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  سنگاش

 

 بلندی های مژه با درشت مشکی گوی دو آن .دارم یاد به را چشمانت

 و مامان دل شد می جمع هم روی هایت لب و زدی می پلک وقتی که

 و پاشیدند می نگاهت روی را دلشان ته از های خنده .بردی می را بابا

 می بلند هایش دست با را تو بابا .گرفتند می آغوش در عاشقانه را تو

 دستان آغوش به دوباره و خندیدی می .پراند می هوا توی و کرد

  .گشتی برمی گرمش

 برایت فریبا مامان .کنم فکر خیلی نیست الزم کرد؟ می چیکار مامان

 ویترین پشت پاساژ در که برسی همان .بود گرفته رنگ صورتی برس

 پا به نیازی .گرفتی را لجش و بودی دیده فروشی بازی اسباب یک

 می اختیارت در فوری فریبا مامان خواستی می هرچه .نبود کوبیدنت

  .گذاشت



 کرد می شانه را ات مشکی لخت موهای و پاهایش روی نشاند می را تو

 کنار وقت هر .کودکانه زبان به هم آن .خواند می شعر گوشت زیر و

 لبخندهایی همان .ببینم را اش خنده توانستم می من بودی فریبا مامان

 .شد می دریغ من نگاه از اما و کرد می خوشگلش که

 نمیاد یادت که تو اخه .شد می حسودیم بلندت لخت موهای به همیشه

 .شد نمی صاف هم برس زور به .ای قهوه و بود فرفری من موهای

 دیواری کمد داخل از بعد .بابا و مامان اتاق رفتم می یواشکی گاهی

 حرارت فرم موهایم به بتوانم تا داشتم برمی را فریبا مامان سشوار

 ابریشمی تو مال .رسید نمی موهایت پای به .کنم صافش کمی و بدهم

 چرا که خوردم می غصه دلم توی من و گفت می فریبا مامان را این .بود

  .باشد ابریشمی نباید من موهای

 بهترین .بودند تر خوشگل من از هم هایت لباس حتی تو

 می تمام سنگ برایت فریبا مامان .طراحی و دوخت بهترین...مارک

 تا گرفت می وقت شهر خیاط بهترین از تولدت موقع هرسال .گذاشت

 .بدوزد را ها ترین خوشگل ان از یکی برایت



 می تو به مامان توجهات این ی همه کنار از و زدم می لبخند باز من و

 به و بودم .بودم حسود اما کنم حسودی خواست نمی دلم .گذشتم

  هست؟ یادت اصال .آوردم نمی رویت

 دل را بابا و مامان هم ت خالی جای .شدم می دلتنگت خیلی اوایل

 .را من هم و بود کرده آزرده

 شدی گور و گم پیش سالها که خوشحالم .نیستی که خوشحالم حاال اما

 نفع به ما نبودن گاهی دانی؟ می .اند نکرده پیدا تو از ردی وقت هیچ و

 و کنند زندگی خواهند می دلشان که هایی ادم .است دیگر های آدم

 .دهند نمی اجازه اطرافیان

 همیشه برای کنم می خواهش :باشد خودمان بین گویم می چیزی یک

 .بمان گور و گم

*** 

 دسته روی مزخرفم عادت طبق و کشم می خیسم صورت روی را حوله

 من از همیشه مادرم و پدر .روم می آشپزخانه به و گذارم می مبل ی

 مادرم و گیرد می پنیر و نان ی لقمه خودش برای بابا .ترند سحرخیز

  .ریزد می برایش کمرنگی چای



 امیر بخیر صبح...جون فریبا سالم_

 کنار صندلی .دهد می معمولی سالم یک با را جوابم معمول طبق مادر

 را اش پدرانه دلنشین لبخند بابا .نشینم می و کشم می بیرون را بابا

 :گیرد می طرف به را دستش توی ی لقمه و دهد می تحویلم

 کن باز دهنتو...خانم بخیر صبح_

 .کنم لوس برایش را خودم خواهد می باز

 .است دیگر چیز یک بابا دست ی لقمه کنم، می باز را دهانم و خندم می

 هم با را پنیر و مربا دارم عادت .مربا بدون باشد پنیر و نان اگر حتی

 .بخورم

 اهمیتی برایم فریبا نظر اما آورم می در بازی چندش است معتقد فریبا

 .ندارد

 پشت چشم و گذارد می جلویش را بابا کمرنگ البته و استکانی چای

 :کند می نازک

 شده گنده خرس دیگه بسه_



 عادت رسم به .نشیند می بابا مقابل درست صندلی، روی خودش و

 .اش همیشگی

 آفیشی؟ چند ساعت تا_

 :گویم می مادر جواب در و مالم می تست نان روی را به مربای قاشق با

 عصر شیش تا_

 :خاراند می را اش چانه

 نیستی کار فردا خداروشکر پس_

 :زنم می گاز را نان جلوی

 نه_

 می .گیرم می را منظورش اما .زند نمی حرفی و گوید می آرامی ی خوبه

 پاک ذهنم از هرگز تاریخ این .دانم می خوب .ست روزی چه فردا دانم

 .شود نمی

 :کند می بابا به رو

 بیمارستان؟ شیفتی امشب_

 :است نوشیده را چایش نصف بابا



 چطور؟ کشه می طول کارم دارم جراحی اما نه_

 :باباست مخاطبش دوباره و اندازد می سمتم نگاهی نیم مادر

 بیاره بفرست پیک با مطب رفتی .توهه پیش مانلی بچگی عکس اون_

 .بگم بهت رفت یادم دیروز .برام

 .کند می تلخ برایم را صبح اول و آید می مانلی اسم

 :دهد می تکان سر بابا

 باشه_

  .افتد می مادر موهای جلوی سپید موی تاری چند به نگاهم

 جون؟ فریبا ری نمی آرایشگاه_

 چطور؟_

 :کنم می موهایش به اشاره

 رفتن موت جلوی های شرابی_

 :نشاند می ابرویش دو بین کوتاهی اخم

 .کنم می کاریش یه_



 :شود می بلند میز پشت از بابا

 شده دیرم برم دیگه من_

 :چرخد می سمتم نگاهش و

 بیای؟ من با خوای می_

 :زنم می لبخند

 ردیفه .سرویس دادم دیروز رو ماشین...جون امیر نه_

 را پرتقال آب لیوان .رود می مختصری خداحافظی با و زند می لبخندی

 .برم می دهانم نزدیک تا و دارم برمی

 روزنامه دفتر ری می اول صبح فردا_

 .گیرد می گس طعم پرتقال آب

 باشه_

 .شود می جلب میز روی مربای و پنیر به حواسم

  .دار برش ری می صبح .اتاقت میز رو ذارم می امشب رو مانلی عکس_

 باشه_



 :رود می باال فریبا صدای تن

 .کن نگاه من به زنم می حرف باهات_

 ی برافروخته چشمان به مستقیم و باال جهت به چشمانم و زنم می پلک

 .شود می کشیده فریبا

 ای دیگه جای حواسش زنم می حرف یکی با نمیاد خوشم دونی می_

 .باشه

 نمی متوجه فریبا که نامحسوس آنقدر البته .رود می باال لبم ی گوشه

 .شود

 .کردم عادت دیگه من...ریزین می بهم شما میاد مانلی اسم وقت هر_

 :کند می تیز را چشمانش

 زنی؟ می طعنه_

 نیست طعنه_

 :شود می عصبانی

 چیه؟ دقیقا پس_

 :کند می داوری پیش همیشه مانند خودش زنم، نمی حرفی



 .خیر نه کردم؟ می فراموشش االن تا باید من کنی می فکر تو...آهان_

 که رو هرچی داری وظیفه هم تو .گردم می دنبالش م زنده که روزی تا

 .بدی انجام گم می بهت

  .دارد زیاد تاکید وظیفه ی کلمه روی

 هیچ .بیایم در فریبا جلوی توانم نمی اما .بگیرد باال کفرم نمانده چیزی

 .نتوانستم وقت

 :کند می نازک چشم پشت و شوم می بلند میز پشت از

 خوره برمی بهت فوری که هم تو_

 .نکند بد فکر فریبا اینکه برای هم آن وسریع، کوتاه .زنم می لبخند

  شده دیرم نشدم، ناراحت_

 به که روم می هایی پله سمت من و دهد می تکان راست و چپ به سری

  .دارد راه ها خواب اتاق و دوم ی طبقه

 من آرایش ی همه .ایستم می آرایشم میز جلوی و بندم می را اتاقم در

 می دست .ام رفته تو های پلک به ریمل کمی و ست صورتی رژلب یک

 حدیث .متنفرم فر موهای این از چقدر .ام آمده جلو فر موهای به کشم



 نمی را موهایت قشنگی قدر تو و آید می تو به مو مدل این گوید می

 مانتوی .کند می فکری همچین که است عقل کم حدیث نظرم از .دانی

 برخالف .اندازم می سرم را قرمزم شال و پوشم می را سفیدم نخی

 .است سرحال و شاد همیشه ظاهرم ام شده خرد و سیاه درون

 مانند و صبح اول .دارم برمی میز روی از را ام گوشی پیامک، صدای با

 می پاک نخوانده را تبلیغات همیشه عادت مثل .تبلیغاتی پیام همیشه

 و کنم نمی دیر داند می .است هیراد .دارم رفته دست از تماس دو .کنم

 و باشد نگران دارد عادت اما شوم می حاضر کارم سر موقع به همیشه

  .باشم نمانده خواب وقت یک تا بزند زنگ رفتنم از قبل صبح

 :دهد می جواب نرسیده بوق دو به گیرم، می را اش شماره

 خانوما خانم کجایی_

 :آورد می لبم به لبخند ناخواسته اش انرژی پر لحن

 .میفتم راه دارم دیگه_

 نکنی دیر_

 :کنم می نچ کالفه



 باشه؟ داشته ادامه خوردنات حرص قراره کی تا بابا رسم می_

 :گیرد می شیطنت رنگ صدایش

 سرکار بریم هم با صبح به صبح و بشی م خونه خانم که وقتی تا_

 ی اینه ی شیشه از را نگاهم .ماسد می لبخندم و شود می خالی دلم توی

 .ام دوخته خودم به میز

 :کنم می صاف را گلویم

 اونموقع تا کو حاال_

 :خندد می

 ها نمونده هم خیلی_

 .دارم برمی را ایم قهوه چرم دستبند آزادم دست با

 پیشکش عروسی کن راضی رو جونت مامان فعال تو_

 میشه راضی اونم_

 :زنم می تلخی پوزخند

 البد؟ راضیه فریبا که همونطوری_



 اومده کوتاه دیگه که عمه_

 .نیست هم سختی کار همچین کردن وانمود :گویم می دلم توی

 :گویم می عوض در و کنم می ای سرفه تک

 بیام شم آماده کن قطع_

 این از .بندم می چپم مچ روی را دستبند کنم می قطع که را گوشی

 ساعت جایش به خواهد نمی دلم .کنم می استفاده ساعت جای دستبند

 .کند می بد را حالم فقط ها عقربه گردش به کردن نگاه .باشم داشته

 منتظر هنوز که ام کرده کاری چه قبل سالها فهماند می من به فقط

  .هستم تاوانش

 .زنم می بیرون اتاق از و دارم برمی را ام مشکی کوچک چرم کیف

 .هاست پله از امدن باال حال در فریبا

 ری؟ می داری_

 اره_

 :دهد می تکان سر

 سالمت به_



 من به خوبی حس صدایش .مادر یک مثل نه اما سالمت به گوید می

 و کنم می درک را فریبا .است احساس از خالی انگار .کند نمی منتقل

 گذاشته را هایش محبت .نیست محبتش دنبال به چشمم وقت هیچ

 مانلی برای...اش گمشده دختر برای

 پارکینگ از را ایم نقره شش و دویست و روم می حیاط به سرعت به

 سکوت از .شوم می کوچه وارد و زنم می را در ریموت .کنم می خارج

 انتخاب را موزیکی و رود می پخش سمت دستم .بیزارم اتومبیل داخل

 .کنم می

 های ماشین های راننده ی همه را صدایش که بلند و شاد موزیکی

 دلش در غمی و است شاد شکوفا ارغوان بداند باید همه .بشنوند اطرافم

 که فالووری هزار هشتاد به کرده خوش دل که شکوفا ارغوان .ندارد

 کننده دلگرم های کامنت مخاطبانش از کلی پست هر گذاشتن با و دارد

 دل به اجرایش و صدا که گاهی صبح ی برنامه یک مجری .گیرد می

 هشتاد پیرزن تا گرفته ساله پانزده دختر یک از .نشیند می ها خیلی

 می دلش و پخش عمومی روابط به زند می زنگ گاهی که ای ساله



 دختر خوشبخترین من خیالشان در حتما .کند صحبت من با خواهد

 .دانم نمی خودم و باشم هم شاید .هستم زمین روی

 می خواننده صدای به گوش و شود می پر نیشخندی با لبم ی گوشه

 :سپارم

 درم به در و عاشق

 قمرم قرص تویی

 سرم به امشب زده

 ببرم رو دلت که

 دلم طناز تویی

 دلم راز محرم

 ازم بردی دل که بس

 دلم ناز و دلبر

 مست و دیوونه شده دل دل

 هست مگه دل این از تر عاشق



 .گیرم می ضرب فرمان روی انگشتانم با و ایستم می قرمز چراغ پشت

 و خورد می پنجره ی شیشه به تقه چند که هستم موسیقی شنیدن غرق

 دست در گل شاخه چند ای بچه دختر .چرخانم می سر ترس کمی با

 :آورد می جلو را سرش پایین به شیشه کشیدن با و دارد

 میخری؟ گل خانم_

 :زنم می لبخندی

 خوام نمی عزیزم نه_

 :کند می التماس

 بخر نامزدت برای ...خدا تورو_

 تا نمانده بیشتر ثانیه سی .اندازم می جلو به را چشمانم و شوم می کالفه

 .شود سبز چراغ

 ندارم نامزد .بچه ها خوشه دلت_

 :شنوم می را اش خنده صدای

  میشه؟ مگه وا_

 :گردم برمی سمتش و اندازم می باال ابرو



 رو پر بچه_

 :کند می اصرار

 دیگه بخر_

 ده .خرم می را دستش توی های نرگسی از شاخه یک و شوم می تسلیم

 می گاز روی پا چراغ شدن سبز با و گذارم می دستش کف تومانی هزار

 نگاهی نیم ام بغلی صندلی روی نرگس ی شاخه به راه مسیر در .فشارم

 .نشیند می هایم لب روی پورخندی و اندازم می

*** 

 

