندیبب ایمیشان را کاوضاع پدر و خانه خواستیدلش نم

 نشستم. یاستکان چا کی دنیبه قدر نوش یاقهیوارد خانه شدم به اصرار مادرش، چند دق یوقت

 گذاشت. میقرار داد و جلو یرا در نلبک ییچا نسترن،

 رفت. رونیاق باز ات سپس،
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 نشسته بود. میو روبه رو دهیپوش یرنگ رهیچادر ت مادرش،

 رفتن نسترن از اتاق گفت:  رونیاز ب بعد

 الیخ خوامیجبران کنم فقط م خوامی. االن هم نممیمدت چقدر به شما زحمت داد نیا دونمیم -

 خودم رو راحت کنم.

 ه بودم.نشست شیهاگوش و مودبانه منتظر تمام شدن حرف سراپا

 اش بود.سخت گذشته یداشت که نشان دهنده زندگ یاشکسته و افتاده یچهره

از  شتریمن ب یبهتره، هم گرفتار یطورنیا یچون... هم شما گفت نمیدخترم رو بب تونمینم -

 ارغوانم... یبرا زنهیروز دارم. خدا شاهده دلم پر م یکه تو هیو چهارساعت زمان ستیب

 داد:کرد و ادامه  بغض

 از بابتش راحته. المیخ ،یشما هست یول -

چادر برد و  ریاش را زبسته نهیسرش را باالآورد و به صورتم نگاه کرد. دستان الغر و پ سپس

 قرار داد. نیزم ی. آن را مقابلم رودیکش رونیرا ب یپارچه ا یسهیک

انجام داد.  شهینم یکارچیدور و زمونه بدون پول ه نیا یانقدر که ندونم تو یهستم ول ریمن پ -

فقط  رهیدار نم یباال یول رهیدار م یـناه سرش، پا گـیهستم که بدونم ب دهید ایانقدرهم دن

 ضرب المثله!

 اش را به من دوخت و گفت:خسته یهاچشم

داره.  اجیکه ازش خبر ندارم به پول احت ییهای. همه دوندگمیریبراش بگ لیالزم باشه وک دیشا -

 دخترم خرجش کنم. یبرا خوامیکه دارم. م هییطالها یهمه نایا

 شمرده و آهسته گفتم: یحرف آمدم و با لحن به

 اما حاج خانم... -

 نداد حرفم را ادامه دهم. دوباره گفت: اجازه

دخترا هست نه  نیسر ا ینه زور پدر باال گهیداره؟ حاال د یتو هم مثل پسر من چه فرق -

 خوامیبسه م گهیسالها سکوت کردم د نیا ینار خونه افتاده. هرچگوشته ک کهیت هی! اشهیسا

 خودم. یگردونم تو خونهبرش خوامی. مرمیطالق دختر بزرگم رو بگ

 ...میما االن فقط دلواپس ارغوان یهمه
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کارو براش  نیکه ا مهیکوتاهه... حق مادر شونیکیسه تا دختر دارم که دستم از کمک به  من

 بکنم.

 را هم نداشتم. سهیگرفتن آن ک یو رو اورمینه ب توانستمیبلش نمانده بود. نمدر مقا یحرف

دخترش را به او داده بودم اما  یآن مادر نگاه کردم. من قول نجات زندگ سیخ یهاچشم به

نگاه کردن به اورا نداشتم.  یبود...چشم از او گرفتم. رو ستادهیمرگ ا یدخترش در چندقدم

 دهن افتاد... سرد شد واز ییفنجان چا

ارغوان تکرار شود. خبرش  یهاشیمانده بود تا آزما یباق گریروز! فقط چهار روز منحوس د چهار

و  دمیدی. اضطراب و ترسش را از دور مکردمیامتناع م دنشیبود. از د دهیهم به گوشش رس

 چه بود. یعلت آن دور دانستی. او نمشدمیذره آب مذره

 زشیانگغم یها. نالهکردمیرا گوش م شیهاهیگر یو صدا ستادمیایپشت در اتاقش م یگاه

 ...کردیآن زمستان، به جانم نفوذ م یچون سرما

از من کمک  صدایب یو با صدا کردیچشمانش گذشت. از دور نگاهم م یروز کامل با تمنا دو

 .خواستیم

 .نمیرا با آن حال نباما ارغوان  رمیدو روز جان کندم! دوست داشتم مرگ را آغـ*ـوش بگ آن

 یهابه کارم نداشت. فقط زجر نگاه یبود. کار دهیپا پس کش میهادیهم بخاطر تهد فیشر یحت

 . شدیما سه نفر رد و بدل م انیپرمعنا بود که آن روزها م

 حبس کرده بودم. شگاهیاز صبح، خود را در اتاق آسا 

 !یدیردترس و ت چیهیرا به سر انجام رساندم. ب دیکه با یکار

 !یسیدستم بود نوشتم: ع یکه جلو یابرگه یرو

 توانستینم زیچچیرا گرفته بود و ه ممیرا به دستش بسپارم. تصم مانیکه قرار بود زندگ یفرد

 مرا از آن برگرداند.

 یرهیگرفته و ت یبرگه، ناگهان برق اتاقم رفت... هوا یبه نام رو رهیلحظات بود که خ درهمان

به  یشود. از پنجره نگاه کین دست به دست هم دادند تا همه جا خف و تارخارج از ساختما

 رونیرا ب زمیم یو رقصان برف درحال سقوط از آسمان بودند. کشو زیر یهاانداختم. دانه رونیب

 !شدیکه مادر ارغوان داده بود داشت کمک حالم م یا سهی. کدمیکش
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 پوش شده بود. دیجا سفرا تماشا کردم. همه رونیاتاقم ب یبلند شده و از پنجره زیپشت م از

کشاند. با رفتن برق، چند نفر از  رونی. مرا از اتاقم بدیکه از راهروها به گوشم رس ییسروصداها

 یو فضا دندیدویراهروها به هرسمت م انیسرشان گذاشته بودند. م یرا رو شگاهیآسا مارانیب

 .دیتابینم ینور طرف،چی. از هکردندیساختمان را مشوش م

 از نور بود. یشلوغ کامال عار یراهروها یفضا

بود  دهیوقتش رس کردم؟یم یوانگید یکم مارانیمثل آن ب دیچرا من نبا ،یآن عصر زمستان در

 با خبر سازم. ممیو اورا از تصم رمیدست ارغوان را بگ یو سردرگم شیبعد از دوروز تشو

... چشم به در اتاق ارغوان بود. سروصداها دیرسیا مو نه صدا به صد کردیکار م ینینه دورب گرید

 کشاند. رونیب اشییتنها یلهیاورا هم از پ

 رونیپس از ب انش،یاو سمت راست راهرو و اتاق من سمت چپ بود. با چندمتر فاصله م اتاق

 آمدن از اتاق چشمش بر من افتاد.