 ام گونه طرف دو را همیشگی مخصوص کرم کمی اشاره انگشت نوک با

 در .شوم می خم جلو به و زنم می پس محکم را دستش عصبی .مالد می

 را گریم کرم اثرات و دارم برمی را آرایشی پد نازلی مات نگاه برابر

 .کنم می پاک

 کنی؟ می چیکار_

 لحن به گرفتن نادیده با و زنم می زل صورتش به غلیظی اخم با

 :گویم می اش طلبکارانه



 زنم، می جوش .من صورت تو نزن رو کوفتی این گفتم بار هزار_

 .میفته لک صورتم

 :ایستد می سینه به دست

 .نکن دخالت من کار تو ...ارغوان بلدم تو از بهتر رو کارم من_

 :کنم می پرتاب میز روی محکم را پد

  .صورتم به بزنی اینو نداری حق_

 :افتد می لج ی دنده روی

 .کنم نمی گریمت منم پس_

 :ترسم نمی تهدیدش از

 جهنم به_

 افتاده نفس نفس به .رود می بیرون گریم اتاق از و رود می غره چشم

 کشد نمی طول خیلی .شوم مسلط اعصابم به تا کنم نمی تالشی و ام

 فوری خیلی نازلی .شود می کج لبم ی گوشه .آید می اتاق به هیراد

 :رساند می او به را خبرها

 .صبح اول ارغوان خبرته چه_



 ناراحتی دلیل دنبال چشمانش با که گردد برمی او سمت تندی به نگاهم

 :گردد می ام

 فراوون چه .بیرون بنداز گروه از و بیشعور نازلی این گفتم بهت_

 گریمور

 به را خودش و آید می جلو مکث کمی با و بندد می چشم کالفه هیراد

 :کند می نزدیک من

 گیر طفلک نازلی به خیلی ها تازگی تو همینه؟ عصبانیتت دلیل واقعا_

 .دی می

  .زنم می کمر به دست و گیرم می دندان به حرص با را ام پایینی لب

 نپوشیدی هنوز که هم رو صحنه لباسای_

 :دهد می نشان چشمانم جلوی را اش مچی ساعت و

 ستا زنده برنامه ارغوان شد دیر_

 .فرستم می بیرون را بازدمم عصبی و دهم می تکیه آرایش میز به پشت

 شده؟ دعوات عمه با باز_

 :زنم می تلخی لبخند



 .روزمونه هر کار که اون_

 :پرسد می کفری

 ماجرا؟ این بشه تموم خواد نمی_

 :هیراد طرف به گردانم برمی نگاه تیز

 بشه تموم اون ی کینه که وقت هر_

 :کند می استفاده خودش نفع به فرصت این از

 خونه؟ اون از کنی نمی دل چرا خب_

 :کنم می بغض

 ندارم شو آمادگی هنوز_

 :گوید می دلجویی با

 بزنم حرف باهاش خوای می_

 :گیرم می جبهه حرفش این برابر در فوری

 اصال_

 :اندازد می باال را ابروهایش



 ن آماده فیلمبرداری های بچه شو، آماده خب خیله_

 برمی اتاق از بیرون به رفتن قصد به هیراد و دهم می تکان تایید سر

 .گردد

 :گویم می ناخداگاه

 رو ساله هیجده جستجوی این کنه نمی تموم_

 :گردد برمی سمتم متعجب

 بازم؟_

 :دهم می تکان تایید سر و فشارم می هم روی را هایم لب

  ...بده حرص منو خواد می هنوزم...بگرده مانلی دنبال خواد می هنوزم_

 دیگه مادره_

 :زنم می پوزخند

 بابا زن شد رسید که من به ...بود مادر مانلی همون برای همیشه_

 حرف .ندارد گفتن برای چیزی .رود می و دهد می تکان سری هیراد

 این به .دارند قرار فریبا تیم طرف در همه انگار رسد می اینجا به که



 که کننده گرم دل ی کلمه یک حتی نشنیدن به .ام کرده عادت تنهایی

 .بیاید بیرون گی تیره این از کمی شاید که ای آینده به بشوم امیدوار

 ندارم خوبی حس .گذارم می مقنعه شالم جای و کنم می عوض را لباسم

 شاید اما .ام واقعی خود از غیر شوم یکی باید دوربین جلوی اینکه از

 کودکی دوران همان از .ام مانده پایبند دارم دوست را شغلم چون

 و بشناسند را من همه خواست می دلم .داشتم دوست را شدن معروف

 بگیرند را دورم بیایند بعد .ست فالنی اِه بگوید و دهند نشانم انگشت با

 با را ام کودکی دوران کمبودهای ی همه خواستم می .بخواهند امضا و

 از ام نگرفته ام خانواده دل از که محبتی .کنم جبران شدن معروف

 .غریبه البته و هستند طرفدارم که بگیرم افرادی

 رد کنارم از قهر حالت به نازلی .هستند آماده صدا و دوربین های بچه

 او با کردنم بحث از بعد رفتارش این .گردد برمی اتاقش به و شود می

 کار در کشی منت نه بعدش داند می هم خودش .ست عادی زیادی

 به .بگذارد پیش آشتی برای پا نیست کسی ارغوان .دلجویی نه و است

 باید باشم نداشته هم را غرورم همین .غرورم پای گذارند می که درک

 .بمیرم بروم



 اعتماد و خونسردی با برنامه شروع با و کنم می چک دیگه یکبار را متن

 کارگردان که هیراد ی اشاره با و گیرم می قرار دوربین مقابل باال بنفس

 :دهم می برنامه تماشاچیان خورد به ام کرده حفظ که را متنی است

 شکوفا ارغوان .بخیر صبحتون سالم...زندگی گرم آفتاب به سالم_

  .هستم خدمتتون در زندگی سالم ی برنامه اینجا و هستم

 ست روزهایی جمله از امروز .کنم می ادا کلمه به کلمه را متن ی ادامه و

 شود می پخش اجرایم تایم بین ما موسیقی قطعه چند .نداریم مهمان که

 .کنم چک را مردم سمت از آماده های پیام دارم فرصت من و

  هیراد_

 :نوشد می چای و ایستاده کنارم در

 جانم؟_

 :دهم می نشانش را تبلت روشن ی صفحه و گیرم می باال را سرم

 برنامه به بشه دعوت انوری دکتر خانم دوباره خوان می خیلیا_

 :کند می نگاه را ها پیام و زند می کوتاهی لبخند

 داره طرفدار بیشتر زنان بحث موضوع اینکه مثل_



 هستن خانما ساعت این تو ها ببینده اکثر چون .مشخصه خب_

 :گویم می نیشخندی با من و کند می تایید

 فریبا جز به البته_

 :کند می نچی دهد می نشان تر جدی را ظاهرش که اخمی با

 فریبایی هووی کنه می فکر ندونه یکی_

 :اندازم می باال را هایم شانه

 ترجیح اون گم؟ می دروغ مگه ...بدتره هم هوو از رفتارش که اون_

 بخواد تا برسه جواهراتش و ارایش لوازم شوی و یوگا کالس به ده می

 .من ی برنامه دیدن برای بذاره وقت

 :کند می جمع سینه روی را هایش دست هیراد

 بشه؟ تموم خواد نمی شما جنگ این_

 :است صادقانه کالمم

 .نه ست، بسته رو از فریبا شمشیر وقتی تا_

 :شود می تر صمیمی لحنش



 بیرون؟ بریم هم با خوای می فردا_

 :گیرم می باال را دستم یک کف

 .روزنامه دفتر ببرم رو مانلی عکس باید...معافم که صبح_

 بری؟ می تو_

 :زنم می زل متعجبش نگاه به

  .برم می من ساله چند خب اره_

 :زنم می دیگری پوزخند باز و

 بده عذابم خواد می_

 :گوید می دلسوزانه

 نبودی مقصر که تو_

 :کشم می آه

 کنه نمی که کنه قبول فریبا باید اینو_

 :دهد می تکان سری تاسف با هیراد

 بود سالت دوازده فقط تو_



 :فرستم می بیرون را نفسم

 مجازات سالگی دوازده سن تو غفلت یه بخاطر دارم ساله هیجده_

 .میشم

*** 

 .کند می افلیجم معنایش پر نگاه .دوزد می من به را درشتش چشمان

 بزنم داد خواهم می .بدهم تکان توانم نمی هم را دستم انگشتان حتی

 .گیرم می دهان به زبان و کند می بازی کنان لی لی مقابلم اما .نیاید جلو

 سنگ برداشتن و شدن خم موقع راه بین .آمده چرا بپرسم خواهم می

 حرف چشمانش .کند می گردش سمتم به سرش و ایستد می اش بازی

 .لرزم می خودم به اینطور که دانم می .دارد

 .آید می باال دستش .خورد می سر چشمانم ی گوشه از آرام اشک

 .بگیرد طرفم به خواهد می .دهد می حرکت آرام را اش اشاره انگشت

 رنگی کور دچار من و است سیاه هم شاید .شود می کبود رنگ نگاهش

 آخرین .ساله هفت مانلی همان .ست مانلی همان هنوز اما .ام شده

 رفته و گذاشته جا سالگی هفت در بقیه و من ذهن توی را تصویرش

 پشت .شود می تر سنگین نفسم آید می باالتر انگشتش هرچه .است



 بچگی های اخم همان مدل .کند می اخم مانلی .نشیند می عرق کمرم

 .کند خریدنش به راضی فریبا تا بگیرد را چیزی لج خواست می که اش

 .ایستد می حرکت از من ی زده وق چشمان مقابل درست حاال انگشتش

 را هایم گوش صدایش .بندم می چشم من و خورد می تکان هایش لب

 :دهد می خراش

 قاتل...قاتل_

 اش کودکانه لحن با سمتم دود می .شود می قطع کامل بار این نفسم

 :زند می داد

 قاتل_

 تمام .شوم می بیدار ساله چند کابوس این از و کشم می محکمی جیغ

 می چنگ چنان را ام ملحفه دستانم ی پنجه با .است کرده عرق من

 دهانم .کنم خالی آن روی را ترسم تمام خواهم می انگار که گیرم

  .حذف مانلی تصویر و شود می خشک

 می تکرار مدام که ای ساله هجده خواب .بود خواب فقط که خداروشکر

 می خداروشکر و زنم می کنار را ملحفه .دارد برنمی سرم دست و شود

 محکم هم خیلی احتماال .اند نشنیده را جیغم صدای امیر و فریبا که کنم



 زحمت به و ایم می پایین تخت از .ام کرده فکر اینطور خودم و نبود

 فریبا .چرخد می آرایش میز سمت نگاهم .ایستم می پاهایم روی

 یک .ببرم روزنامه دفتر به صبح تا است گذاشته آنجا را مانلی عکس

 شب تمام را مانلی خود نبود عکس فقط .قدیمی پانزده در ده عکس

 .کردم می احساس سرم باالی

 اب لیوان یک دلم .روم می پایین پله راه از و زنم می بیرون اتاق از

 فریبا .دارم برمی را پارچ و کنم می باز را یخچال .خواهد می خنک

 با .بدهم پس جواب باشم مجبور که نیست موقع آن اما است حساس

 می فرا دلپذیری خنکی را وجودم و نوشم می آب کمی پارچ ی دهانه

 سر را پارچ .چسبد می جهنمی کابوس یک از بعد سرد آب این .گیرد

 نور خاطر به سالن داخل .بندم می را یخچال در و گردانم برمی جایش

  گردم برمی سالن به .است روشن حدودی تا حیاط دار پایه های چراغ

 جا همین مانلی روز آن .اندازم می ها مبل از یکی روی را خودم و

 صدایش کاش .دید می کارتون و داشت بغل را عروسکش .بود نشسته

 ارایشگاه از فریبا تا ببیند کارتون گذاشتم می کاش .بودم نکرده

 .برگردد



 :زند می چکش مغزم توی دوباره صدایم

 قاتل...قاتل_

 می چشم .گذارم می چوبی ی دسته روی و دارم برمی را مبل کوسن

 ساله هجده جستجوی این فریبا کاش .رود می کوسن روی سرم و بندم

 .برود یادش از مانلی کاش .کند تمام را

 گریه هنوز بینم می را مانلی چشمان ام بسته های پلک سیاهی در

 .زد می صدایم لرز و بغض با .آید می یادم را هایش

 ارغوان آبجی...ارغوان_

 عرق دست پشت با و نشینم می دوباره .کنم می باز را چشمانم ترس از

 همان .است تاریخ همان فردا .کنم می پاک را ام پیشانی سرد های

  .پیش سال هجده تاریخ

 و کنم می بغض .هشت و هفتاد سال خرداد دهم بود شومی روز چه

  .دهد می فشار را گلویم

  .بود سالم دوازده فقط من



 اتاق توی عکسش .برسانم صبح به راحت را امشب گذارد نمی مانلی

  .روزنامه دفتر برود خودش فریبا کاش .است من دق ی آیینه

 کرده تمام پیش روز دو را هایم مسکن است یادم .گیرد می درد سرم

 .ام نرفته داروخانه به و ام

 .کند فراموش را مانلی همیشه برای فریبا کاش

 و بندد می را بندیلش و بار گذشته نحس شب .شود می صبح باالخره

 امیر و فریبا شدن بیدار از قبل .بکشم راحت نفس کمی توانم می حاال

 در کمی .اندازم می کیفم داخل و دارم می بر میز روی از را مانلی عکس

 باز صدای با .بروند پایین ی طبقه به و شوند بیدار ها ان تا مانم می اتاق

 کمی .اند کنده خواب از دل فهمم می زدنشان حرف و در شدن بسته و

 می را صورتم و دست و رسانم می بهداشتی سرویس به را خودم بعد

 فریبا .روم می اول ی طبقه به و کشم می صورتم روی را حوله .شورم

 هردو از .دهم می سالم بلند من و کند می خاموش را جوش شیر زیر

 هنوز سرم درد .نشینم می بابا کنار معمول طبق و گیرم می جواب

 .سوزد می خوابی کم از چشمانم و نشده برطرف

 ارغوان؟ خوبی_



 کوتاه هرچند لبخندی کنم می سعی و گیرم می باال را سرم بابا صدای با

 :بزنم

 .نخوابیدم زیاد دیشب فقط آره_

 :شود می نگران

 چرا؟_

 :دهم می تکان ندانستن عالمت به سری

 .برد نمی خوابم_

 .نشیند می خودش جای و گذارد می میز روی را شیر های لیوان فریبا

  .کنه می خوابت بی نخور، قهوه شب گم می بهش بار هزار_

 .گیرد می را نشانه را من نگاهش تیر لبش، ی گوشه پوزخند با و

 شنوا گوش کو_

 :دارم برمی را شیرم لیوان و دهم می بیرون محکم را نفسم

 فیلم سر یا .نمیشه وقت که روز .کنم می درد سر نخورم قهوه اگه من_

 تافلم امتحان اخرین درگیر یا ام برداری



 :کند می خطابم مهربان لحنی با امیر

 .دختر نیار فشار خودت به اینقدر جان ارغوان_

 :بزند را دلش حرف تا است جمله همین منتظر انگار فریبا

 بری خواستی می اگه باز گرفته؟ رو زندگیت کجای زبان این حاال_

  .حرفی یه خارج

 :دهد می جواب من جای امیر

 .دومن زبان گرفتن یاد فکر تو همه روزا این...فریبا زنیا می حرفی یه_

 .ست بیهوده کارش گی می تو بعد

 :پرسد می فریبا که کنم می مزه مزه را شیر از کمی

 نرفته؟ یادت که رو مانلی عکس_

 :دهم می جواب اما کنم نمی نگاهش

 کیفم تو گذاشتم_

 خوبه_

 :شود می بلند ساعت به نگاهی با و خورد می را اش صبحانه امیر



 .شدی پا زود چه_

 :گوید می فریبا جواب در

  نیام ممکنه شبم .شلوغه سرم امروز_

 بین ی نفره دو زدن حرف برای کند می پیدا فرصت فریبا بابا، رفتن با

 .خودش و من

 .زد زنگ عصر دیروز لیال_

 .بخورم مربا کمی با تا دارم می بر تست نان ای تکه

 خب؟_

 بکنن رو قضیه قال زودتر و خواستگاری برای بیان خوان می گفت_

 :دهم می فریبا به را نگاهم چشم ی گوشه از

 ایه؟ عجله چه حاال_

 با .آید نمی بدش ظاهر در فریبا اما است طلبکارانه کمی لحنم

 :گوید می نیشخندی

 کنه می وز وز مامانش گوش دم هی .بگو هیراد به اینو_



 :کنم می اخم

 کردنه؟ وز وز من از خواستگاری_

 :است تلخ فریبا لبخند

 اشتباهه خواستگاری این کال_

 :رود می باال لبم ی گوشه

 بگو شمشادت شاخ ی زاده برادر به اینو_

 کنه؟ می گوش حرف_

 :زنم می طعنه 

 نباش مهربون من با اینقدر پس_

 :کشد می درهم ابرو

 دردت...داره درد بزنه زخم .زنه می زخم نباشه، خوب باهات اگه لیال_

  دعوا میشه...آشوب میشه...کینه میشه بگیره

 :آیم می حرفش وسط



 برای یکم زوده .هنوز ندادم مثبت جواب هیراد به که منم...دونم می_

  .دوختن و بریدن

 مطمئنه خیلی که هیراد_

 :شوم می عصبانی

 کرده غلط هیراد_

 خودش پیش حتما .زند نمی حرفی اما خورد می جا تندم لفظ از فریبا

 پا باز و داند می ام گذشته از که ست کسی تنها هیراد کند می فکر

 .خواستنم برای گذاشته پیش

 :کنم می باز لب

 ...من ی گذشته_

 :کند می قطع را حرفم که فریباست بار این

 ارغوان شد دفن خونه این به گذاشتی پا که موقع همون تو ی گذشته_

 چیه؟ حسابتون حرف پس_

 :دهد می جواب تند

 لیال...نه من حساب حرف_



 .ندارم کردن بحث برای کششی دیگر و است شده بیشتر سرم درد

 کنم؟ چیکار_

 :گوید می آرام

 کن امید نا و هیراد_

 .شود می دوخته فریبا چشمان به ناراحتی با نگاهم

  خودت بخاطر_

 .خواهد می را من خاطر فریبا حاال تا کی از .زنم می پوزخند دلم توی

*** 

 

 را چادرش میز پشت که دختری تعارف با .روم می گمشدگان بخش به

 لبخندی با .نشینم می میز مقابل صندلی روی کند می مرتب سرش روی

 :پرسد می دهد می ای کننده مراجعه هر تحویل ظاهرا که

 میاد؟ بر من دست از کمکی_

 .اورم می بیرون کیفم از را مانلی عکس حرف بی و گیرم می نفسی

  .گذارم می جوان دختر میز روی را آن و کنم نمی نگاه عکس به خودم



 :شود می اش خیره کمی و دارد برمی را عکس کنجکاوی با دختر

 کیه؟ عکس این خب_

 .باشم خونسرد و عادی کامال کنم می سعی

 گمشده که خواهرمه_

 :گیرد می تاسف رنگ نگاهش

 وقته؟ چند_

 ساله هیجده_

 :پرسد می زده متعجب

 گردین؟ می دنبالش دارین سال هیجده از بعد_

 :دهم نمی نشان اما گیرد می ام خنده .کند تعجب دارد حق

 روزنامه دیم می رو عکسش گمشدنش تاریخ روز هرسال ما خانم، نه_

 .بشه ازش خبری شاید تا

 می دستش زیر را قلمی و کاغذ و اندازد می باال را ابروهایش دخترک

 .گذارد



 گین؟ می شو گمشدن شرح خب_

 این طی در که را هایی جمله همان و بلعم می سختی به را دهانم اب

 :دهم می تحویلش ام داده بقیه خورد به سال هجده

 و بود شیفت بیمارستان پدرم .بودیم تنها خونه خواهرم و من روز اون_

 مدرسه ثلث اخر امتحانات برای داشتم من  .آرایشگاه بود رفته مادرم

 .خوندم می درس خودم اتاق تو

 :آید می حرفم میان

 بود؟ سالتون چند شما موقع اون خوام می عذر_

 :دهم می جواب مکث با و کنم می جمع داخل از را هایم لب

 سالش هفت مانلی بود، سالم دوازده من_

 :جنباند می سر و کند می یادداشت دختر

 بدین ادامه_

 :گویم می و کنم می صاف را گلویم

 اومد بعد یکم .کرد می نگاه کارتون سالن تو داشت مانلی روز اون -

 بعد .تونم نمی دارم امتحان گفتم .کنیم بازی هم با بریم که سراغم



 دست و بره زودتر اینکه برای من کنم؟ بازی حیاط تو برم میشه پرسید

 آره گفتم برداره سرم از

 ی زده زل نگاه با  اما .شود می روز آن درگیر ذهنم و کنم می سکوت

 :دهم می ادامه و شوم می مسلط خودم به سریع جوان، دختر

 فکر .ندیدم رو مانلی اما سالن تو رفتم شدم خسته که درس خوندن از_

 و برداشتم میوه یکم و یخچال سراغ رفتم .حیاطه تو حتما کردم

 چند و ترسیدم .ندیدم رو مانلی اما...اما حیاط، تو رفتم بعدش .خوردم

 رفتم هم اصلی خیابون تا حتی کوچه سر رفتم .نبود ولی زدم صداش بار

 مانلی وقت هیچ دیگه بعد به روز اون از .بود شده آب مانلی انگار اما

 برنگشت

 تا که است زیاد آنقدر سوزشش .گیرد برمی در را ام معده ته سوزشی

  .بزند عق را ها دروغ این ی همه خواهد می .آید می باال گلویم

 بیرون؟ رفته خونه داخل از پس_

 :دهم می تکان تایید سر ام شده بیدار وجدان به اهمیت بی

 .درسته_



 :دهد می تکان سری ناباور دختر

 خانواده و خونه به وابستگی سال و سن این تو ها بچه اصوال .عجیبه_

 طور چه طبیعی نگرانی و ترس با ساله هفت ی بچه یه .دارن شون

 گم و خیابون بره و بزنه شون خونه از و بده انجام رو خطر این ممکنه

 .بشه

 و است گرفته قرار بازجویی مامور غالب در دخترک کنم می احساس

 :دهم می جواب و نشانم می چهره به اخمی .کند می جوابم و سوال دارد

 من نیست جور شما منطق با اگه .خانم دیگه افتاده اتفاق این حاال_

 مقصرم؟

 و نشاند می لب به لبخندی .خورد می جا تندم لحن از جوان دختر

 :کند می خم جلو به کمی را خودش

  نداشتم منظوری ببخشید_

 از بعد .کند می یادداشت را وقایع شرح و کشد می پیش را کاغذ بعد

 عکس و کند چاپ یکی مانلی عکس روی از خواهد می دیگرش همکار

 نمی نگاه دستم داخل عکس به دوباره .گرداند برمی من به را اصلی

 .عکس توی حتی بیفتد، مانلی چشمان به نگاهم خواهد نمی دلم .کنم



 ی حاشیه در که اتومبیلم سمت و زنم می بیرون مطبوعات دفتر از

 می فرمان پشت .زنم می را دزدگیرش و روم می شده پارک خیابان

 اینکه از قبل .دارم برمی داشبورد داخل از را ام آفتابی عینک و نشینم

 را عینک تابد می صورتم روی مستقیم که آفتابی و گرما شدت بخاطر

 دید عقب به تا کنم می منظم را ماشین جلوی ی آیینه بزنم، چشم به

 روی که بینم می آیینه داخل از را ساله هفت مانلی یکدفعه .باشم داشته

 می جلو را سرش او و شود می حبس نفسم .است نشسته عقب صندلی

 با .است ریخته هایش شانه روی روز همان مانند لختش موهای .کشد

 .دوزد می چشم ام زده مات نگاه به اخم

 قاتل...قاتل...دروغگو...دروغگو_

 دیگر .گردانم برمی عقب به شدت با را سرم و کشم می ای خفه جیغ

 .نیست مانلی

 .هایم گونه طرف دو گذارم می را هایم دست و کشم می عمیقی نفس

 از بیشتر مانلی روزها این ندارم؟ خبر و ام شده اوهام این اسیر کی از

 .شود می عذابم ی مایه و آید می سراغم به وقتی هر

 .شود می خالی خیال و فکر از ذهنم خورد می زنگ که موبایلم گوشی



 :دهم می را جوابش اما ندارم حوصله .است هیراد

 سالم_

 کجایی؟ خانوما خانوم سالم_

 .زند می موج انرژی صدایش توی همیشه که است خوش دلش چقدر

 بیرونم_

 شده؟ تموم کارت_

 اره_

 باشیم؟ هم با رو ناهار_

 رفتارم ترسم می و نیست خوب حالم .کنم مخالفت خواهد می دلم

 و خانه به رفتن تحمل اما .هستم پریشان و آشفته حد چه تا بدهد نشان

 .ندارم هم را فریبا چشمان به کردن نگاه

 :کنم می قبول

 کجا باشه،_

 :خندد می



 .کنم می اس رو آدرس_

 جا آن با خیلی .فرستد می را رستوران آدرس بعد کمی تماس پایان با

 و خودم به دارم که فرصتی در و خرم می وقت کمی .نیست فاصله

 از و زدم صدا را مانلی خودم که روزی .روز آن به .کنم می فکر گذشته

 .کردم بلندش تلویزیون پای

 بینم می کارتون دارم آبجی_

 خوب جای یه ببرمت بیا_

 .بود زده برق چشمانش

 کجا؟_

 .بیایم بیرون روز آن فکر از باید .شوم می کالفه و بندم می چشم

 به چشمانم روی افتابی عینک زدن با و کنم می انتخاب را شادی آهنگ

  .افتم می راه

 با او و روم می میز طرف به آرام .است رسیده من از زودتر هیراد

 .شود می بلند دیدنم

  سالم_



 .زنم می لبخند همین برای کنم رفتار عادی کنم می سعی

 نکردم دیر خوبی؟_

  نه_

 :کند می صندلی به اشاره و

 بشین_

 همان روی و دارم می بر را آفتابی عینک و گذارم می میز روی را کیفم

 :دهم می قرار

 بیام بشورم دستامو برم من_

 سمت .گیرم می پیش در را بهداشتی سرویس راه هیراد سر تایید با

 نگاه خودم به دیوار روی ی شده نصب ی آیینه از و روم می روشویی

 روسری زیر کمی را ام پیشانی طرف دو در ریخته فر موهای .کنم می

 روزها این که افتد می روشنم ای قهوه چشمان به نگاهم و برم می فرو

 شیر زیر را دستانم .ندارد را خودشان همیشگی برق و است شده کدر

 وجودم از تنم حرارت تمام .شود می خنک وجودم و گیرم می سرد آب

 خون آب، جای به .دستانم روی تا خورد می سر نگاهم .کند می دل



 و روم می عقب وحشت با .ریزد می روشویی کف دستانم از که است

 قبل از بدتر حالم و کنم می بغض .چسبد می سرم پشت دیوار به پشت

 :شود می

 داری؟ نمی بر سرم از دست چرا_

 سریع دستشویی به جوانی زن آمدن با زدم؟ می حرف خودم با داشتم

 .برگردم میزم سر تا شوم می رد کنارش از و آیم می خودم به

 می پایم و دست هنوز اما کند می کم را ام درونی تنش هیراد لبخند

  .لرزد

 ندادی؟ سفارش هنوز_

 :گیرد می دستش را منو هیراد

 هنوز نه_

 :کنم می تعجب

 چرا؟_

 :پرسد می جواب جای

 موندم؟ نمی منتظرت_



 :اندازم می باال را هایم شانه

 خورم می ترش کباب همیشه که من_

 :گذارد می کنار را منو و زند می لبخند باز

 نکرده؟ تغییر ت سلیقه_

 :گیرد نمی خودش به او اما است دار مفهوم حرفم

 نمیشه عوض وقت هیچ من ی سلیقه_

 :گویم می دلم توی و

 عشق مورد در حتی_

 داری؟ خبر...عمه به زد زنگ مادرم_

 .کنم می جور و جمع را افکارم دوباره اش بعدی ی جمله با

 دارم خبر_

 :خورد می چین چشمانش زیر

 نمیای بنظر خوشحال_

 :رود می باال لبم ی گوشه



 داره؟ خوشحالی این .ان راضی کنن می وانمود همه_

 :گوید می جانب به حق

 .پسندیدم رو تو من که اینه مهم_

 .گذارد می منت کنم می خیال .آید نمی خوش مذاقم به اش جمله

 دایی زن دهان از فریبا و من هم بار اولین .است بوده همینطور همیشه

 وقت هیچ .است مسر من از خواستگاری برای هیراد که شنیدیم لیال

 جوری هم حاال .است عالقمند من به نگفت...دارد دوستم نگفت خودش

 لطفش از این و دارم ایرادی و عیبی انگار که پسندیدم  را تو گوید می

 .است کرده انتخاب ازدواجش برای را من که بوده

 هیراد و خودم به فقط فاصله این در من و آورند می را هایمان سفارش

 دودلم هنوز .باشم داشته او با بخواهم شاید که ای آینده و کنم می فکر

 .ندارد خبر تردیدم و شک از هیراد و

 بده من مثل دختری به شو دونه یه یکی پسر خواد می مادرت اینکه_

 هیراد ترسناکه

 در گذاشتن از قبل اما دارد برمی اش چنجه کباب از برشی چنگال با

 :کند می اخم دهانش



 نساز هیوال مادرم از_

 دلم توی حرف و کنم رودروایسی نباید ولی بربخورد او به دارم انتظار

 .بماند

 داره منو نظر هم فریبا_

 :شود می ام خیره متعجب

 لیال یا ماست طرف فریبا_

 :زنم می نیشخند

 چشمام جلوی قشنگ رو آینده ...رُکه اما نیست هیچکس طرف فریبا_

 .میده نشون

 :دهم می ادامه مکث با و

 نداره من از خوشی دل که چند هر_

 :کشد می پوف کالفه و گذارد می کنار چنگالش

 نداره تمومی ناراحتی این_

 .شوم می مشغول ساالدم با



 نه فریبا برای_

 خونه از خودش مانلی ...نیستی االنشم موقع، اون نبودی مقصر که تو_

  .بیرون زده

 چشمک برایم ترش کباب .شود می کور اشتهایم و آید می مانلی اسم

 .ندارم خوردن برای هوسی دیگر اما زند می

 .گیرم می دهانم جلوی و کشم می بیرون جعبه از کاغذی دستمال برگی

 .است شده سخت برایم هم ساالد کاهوی جویدن حتی

 :کند می عوض را بحث هیراد

 کیه؟ امتحانت راستی_

 .گیرم می فراموشی باز

 چی؟ امتحان_

 :کند می نگاهم مشکوک

 دیگه زبان_

 :گردد می بر جایش سر حواسم

 اهان_



 :دهم می قورت دهانم اب با را کاهو

 مونده ماه دو یکی حاال_

 خجالت گفتنشان از اما ندارد تمامی هایم دروغ .دزدم می را نگاهم و

 و کنم می تحمل را زجری چه بداند که نیست من جای کسی .کشم نمی

 .نیست کردنش درک به قادر کسی

 .نداشتم کار و سر زیادی دخترای با زندگیم طول در من ارغوان، ببین_

 رو همدیگه تونیم می بنظرم که بود این برای کردم انتخاب تورو اگه اما

  هستیم همکارم تازه .کنیم درک

 :است دار خنده برایم حرفش

 چون کنیم؟ می درک همو کنی می فکر چون همینه؟ دلیلش فقط_

 همکاریم؟

 :خورد می جا

 باشه؟ چی باید پس_

 دوست مثل...عشق مثل...ها این از فراتر چیزی بگویم دارم دوست

 داشتن



 :گویم می جایش به اما

 راضی دلش ته هرگز اون .نمیشه خوب من با وقت هیچ مادرت ببین_

 رفت دار ی چوبه پای تا که قاتلی...بده قاتل یه دختر به پسرشو نیست

 .کرد تموم قلبی ایست از گردنش دور بندازن طناب اینکه از قبل و

 چشمانم به مستقیم کردن نگاه از حتی دیگر زند، نمی حرفی هیراد

 من به که غذایی شود، می مشغول غذایش با سکوت در .کند می امتناع

 گذشته .است رفته نشانه را قلبم تیز خنجری مانند گذشته .چسبد نمی

 که ای گذشته .آید می من دنبال اش سایه هنوز شدنش پاک با که ای

 تا .ها رسانه از خصوص به .کنم مخفی همه از را آن ام کرده سعی بارها

 مردم که رویاهایی به بکشد بطالن خط شکوفا ارغوان ی گذشته مبادا