بود و متعجب مرا تماشا  ستادهیا حرکتیبلند سمت او رفتم که ب ییهاهم بالفاصله با گام من

 .کردیم

بامن  یها کشاندم. از همراهمچ دستش را گرفتم و سمت پله یحرف چیهیشدم. ب کشینزد یوقت

 و گفت: ستادهیزده ا رتیامتناع کرد. ح

 ؟یکنیم یدار کاریچ -

 شدن بود. دهیانداخت. دلواپس د یرا نگاه اطرافش

 را سمتش چرخاندم و گفتم: سرم

 ! نگران نباش...ایبفقط  -

سمت در  شگاهیآسا یهابا من که از پله واروانهینگفت و د یچیرنگ اعتماد داشت. ه سکوتش

. دستش، در دستم رفتیها با سرعت باال مناهماهنگمان از پله یهاهمراه شد. قدم دمیدویم

تا آنکه در  میبود هرود به نفس زدن افتاده دون،ی. از شتاب و دکشاندمیبود و اورا دنبال خود م

 زیتازه کردم و به ارغوان نگاه کردم. او ن ی. نفسستادمیبام اپشت یباال، پشت در فلز یبقهط

برف نشسته بر آن  یدیپشت بام، سف یمثل من نفس کم آورده بود که با باز کردن در زنگ زده

 برخورد کرد. مانیهابه چشم
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صورت اورا به  یبه پهنا یاام گرفتم و با خندهمردانه یهارا در دست فشیلط یهادست دوباره

 که آنجا نشسته بود دعوت کردم. یجشن برف دست نخورده و ناب

 بود گفتم: ستادهیو به ارغوان که هنوز آنجا ا دمیدو رونیب سمت

 ؟یایچرا نم -

 افتاده بود ابرو باال انداخت و گفت: شیهاکه خنده بر لب یدرحال

 ه؟یوونگید نیا -

 که به گوشش برسد گفتم: ییرا باال بردم واطرافم را نگاه کردم. دوباره، باصدا میهادست

 کجاست؟ نجایمگه ا -

را بلندتر  میهاگام شدیم ترکیو سمتم آمد. هرچه او نزد دیها دوبرف انیتک خنده کرد. سپس م 

 تا از او دور شوم. کردمیم

 

در آن بام  شدیوجودم النه کرده بود. م همانطور که غمش در کرد،یم تیبه من سرا شیهاخنده

 کرد... ییاحساس رها

 بود. مانیهاشکستن سکوت توسط خنده یصدا دیرسیکه به گوش م یزیچ تنها

 .بستیم نیرا آذ مانیها هر دورنگ یمشک یو تارها ختیریم مانیموها یبرف رو یهادانه

 ...چیه گریو د شدیم دهیو درخشش د یدیسف سراسر

 میرپایباشکوه ز یبا ارتفاع دپوش،ی. آن باغ بزرگ سفستادمیبام رفتم و آنجا اپشت یلبه سمت

 دیلغزیم انتهایکه از آسمان ب یبرف یآن تسلط داشتم. هر دانه یبود. و از آن باال به گوشه گوشه

 .شدیآن باغ وصل م یدیسف یتینها یبه ب

 بود. ستادهیا نییپارا چرخاندم. ارغوان را نگاه کردم که هنوز آن  سرم

 را سمتش دراز کرده و گفتم: دستم

 ...نجایا ایب -

هم قطع شده بود. فقط،  دی. شاشدینم دهیداخل ساختمان شن یاهویسکوت مطلق بود. ه جاهمه

 سوزناک زمستان بود. یمیوزش نس یصدا
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از سرما  مانیمن گذاشت. هردو یهاسردش را دراز کرد و در دست یهادست ارغوان

 سرخ شده بود. مانینیها و نوک بو گونه زدهخی مانیهادست

 فرستاد. شیهاهیو عطر خنک زمستان را به ر دیکش یقی. نفس عمستادیهم، لبه بلند بام ا او

 آرام مثل وجود پر آرامش برف گفت: یسرش را بازگرداند،با لحن آنکهیب

 نقطه. نیهم یبودم! درست تو نجایپارسال زمستون هم ا -

 گفتم: کردمیرا نگاه م اشیاتورینیم یمایکه س یشدم و درحال رهیو خا به

 یموهات و قرمز یپوست، مشک یدیهات سرخ بود. تو صورتت فقط سفاون موقع هم گونه -

 االن... نی. مثل همشدیم دهیهات دگونه و لب

 گفت: یزد و با مکث کوتاه یلبخند

کوتاه و ل*خت تو هم نشسته  ی.. برف تو موهاآره. ی. ولدمیدیمن از وجود تو فقط محبت م -

 بود.

 گفتم: یاتک خنده با

 خوبه که حواست بهم بوده! -

احساس کرد کل آن باغ در  شدی. از آن باال مدیکش یقیاز من گرفت و نفس عم ی. رودیخند

 دست ماست.

وقتش  فقط خواستم؟یچه م گریوجود ارغوان... د ،یابر یناب سقوط برف، سکوت هوا یلحظه

 رو خبردار کنم. شیبود تا او را از اتفاقات پ دهیرس

که  ییو موها خوردیتکان م اشیبلند و مشک یهاکه مژه یرخمینبودن. به ن دنیمقدمه چ اهل

 گفتم: مهابایبنشسته بود نگاه کردم و  شانیبرف رو

 ! میفرار کن دیبا -

 .دیدو رتینگاهش رنگ حشد و در  دهیچ شیهارا سمتم چرخاند. خنده از لب سرش

 

 آهسته گفت: یکه ماتش بـرده بود با لحن ینگاهم کرد. سپس درحال یاندک

 ؟یگیم یچ -

 تر از قبل گفتم:مصمم دوباره،
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 بخوان منتقلت کنن... نکهی! قبل از امیفرار کن دیبا -

 دوختم. دیاز او گرفتم و به باغ سپ یرو سپس

 دادم: ادامه

 .میچکار کن میریگیم میتصم . بعدشجانیآذربا میریم -

 کرد: میشک صدا با

 !انوشیک -

 ...ای میکن سکیر دیبا ای. میندار یمن فکرامو کردم ارغوان. راه -

 . نگران بود و حق داشت.کردینگاهم م چنانهم

 باز کرد و گفت: لب

 .یفتیدردسرب یبخاطر من تو خوامینم -

 آنقدر مصمم نبودم. یمیتصم چیدره اهگچی. هکردمیم یی. احساس رهادمیکش یقیعم نفس

 جواب گفتم: در

 .خوامیم ینطوری. خودم ایریبگ میمن تصم یبه جا یتونیتو نم -

 کیبار وارکیآن د یرا بستم. حفظ تعادلم رو میهارا ازهم باز کردم و چشم میهادست سپس

 .دادینشان از آرامش درونم م

 گفتم: افتادیصورتم م یسرد برف رو یهاکه دانه یبسته درحال یهاباهمان چشم-

 ؟ینباش! به من اعتماد دار یچینگران نباش ارغوان. نگران ه -

را  شیها. چشم باز کردم و نگاهش کردم که مثل من دستامدین ییگذشت و صدا چندلحظه

 را بسته بود. شیهاگشوده بود و چشم

 بازگشتم. یزدم و دوباره به حالت قبل یلبخند

 و پرواز... ی. حس سبکمیریباغ را درآغوش بگ میخواستیم ،ییگو

صورتم  یرقصان برف را رو یهاو دانه دیوزیکه باد م یدرحال میلحظه در همان حالت بود چند

 .کردیکوتاه عبور م یموها یالو از البه انداختیم
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روبه کم را تماشا کردم. برف درحال بارش بود و هوا کم رونی. از پنجره بدمیکش یقیعم نفس»

انداختم. از پنج گذشته  ینصب بود را نگاه میروکه روبه یبزرگ یواری. ساعت درفتیم یکیتار

 منتظرم بماند. یبرف یزودتر از من برسد و در هوا اسمنی دمیترسیبود. م

نشسته بود کنجکاوانه  میروروبه ،یصندل یکه رو یصحبتم افتاد باعث شد شخص انیکه م یمکث