 .اند ساخته من از خودشان برای

 پشت و شود می نزدیک ما میز سمت به کفشی های پاشنه صدای

 .نازک ی زنانه صدای سرش

 شکوفا؟ خانم ببخشید -



 .صدا طرف به چرخانم می سر آشنایی این بابت و کنم می ظاهر حفظ

 جدید کشف یک از خوشحالی با که ساله پنج و سی حدودا زنی مخاطبم

 .کند می نگاه من به

 :شود می تر رنگ پر لبخندم

 بفرمایید؟ جانم -

 :آید می جلوتر کمی ذوق با زن

 بگیرم؟ عکس باهاتون میشه -

 مانند محیطی در هرچند .دارم ها تقاضا این از نیست باری اولین

  .کنم نمی مخالفت اما نیست خوشایند برایم رستوران

 بلند صندلی روی از و اندازم می هیراد خونسرد ی چهره به نگاهی نیم

 :شوم می

 حتما عزیزم بله -

 و آورد می بیرون کیفش از را اش گوشی جوابم از خوشحال جوان زن

 می هیراد سمت را گوشی بعد .گیرد می سلفی یک خودش و من از اول

 :پرسد می و گیرد



 بگیرین؟ ازمون هم شما میشه آقا -

 و کشد می خوردنش غذا از دست بالفاصله هیراد که ست جوری لحنش

 .کند می قبول

 کلی با جوان زن و شود می گرفته هیراد ی وسیله به را دوم عکس

 .گردد برمی خودش میز سر تشکر

 :گوید می شوخی به هیراد نشینم می که جایم سر

 ها داره دردسر اومدنم بیرون تو با -

 :اندازم می باال را ام چانه

 بشی منصرف تونی می ها نشده دیر حاالم -

 :کند می اخم فوری

 نمیاد بدت انگار هم تو -

 :دهم می جواب صراحت با

 همین ندارم دردسر ی حوصله فقط من -

 اتومبیل طرف به هیراد رفتن از قبل زنیم می بیرون که رستوران از

 :کند می من به رو خودش



 خونه؟ گردی می بر -

 :دهم می تکان نه عالمت به سری

 کالس برم باید -

 که تموم .موندم منتظر حاال تا امتحانت و کالس همین واسه فقط من -

 .گیریم می هم با رو عروسی و عقد بشه

 برای شاید ها حرف این .کند می تکرار را هایش حرف دارد دوباره

 خیلی...من برای اما باشد داشته زدگی ذوق چاک سینه عاشق یک

 .نیستم مطمئن

 موقع اون تا حاال -

 اتومبیلم سوار کوتاهی خداحافظی با و کنم می تکلیف رفع جواب این با

  .شوم می

 بار هر که جایی .دارم ذهنم در قبل از که افتم می راه به مقصدی سمت

  .روم می آنجا به زبان کالس ی بهانه به

 ساعت نیم .کنم می حرکت دوباره و خرم می میوه کمی راه مسیر در

 پالستیک .شوم می متوقف نمایی آجر ی طبقه شش اپارتمان جلوی بعد



 کیف داخل از .آیم می بیرون ماشین از و دارم برمی را کیفم و ها میوه

 روم می آسانسور سمت به .کنم می باز را حیاط در و دارم برمی را کلید

 می نفسی .زنم می را دوم ی طبقه ی دکمه کابین داخل شدن وارد با و

 پشت آسانسور از آمدنم بیرون با .برسم نظر مورد ی طبقه به تا گیرم

 .زنم می را زنگ و ایستم می یک واحد در

 می لبخند دیدنم با حدیث و شود می باز در که کشد نمی طول خیلی

 :زند

 جون ارغوان سالم -

 ها میوه پالستیک شدن داخل محض به و دهم می را جوابش سر تکان با

 :گیرد می دستم از را

 خبره؟ چه که بودی کرده خرید تازه -

 :پرسم می اش تکراری حرف به جواب جای به

 خوابه؟ کجاست؟ -

 :طرفم به چرخد می و کند می خالی سینک داخل را ها میوه

 دادم رو سوپش تازه نه -



 می ضربه در به کوتاه .روم می خوابش اتاق سمت و جنبانم می سری

 با بالفاصله که خوابیده زنی اتاق تخت روی .کشم می را دستگیره و زنم

 .زند می برق چشمانش دیدنم

 :دهم می تحویلش دل ته از لبخندی

 خوشگلم مامان سالم -

 :دهد می جواب ضعیف

 عزیزم سالم -

 مرتب پشتش را بالشت .بنشیند کنم می کمک و روم می تختش کنار

 به و نشینم می تخت ی لبه خودمم .بدهد تکیه آن به راحت تا کنم می

 .زنم می زل اش بیمارگونه صورت

 چطوره؟ حالت -

 :زند می پلک آرام و کشد می عمیقی نفسی

 نیستم بد -

 دیروز؟ دیالیز رفتی -

 :دهد می تکان تایید سر



 برد منو حدیث -

 :شنوم می سرم پشت از را حدیث صدای

 ارغوان شده تموم دیگه ش چه دفتر برگای -

 برمی رو .گذارد می تخت کنار عسلی روی را میوه ظرف و اید می جلو

 :سمتش گردانم

 .کنم درست ببرم نره یادم کیفم بذارم بیار برو -

 باشه -

 :کند می من به رو دوباره و افتد می چیزی یاد اتاق وسط

 گم می تعویض واسه بیارم؟ شم ملی کارت و شناسنامه -

 درست خواهم می که ست ماهی دو .گیرد می لجم ام پرتی حواس از

 .رود می یادم و کنم

 بیار حتما آره -

 دست تماس با .رود می بیرون اتاق از و دهد می تکان سری حدیث

 های دست که زنم می زل دستانش به .چرخد می او سمت نگاهم مادرم

 :است گرفته آغوش در را من



 خبرا؟ چه -

 .پرسد می ببیند را من هرگاه را سوال این که است مادر عادت این

  .دارم برمی گیالس کمی ها میوه بین از و زنم می لبخندی

 بخور میوه -

 :کند می امتناع

 بخور خودت تونم، نمی خوردم سوپ تازه -

 می بیرون را اش هسته و اندازم می دهانم توی را ها گیالس از یکی

 :اورم

 شدم جیم زبانم کالس سر از بازم اینکه اول خبر -

 آخر در اما .گیرد می اش خنده هم مادر و خندم می حرفم پشت

 :شود می جمع صورتش

 بگی رو راستش بهشون خوای نمی -

 :کنم می نظر صرف گیالس ی بقیه خوردن از

 رم می یواشکی و کردم پیدا ساله شیش رو واقعیم مادر بگم بگم؟ چی -

 .نیست خبری هم زبان کالس از و دیدنش



 :دوزد می زمین به چشم ناراحت مادر

 دونم می کردم اسیرت من -

 همیشگی های حرف همان باز

 مامان گی می اینجوری نمیاد خوشم -

 :شود می قفل نگاهم در ارامی به چشمانش

 و داشتی دوست که رو مردی من بخاطر تو دروغه؟ حرفم کجای -

 دادی دست از بودی عاشقش

 .نشیند می لرز جانم به افتم می که یادش حتی...شود می بد حالم

 نزن حرفشو مامان -

 دامونی عاشق هنوزم تو -

 :شوم می بلند تخش ی لبه از و شوم می کالفه

 رفته که ساله شیش .رفته دیگه دامون -

 .فاصله و دلتنگی سال شش ی اندازه بغضی .نشیند می بغض صدایم ته



 شماره دیدن با و دارم برمی کیفم از را موبایل .خورد می زنگ ام گوشی

 .است چای سینی اوردن حال در حدیث .روم می بیرون اتاق از فریبا ی

 از صدایی تا گذارم می ام بینی و دهان بین هیس معنای به را انگشتم

 با همزمان و روم می پذیرایی سالن ی پنجره کنار .نیاید بیرون حدیث

 :کنم می صاف را گلویم تماس کردن وصل

 جون فریبا سالم -

 :دهد می جواب شاکی

 ارغوان کجایی ... سالم -

 :آورم می پایین عمد از را صدایم تن

 دیگه کالسم -

 .گیرد می سوزش ام معده باز

 نمیای؟ ناهار برای بدی پیام یه تونستی نمی_

 .است کرده باز شکایت به لب دوباره

 :گویم می تنها

 گم می خونه میام -



 :شوم می است همراه پوزخند با که لحنش ی متوجه

 بودی؟ هیراد با -

 .کنم می کوتاه را بحث لج روی از

 فعال دارم کالس من -

 فریبا غرلندهای به کمتر و کنم قطع را تماس تا شود می بهانه همین و

  .بدهم گوش

 کنار را مادرم مدارک و دفترچه حدیث بینم می گردم برمی که اتاق به

 .است گذاشته کیفم

 مادرم سمت دوباره و گذارم می کیفم توی گوشی ی اضافه به را همه

 موهای .کشم می موهایش به دستی و بوسم می را صورتش .روم می

 .هستند شدن سفید حال در هایش ریشه که ایش قهوه

 برم دیگه من جون مامان -

 :کنم می حدیث به رو و

 باشیا مواظبش -

 :کند می چای های فنجان به اشاره جواب جای به



 چایی؟ پس -

 :گویم می و اندازم می ها فنجان به گذرا نگاهی

 خورم نمی گرمه -

 می مانع که دهم می دستش پول مقداری .آید می من با حدیث در دم تا

 :شود

 هستش ارغوان دادی تازه -

 :گذارم می دستش کف دوباره را ها پول

 نباشم من شاید .میاد اینا و برق و آب قبض روزا همین...میشه احتیاج -

 .بدم

 :کند می نگاهم دانی قدر با

 داره تو مثل دختری که خوشبخته خیلی مامانت -

 .بودم خوشبخت او ی اندازه هم من کاش که زنم می پوزخند دلم توی

  هنوز خرداد داغ افتاب و است خلوت کوچه .زنم می بیرون حیاط در از

 را بار این اما .باشم خانه باید دیگر ساعت یک .تابد می آسمان وسط

 بند .دارد را کردنم پیچ سوال قصد ورود بدو همان از فریبا مطمئنم



 که همین .زنم می دور را اتومبیلم و کنم می مرتب دوشم روی را کیفم

 .کشد می را کیفم بند پشت از دستی کنم می ماشین قفل وارد را سوویچ

 لحظه یک در جوانی پسر ببینم و برگردم که دارم فرصت قدر همین

 ماتم اولش .کند می دویدن به شروع مخالفم سمت و دزدد می را کیفم

 و کنم نمی معطل .افتم می مادرم مدارک یاد سرعت به اما برد می

 .دوم می دنبالش

 دزد وایستا -

 محال من و است تر فرض من از پسرک .شود می خفه گلویم در جیغم

 کوچه سر از .بدوم دنبالش خیلی بتوانم دارم پاشنه کفش با دانم می

 نفس نفس به تقریبا .ندارم آوردن کم خیال و پیچد می راست سمت

 :زنم می داد دوباره که ام افتاده

 وایستا -

 می کشیده ما سمت نگاهش .است آمدن حال در مقابل از جوانی دختر

 ی کلمه .باشد من ناجی تواند می او کنم می فکر چرا دانم نمی .شود

 .ایستد می دخترک .چرخد می زبانم روی قبل از تر محکم بار این دزد

 انداخته گردنش دور بند ی وسیله به را عکاسی دوربین یک که بینم می



 حرکت یک در اما کشد می کنار و ترسد می هم او کنم می فکر .است

 کامل شدن رد از قبل تا و چرخد می خودش دور بار یک غافلگیرانه

 می کیفم دزد ی سینه توی و کند می بلند را پایش یک دزد پسرک

 .خورد می سر دستانش از کیفم و شود می زمین بر نقش پسرک .کوبد

 با پسرک .دارم برمی را آن و رسانم می کیف به را خودم سرعت به

 از کارها کاراته مانند را هایش دست جوان دختر اما شود می بلند درد

 آخر در و زند می ضربه پسرک ی سینه روی دوباره و کند می باز هم

 شده بلند پسرک های ناله صدای .کند می راستش پای ی حواله لگدی

 می خیره هست ورزشکارها شبیه که دختری به مبهوت و مات من و

  .شوم

 :زند می چشمکی و چرخد می من به رو نگاهش

 گرفتم حالشو -

 :پیچید می خودش به درد از که اندازد می پسرک به نگاهی حرص با و

 در حالل نون بنداز کار لشو تن اون ...نکنی دزدی باشی تو تا حقته -

 .بیار

 :رود می باال لبش ی گوشه و



 خیکی -

 :کند می من به رو کمر به دست

 بیاد پلیس بزن زنگ_

 به را هایش دست و جنبد می خودش به پسرک آید، می پلیس اسم تا

 :دارد می نگه من جلوی التماس

 بود بارم اولین بخدا...نزن خدا تورو_

 .بیاندازد رو جوان دختران به ترسد می انگار

 :گویم می تنها

 برو باشه -

 می شتاب با و گیرد می من سر پشت از را راهش دو حالت با پسرک

 رود

 :ایستد می مقابلم و آید می جلو گرد چشمانی با جوان دختر

 بود برده رو همه پوالتو بودم نرسیده من بره؟ گذاشتی چرا -

 :زنم می لبخند و کنم می نگاهش دانی قدر با



 کیفم تو مدارک سری یه فقط بود مهم برام پوالم راستش...ممنونم -

 .کنم گمشون ترسیدم که بود

 و کند می برانداز را پایم تا سر اندرسفیهی عاقل نگاه با جوان دختر

 بی مرفهین ی جمله نگاهش ته .نشیند می لبش ی گوشه کج لبخندی

 .آورم نمی خودم روی به چندان اما زند می موج درد

 .برسونمت جا یه تا بیا...ممنونم ازت خیلی صورت هر در -

 حد آخرین تا چشمانش دوباره و گردد می بر حواسش من، تعارف با

 :شود می گشاد

 شده دیرم عکاسی برم باید آخ اخ -

  .افتد می دوربین خالی جای و گردنش به ناخواسته نگاهم

 دوربینت -

 با .پرد می صورتش رنگ .دوربین خالی جای روی گذارد می دست

 از یکی زیر شکسته را دوربینش و کنم می جستجو را زمین چشمانم

 .بینم می کوچه ی حاشیه های درخت

 اونجاست -



 دوربین سمت .ام کرده اشاره من که جایی به چرخد می فوری نگاهش

 :کند سکته تا نمانده چیزی تقریبا .کند می بلند را آن و دود می

 ...شدم بدبخت -

 :نشیند می من متعجب چشمان در و آید می باال وحشت با نگاهش

 بدم؟ چی رو رئیس جواب حاال -

*** 

 مانند دستم بغل جوان دختر .کنم می حرکت و زنم می را ماشین کولر

 لعنت بدش بخت به و سرش توی زند می یکی .کند می گریه بهار ابر

 :فرستد می

  .کنه می اخراجم رئیس حتما بار این .دیگه م چلفتی پا و دست همش -

 .دوزد می رخم نیم به را خیسش چشمان بعد

 نمی بفروشم زندگیمم تمام چنده؟ دوربین این قیمت دونی می وای -

 .بدم پولشو تونم

 :پرسد می ترس با و شود می قطع اش گریه صدای

 اره؟ ندازه؟ می زندان منو بدم رو خسارتش نتونم اگه ببینم -



 می باال سمت را هایش دست .شود باز جواب به دهانم اینکه از قبل

 :کند می ناله و گیرد

 موال به بگیری حالمونو جوری چه بلدی خوب گرم دمت خدایا -

 عکس هر .بخندم که نیست شرایطی در اما گیرد می ام خنده لحنش از

 .کند می تحریک را اعصابش من طرف از ای ناشیانه العمل

 :گوید می دنبالش به و دهد می سر بلندی آه

  .که نداریم شانس -

 .دم می رو خسارتش خودم من نباش نگران -

 :شود می خاموش سرعت به اما دود می صورتش به امیدی نور

 نیست خسارت بحث فقط -

 :کند می آویزان را هایش لب

 استخدامم بعد تا ببینم کارآموزی پیشش مدت یه کرد قبول سرم خیر -

 این گه می بعد .نیست بلد خوب اسمم حتی نمیشه روز دو هنوز .کنه

 کنم اوتش لگد یه با .خودم پیش دارم نگه چرا رو چالق چپر ی دختره

  خودش سی بره



 :شود سبز چراغ تا ایستم می چهارراه پشت و کنم می فوت را نفسم

 پیره؟ رئیست ببینم...نزن بد نفوس دلت به -

 می گریه داشت کلی این از قبل رود می یادش و شود می باز نیشش

 .کرد

 .دماغاست گند اون از اما .خودش واسه رعنایی برادری چشم به نه -

 معنا تمام به اخموی جنتلمن یک .برو اخرشو تا دماغ گند گم می

 خنده از .دهم می تکان راست و چپ به سری و خندم می توصیفش از

 :کند می تعجب ام

 خندی؟ می چرا -

 :شود می سبز چراغ موقع همان و کنم می جمع داخل از را هایم لب

 می هم کنار رو بدش صفات هم کنی می رو تعریفش داری هم اخه -

 چینی

 .کشد می آه دوباره و خاراند می را اش چانه زیر اشاره انگشت با

 :کنم می عوض را بحث سریع

 بزنیا رو پسره اون تونستی خوب ولی -



 :کنم می تنگ را چشمانم و

 ورزشکاری؟ -

 و دوربین فکر از فعال تا کشانم می دیگری سمت را موضوع عمد از

 .بیاید بیرون خسارت

  .کردم کار شخصی دفاع مدتی یه اما نه که ورزشکار _

 :اندازم می باال را ابروهایم

 خوبه خیلی افرین -

 را اش مشکی لخت موی از کمی دست با و اندازد می غبغب به بادی

 :کند می فرو شالش داخل

 نیستیم نشین شهر باال که شما مثل .الزمه هرحال به دونی می خب -

 جنسشون پسراش و مردا نیست ما سمت .باشه حسابی ادم دورمون

 خودت از یکم باید اینکه .کنن می موس موس ادم دنبال گاهی بنجله

 .ست خونده ت فاتحه وگرنه .بدی نشون جربزه

 ناجی که دختری این از کنم می اعتراف .رسد می بنظر منطقی حرفش

  .آید می خوشم است شکسته رئیسش دوربین بخاطرم و شده من



 ریم؟ می درست داریم رو ادرس -

 برسیم نمونده چیزی اره -

 پول خودم .ناراحتی بیخود بگویم خواهم می .است گرفته لحنش

 همچنان بدهد اجازه خواهم می رئیست از و دهم می را دوربین

 :گویم می جایش به اما .بمانی کارآموزش

 چیه؟ اسمت راستی -

 .گرداند برمی سمتم را سرش لبخندی با

 ساغر -

 :پرسد می قبل از بیشتر صمیمیتی با و

 تو؟ و -

 .خودش از تر گرم شاید .زنم می لبخند هم من

 ارغوان-

 نمی چیزی من اما دارد حرف نگاهش .شود می ام خیره سکوت در

 لب زیر را نامم بار چند و زند می زل جلو به عمیقی نفس با .فهمم

 می فکر .دهم نمی نشان توجه .شنوم می من که جوری .کند می تکرار



 و شوم می فرعی خیابان وارد .است نشنیده را اسم این حاال تا شاید کنم

 .کنم می توقف عکاسی جلوی ساغر ی اشاره با

 دوربین به اش زده دو دو چشمان و است شده گچ مثل صورتش رنگ

 :شود می قفل دستش توی

 تو برم کشم می خجالت -

 روی دست امیدواری با .دانم می اش شکسته دوربین مقصر را خودم

 اش دلداری کنم می سعی و گذارم می سردش و لرزان های دست

 :بدهم

 .دم می توضیح بهش من تو بریم هم با نباش نگران -

 می نگاهم در نگاهش ترس و دهد می قورت صدا با را دهانش آب

 :نشیند

 کنه رحم خودش خدا -

 او از که ریسی این دانم نمی .گیرد می را در ی دستگیره و چرخد می

 این تا را دخترک که ست دمی و شاخ بی غول چه دارد وحشت همه این

 می خودم باشد خسارتی هر حال این با .است ترسانده خودش از حد



 با همگام و شوم می پیاده ماشین از .نشود اخراج بیچاره ساغر که دهم

 قابل چیزی بیرونش دودی های شیشه از .رویم می اتلیه سمت به ساغر

 فوت خودش طرف به و خواند می وردی لب زیر ساغر .نیست روئیت

 جلوی توانم نمی بار این و گیرد می ام خنده العملش عکس از .کتد می

 .بگیرم را ام قهقهه

 :کند می کوله و کج را هایش لب

  .خندی می بیخیال اینطور که نشدی همکالم باهاش حاال تا -

 :پرند می باال شیطنت از ابروهایم

 خالفکاراست؟ باند رئیس احتماال -

 .شویم می عکاسی وارد هم با و گیرد می دندان به را اش پایینی لب

 می هوا به و کند می دود را بدنم دمای حرارت اتلیه داخل کولر خنکای

 کنم می فرصت من و نیست خوان پیش پشت هیچکس ظاهرا .فرستد

   .بگذرانم نظر از را عکاسی چوبی کف و دیوار نمای

 چند راست سمت ی گوشه از ان انتهای و ست باریک عکاسی اتاقک

 ساغر که بسته در اتاق یک چپ سمت و .دارد راه دوم ی طبقه به پله

 :کند می جا همان به اشاره



 اتاقه تو کنم فکر -

 :کند می مویه تری آرام لحن با باز و

 خودت به سپارم می رو خودم خدایا -

 های عکس به من و گذارد می خوان پیش ی شیشه روی را دوربین و

 العاده خارق هنر عکسشان زیبایی که دوزم می چشم هایی بچه مختلف

 اتاق در که هستم ها عکاس دیدن غرق .کشد می رخ به را عکاسش ی

 صاحب باید شوم می متوجه زند می ساغر که حرفی با و خورد می صدا

 .باشد عکاسی

 اومد -

 :کند می صاف را صدایش و

 سالم -

 جناب با تا چرخانم می سر .است خفته عمیقی ترس صدایش در حتی

 هنوز که موضعی از بلکه کنم، صحبت لبخند در از و شوم آشنا رئیس

 تمام ماند می ثابت اش چهره به که نگاهم اما .بیاید پایین نکرده شروع

 ی همه ای یکدفعه زدن یخ همین ی اندازه به و زند می یخ تنم



 زیر یکباره به زمین .گیرد می جان چشمانم جلوی گذشته خاطرات

 نگرفته خوان پیش به را دستم موقع به اگر که شود می خالی پاهایم

 است ساغر به اول نگاهش .آورد نمی را داشتنم نگه تاب زانوهایم بودم

 کامال پیش لحظاتی در که چشمانی .چرخد می من به رو مکث با ولی

 .گیرد می نفرت و خشم رنگ سرعت به و حاال بود عادی

 شود نمی اش متوجه اصال که آمده وجود به شرایط به توجه بی ساغر

 :کند توجیه را آمده پیش اتفاق تا رود می جلو کمی

 دوربین یکدفعه که اومد پیش اتفاقی یه امروز سرافراز، اقای ببخشید_

 فقط فقط، ...نکردم رو کار این عمد از من بخدا...شکست افتاد شما

 بدم بتونم شاید میشه، چقدر خسارتش بگین

 داند می مخاطب که جوری و ست امیدی نا با تقریبا اخرش ی جمله

 .نیست دختر این بساط در آهی و هواست باد حرفش

 دوباره را دامون شرایط این در باید چرا کنم می فکر این به فقط من و

 ببینم؟

 .قطعا نه که احتمال .هستم ها ادم ترین بدشانس جزو من احتماال

 دامون ی دوباره دیدن با حاال و کشم می خودم با را درد این سالهاست



 اخری روز مانند هنوز چشمانش توی تنفر .گردد برمی ساله شش بغض

 .زند می برق اندازه همان به شده تمام ما بین چیز همه گفتم او به که

 دلم روی غم این سالها فهمیدم می اینکه بدتر و است بد دلتنگی چقدر

 .آوردم نمی خودم روی به فقط و کرد می سنگینی

 کاش .اندازم می پایین را سرم من و گیرد می دست به را دوربین ساغر

 چه ندارم را دامون چشمان به کردن نگاه طاقت حتی من بفهمد ساغر

 از سیاهی رو جز که کسی پیش .باشم داشته زدن حرف جرات برسد

 .نمانده چیزی من

 .بود حادثه یه فقط خدا، تورو ببخشید سرافراز آقای -

 .چرخد می باال جهت به چشمانم و خورند می تکان هایم پلک آرامی به

 شخصی فقط و نیست دامون او کنم فکر باید .بگذارم کنار را ترس باید

 را او دوربین من بخاطر حاال و کند می کار برایش ساغر که ست

  .است شکسته

 بینم می را خشمش پر نگاه .نیست شدنی جدا اش چهره از دامون اخم

  .است نشسته طفلک ساغر تن به که لرزی همینطور و



 صورت رنگ و گیرد می دستش از را دوربین سریع حرکتی با دامون

 :زند می کبودی به ساغر

 ...زدن می رو خانم این کیف داشتن...داشتن -

 می وحشت به هم را من بار این که ساغر تنها نه بلندش صدای تن

 :اندازد

 خانم اخراجی -

 می چشمانش درون  را التماس از دنیایی و طرفم به گردد برمی ساغر

 .بینم

 کنم می سعی .دارم برمی سمتشان به قدمی و میدهم جسارت خودم به

 رسوا را ام درونی ی آشفته حال و نلرزد صدایم جمالت گفتن حین

 .نکند

 دم می باشه هرچی خسارتش... من -

 :گردد برمی من سمت تلخ پوزخندی با اخمالودش نگاه

 خوبه؟ خسارتتون به دست -

 .سوزاند می را دلم کالمش نیش



  کنین؟ می حساب جوری چه رو ها آدم ی شکسته غرور خسارت -

 .خورد می چرخ دامون و من بین نگاهش گیج های آدم مانند ساغر

 .دارد حق کامال و گوید می چه رئیسش فهمد نمی انگار

  :چرخانم می را زبانم

 ...رو دوربین پول خواستم فقط -

 می ساغر به رو تندی به را نگاهش .برسد انتها به حرفم دهد نمی اجازه

 :کند

 اخراجی خانم؟ نشنیدی شما -

 از چیزی تقریبا  و کند می پرتاب اتلیه خروجی در سمت را دوربین و

 .ماند نمی بیچاره دوربین

 اشک من و زند می زل شده تکه تکه دوربین به مبهوت و مات ساغر

  .افتد می پایین پلکش زیر از که بینم می را درشتش

 ببند سرت پشت رو در ری می شمام -

 سال شش عصبانی دامون همان دامون این .هستم من مخاطبش بار این

 آنقدر من و خواست توضیح جدایی بابت من از که همانی .است پیش



 و پریشانی از پر های روز ان .نداشتم او برای جوابی که بود بد حالم

 هایی غم سنگینی و بود برده تحلیل به را وجودم شوم خبرهای رسیدن

 به را او و کنم فکر دامون و عشقم به نداد اجازه آمد می سرم که

  .دادم دست از خوردن اب سادگی

 .بدهد ساغر را من کار تاوان بینم نمی دلیلی ها این ی همه با ولی

 :دوزم می دامون به چشم و دهم می جرات خودم به دوباره

 بمونه کارش سر بذار...نداره تقصیری اون -

 :دارد ادامه همچنان تمسخرش پر نگاه و رود می باال لبش ی گوشه

 ببینم اون از که دیدم خیری چه تو از -

 قلب گاهی .نیست ها استخوان صدای شدن خرد شنیدن فقط شکستن

 هزار دردش که شنوی نمی هیچی تو و شکند می صدا بی چنان ها آدم

 این دارم سال شش از بعد من و پاست و دست شکستن از بیشتر برابر

 .کنم می حسش دامون های طعنه مقابل را



 من های حرف این از بیشتر .کنم می دامون به را پشتم و گردم برمی

 و ریزد می اشک شکسته دوربین مقابل زده زانو ساغر .ندارد ای فایده

 :خواند می برایم دامون که افتم می شعری یاد من

 بگذرد تو های چشم از اگر شب -

 بیاید تو خوابِ به اگر ستاره

 بیفتد تو اتاقِ ی پنجره در اگر ماه

 !نه

 کنم نمی کامل را پازل این من

 مگر

 باشد وسط هم خودم پای

 (انوشه اردوان)