 بپرسد:

 ست؟ین نطوری. امیشمارو به حرف گرفت یلی. خشهیم رتونیداره د نمکیفکر م -

 چشم از ساعت گرفتم و گفتم: یاتک سرفه با

 وقت هست. خب از کجا بگم؟ ینه! هنوز کمنه -

 آمد. یدختر یصدا

 از بهزاد! -

 لب گفتم: ریتکان دادم... و ز یسر

از  ی. اون قرار بود مارو قاچاقدمیدیرو م یسیو ع رفتمیم دیبا یآره بهزاد. بعد از اون روز برف -

 !یدرست رو انتخاب کن یبود محله ینبود. کاف یکار سخت ییآدما نیچن داکردنیمرز رد کنه. پ

 کرده بودم. دایاونجا رفته بودم و شمارش رو پ قبال

 :میگویو دوباره م فرستمیم رونیرا ب نفسم

گفت که  یرفتم و ارغوان با نگران شگاهیه آساب یاون شده بودم که فرداش، وقت ریخالصه درگ -

 «. شکم سمت بهزاد نرفت. خودش بود که جلو اومد... ی... حتکنهینم دایرو پ شیگوش

 میهاپشت دست دم،یشلوارم و لباس فرم سف بیبودم. هردو دستم داخل ج ستادهیکنار پنجره ا 

 چنان گرفته و خاموش بود.ن هم. دل آسماکردمیمحوطه را نگاه م یبرف یافتاده بود. منظره

 

قبلمان را  یزندگ چکدامیفردا نه من و نه ارغوان ه دانستمیآرامش درونم بودم. با آنکه م گرم

 بدهم. انیها پابه آن دلهره خواستمیداشتم. با تمام وجودم م نانیاما به خودم اطم میندار

 ی. حضور شخصکردمیرا تماشا م رونیبراهرو  یبودم و با آرامش، از پنجره ستادهیکه ا طورهمان

 .دمیرا کنارم احساس کردم. چشم چرخاندم و بهزاد را د
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بعد  یشد و کم رهیخود فرو برد. به رو به رو خ یاشلوار پارچه بیرا داخل ج شیهامن، دست مثل

 به حرف آمد. یخنث یبا لحن

 !خوانیم یچ یاز زندگ دوننیآدما هستن نم یسر هی ا؟یک یدونیم -

نگفتم و منتظر ماندم خودش منظورش را به  چیبود. ه یتعجم کاف یهمان جمله از حرفش برا تا

 من بفهماند.

داشتم  ی... باهات احساس راحتیتو مثل من کردمیتو، کارته. فکر م یزندگ کردمیمثال فکر م -

 ...یول

 حرفش انداخت و شمرده تر ادامه داد: انیم یمکث

 !یخوریگول م یدار ای! یخودت بست یکمر به نابود ای... تو نکهیمثل ا یول -

 برداشت کنم. یرا به شوخ شیهاحرف دادیاجازه نم اشی. لحن جدشدمیمنظورش نم متوجه

 :دمیکردم و پرس نگاهش

 ؟یگیم یدار یچ -

 نگاه کرد. میهابه چشم تیباقاطع

 !گمیم یدارم چ یدونیخوب م -

 زل زد و طلبکارانه گفت: میهابه چشم یمکث با یبودم که کم رهیبه او خ متعجب

 کردم! دایتو اتاق ارغوان پ یگوش هیامروز  -

 ی. به رودانستی. همان لحظه حدس زدم که تمام ماجرا را مستادیکردم و قلبم از طپش ا رتیح

 .اوردمیخودم ن

 :دمیپرس یفرستادم و با اخم کوچک نییدهانم را پا آب

 ن؟بهم دار یچه ربط نایخب؟ ا -

 کرد و پاسخ داد: یاخنده تک

 کردم. دایتورو توش پ یهاامی! پایک یدونینم یزینگو که چ -

 یزیفقط و فقط نگران ارغوان بودم. چ گاهمینه به جا کردم،یزد... نه به خودم فکر م خشکم

 !دیفهمیم دیرها کنم. بهزاد نبا یعدالتینمانده بود تا اورا از چنگ ب
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پر  یفضا گری. پشتم به پنجره شد و دستادمیمقابل بهزاد ا یکامال جد را تر کردم. میهالب

 .دمیدیرا نم یبرف یآرامش آن منظره

 ...یدونینم زهارویچ یلیبهزاد... تو... تو خ نیبب -

 لجاجت شانه باال انداخت. با

 !هیکاف دونمیکه م ییزایچ نیهم یول -

 گفتم: پرسشگرانه

 ؟یچ یبرا یکاف -

که از  خوادیهم اون دختر که م ،یجوابگو باش دیردن دروغ شما دوتا! هم تو بافاش ک یبرا -

 .ذارمیمن نم یقانون فرار کنه... ول

 ؟یریمارو بگ یکه جلو یهست یدلم گفتم: تو ک در

 گذشتمیاز غرورم م دیبا دیکند. شا تریکه اورا جر میبگو یزیچ دمیترسیسکوت کردم. م اما

 !وقت بخرم یتا فقط اندک

 شدم. رهیملتمس به او خ یفکر کردم. دوباره با نگاه یانداختم و کم نییرا پا سرم

 ...یبهم فرصت بد کمیالاقل بخاطر رفاقتمون  یبتون دیشا -

 تکان داد و گفت: یسر

شما باز بشه. اگر هم بهت گفتم  فیکث یپام به باز خوامی! من هم نممیباهم ندار یما رفاقت -

 ...ینکن یا! و کار احمقانهدونمیم ینبود که بدو نیا یبرا

 .دمیشمارو لو م شگاهیکه برم خونه، فردا صبح قبل اومدن به آسا امشب

 شدم. زارینگاهش کردم. درلحظه از او ب باحرص

 به او التماس کنم. با خشم نگاهش کرد و گفتم: خواستمینم گرید

 لعنت به تو! -

 رونیب شگاهیآنجارا را ترک کرد و از آسا یحرف چیهی. ببه خود گرفت یاروزمندانهیبهزاد، حالت پ 

 رفت.
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 آنکهیراهرو قدم زدم. سپس به سرعت سمت اتاق ارغوان رفتم. ب یرا کالفه کنار پنجره یمدت

 در بزنم، آن را باز کردم و داخل شدم.

 دادیم عبور شیموها یمشک یتارها انیتخت چهارزانو نشسته بود و شانه را از م یکه رو ارغوان

تخت  یسمتش رفتم. رو یبلند یها. در رابستم و با گامدیترس امینگاه کردم. با ورود ناگهان

 نشستم و با عجله گفتم:

دست لباس  هیامشب! ساعت دو به بعد آماده باش. برات  نی. هممیبر نجایزودتر از ا دیبا -

 ...نجایا زارمشیو تو کمد خودمه. م دمیخر

 :دیمتعجب پرس یبود. با لحن دهیسرعت کالمم ترس از

 شده؟ یزیچ -

 تکان دادم. یرا به نشانه منف سرم

 نه، فقط سفرمون جلو افتاده. -

را که  شیاز موها یاقرارگرفتم. دسته اشیمشک یهاشدم و مقابل چشم کشینزد یکم سپس

 بودم، پشت گوشش فرستاده و گفتم: دهیتا آن روز بدون مزاحمت شال ند

 .میریم نجایا باهم از انگران نباش. م -

 تنها گذاشتم. رتشیاتاق را ترک کردم و ارغوان را با حجم ح یاز آن آنجا نماندم. با لبخند شتریب

. با اضافه کردن شدیکار زودتر از موعد نم عیبه انجام سر یتماس گرفتم. راض یسیع با

 کردم. اشیمزد راضدست

بود که خسته از کار  یشب نینه را بازگشتم. آخرتا خا شگاهیآسا ریبار مس نیآخر یشب، برا آن

 ...شدیم ایمیبا مادر و ک دارمید نیآخر دیشا ی. حتچرخاندمیداخل قفل در م دیکل

مادر را ضبط کردم. آن شب را درکنارشان  یهاگوش کردم. خنده ایمیک یشب خوب به صدا آن

 !نخواهد بود ایک گریروحشان خبردار شود، فردا د آنکهیبودم ب

که قدمتش، فقط  یادل بکنم. از گذشته زیچاز همه خواستمی. مرفتمیسرنوشت خودم م یپ دیبا

 !دادیکفاف بزرگ شدن روحم را نم گریکه د ییهایچندماه بود. از روزمرگ

 چون جان ارغوان درخطر بود. رفتمیم دیبا من
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 یرفتم و رو ایمیبه اتاق کبه تن کردم.  دیجد یهاگرفتم. لباس یدوش شان،دنیپس از خواب شب

 مادر را نگاه کردم. ریدل س کیبـ..وسـ..ـه کاشتم.  اشیشانیپ

 یامیشرمنده بودم اما پ میرودر رو با آنها صحبت کنم و علت رفتنم را بگو توانستمیآنکه نم از

 امن ساکن شدم آن را بدستش برسانم. ییآماده کرده بود که هروقت درجا ایمیک یبرا

از آنچه  راندمیم شگاهیسمت آسا زدند،یستارگان سوسو م یشب، وقت یکیدر تارکه  یهنگام

 کرده بود.  هیچون ارغوان به من تک آوردمیتاب م دیبود نگران بودم. اما با میرو شیپ

 یقرار دادم. صدا یبرف ینیزم یرا رو میشده و پا ادهیپ نیشب بود. از ماش یاهیغرق درس شهر،

و دلنواز بود، تا  فیلط یبال زدن سنجاقک ینخورده که مثل صدا له شدن برف سفت و دست

 کرد. امیهمراه شگاهیآسا

 

 دیگرم و نرم آن بود که چراغ روشنش با یکه تنها تفاوتش با خانه ماندیم یمثل اتاقک ،ینگهبان

 فرو رفته بود. یخبری. اگرنه نگهبانش درخواب بزدیسوسو م یاهیتا صبح در دل س

مانده بود که سرما را به  نیزم یرنگش رو دیسف یطع شده بود. فقط پارچهبرف ق بارش

 آمدینرم فرود م یهابرف یرنگم، رو یو مشک ینیپوت یها. بوتکردیم قیتزر نیآغـ*ـوش زم

نشسته  شانیکه با برف رو یها از حجم سوگ. هوا سرد بود. درخترفتیو سمت ساختمان م

در آرامش مطلق بود اما آن سکوت امکان داشت هرلحظه  زیچه همه. با آنکندبود، سرخم کرده بود

 ...ایمن  یهاگام یشاخه، با صدا یرو یهابرف زشیشکسته شود. با ر

. کاپشن به تنم دمیرا باال کش امیکاپشن چرم مشک پیز دم،یکنار در ساختمان که رس درست

 .شد دهیشن یزیر یوارد ساختمان شوم که صدا خواستمی. مدیچسب

 !انوش؟ی! کانوشیک -

و  دهیکرده بودم را پوش هیته شیکه برا ییهاخوردم و اطرافم را نگاه کردم. ارغوان، لباس جا

 ریغ یاورا با لباس گاهچیآمد. ه رونیب واریاز پشت د دنم،یکرده بود. با د یخودش را مخف یکنج

 بودم. دهیند شگاهیآسا یگشاد و رنگ رو رفته یهااز لباس

 .کردمینگاه م شیپا ریبرف را ز یها. درخشش دانهدیدو سمتم

 به تن داشت. یکوتاه یساده و مشک یمن و پالتو نیمثل پوت یگرم نیپوت
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را  میصدا کردمیم یکه سع یانداختم و با لحن یهول شدم. اطراف را نگاه د،یبه من رس یوقت

 کنترل کنم گفتم:

 ؟یکنیچکار م نجایتو ا -

 ییباسرعت باال کرد،یم جادیا شیهاکنار لب یمش، درآن سرما، بخارگر یهاکه نفس یدرحال

 و گفت: دیکلمات را پشت هم چ

. ستین نایحواسش به دورب یاز باال راحت باشه. کس التی. خرونیاز اتاق زدم ب یمکیقا -

 .رونیاومدم ب عیبود رفت دراز بکشه. منم سر فتشیکه ش یپرستار

پشت سر گذاشتن آن  یبرا زیچلـ*ـذت بردم. پس همه اهشگیفرار از آسا یذکاوتش برا از

 پرماتم در آن زمستان سرد آماده بود. شگاهیآسا

همان شب  قیکه به عم شیهاارغوان را در دست گرفتم و محکم آن را فشردم. به چشم دست

 شدم و گفتم: رهیبود خ یبرف

 ؟یاآماده -

. بستیو در هوا نقش م خاستیماز دهانش بر یسرد بخار یدرهوا شیهانفس زدن بخاطر

 ...میدیدو شگاهیآسا یسرش را به نشانه مثبت تکان داد و هردو سمت در خروج

 یدرهم گره خورده بود. دو مشک مانیها... دستکردیبرخورد م نیزم یرو مانیمشک یهابوت

ها شدن، ر یو برا میپرواز را در سرمان انداخت یسودا یآن شب برف یرگونیکه درق میبود یپوش

 . میدیپشت سر گذاشتن تمام آنچه تا آن شب مارا آزرده بود دو یبرا

مان زمستان به پوست ی. خنکامیزدینفس منفس ادیز دنیهردو از دو م،یشد نیسوار ماش یوقت

 خورده بود و آن را از سرما سرخ کرده بود.

 .کردینم دمانیتهد یخطر چیه یینقش بسته و گو مانیهالب یرو لبخند

و به سرعت با  میگرم کرد اشیبخار یرا جلو مانزدهخی یهادست ن،یروشن کردن ماش اب

 ابانیبا کف خ نیماش کیالست دنیزوزه کش ی. صدامیپدال گاز از آنجا دور شد یفشردن پا رو

 انداز شد. نیدر فضا طن یبود که در آن شب برف ییتنها صدا

 دنیاز رس شیبود! خواست پ یسیه صدا در آمد. عکه تلفن همراهم ب میدر راه بود یاقهیدق چند

. میرا رها کرد نیدر شهر ماش ییرا جا نی. قبول کردم. ماشمیرا عوض کن ماننیبه محل قرار ماش
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 یبرساند. اضطراب وجود هردو یسیبود تا مارا به ع ستادهیآنجا منتظرمان ا یزرد رنگ یتاکس

. مرد، شدیازهم جدا نم مانیهادست یاظه. لحمیعقب سوار شد یفرا گرفته بود. صندل ارام

 بزند به راه افتاد. یحرف چیه آنکهیب

 ام گذاشت و آهسته گفت:شانه یسرش را رو ارغوان

 .نمیبار مامان و خواهرام رو بب نیدوست داشتم قبل رفتن، واسه آخر -

 گفتم: یاگرفته یافتادم و مادر افتادم. باصدا ایمیک ادیفرستاده و به  رونیرا ب نفسم

اوناهم مثل ما به دردسر  میگفتیهامون مبگذره... اگر به خانواده ییزایچ هیاز  دیوقتا آدم با یبعص -