*** 

 چشمانم و پرم می جا در که گیرد می محکم چنان را اش بینی آب

 .شود می گشاد

 کنه می اخراجم دونستم می من دیدی؟ -



 .اندازد می راه را اش گریه بساط دوباره و

 :گویم می دلجویانه

 کنم می کاری یه برات خودم نخور، غصه -

 چرخاند می سر من سمت تند جوری و شود می قطع لحظه یک صدایش

 :شوم می خم عقب به کمی تاخواسته که

 واقعا؟ -

 رد تا هایش پلک زیر کشد می دست .ندارد باور که ست جوری لحنش

 :کند پاک را هایش اشک

 نه؟ شناختین می رو همدیگر شما -

 یک دامون و من بین فهمید می بود آنجا ساغر جز هم کسی هر

 تبدیل ناتمامی ی قصه به و نداشته خوشی سرانجام که بوده ارتباطی

 .است شده

 شناختیم می اره -

 :شود می باز نیشش

 نه؟ بوده خاطرخوات -



 با و دهد می تکان راست و چپ به سری من دادن جواب از قبل و

 :کند می زمزمه شیطنت

 بود شده آتیشی چقدرم ناکس -

 :شود می گرد چشمانش دوباره و

 کرد خالی بیچاره دوربین سر رو همه -

 روشن را ماشین و چرخانم می را سوویچ ساغر، حرفی پر به اهمیت بی

 :کنم می

 کجاست؟ خونتون -

 :شود می خیره جلو به رو آه پر و گردد می بر

 دوره مسیرمون .رم می مترو با شم می پیاده باالتر خیابون یه همین -

 و کنم می پیاده را ساغر بعدی خیابان کنم، نمی تعارف این از بیشتر

 زنگ او به کار برای دهم می قول و گیرم می را موبایلش ی شماره

 نا دهم می قول خودم به و کند می خوشحالش کلی حرف همین .بزنم

   .شدم مدیونش و بود کرده کمکم .نکنم امیدش



 به رو هوا تقریبا .نکنم حس را زمان گذر شود می باعث روز ان اتفاقات

 و گذارم می پارکینگ داخل را ماشین .رسم می خانه به که ست تاریکی

 می چک و دارم برمی کیفم از را ام گوشی خانه داخل به رفتن از قبل

 زده زنگ هیراد را بارش دو که دارم رفته دست از تماس پنج .کنم

 .فریبا بار سه و است

 تایم این دارد عادت فریبا .نیست صدایی و سر شوم می که سالن وارد

 سریال تلویزیون جلوی یا باشد شام پختن مشغول اشپزخانه در یا را

 .ببیند را ماهواره ترکی های

 :زنم می صدایش

 جون فریبا -

 .روم می پله راه سمت و اندازم می باال را هایم شانه .شنوم نمی جوابی

 .شود می باز امیر و فریبا مشترک اتاق در که کنم می طی را پله چند

 موهایش .ایستد می ها نرده کنار و آید می بیرون که بینم می را فریبا

 اش چهره .بینم نمی ها سفیدی از اثری .است کرده رنگ دوباره را

 تا روم می جلو لبخندی با .است درهم زیادی شادش ظاهر برخالف

 ناراحت تاخیرم از همیشه فریبا .بگذارد تاثیری اش دلخوری روی شاید



 برای که هستم ساله شانزده دختر هنوز کند می فکر شاید .شود می

  .بشنوم جواب و سوال تا هزار باید آمدنم زود و دیر

 اینجایی؟ سالم -

 :رسد می بنظر دلخور همچنان .شود نمی باز هایش اخم

 ارغوان؟ دی نمی جواب تلفناتو چرا -

 .بود اومده پیش مشکلی یه برام -

 :کند می جمع اش سینه روی را هایش دست

 دی؟ نمی جواب رو هیراد تلفنای چرا -

 :گیرد می حرصم

 چغلی؟ زد زنگ -

 :شود می تر غلیظ فریبا اخم

 شدی جدا ازش دو ساعت گفت می چون .بود نگرانت چون زد زنگ -

 .زبان کالس بری که

 :روم می خوابم اتاق سمت و کشم می پوف کالفه



 بود اومده پیش مشکلی یه برام -

 .کنم می باز را اتاق در همزمان و

 .آید می دنبالم فریبا

 مشکلی؟ چه -

 هایی نگرانی آن از .دارد وجود مادرانه نگرانی کمی صدایش ته بار این

 .کرد می مانلی خرج که

 زدن می کیفمو داشتن -

 :کنم می پرت تخت روی را کیفم و اورم می پایین سرم از را شالم و

 شد؟ چی خب -

 های دکمه آوردن در با ایستم می میز ی آیینه جلوی .کنم نمی نگاهش

 :شوم می مشغول مانتوام

 گرفت رو دزده جلوی کرد کمک دختره یه -

 کشیده سمتش نگاهم مانتویم اوردن در با و ایستد می سرم پشت فریبا

 :شود می

 کردی؟ دیر همین واسه -



 :نشینم می تخت ی لبه روی و گردم برمی

 .بودم اون درگیر .اومد پیش مشکلی یه دختره اون واسه بعدش_

 :کند می عوض را بحث موضوع یکدفعه فریبا

 روزنامه دفتر بردی رو عکس-

 :دزدم می را نگاهم

 بردم -

 رو روزنامه بگیر برام نسخه یه شد چاپ اگه -

 :است پایین سرم همچنان

 باشه -

 و .کنم نگاهم فریبا چشمان به توانم نمی شود، می که مانلی حرف

 هم موقع همان اورد می هجوم مغزم به سالها این ی همه که سوالی

 :کند می پر را ذهنم

 بفهمد را حقیقت فریبا اگر

 .آن اتش و جهنم از فراتر چیزی .است آور عذاب هم فکرش حتی

 .شود خاموش است محال بگیرد را دامنم که فریبا آتش



  بیان؟ کی بگم بدم؟ چی جوابشو زد زنگ هم لیال راستی -

 از پر های چشم و افتم می دامون یاد .برم می باال ارامی به را سرم

 دانشکده از .شود می ظاهر چشمم جلوی پیش سال شش اتفاق .نفرتش

 .شد ظاهر مقابلم غریبه زنی که بودم زده بیرون

 هستین؟ شکوفا ارغوان شما سالم -

 .کشید جلو کمی را چادرش و

 :گفتم و کردم برانداز را پایش تا سر متعجب .شناختم نمی را او

 خودمم بله -

 در شده جمع حسرت از دنیایی با و شد جمع زن چشمان در اشک

 :گفت نگاهش

 هستم ت واقعی مادر من -

 .رفتم هوش از همانجا و چرخید سرم دور دنیا اید می یادم

 ارغوان -

 :آیم می بیرون گذشته به فکر از فریبا صدای با 

 شده؟ چی -



  .هستم منگ و گیج های ادم شبیه

 گفتی؟ چی -

 :جنباند می سر تاسف با

 بذارم؟ کی برای رو خواستگاری قرار گم می تو؟ کجاست حواست -

 :کشم می دراز تخت روی زیاد خستگی از

 بزنیم؟ حرف بهش راجع بعد -

 بخوابی؟ خوای می -

 اره -

 :است شده قبل از تر ارام فریبا لحن

 کنم؟ بیدارت شام برای -

 :زنم می کوتاهی لبخند

 کن بیدارم -

*** 



 عروسکی و نشسته مبل روی مانلی .روم می پایین دوان دوان ها پله از

 و گرفته آغوشش در است خریده برایش گذشته سال تولد فریبا که را

 می شجاع پسر کارتون دارد .کند می نگاه سالن روشن تلویزیون به

 نمی و دارم جنگ سر خودم با .دارد دوست را کارتون این مانلی .دهد

 موهای .ایستم می مبل کنار و روم می .نه یا است درست کارم دانم

 می حسودی موهایش به چقدر .گذارد می باز همیشه فریبا را لختش

 .کنم

 مانلی-

 با و دوزد می من به را درشتش سیاه چشمان .سمتم چرخاند می سر

 :زند می پلک دلبرش بلند های مژه

  آبجی؟ بله -

 بیرون بریم بیا -

 :شود وسوسه که گویم می زده ذوق

 بینم می کارتون دارم -



 را خاموش ی دکمه .دارم برمی را کنترل و روم می پذیرایی میز سمت

 :شود می بلند مانلی زدن نق صدای زنم می که

 کردی؟ خاموشش چرا دیدم می کارتون داشتم -

 :گیرم می را دستش و روم می سمتش مانلی، ناراحتی به توجه بی

 خوای؟ نمی بازی اسباب مگه -

 :شود می آویزان هایش لب

 کنه می دعوامون رفتیم بیرون بفهمه مامان -

 :زنم می چشمک

 میایم زود -

 :خندد می مانلی

 بدی؟ یادم رو زدن چشمک خواستی نمی مگه آبجی -

 :زنم می لبخند اما کند می ام کالفه

 دم می یادت بیایم -



 می خودش به نگاهی .شود می بلند مبل روی از و دهد می تکان سری

 :اندازد

 کنم؟ عوض لباسمو -

  خواد نمی -

 و مانلی که روزی .افتد می اش بازوی دور سوختگی اثر روی چشمانم و

 تو داشت .بود رفته گاز وقت سر و کرد احتیاطی بی و بودیم تنها من

 عقب .خورد بهم تعادلش بازی وسط .کرد می بازی آشپزخانه شلوغی

 جوش اب از کمی و شد وارونه داغ کتری .گاز به چسبید و رفت عقب

 .برداشت را خانه کل جیغش صدای و ریخت مانلی بازوی روی

 برداشتم سرد اب .نبود فریبا و کرد می گریه مانلی .بود پیش سال یک

 بین از .بگیرد ارام شاید تا سوختگی جای روی ریختم می دست با و

 و کردم پیدا را سوختگی پماد داشت قرار یخچال باالی که داروها سبد

 کنار را خوری غذا میز صندلی برداشتنش برای .زدم مانلی زخم جای

 می دعا .برسد داروها سبد به دستم تا رفتم باال آن از و گذاشتم یخچال

 .نکشد درد دیگر و شود خوب مانلی کردم



 کنار را او داد، نشانش را سوختگی جای گریه با مانلی و آمد فریبا وقتی

 پایین سرم ناراحت و دیوار کنج بودم چسبیده که امد من وقت سر و زد

 .بود

 سوخته؟ بچه که بودی گوری کدوم -

 :آوردم باال سرم گریه با

 آشپزخونه تو رفت خودش بودم اتاق من بخدا مامان -

 :شد قرمز صورتش و رفت باال صدایش تن

 به سر .تو دست سپارم نمی رو بچه این مگه بیرون رم می وقتی -

 چهارچشمی میگم وقتی بفهمی دفعه این که کنم می ت تنبیه .هوایی

 چی؟ یعنی بپا رو مانلی

 :کردم التماس

 ...بخدا مامان -

 :گرفت محکم را دستم مچ و آمد جلو

 ببینم بیا نزن حرف -



 چیکار خواهد می دانستم می .رفتیم حیاط به و افتادم راه فریبا دنبال

 قول به تا کرد می زندانی حیاط ته انباری داخل را من ساعتی چند .کند

  .باشد مانلی به بیشتر بعد به این از حواسم خودش

 :کردم می گریه هم باز

 .نبود من تقصیر مامان -

 .شد نمی کم عصبانیتش از

 بیاد بابات تا مونی می جا همین -

 داره موش اینجا .مامان ترسم می من -

 :زد پوزخند

 خوره نمی رو گنده توی موش .نترس_

  .کرد قفل من روی را انباری در و رفت

 را انباری در .امد می امیر وقتی .تنبیه این به داشتم عادت و بود عادتش

 می بیرون را من زود که کرده محبت خودش قول به و کرد می باز

 تو و نیست تنبیه راه این گفت می .کرد می دعوا فریبا با امیر .اورد



 می همیشه طبق و زد می نیشخند فریبا اما .ذاره می تاثیر بچه ی روحیه

 :گفت

 ست گنده خرس بچه؟ -

 .ایم می بیرون روزها ان به فکر از

 از قبل .رویم می سالن خروجی در سمت و گیرم می مانلی دست

 :شنوم می سر پشت از را ساغر صدای کفش پوشیدن

 ارغوان نکن رو کار این -

 خودم به کند؟ می چه اینجا ساغر .خورم می جا و چرخم می عقب به

 هفت مانلی دست اما نیستم ساله دوازده ارغوان دیگر کنم، می نگاه

 .ام داشته نگه دستم توی هنوز را ساله

 نکن کارو این...ارغوان داره گناه بچه اون -

 را دامون در پشت .کنم می باز را سالن در و گیرم می نادیده را ساغر

 خودش که دوربینی همان .است دستش توی عکاسی دوربین .بینم می

 .شکست و انداخت

 ارغوان؟ کردی ول منو چرا -



 .است طلبکارانه نگاهش

  کنیم؟ ازدواج هم با نبود قرار مگه -

 می سر دامون ی چهره روی از نگاهم .دهد می تکان را دستم مانلی

 :رود می پایین و خورد

 دیگه بریم آبجی -

 ارغوان -

 و ایستاده ها پله راه روی .چرخم می .شنوم می را هیراد صدای بار این

 :زند می لبخند رویم به .است پوشیده دامادی شلوار و کت

 ها اومده عاقد پس؟ کجایی -

 :زند می داد ساغر .کنم می رها را مانلی دست

  نکن ولش...ارغوان نکن ولش -

 :شوم می هیراد نگاه زل و پله راه کنار روم می .کنم نمی توجه

 بگی؟ بله خوای نمی خونده رو خطبه عاقد -

 .ست ارادی غیر کامال لبخندم .زنم می لبخند



 بله -

 :کند می گریه ساغر

 ست بچه اون .نکن ول دستشو...نکن ول رو مانلی خدا رو تو ارغوان -

 :شنوم می رو دامون صدای .ایستم می هیراد کنار

 دوربین به نگاه یه داماد و عروس -

 می را ساغر جیغ صدای و گیرد می عکس دامون .گردیم برمی دو هر

 :شنوم

 ارغوان -

 عرق را تنم .پرم می کابوس از و شود می یکی ساغر جیغ با من جیغ

  .داری دنباله بد خواب چه .است گرفته سرد های

 .زند می صورتم توی بیرون از نوری و شود می باز اتاقم در

 ارغوان-

  .آید می تختم کنار نگران فریبا

 دیدی؟ خواب -



 :شود می نگران بیشتر و گیرد می را دستم

 یخی؟ چرا -

 .گذارم می پیشانی روی و کشم می بیرون را دستم

 نیست؟ چیزی -

 بیارم؟ برات خوری می آب-

 .کنم تمرکز کمی بتوانم من و برود فریبا است وقت بهترین

 خورم می اره -

 پرسد می دوباره

 دیگه؟ خوبی مطمئنی-

 :شوم می متوسل دروغ به

 اره خوبم -

 مانلی انگار .رود می بیرون اتاق از و اندازد می من به موشکافانه نگاهی

 صدایش .است نشسته کنارم که ساغر و .من تخت کنار جاست همین

 :زند می زنگ گوشم توی دوباره



 ارغوان نکن ول دستشو-

 .بودم ناراحت اوایل آن .است تر رنگ پر ها کابوس این رد روزها این

 که صبح .کردم می گریه صبح تا گاهی و خزیدم می پتو زیر ها شب

 شد نمی باورش حتما .زد می پوزخند دید می را من قرمز چشمان فریبا

 روزها گذشت با .باشد غمگین نبودش برای دخترش شدن گم مسبب

 مانلی سرنوشت کردم می تلقین خودم به .شد کمتر وجدانم عذاب حس

 مانلی عمر شدن تمام قیمت به سالگی دوازده در من خطای .بوده همین

 .خاطره یک به شد تبدیل مانلی .نکردند پیدایش وقت هیچ فقط .بود

 از بیشتر و شد می گس وجودم اش آوری یاد هر با که تلخ ای خاطره

 خوابم به هرشب مانلی و گذشته روزها این اما .آمد می بدم خودم

 شود، می خشک دهانم کابوس هر پایان از بعد .زنند می شبیخون

 کمکم نباشد کس هیچ و باشم افتاده اب بی کویری در ها ماه که جوری

 .کند

 است من اتاق تراس به رفتن راه تنها .روم می تراس به و شوم می بلند

 به تراس روی .افتد نمی انجا به کسی گذر خودم جز همین برای که

 ها گلدان خاک دل در.شوم می خیره هم کنار رنگی های گلدان



 من .دارم دوست خودم های بچه مثل را ها کاکتوس .ام کاشته کاکتوس

 نه .دارم خار اما بزند گول اسمم و باشم گل شاید .کاکتوسم شبیه هم

 کالفه .است مانده من از خوبی ی چهره باطن در نه و دهم می غنچه

 می تراس های نرده روی را هایم دست و چرخم می و کشم می پوف

 سال به سال که هایی همسایه .دارم دید خانه چند به فقط انجا از .گذارم

 باد .ندارد ها آن با آمد و رفت به تمایلی هم فریبا و بینیم نمی را ها ان

 می رقص به بلندم موهایم و دهد می نوازش را صورتم پوستم خنکی

 می کمی و کشم می بازوهایم روی طرف دو از را هایم دست .افتد

 به .ایست حلقه هایش استین که دارم تن به نخی بلند پیراهن .لرزم

 دوبار هیراد .دارم برمی عسلی روی از را ام گوشی و گردم برمی اتاق