 .فتادنیم

 :دینگاهم کرد و پرس سشیام برداشت و با چشمان خشانه یرا از رو سرش

 مشون؟ینیبیبه نظرت دوباره م -

 طیشرا میدانستینکرد. هردو م یصرارنداشتم و اوهم ا شیبرا یماند... پاسخ جوابیب سوالش

 بود. میوخ

 مارا به خواب برد. کیتار یدرجاده نیماش یهاتکان

 .میشد داریراننده ب یکه با صدا میبه خواب رفت میکه کنار هم نشسته بود طورهمان

 :گفتیو مبهوت راننده را نگاه کردم که م جیام برداشت. من، گسرش را از شانه ارغوان

 .دیبر ادهیپ دیبه بعد رو با جانیاز ا -

. دست ارغوان را کردمیرا احساس م ایاما رطوبت در دمیدینم یزیبود. چ شیگرگ و م هوا

 .میآن راننده سمت ساحل به راه افتاد یهامحکم در دست گرفتم و طبق گفته

تاسرراه سبز. سر یهاخزه مانیپا ریبزرگ بود و ز یهاپر از درخت م،یکردیم یط دیکه با یراه

که راکفش را  یاز گل رینمانده بود به غ امیمشک یهااز واکس بوت یزیچ بایتماما ِگل بود و تقر

 پوشانده بود.

 داشت،یها قدم بر مگل انیسر انداخته و هراسان از م یرا رو شیکه کاله پالتو یدرحال ارغوان،

گم کند. مشغول راه رفتن،  کیمبادا در آن جنگل تار دیترسیرا سفت گرفته بود. م میهادست

باعث شد من هم که دست به دست او  ریمس بیخورد، ش زیارغوان ل یپا زیل نیآن زم یناگاه رو

 .ندازمیترس به جان ارغوان ب یآخ بلند یو باصدا فتمیب نیزم یرو دمبو
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برخاست و هراسان سمتم آمد و  نیزم یشده بود از رو یگل شیهاکه تمام لباس یدرحال او

 :دیپرس دهیبرهدیبر

 

 ؟یخوب انوشیک انوش؟یک -

 کنم گفتم: رونیآنکه ترس را از جان ارغوان ب برا

 خوبم. نگران نباش. -

 شده و خون، تمام دستم را پوشانده بود. یزخم دایکرده و شد ریگ یدستم به تکه چوب اما

دست  اطیبا احتزانو زد و  نیزم یسرش بود را برداشت. رو یکه رو یبالفاصله، شال مشک ارغوان

اش، به صورت شده یها سرتاسر گِل. به لباسکردمیرا با آن بست. تمام مدت نگاهش م امیزخم

که به پارچه زد، به خودم  یبود. با گره ختهیکه دور دستانش ر یاآشفته یسرخ از سرما و موها

 .آمدم

 سر انداخت و گفت: یرا رو شیکاله پالتو او

 م؟یبر -

 یگل میهانداشت. تمام لباس یتیاز ارغوان نداشتم اما اهم یشدم. دست کمبلند  نیزم یرو از

 .میبه راه افتاد یشتریرا گرفتم و باسرعت ب شیهاشده بود. دوباره دست

از طراوتشان  یها از آنها ربوده شده و خبرخفته بود. روح درخت اشیدرخواب زمستان جنگل

 یدوراه کیساعت راه رفتن به  کیتان...پس از زمستان بود و زمس کرد،ینبود. تا چشم کار م

خورد که  یسیهمان لحظه چشممان به ع میبود دیکردن راه ناام دایکه از پ ی. درحالمیدیرس

 .دیکشیدرخت نشسته بود و انتظارمان را م کی تپش یاگوشه

 بم و زمختش گفت: یرا خاموش کرد و با صدا گارشی. سمیرفت سمتش

 .رفتمیداشتم م گهی! دنیچقدر لفتش داد -

 :دیبه دستم انداخت و پرس ینگاه

 تو چت شده؟ -

 پاسخ دادم: یتیاهمیب با

 م؟یراه دار گهی. چقدر دستین یزیچ -
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که پشت درخت  یزد و با کمک آن بلند شد. درحال نیکه دستش بود را زم یشکار یاسلحه

 گفت: کردیاطراف را تماشا م اطیو با احت رفتیم یگرید

 .میصبر کن دی. بادیاستراحت کن یتچندساع -

 را نشان داد و گفت: ییخاردارها میاش را دراز کرد و سانگشت اشاره سپس،

 عوض بشه. دینگهبان با فتیش دیکارتون نداره. فقط با یکس دیاونجا مرزه! از اونجا رد بش -

 :دمیپرس باتعجب،

 م؟یفرار کن دیتو همون چند لحظه با -

 کرد و گفت: یاخنده تک

 !شناسهیمارو م ینترس! نگهبان بعد -

 هم کم حرف بود. یسیندادم. ع یزد. پاسخ هیکنارم نشست و به درخت تک ارغوان

 را بشنوم. ییایو مرغان در ایدر یصدا توانستمی. مرفتیم ییآهسته داشت روبه روشنا هوا

 مضطرب انداختم و گفتم: یهابه چشم ینگاه

 ...کهیهم نزد یلی. خاستی... سمت راستمون درهییایمرغ در یارغوان؟ صدا یشنویم -

 لرزان پاسخ داد: ییبا صدا بالفاصله

 .ترسمیم یلی! خانوشینگرانم ک -

 فرستادم. رونیرا ب نفسم

 ؟یازچ -

 ...گذرهیم یااز هر لحظه -

 از چشمش را پوشانده بود. یمین ش،یموها

 خالصه شده بود. شیهاآسمان در چشم ییکردم. گو نگاهش

 من کنارتم... -

 فرستاد. رونینفسش را ب دهیبردهیبر

 گفتم: یاآنکه اورا از آن اضطراب جدا کنم با خنده یبرا

 دم؟یبار اول من تورو کجا د ؟یدونیم -

 فکر کرد و گفت: یکم
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 .گهید شگاهیآسا یخب... تو -

 تکان دادم. یرا به نشانه منف سرم

بودم که تورو منتقل  یمارستانیهمون ب یتو یاتفاق یتصادف کرده بود ی! وقتمارستانیب یتو -

 کردن.

 را بغـ*ـل زد. دوباره گفتم: شیزانوها

 ؟یتو هست؟ چ یچشما یتو یازت چشم بردارم. درست مثل االن. چ تونستمیهمون روزم نم -

 بود، با بغض گفت: رهیخ میهاو به چشم گذاشتیزانو م یکه سرش را رو یدرحال

 و عاشق نشد؟  دیهمه محبت رو د نیا شهیعشق! مگه م -

 گفتم: یبالبخند سوخت،یو م کردیکه دستم گزگز م یدرحال

 

 ! عشق تو خون توئه...یاومد ایتوعاشق به دن -

 ...دیرا د ایدر شد،یروشن شده بود. م یزانو برداشت. هوا کم یکرد. سرش را از رو یاخنده

 انداخت و گفت: ایدر یبه آب ینگاه ارغوان

 خواست ببره. رها... آزاد... ی... موج من رو هر طرفایدر یشکسته باشم تو قیقا هیت دارم دوس -

 :دمیپرس باتعجب

 حاال چرا شکسته؟ -

 ادامه دادم: یاتک خنده وبا

 داره؟ یرادیسالمه چه ا قیمگه قا -

 .دهیفرا رس یی. زمان جدامیبود دهیفهم مانی. انگار هردودیچکیاز نگاهش م بغض

 رد و گفت:ک نگاهم

 برگردم... نکهیغرق بشم تا ا دمیم حیبه ساحل برسم! ترج چوقتیه خوامیچون نم -

 کنم... ریاز آن دلگ شیارغوان را ب خواستمی. نمختمیرامهار کردم و افسار به گردنش آو بغضم

 نشست: میهاکلمه بر لب کی تنها

 دوستت دارم! -
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را گرفته. دوست دارم  میکه بغض گلو یدرحال کنم فیماجرا را تعر یبا خونسرد کنمیم یسع »

 .گذردیهم از قرارمان م یاقهیمنتظرمن است. چند دق اسمنیبرسد.  انیبه پا داریهرچه زودتر د

که کنارم بود سرد شده بود و از دهن افتاده  یا. قهوهبرمیجوگندمم فرو م یموها انیم یدست

 است.

 انداختم. ینگاه تیجمع به

 ام شده بود گفت:قصه که غرق در یدختر

 انیاز زبون خودتون اون پا میواقعا دوست دار ؟یدیجناب ام دیکنینم فیرو تعر شیبق -

 .میکننده رو بشنوشوکه

شدن  یروبه طوفان رونیب یبرف یگرم بود اما هوا یبه ساعت انداختم. کتاب فروش ینگاه

 .رفتیم

 

 گفتم: دانهیرا صاف کردم و ناام میصدا

شده  رمیکم د هیجمالت آخرش گفت. راستش، من  یشد که ارغوان تو یطورمونه زیچهمه -

 و...

 و گفت: دیحرفم پر انیجسورانه م دخترک،

 ... لطفا!یدیجناب ام -

 ییخودنما یمشک یچتر یموها رینداشت. چشم هاب درشتش ز شتریهفده سال ب ای شانزده

 انداخته بود. رونیدوطرف سرش بش را از بافته شده یسرکرده و موها یشال بلند کردیم

 شد و باعجله گفت: ترکینزد

 شما و ارغوان رو حفظم. یهاالوگید یبار خوندمش. همهده کیمن عاشق رمان شمام نزد -

توش.. که  نمیبیم ی. من چندتا زندگستیهم ن یزندگ هی! ستیرمان ن هیقلمتون فقط  د،ینیبب

که قتل  یدختر یداشت درباره المیاز فام یکی یبرام! حت رهیگیرنگ م یهمش کامال واقع

 هیصرفا  نیارغوان! پس ا نیناخوداگاه تو جمع گفتم عه ع کردم،یکرده بود صحبت م رعمدیغ

 یزندگ یبا چندتا کلمه نیکه تونست نیدار یهست... و مطمئنا شما قلب بزرگ یزندگ. ستیکلمه ن

 .دیو بهشون روح بدم یخلق کن
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که با آن شور و شوق در جشن  کردمیبر لب آن نوجوان را نگاه م یلبخندچشمان گرد شده و  با

 نشسته بود. میهاحرف یکتابم شرکت کرده بود و تا آن ساعت پا میامضا

 رمیتشکر کردم. با آنکه د شیهابر لب نشاندم از حرف ی. لبخندرمیبگ اشدهیناد توانستمینم

. دندیکه صبح شد و مامورها سر رس یدرست از وقتداستان را بازگو کردم.  یشده بود اما ادامه

 «. بهزاد کار خودش را کرده بود!

چنان دچار . آندیدویما م یجلوتر از هردو یسی. عمیدیهرسه از جاپر میدیپا که شن یصدا

شده بود  ختهیآم مانیهاقلب یهابا طپش مانیهاقدم یکه صدا م،یو اضطراب شده بود شیتشو

 :آمدیلحظه مکه هر چند  ییو صدا

 

 !ستیا -

. میپنهان کرد یاز آنکه به ما برسند خودمان را پشت تکه سنگ بزرگ شیفاصله داشتند. پ ازما

 تنها چند قدم تا مرز فاصله بود. لعنت به بهزاد!

 .میکردیرا نگاه م گریآلوده به اشک همد یها. من و ارغوان، فقط چشممیافتاد ریگ

تا  دیلرزیبه سرش بزند... تمام وجودم م یفکر دمیترسیدم. مرا گرفته بو شیهادست محکم

آهسته شروع کرد به باز کردن آهسته شیهاتلخ، نشسته برلب یآنکه ارغوان با لبخند

 از دور دستش. میهاانگشت

 شده بود و با بغض گفتم: ریسراز میهابه او نگاه کردم. اشک از چشم ناباورانه

 نه ارغوان...نه! -

 .دیلغزیاش مگونه یشور مزاحم، رو یهاو اشک زدیبود. او لبخند م ستادهیان ازم ییگو

 :گفتیرا رها کند م شیهاتا دست کردیکه قفل دستان مرا باز م یلرزانش درحال یصدا باهمان

 ...انوشیدوستت دارم ک یلیخ -

 را از دستش پس زد و دوباره ادامه داد: میهااز انگشت یکی

 ...ی... ولیساز هرک شتریب -

 .میبود دهیرس انیاز دستمان ساخته نبود. به پا ختنیجز اشک ر ی... اصال کاردادیامانم نم هیگر

 انداز شد: نیطن میهامملو از بغض ارغوان دوباره در گوش یصدا
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 ام...شکسته قی... من همون قایول -

 .کردمینگاهش م رتیحکرده بودم و با هی. من فقط به آن تخته سنگ تکدیاش چکاز گونه اشک

 به ساحل برگرده... نکهیغرق بشه تا ا دهیم حیکه ترج یقیقا -

توانسته بود دستش را از دستانم رها کند. اما من، آدم دل کندن نبودم.  شیهاحرف انیباپا

 اورا گرفتم. شیتر از پلجوجانه دستش را چنگ زدم و محکم

 بود... ییل جداشدنشان. لرز به تنمان افتاد. فص کینزد یباصدا

 .نمیرا بب شانشیپر سوانیگ ش،یبایز یمشک یهادوباره چشم شدیالاقل فرصت م کاش

 شد. دهیکه شن یاجمله نیبا آخر اما

 گفت: رلبیز

 دوستت دارم!-

 .دیدو ایدستم را پس زد و سمت در و

 .دادیدارم. بغض آن اجازه را نمبزنم و اورا از حرکت نگه ادیفر توانستمینم

 .رفتمیدرست آن بود که همراهش م کار

 دهی. هنوز نفهمختیریقلبم فرو م داشتیکه برم یافتاد. هرقدم نیزم یرو امیخال یهادست

 .شدیبرسرم نازل م ییبود چه بال

 ...وستیپ ایدر یرفتنش را نگاه کردم. تا آنگاه که به آب دادیکه اشک مجال م ییتاجا

 ناباورانه و گنگ... همانقدر

 :گفتیم تیکه باعصبان دمیشنیم یرا به سخت یسیع یصدا

 ...میفرار کن دیبا دنیبلند شو... بلندشو تا نرس -

 :یو او هم با جمله شدیاز من بلند نم ییصدا

 ...هایخاک بر سر احمقتون کنم! لعنت -

 بلند شد و رفت... شیجا از

 نبود ارغوان را نجات دهد؟ چکسیه

 فرو رفته بودم. بیعج یو من در بهت ردخویسر م میاز گونه ها اشک
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کنم. اما تا بلندشدم  یهمراه ایاورا تا دل در خواستمیو م آمدمیم رونیداشتم از آن شک ب تازه