 صدای خواب موقع دارم عادت که انجا از اما است زده زنگ دیگر

 لیست وارد .ام نشنیده را تماسش زنگ صدای کنم قطع را ام گوشی

 خوبی حس .افتد می ساغر ی شماره به چشمم و شوم می مخاطبینم

 فقط ست انرژی ی گوله دختر این .دارم وارد تازه دوست این به نسبت

  .بود کرده کور را ذوقش دامون که حیف

 نمی .فرستد می سراغم به را ساله شش دلتنگی یادش حتی...دامون

 .کنم فراموش را آخر روز ی زده بهت نگاه مدت همه این از بعد توانم



 توانستم نمی و بود شده ام زندگی تحوالت دستخوش عجیب حالم

 می .برود بیرون ام زندگی از خواستم فقط .بدهم توضیح برایش

 را قیدم بفهمد چیزی ام واقعی مادر و پدر و گذشته از اگر ترسیدم

 در که ای رابطه .زدم بهم را رابطه آن و کردم دستی پیش خودم .بزند

 اقای و لیلی خانم را دامون و من .بود زد زبان هنر ی دانشکده تمام

  .بودند ما جدایی شوک در همه ها مدت تا و کردند می خطاب مجنون

 لیلی از بدتر ما سرنوشت خواستم خودم .کردم نابود را چیز همه خودم

 .چرا نفهمید هیچکس و خواستم خود .باشد مجنون و

 :دهد می جواب او بوق چند با و زنم می زنگ ساغر به

 الو؟-

 است؟ چند ساعت افتم می فکر این به تازه شنوم می که را صدایش

 سالم...ساغر -

 :دهد می جواب نشناخته را صدایم دارم اطمینان که حالی در و مکث با

 سالم -

 :گویم می فوری



 ارغوانم -

 :شکند می را اش خنده

 .کوچیکیم خیلی .خودم جون کنی می فراموشم کردم فکر ول، ای -

 چطوری؟

 اصل سر سریع و خندم می نخودی .گیرم می ام خنده اش التی لحن از

 :روم می مطلب

 ...یا بلدی ای دیگه کار عکاسی جز تو بپرسم ازت زدم زنگ ساغر -

 :پرد می حرفم بین

 از حتی .کن حض و بیا دوزم می لباسایی یه .جون ارغوان بلدم...بلدم -

 کنم می درست متنوع های مدل خودم

 :دهد می ادامه و کشد می اه

 وگرنه نی بالت و دست تو پله و پول تو ساغر گفته بهم سوزی -

 .شی معروف طراح یه میتونستی

 :فرستد می بیرون عمیق را نفسش و

 دیگه ماس شانس اینم -



 :کنم می باریک را چشمانم

 کیه؟ سوزی -

 :خندد می

 تو پسرا همه .نباشه شما جای خوشگله خیلی .نسیمه اسمش .رفیقمه -

 خیلیارو دل که اینه ها بزمجه این به ده نمی پا نیست اینم .نخشن

 سوزی گن می بهش محل تو سوزونده

 را هایم لب اما گیرد می ام خنده ساغر دوست ی شجرنامه شنیدن از

 .فشارم می بهم

 گم می بهت که آدرسی به بیا فردا تو خوبه خیلی -

 :زند می فریاد خوشحالی از

 من؟ جون -

 بلدی؟ م طراحی گی نمی مگه اره -

 :دهد می جواب تند

 آره آره -

 کنم می پیامک برات رو آدرس .حله پس خب -



 :کشد می جیغ تلفن پشت

 جون ارغوان عاشقتم -

*** 

 می قرار میز روی چای فنجان که کنم می چک را تبلت داخل های پیام

 می سر .شنوم می را ام کناری صندلی شدن کشیدن صدای بعد و گیرد

 دلخور زند می داد چشمانش .افتد می هیراد رخ نیم به نگاهم و چرخانم

  .است

 نشه سرد چاییت -

 را حواسش تمام هم او بار این .کند می گردش او به رو دوباره نگاهم

 :دهد می من به

 خوری نمی سرد چایی دونم می -

 :زند می پوزخند و

  حفظم عادتاتو ی همه -

 دارم برمی را فنجانم و زنم می لبخند کوتاه

 نیست چایی که نسوزونه رو زبون اگه چایی -



 :پرند می باال ابروهایش

 وایستی عواقبشم پای باید وقت اون -

 :نوشم می را چایم از کمی و رود می باال لبم ی گوشه

 چقدره؟ مفیدمون عمر مگه همینجوریش -

 :کند می اخم

 ارغوان شدی تلخ خیلی روزا این -

 :آرام و کوتاه اما زنم می نیشخند

  ام همینطوری همیشه من -

 می طعنه به شناسد می را من های عادت گفت که حرفش جواب در و

 :گویم

 شناسی نمی خوب منو هنوزم تو -

 بین ای، گوشه هرکدام که گروه های بچه به نگاهی چشم باالی از هیراد

 سرش کمی و اندازد می هستند هم با صحبت مشغول استراحتشان تایم

 :کند می نزدیکم را

 خواستگاری؟ نیایم فعال گفتی عمه به چرا -



 از و است همین داشت را پرسیدنش خیال صبح از که موضوعی دانم می

 .کنم می تحمل را خودم از اش ناراحتی دارم اولیه ساعت همان

 :گویم می صادقانه

 نیست وقتش االن چون -

 خاکسترنشینم عشق چون .ام دیده را دامون تازه چون گویم نمی و

 به کسی دیگر بینم می که را دامون چون .شود می ور شعله دوباره دارد

 عاشقانه ی عالقه هیراد به هم، این از قبل که هرچند .آید نمی چشمم

 .نداشتم ای

  ارغوان؟ وقتشه کی دقیقا -

 ما ی مکالمه ی متوجه کسی تا بیاورد پایین را صدایش تن کند می سعی

 :نشود

 به جنابعالی دیگه سال چند .چهار و سی من ارغوان سالته سی تو -

 رسی؟ می وقتش

 .باشم آرام کنم می تالش اما .ام کفری هیراد تکراری جمالت شنیدن از

 جون ارغوان سالم -



 می سرم پشت دقیقا و باال جهت به سرم آشنایی صدای شنیدن با

 روی و است ایستاده مقابلم اسپرت تیپ با که بینم می را ساغر .چرخد

 .دارد پشتی کوله یک دوشش

 :گردد برمی هایم لب به لبخند

  ساغر سالم -

 .نکند بیگانگی احساس تا گیرم می آغوش در را ساغر و شوم می بلند

 .کنم می معرفی او به را ساغر .چرخد می ما سمت هیراد نگاه

 طراح عنوان به اینجا قراره .من جدید دوست .ساغره این هیراد، -

 .کنه کار برامون لباس

 :دهد می را ساغر سالم جواب حال همان در و خورد می جا هیراد

 لباس؟ طراح -

 :دوزد می من به چشم تعجب با

 !بودی نگفته بهم مورد این در -

 :شود می کمرنگ لبخندم

 حاال گم می بهت -



 :گویم می لبخند با ساغر به رو و گردم برمی و

 برنامه کارگردان .هستن شریفی هیراد اقای ایشون -

 و دور به کنجکاوی با بعد و شوند می گشاد حد آخرین تا ساغر چشمان

 :کند می نگاه برش

  برداریه؟ فیلم ی صحنه اینجا اِه_

 :شود می من به خیره دوباره و

 جون؟ ارغوان بازیگری تو -

 :خندم می ریز

 ام مجری نه -

 :گیرد می خود به حیرت رنگ بیشتر نگاهش من ی جمله هر با 

  شدم؟ رفیق تلویزیون مجری یه با من یعنی واقعا؟-

 :شود می شل نیشش و

 .شه پنچر کنه خالی باد یکم بگم سوزی به باید ول ای -

 :کشانم می کناری به را او لبخند با و رود می ساغر ی شانه روی دستم



 باشه؟ بیام من تا باش منتظر جا همین تو -

 مثبت سر و خندد می حواس بی شنیده، که ست چیزهایی بهت در هنوز

 می چشم صحنه پشت عوامل به کنجکاوی با بینم می و دهد می تکان

  .دوزد

 من و رویم می است لباس تعویض مخصوص که اتاقی به هیراد همراه

 .بندم می پشت از را در

 کوره از من ناگهانی پیشنهاد از دارد سعی خیلی اما ست عصبانی هیراد

 :نرود در

 کار؟ تو بیاری رو یکی خوای می خودسر نگفتی چرا -

 چی همه شد یهویی چون -

 :شود می منقبض فکش

 نداریم؟ لباس طراح خودمون ما مگه ارغوان؟ شد یهویی چی دقیقا -

 :کند می خوش جا لبم ی گوشه پوزخندی

 شبنمه؟ منظورت -

 آره خب -



 که را مانتویی دست چند .روم می ها لباس کاور سمت و گردم برمی

 :دهم می هیراد نشان پوشم می دوربین جلوی

 امان به رفته ریخته اینجا آورده رو دست چند همین شما خانم شبنم -

 خدا

 :پرند می باال تفاوت بی هایش شانه

 خب؟ -

 سری سر نگاهی .فشارم می و برم می دهانم توی را هایم لب حرص با

 :دوزد می دهانم به را نگاهش سوالی دوباره و اندازد می ها لباس به

 .پوشیدم دوربین جلوی رو هرکدوم بار چند من رو ها لباس این هیراد -

 خوای می .دیدنشون از میشه خسته هم مخاطب اینطوری .ن تکراری

 بودجه میگن .ذارن می کامنتایی چه ها بعضی ببین پیجم ادرس تو برو

 اومده کم تون

 :نشیند می هیراد ابروی دو بین اخمی

 شبنم خود به زدم می زنگ یا .بکنم فکری من نگفتی زودتر چرا خب -

 بیاره بدوزه دیگه تا چند



 :کنم می هیراد به رو  گردانم برمی خودشان قبلی جای سر را ها لباس

 چند فعال .ندارم قبول کارشم اصال من .بزنی زنگ شبنم به خواد نمی -

 بود خوب کارش اگه .بیاره بدوزه ببره دختره همین بدیم پارچه قواره

 کاریمون تیم تو داریم نگه رو همین

 راضی دلش ته چندان دانم می اما اید می کنار من حرف با ظاهرا هیراد

  .جدید عضوی به نیست

 در چارچوب در که بینم می را ساغر بعد و خورد می در به تقه چند

  .است ایستاده

 وقت یه بریم .نی خیالی داری بار کار امروز اگه گم می جون ارغوان -

 بیایم دیگه

 :کنم می خاطرجمعش و زنم می لبخندی

 اوکیه چیز همه عزیزم نه _

 ابروهایی با هیراد .بندد می را در دوباره وقتی زند می برق چشمانش

 :کند می نگاه من به رفته باال

 زنه؟ می حرف اینجوری چرا دختره این -



 ها پارچه تا روم می اتاق کنج کمد سمت و کنم می نازک چشمی پشت

 .بردارم کشوها از را

 کارشه مهم .داری زدنش حرف به چیکار تو -

 .کشم می بیرون را پارچه قواره چند

 چی؟ آورد دوخت بد اگه خوبه؟ کارش مطمئنی کجا از -

 .بروم بیرون اتاق از تا دارم برمی دست با را ها پارچه

  .جا همین ذارم می خرم می پارچه دوباره خودم دوخت بد اگه -

 شوم حاضر دوربین جلوی باید کند می اعالم که ها بچه از یکی صدای با

 .آید می دنبالم به هم هیراد و روم می بیرون اتاق از سریع

*** 

 پشت از و چرخانم می سر .دارم می نگه عکاسی مقابل را اتومبیلم

 .کنم می نگاه در سر به شیشه

  پلک عکاسی



 کوتاه زمانی ی برهه یک در که قلبی .شنوم می را قلبم بلند صدای

 همه اینکه از من که کوبید می محکم مرد یک برای نبضش چنان

 .کردم می غرور احساس بلکه نداشتم ابایی تنها نه بشنوند را صدایش

 خیلی خالی جای .بود چیز همه من برای .نبود نفر یک فقط دامون

 از را قلبم و شست می را ها تلخی حضورش .کرد می پر را چیزها

 .کرد می خالی ناراحتی و عذاب

 اش عکاسی در پشت تا را من ام جنبه بی قلب همان دانم نمی حاال

 یک از فقط .است شده خارج دستم از اختیارشان که پاهایم یا کشانده

 فقط سالها این تمام در و دامونم عاشق هنوز اینکه آن و مطمئنم چیز

 .ام کرده فراموش را او که کردم می وانمود

 .بدهی دست از را ات زندگی ی همه شود می باعث زیاد ترس گاهی

 ترس که گویند می راست .کنی حفظش تا جنگیدی برایش انچه تمام

 است مرگ برادر

 جسمم تنها .مرد درونم موقع همان از و دادم دست از را دامون من

 .کرد می زندگی و کشید می نفس



 نمایش من زمان ان .بود تئاتر ی صحنه سر دیدم را دامون که بار اولین

 را بینوایان نمایش گروهی کار برای .بودم هفت ترم و خواندم می

 تئاتر عاشق من زمان ان .داشتم را کوزت نقش من و کردیم انتخاب

 پایان با .رفتم اجرا سمت ام قوی بیان فن خاطر به بعدها اما بودم

 و لباس تعویض برای رفتند ها بچه و شد خالی کم کم سالن نمایش

 سه روسری با من .برگشتند صحنه پشت به استاد همراه هم نفری چند

 مصنوعی گیس کاله آن زیر .بودم مشغول داشتم سر روی که گوشی

 می .بود شده بافته کمر گودی نزدیک تا طرفش دو که گذاشتند سرم

 مستقیم دوربینی فلش که کنم تر محکم را ام روسری گره خواستم

 به گره کردن باز برای هایم دست که حالی در .شد زده رخم نیم توی

 چشم ها صندلی بین و پایین به و زد خشکم .بودند شده کشیده عقب

 به و داشت دست در عکاسی دوربین که دیدم را جوانی مرد .دوختم

 :گفتم و رفتم جلو اخم با و طلبکارانه .زند می لبخند رویم

 گرفتین؟ عکس من از حقی چه به -

 :بود شده تر رنگ پر من عصبی لحن با لبخندش



 درخشید می صحنه روی داشت که شاهکاری این از تونستم می چطور -

  کنم؟ پوشی چشم

 طور به کسی بود باری اولین این شاید .ریخت فرو دلم میان چیزی

 .کرد می تعریف من از صریح

 :بودم کرده اخم دوباره

 کردین؟ و کار این اجازه بدون شما اما -

 به دستی .آمد می کامال اش چهره به که لبخندی .داشت لبخند باز

 :زد پلک آرام و کشید ریشش ته و صورت

 ی نمره .داشتم احتیاج ش نمره به چون گرفتم رو عکس این اول -

  .آخرم ترم کارآموزی برای هنری عکس بهترین

 و گرفت باال کامال را سرش .شد نزدیک دیگر قدم چند مکث با

 :کرد تالقی هم با نگاهمان

 به تا بخرم رو تئاتر سالن های بلیت تمام بارها و بارها حاضرم اما -

  .کنم تماشا رو زیبایی خلقت همچین تنهایی



 نتوانستم این از بیشتر و بودم گرفته گر .زد نمی دیگر بار این قلبم

 مورد در راحت اینطور که بدوزم چشم جوانی مرد ی چهره به و بایستم

 و برداشتم عقب به گام یک فقط .داد می نظر و کرد می صحبت من

 قلبم رسیدم اتاق داخل وقتی .دویدم لباس تعویض اتاق تا را سالن تمام

 زیر تا پیشانی روی از عرق درشت های دانه و کوبید می محکم هنوز

 .بود گرفته جریان ام چانه

 من که کردم می فکر جوانی پسر به ان از پس های روز و شب آن تمام

 دامون نامش فهمیدم بعدها که پسری .کرد میخکوب هایش حرف با را

 .است

 دامون با باید .ام گرفته را تصمیمم .آیم می بیرون گذشته به فکر از

 .بزنم حرف

 .روم می عکاسی سمت به ماشین دزدگیر زدن با و دارم برمی را سوویچ

 برخوردی هر برای را خودم باید کشم، می عمیق نفس چند در پشت

 همه با اما .دامون ی کنایه از پر و دار نیش های حرف برای .کنم آماده

 جدایی که افتاد اتفاقی چه پیش سال چند بگویم برایش باید ها این ی

 .مجنون و لیلی این عشق ته شد



 زیر کولر خنکی حس ان دوباره .شوم می وارد و گیرم می را دستگیره

 آب .بینم نمی را او اما عکاسی داخل چرخانم می چشم .دود می پوستم

 قلبم تند ضربان .فرستم می پایین ام شده خشک گلوی از را دهانم

 می بیخود خود از قلبم باشد هم دامون بوی حتی جا هر .است برگشته

 هم زمان آن که معروفی تلخ عطر همان .کنم می حس را عطرش .شود

 .کرد می استفاده

 کشیده پله راه سمت به ناخواسته سرم و شنوم می را هایی قدم صدای

 اش چهره تا پا از آرام ارام و بینم می را هایش کتانی اول .شود می

 .شود می نمایان مقابلم

 دارم سعی و کنم می بغض من که همانقدر .خورد می جا دیدنم با

 .برنگردم را آمده راه و نیاورم کم جلویش

 سالم -