 افتادم. نیزم یبعدش، رو یبردارم، چند لحظه یو خواستم قدم

به  من انداخته بود و از پشت یتمام توانش را رو یخورده افتاد. کس سیخاک خ یرو سرم،

 .بستیو سخت م یفلز یدست بند میهادست

 بود... رهیخ ایدر کرانیچنان نگاهم به بهم من،

 شده بود. سیخ شانیهاجمع چشم انیم ینفر چند»

 به آنها گفتم: کردمیرا صاف م میکه صدا یدرحال

 رد.غرق ک ایدر یخوب خودش رو تو آب یآسمون پرواز کنه... ول یاون نتونست تو آب نکهیبا ا -

حلقه زده  شیهاکه اشک در چشم یداشت، درحال ییبایدرشت و ز یکه چشم ها یدخترک همان

 بود گفت:

 بود! رینظیب -

 :میگویم یو با خونسرد کشمیم یقیعم نفس

 یادیز یها شده بود. حواشاول روزنامه تریخبر ت نیها ا. تا مدتدیدونیرو همتون م اشهیبق -

. چون جسدش، هرگز به ساحل برنگشت... من، کردیو قبول نممرگ ارغوان ر چکسیداشت. ه

 ده سال به زندان افتادم. 

 نیکه بخاطرش مع یبهزاد بود! کس نشیدادن ارغوان نبود. بزرگتر یاشتباه من فرار نیبزرگتر

 رو فراموش کردم.

اوت با متف ی! مابه آدمارهیگیکه هم نظر با توئه دستت رو نم یاون شهیبود. هم یبزرگ اشتباه

 .میبش داریبه ما تشر بزنن تا ب یکه گاه میدار ازیخودمون ن

 شیگرفت. خودش رو به آب و آت لی. برام وکدیبود که به دادم رس نیمع میلحظات سخت زندگ تو

 که در حقم انجام داد رو جبران کنم. ییکارا تونمینم چوقتیزد. ه

 خواستیکه م یزیارغوان هم به چ :کردمیفکر م نیبه ا شهیزندان بودم. هم یکه تو یمدت

 !دیرس

رو درک کنم. تمام  فیاونجا بود که تونستم دکتر شر دیبود. شا یاز دست دادنش شک بزرگ زجر

 .کردمیو به لبخندهاش فکر م نشستمیم کیکنج تار هیها اون سال
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ودم و که خ زدیم بیآس میانقدر به زندگ یاز ده سال که آزاد شدم. هنوز هم حجم حواش بعد

اونجا بمونم و نه  تونستمیبرم. نه م رانیگرفتم از ا می. تصمرنجوندیخانوادم رو به شدت م

برگردم. همونجا بود که بعدازسالها شروع کردم به نوشتن رمان تا همه رو باخودم  تونستمیم

جا همه ادش،یاسمش،  ینبود ول یارغوان گهی. ددادمیم انیپا هاهیبه حاش دیهمراه کنم. با

 ...دیکشیپرم

 تر گفتم:آرام ییمکث کرده. سرم را خم کردم و باصدا یکم

 آشنا شدم و باهاش ازدواج کردم. اسمنیو همونجا بود که با  -

 را امضا کنم. زیم یرو یهاتا کتاب دمیکش رونیکتم ب بیرا از ج سمیخودنو سپس،

 :دیه گوشم رسب ییکار بودم.صداخم شده بودم و مشغول آن زیم یکه رو یدرحال

رمان سال شد؟ بخاطر رمانتون بود  نیپرطرفدارتر رانیرمانتون تو ا یوقت نیداشت یچه حس -

 ن؟یکه برگشت

 سرم را بلند کنم گفتم: آنکهیکتاب نشاندم و ب نیآخر یرا پا میامضا

 .گشتمیبرم دیبودن با نجایام اعالوه بر رمان، خانواده -

 یرسا و لحن یی. باصداستادیبلند شد و ا یصندل ید از روکه در جمع بو ،یخبرنگار پسرجوان

 جسورانه گفت:

 یرییتغ چیارغوان سرانجامش همون شد... ه ی. ولدیشد یکار زندان نیشما ده سال بخاطر ا -

 د؟یستین مونینکرد. پش

 پاسخ دادم: کردمیبلندم را تن م یمشک یو پالتو خاستمیبرم یصندل یکه از رو یدرحال

 متفاوته! یلیخ نمیبیکه من م یزیبا چ ندیبیشما م که یزیچ -

 !ستیچ قتیحق دانستمی. فقط من مآوردیهم در م دیو نبا اوردیاز حرفم درن سر

 نگفت. یزینشست و چ یصندل یرو دوباره

 پاسخیهنوز سواالتشان ب یاو عده آمدندینزدمن م یخداحافظ یبرا یاشلوغ شده بود. عده جمع

 .دیکشیانتظارم را م اسمنیرفتم. حتما  یم رونیب یاز کتابفروش عتریسر دیمانده بود. با

بردارم، که همان دختر باموهاب چترب جلو آمد. کتابش را سمت  یپالتو، خواستم قدم دنیباپوش

 من گرفت و گفت:
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 د؟یکنیامضاش م -

 به او زدم. یلبخند

 !یکتاب و نامش انداختم: جنون آب دیبه جلد سف ینگاه

 :دمیخسته و مردانه پرس ییکتاب نشاندم و باصدا یپا ییامضا

 بود؟ یاسمت چ -

 نازکش، جواب داد: یباصدا دخترک

 .هیهان -

 ...زیعز ی هیهان یصفحه نوشتم: برا نییپا و

 دانستمیمن بود. م یاش روبرورا بدستش دادم. دخترک نگاهم کرد. صورت گرد و بامزه کتاب

 گفت: دهیبردهیداد تا آنکه بر لفتش یگفتن دارد. کم یبرا یحرف

 که... که ارغوان زندست! کنمیحس م شهی... من... همیول -

 دادم. لشیتحو ینگاهش کردم. چقدر با قصه خو گرفته بود. لبخند مهربان یکم

 چسباند و از کنارم دور شد. اشنهیرا سـ*ـ کتاب

آمده بودند  یه آن کتاب فروشمن ب دنید یرا برا یکه چندساعت یدختر و پسر یهاتمام جوان از

 .انداختیخودم م ادیدر آن جوانان وجود داشت که مرا  یتشکر کردم. شور

 از جمع برخاست. ییشدم که دوباره صدا یدر کتابفروش کینزد

 !گهیسوال د هیفقط  -

 دست بردار نبودند! ییبه خنده افتادند. گو همه

 هشان کردم.و نگا دمیسرم گذاشتم. چرخ یلبه دارم را رو کاله

 :دیپسر خبرنگار بود. پرس همان

  د؟یپرسیازتون م یبود، چه سوال نجایبه نظرتون اگر ارغوان االن ا -

نشست.  میهالب یرو یکردند. لبخند گرم قشیجمع شلوغ شد. به خاطر سوالش تشو دوباره

 فرستادم و مطمئن، پاسخ دادم: رونینفسم را ب

 پرسه! یکه ارغوان م هیزیچ نیرفت؟ ا شیخوب پ زیچهمه -
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بار  کردمیفشردم و در را گشودم. احساس م نییرا پا یفلز یرهیبازگشتم. دستگ یبامکث

. ستادمیرو ا ادهیدر پ یسرشار از سبک یگذاشتم. با حس نیرا داخل آن کتابخانه بر زم ینیسنگ

 به صورتم برخورد کرد. رونیب یهوا یبالفاصله سرما

رنگ سرد عصر و رنگ گرم  بیافتاده بود. ترک رونیب یفروشکتاب یهااز پنجره یزرد رنگ نور

 کرد. یم جادیا یآرام ینور کتابخانه، فضا

 بودند. انیدرخشان در آسمان نما یهازمستان و برف یگرفته یهوا

 کشیبود. سمتش رفتم و نزد ستادهیمنتظرم ا ابانیخ یآنسو یبلند و مشک ییباپالتو ،یدختر

 یرنگ شده  سوانیو گ دیدرخش یشب م یاهیدرس یدرخشش ستاره امثل  شیهاشدم. چشم

 بود. ختهیر شیهاشانه یزده و رو رونیسرش ب یرنگ رو یا روزهیف یِبلوندش از کاله بافتن

سرش را باال  انمانیم یام چسباند. به اختالف قداش را به تنه. تنهستادیهم درست مقابلم ا او

 :دیپرس یگرفت و نگاهم کرد. بالبخند

 رفت؟! شیخوب پ زیچهمه -

 و گفتم: دمیخند

 ...! زیچهمه -

 ریرا ز یبرف یهاابانیکرده تا باهم خ کیدستم را دور گردنش انداختم. اورا به خودم نزد سپس

 یزیچ میکه در آن رمان نوشته بود یاقصه انیپا میشو ادآوریو  میبرف قدم بزن ری. تا زمیپا بگذار

 اتفاق افتاد! تیکه در واقع یزیرا داشتند! نه چ نشدیبود که همه انتظار شن

شدم و پس از ده سال  ریآن بود که آن زمستان سرد، ارغوان از مرز فرار کرد! من دستگ قتیحق

داستان مرا به  یالیخ یسیو سکوت، دوباره خودم را به او رساندم. نصرت، همان ع ییجدا

 آغـ*ـوش ارغوانم بازگشتم. به یدوستانش، خارج از کشور متصل کرد و به آسودگ

 دیماسهم داشتند. ما با یهم از خوشبخت مانیهاسختمان بود. خانواده یزندگ ب،یغر ارید کی در

 .میگشتیمان بازمبه زادگاه

 رانیبه ا دی. بامیرا آشکار کن یواقع قتینبود تا حق یفرصت ی. حتمینداشت یزندگ یبرا یمهلت

 انی. آن داستان را با پامیداشتیالدن و جرم آن نگهبان برم ن،یآرم یهاتا پرده از نام میآمدیم
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 میتصم کرد،یحرف مارا باور نم یکه کس ی. زمانمیداشته باش یتا مجال زندگ میمان نوشتدلخواه

 .میخود رقم بزن یبرا یدیجد یخودمان، زندگ میگرفت

 د.بازگرد رانیکرد تابه ا دایپ یدیجد تیداد. هو ریینامش را تغ ارغوان

... من، استعداد گفتندی. راست ممیو زمان را به هم دوخت نیما زم یزندگ یاجرعه یبرا فقط،

 در متقاعد کردن افراد داشتم! یخوب

رقـ*ـص  انیبرف همه جارا پوشانده بود. م یهاکه دانه میگذراندیم یرا درحال ابانیخ طول

 ها حضورمان گم شده بود.برف نیبلور

 .ریناپذ ییداج میبود یعاشقان ما

 ندارد. یما تمام ی. قصهمیدیبهم رس سخت

 .میکشانیم رونیبرف را ب یپنهان ال قتیو حق میکنیم دایآن آشوب را پ مسببان

 دورتر. یاندهیآ دیاکنون... شا دیشا

 .میشوینم میتسل اما،

*** 

 یشنویمن را م اقیاشت یهاقدم یصدا

 داندیم ابانیخ

 دیآیمن م یبه پا پا

 تیچشمها داریبه د گذاردیم قدم

 ردیگیمن را از خودم م دارتیچگونه د ندیتا بب دیآیم

 کندیم میبه تو تقد و

 هرچند

 که از آن توام ستیزمان

 زنمیبه خودم سرنم گریکه د ستیزمان رید

 آن منِ تو ستیزمان رید

 کشدیرا م انتظارت

 ستیرید کندیباز نم یکس یدرِ دلش را به رو و
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 انگار خوابدیم آفتاب

 طاقت باز ماندن را ندارند گرید شیهاچشم

 کندیدعوت م دارمانیرا به جشن د هاستاره

 به گرفتن دستانت کندیم قمیهوا تشو یسرد

 ام:تمام خواسته دنیدرآغوش کش و

 تو

 دانمینم

 ؟ییآیم

 انگار شودیسردتر م هوا

 *ـوس برف داردهـ

 را پر از شبنم خواستن من بکنند تیو گل رو نندیبنش شمتیچون ابر یموها یدانه دانه رو که

 ؟ییآیم

 دانمینم

 ست؟یارغوان تیایدن هنوز

 دارد؟ یگتاز تیعشق کهنه برا نیا هنوز

 ؟یکنیم یکمان نیرا رنگ ایدن یخندیم یهم وقت هنوز

 دانمینم

 ؟ییآیم

 برپا کرده ییاهویچه ه نیرا بب باد

 به تو برساند خواهدیمخودش را با دست کشان کشان  ایدر و

 ترعیسر بلندتر،

 من نه دیشا

 در انتظارت هستند میایدن تمام

 دانمینم

 ؟ییآیم



 

 

347 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Mah dokht 

 Samira-M: شاعر

 

 .میدیشن ادیروزاهم ازشون ز نیو ا ستنیبه ارغوان کم ن هیشب ییدخترا

روزا از  نی. انقدر اومدیدلم ن ی! ولیواقع انیپا هیداشته باشه.  یتراژد انیپا هیبود رمان  قرار

 خوش داشته باشه. انیمن پا یکه دلم خواست برعکس اونا قصه  میشنو یقصه ها م نیا

 !میباهم آشنا شد کیکه به واسطه ال شمیم یاز رمان دلتنگ دوستان شتریب

و  کیال ی...وقتانهی دیاما باورکن میهم از هم نداشت یشناخت چیندادن و ه ینظر چوقتیه ایلیخ

 داشت که واقعا قشنگ بود. یزبون یجور ارتباط با زبون ب هیشدم.  ین منبود نگرا دشونیبازد

که  یزیخوام باالتر از چ یمونه چون کار من تموم نشده سطح رمان رو م یرمان باز م کیتاپ

 رو ارتقا بدم. تشیفیکنم ک یم یفقط سع کنهینم یرییهست ببرم. خود داستان تغ

 خستم:) یلیو خ سمینویدارم مدام م مهیو ن دوساله

 ندارم... دینوشتن رمان جد یبرا یبرنامه ا چی. هانهیدونم باز دست به قلم بشم  ینم

 و لطف همه تون ممنونم و... یهمراه از

 :(خداحافظ

 

 

 

 

 98ابان 5شنبه  کی: شروع

 99مهر10:پنج شنبه انیپا

 21:01ساعت

 

 انیپا
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*** 

 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با

 نگاه دانلود منتشر شده است. تیدر امده و در سا ریانجمن نگاه دانلود به رشته تحررمان در  نیا
Negahdl.Com 

 
 
 
 

 منبع نگارش:
 

 ارتباط با نویسنده:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://negahdll3.ir/threads/304577/
https://negahdll3.ir/members/18271/
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