 نزدیک جایی از سالم این انگار .باشد شنیده را صدایم دانم می بعید

 .است زده باال گلویم اعماق

 خانم تعطیله -



 .است نرسیده عصبانیت از درجه ان به هنوز .اوست مشت اولین این

 :چرخانم می زحمت به را زبانم

 ...من دامون، -

 :پرد می حرفم بین ترشرویی با

 بشین؟ پسرخاله زود نرسیده دارین عادت -

 هرچقدر داند نمی و دارد جنگیدن خیال دامون .شود می بیشتر بغض

 بین از احساسش تمام یعنی این .ترم راضی من بدهد نشان را نفرتش

 با هنوز که مانده هم خودش ی چنته در چیزی عشق آن از یعنی .نرفته

 .زند می حرف غضب و حرص

 پیش به نرسیده .شود می رد کنارم از و آید می پایین کامل ها پله از

 چند و گیرد می را موس و ایستد می کامپیوترش سیستم مقابل خوان

 به و خورد می سر ناخواسته نگاهم .کند می کلیک هم سر پشت بار

 گوشه .کند می قرص را دلم حلقه خالی جای دیدن .رسد می انگشتانش

 است ممکن او کردم فکر لحظه یک چرا .آورد می در بازی لبم ی

  باشد؟ متاهل

 اینجایی؟ که هنوز -



 گردانم برمی خودش به را اش طعنه

 میشین خودمونی زود شمام -

 صاف و فشارد می هم روی را چشمانش .شود می انار رنگ صورتش

 .دارد برمی موس از را دستش همزمان و ایستد می

 چه بودم آمده .اندازد می کار از لحظه چند برای را زبانم اش خیره نگاه

 بگویم؟

 پیش ساعت دو .فریباست دارم حتم .خورد می زنگ ام گوشی

 کرده نگرانش نرفتنم خانه لحظه این تا و بود شده تمام فیلمبرداری

 .شود می قطع زنگش صدای اینکه تا دهم نمی جواب .است

 بند به دست .ندارد افتادن پایین قصد ام چهره روی از اما دامون نگاه

 .فشارم می را مشتم و گیرم می کیفم

 بزنیم حرف اومدم -

 مورد؟ در -

 ...پیش سال شیش -

 :شود می عصبی دوباره



 .رو پیش سال شیش جریان این کن تموم -

 :رود می باالتر صدایش تن و

 .هیچی...نیست هیچی دیگه شما و من بین خانم -

 صورتم روی که اشک ی قطره اولین .شوم می بغضم مغلوب باالخره

 مثل من و ببرد دامون است قرار را جنگ این فهمم می آید می فرو

 .ببرم پناه خودم درد پر خلوت به زخمی دلی با خورده شکست لشکر

 بدونی؟ رو اصلی دلیل خوای نمی -

 :زند می پوزخند

 سال؟ شیش بعد -

 .شود می کوبیده سرم فرق بر پتک مانند هایش گفتن سال شیش این

 .بکشد رخم به را مدت طوالنی ی فاصله این خواهد می چقدر

 ...من دامون -

 :کنم می عوض را ام نشده تمام ی جمله فوری که کند می نگاهم جوری

 توضیح و میومدم زودتر داشتم رو شما آدرس اگه من سرافراز آقای -

 دادم می



 :گوید می وقتی است بلند نیشخندش

 سال پنج چهار مثال چه االن چه .سهرابه مرگ از بعد نوشدارو همش -

 نمی فرقی دیگه گفتی می تو اصلی دلیل منو دیدی می زودترم .پیش

  .کرد

 :افتد می پایین پلک پشت از تر راحت دوم اشک

 دامون کنه می فرق بخدا -

 است ترس بدون و قاطع گفتنم دامون بار این

 نیست قرار هیچی ...شکوفا خانم شده تموم هست و بوده که هرچی -

 .بشه عوض شما و من بین

 دامون -

 :رود می در کوره از

 نکنی؟ صدا منو اسم اینقدر میشه -

 من که بود وقتی عاشق دامون .نشیند می هایم لب روی محو لبخندی

 را نامش که آورد می کم .شود می اذیت هم حاال .کردم می صدایش



 دلی و دق خواهد می و کند مقاومت تواند نمی و آورم می زبان بر من

 .کند خالی من سر فریاد با را اش

 که؟ بلدی رو خروج راه -

 تا و کند بیرونم خواهد می رسما .کند می اتلیه در به اشاره دست با و

 حرف که ام آمده .روم نمی رو از .است کرده خودخوری خیلی االن

 .بدهد من به را حق کمی شاید و بردارم را ها سوتفاهم که ام امده .بزنم

 کیا م واقعی مادر و پدر فهمیدم تازه پیش سال شیش من دامون -

 با تا چیدی می برنامه داشتی که اونموقع .داشتن سرنوشتی چه و هستن

 من و سراغم اومد واقعیم مادر کنی سوپرایزم من از خواستگاری

 رو یکی م واقعی بابای گفت بهم و سراغم اومد .ست زنده فهمیدم

 از قبل اما و رفته دار ی چوبه پای تا گفت...اومده اعدامش حکم و کشته

  .کرده فوت قلبی ایست از خودش کامل رسیدن

 .گیرند می بیشتری شدت هایم اشک

 بودم شوک تو خودم وقتی گفتم می بهت رو اینا ی همه جوری چه من -

 بری خواستم ازت من دامون .زدم نمی حرف هیشکی با سال یک تا و

 واقعیم پدر چون .نمیان کنار قضیه این با ت خانواده دونستم می چون



 و کرد ول سالگی سه تو منو افسردگیش بخاطر مادرم و داشت پرونده

 بگم؟ بازم یا بسه .پدرم دوستای دست داد

 چشمانش از حداقل بتوانم دارم امید من و کند می نگاهم خیره کمی

 که چشمانی .نیست چشمانش در حسی هیچ اما بخوانم را دلش حرف

 می که زیبایی های واژه از پر .بود حرف از دنیایی برایت دور روزگاری

 .کنی حک دلت کنار گوشه را تکش تک توانستی

 :شکنم می را سکوت خودم باالخره

 گی؟ نمی چیزی چرا -

 :خورند می تکان مکث با هایش لب

 واقعیت؟ مادر -

 :دهم می تکان تایید سر

  آره -

 :خورد می تکان راست و چپ به سرش

  کجاست؟ واقعیت مادر -



 دامون به را مادرم جای باشم مجبور اینکه به .ام نکرده فکر اینجایش به

  .بگویم

 پرسی؟ می چی برای -

 :گوید می قاطعانه

 بپرسم خودش از ببینمش -

 .دزدم می را نگاهم

 دونم نمی -

 :شنوم می را پوزخندش صدای

  چی؟ یعنی -

 :رود می باال ارامی به سرم

 ندیدمش موقع اون از .کجاست دونم نمی -

 :گیرد می تمسخر رنگ نگاهش

 داری سال همه این از بعد که حرفایی این داری انتظار من از وقت اون -

  کنم؟ باور رو دی می تحویل من به



 و زن و شود می باز اتلیه در موقع همان که بدهم جوابی چه دانم نمی

 یک هرکدامشان دست و ایند می داخل هم با که بینم می را جوانی مرد

 .دارد قرار برداری فیلم دوربین

 :کند می ها ان به رو و رود می پیشخوان سمت میز پشت از دامون

 شد تموم کارا -

 را سرشان دامون سوال با بودند دوخته من به چشم دو هر که مرد و زن

 :دهد می جواب جوان مرد و چرخاند می او سمت

 موند کلیپشون ی بقیه کنه می اذیت یکم عروسه البته  آره بیشترش -

 فردا

 :کشد می بلندی پوف اش کناری مرد حرف بند پشت جوان دختر و

 کرد مون دیوونه -

 :کند می باال ی طبقه به اشاره و دهد می تکان سری دامون

 میام االن منم باال برین -

 آن اتفاق از خودشان بین که حالی در و شوند می رد کنارم از مرد و زن

 .روند می باال ی طبقه به کنند می صحبت روز



 آتلیه در سمت من به توجه بی و اید می بیرون پیشخوان پشت از دامون

  .رود می

 دارم کار خیلی من -

 :کشد می پایین را دستگیره و

 برو کن لطف -

 :دوزم می او به را خواهشم از پر نگاه

 دامون -

 :کند می نگاهم غیظ با

 کارم محل تو ندارم خوش هیچ .نزنی صدام خودمونی اینقدر میشه -

 .شه درست حرف برام

 به هایم لب فشردن با دارم تب های پلک پشت تا شده جمع های اشک

 روم می جلو .نکشد رخ به را ام ناتوانی این از بیشتر تا فرستم می عقب

 نمی .کنم می نگاهش کمی .ایستم می در چارچوب میان دامون مقابل و

 نمی نشان دیدنم به تمایلی او اما .بخرم وقت خواهد می دلم چرا دانم



 بقبوالنم خودم به باید من و نیست دامون آن دیگر دامون این .دهد

 .ندارد روزمان و حال به فرقی هیچ انجا به آمدنم

 سر نگاهم روی اش رنجیده نگاه و زند می پلکی من سکوت و مکث با

 :خورد می

 مونده؟ حرفی -

 اما .دارم بغض سکوت، سال شش ی اندازه به .مانده بگویم خواهم می

 .دهند نمی نشان شنیدنشان برای امادگی  تو های گوش

 روزنامه .زند می صدایم آشپزخانه داخل از فریبا گردم برمی که خانه به

 فریبا .کنم می سالم و گذارم می کانتر روی ام خریده راه بین که را ای

 می بلند است ساالد کردن درست حال در که غذاخوری میز پشت از

 :دارد برمی را روزنامه و آید می جلو سالمم به دادن جواب بدون و شود

 شده؟ چاپ -

 :گویم می آهسته

 آره -

  .ام نداده نشان دیدنش برای تمایلی هیچ خودم گویم نمی و



 :گوید می حال همان در و کند می باز را روزنامه

 کمکم بیا کن عوض لباساتو برو...کردی دیر -

 می سالن وسط .بروم پله راه سمت دارم قصد و دهم می تکان سر

 به حواسش تمام که دوزم می فریبا به  چشم گردم برمی و ایستم

 .است گمشدگان قسمت و روزنامه

 ...راستی -

 :گیرد می روزنامه به کردن نگاه از دل من حرف با

 برای بیان هفته اخر خوان می اگه بگید .بزنید زنگ خانم لیال به -

 خواستگاری

 ای اضافه توضیح دادن به مجبور تا مانم نمی دیگر اما خورد می جا فریبا

 .ام داده دست از همیشه برای را دامون کنم قبول باید .شوم

*** 

 هنوز چشمانم اینکه با و زنم می کنار را ام ملحفه موبایلم زنگ صدای با

 موبایل چپم پهلوی به چرخیدن با و برم می جلو را دستم است نشده باز

 به که همانطور و کنم نمی نگاه شماره به .دارم برمی عسلی روی از را



 می گوشم به را موبایل دارم نگه باز را هایم پلک کنم می سعی زحمت

 :چسبانم

 الو؟ -

 :است پریشان و مضطرب مخاطبم لحن اما .آید می باال زحمت به صدایم

 ارغوان؟ خوابی الو -

 :گوید می دوباره که نیست صدا تشخیص ی مرحله در هنوز ذهنم

  حدیثم -

 بهم حالت بدترین در ها شب که را موهایم و نشینم می جایم در سریع

 :زنم می کنار صورتم جلوی از را خورند می پیچ

 ...مامان شده؟ چی -

 :پرد می حرفم بین

 نباش نگران نه نه -

 :شنوم می را ها ماشین بوق صدای خط پشت از

 بیرونی؟ -



 خسرو ناصر اومدم آره -

 :شود می تیز هایم گوش

 خب؟ -

 شده؟ پیدا یکی -

 می پایین کمی را صدایم تن و اندازم می اتاقم ی بسته در به نگاهی

 :آورم

 مشتریه؟ -

 ...فقط آره -

 :شوم می نگران مکثش با

 چی؟ فقط -

 فروشه گرون گن می -

 :دارم شدن بلند قصد و کنم می آویزان تخت ی لبه از را پاهایم

 بیام من تا بمون نداره اشکال -

 منتظرم باشه -



 به .زنم می صورتم و سر به ابی و روم می بهداشتی سرویس به سریع

 .ندارم صبحانه خوردن برای وقتی چون روم نمی پایین ی طبقه

 با .گردم برمی سالن به وقت ان و دارم برمی را کیفم و پوشم می لباس

 می سوال به را من نفر اولین امیر و کنم می سالم امیر و فریبا دیدن

 :گیرد

 ارغوان؟ ری می کجا -

 دارم کار جایی برم باید -

 :اید می حرف به فریبا بار این

 صبح؟ موقع این -

 :گویم می دروغ به

 اومده پیش مشکلی دوستام از یکی برای -

 می سرم پشت امیر روم می که در سمت .ندارد تمامی کردنشان سوال

 :اید

 مشکلی؟ چه دوستت کدوم -



 یک من چون .ام زده که ست حرفی ترین مضحک این واقعا شاید

 .ندارم هم صمیمی دوست

 برم می پول یکم براش مالی مشکل یه -

 کنی؟ نمی کارت به کارت چرا خب -

 :زند می خشکم در جلوی

 خب؟ -

 :رساند می ما به را خودش هم فریبا موقع همان

 نظرت دفه یه چرا .ندادی حسابی و درست جواب من به دیشبم تو -

 شد؟ عوض

 .هستم گیج حسابی صبح اول

 چی؟ مورد در -

 هیراد خواستگاری -

 :شود می جمع امیر صورت

 بیان؟ گفتی مگه -



 .است آمده بند زبانم

 از فرار برای خوبی فرصت این و خورد می زنگ دوباره موبایلم گوشی

 .هاست ان سواالت دست

 دارم عجله من میگم بهتون میام -

 .کنم نمی شان زده بهت نگاه به ای توجه و زنم می بیرون سالن در از و

 می بیرون کیفم از را موبایل حال همان در و دوم می ماشینم سمت

 .است حدیث دوباره .اورم

 چیه؟ -

 ها میاره در دبه داره یارو این .ارغوان زود بیا -

 :نشینم می فرمان پشت

 ای؟ دبه چه -

 دارم مشتری من کجاست؟ خریدارتون این پس میگه -

 :کنم می روشن را ماشین و نشانم می لب به تلخی لبخند

 باال ببره رو قیمت میخواد گه می مزخرف -



 :کشد می آه

 هاست پیله بد اون از .کنم فکر اره -

 پرسیدی؟ ازش میگه؟ چند -

 :افتد می من و من به حدیث

 .ست باال نرخ و نداره بیشتره فروش برای یکی کلیه میگه -

 :افتم می راه و زنم می را در ریموت

 حدیث ها بره نذار .اومدم بمون -

 :کند می راحت کمی را خیالم

 دنبالشم سایه مثل نه -

 دستش از باشد فروشنده واقعا طرف اگر تا کنم می زیاد را سرعتم

 و شب کلیه گرفتن نوبت در مادرم که است سال یک از بیشتر .ندهم

 به اهدایی ی کلیه یا اما  .شود می دیالیز ماه هر و کشد می درد روز

 گرفتن واجد او به نسبت تری واجب افراد یا خورد نمی اش خونی گروه

  .هستند پیوند



 حدیث با شدن پیاده از قبل و رسم می خسرو ناصر به بعد ساعت یک

 :گیرم می تماس

 ارغوان؟ کجایی -

 .بارد می استرس صدایش از

 بیام بگو کجایی .خسرو ناصر اول -

 :فرستد می بیرون عمیق را نفسش

  مروی کوچه سر بیا -

 :آورد می پایین کمی را صدایش تن و

 منتظرت واستادیم یارو همین با -

 عینک اول و کنم می پارک است امن ظاهر به که ای گوشه را اتومبیل

 .نشوم شناسایی وقت یک تا زنم می چشم به و دارم برمی درشتی افتابی

 ی کوچه سمت رو پیاده کنار از  .ندارم را بعدش دردسر ی حوصله

 :شوند می سبز جلویم دیدنم با نفری چند .افتم می راه به مروی

 جوره همه هستما من خوای می دارو...خوای؟ می چی دارو خانم -

 دارویی؟ دنبال خانم...دارم



 .روم می مروی ی کوچه سر به و شوم می رد کنارشان از اهمیت بی

 می بحث او با و است ایستاده جوانی مرد کنار که بینم می را حدیث

 دیدنم محض به .گردد برمی طرفم به و زنم می صدایش آرام .کند

 :کند می تند پا سمتم و کشد می جلوتر را چادرش کِش

 اومدی؟ باالخره -

 بدو یکی جوان مرد با دارد ست زیادی مدت انگار .زند می نفس نفس

 .کند می

 شده؟ چی -

 :کند می مرد آن به اشاره سر با و کشد می پوف

 بزن حرف باهاش خودت بیا -

 های دندان ردیف با و کنم می سالم .رویم می جوان مرد سمت هم با

 :دهد می را جوابم گذارد می نمایش به که زردش

 کیومرثِِ آقا ایشون -

 با ابی جین شلوار .دوزم می کیومرث به تیز را نگاهم حدیث معرفی با

 وسط انگشت در طالیی انگشتر و دارد تن به شلوارش همرنگ پیراهنی



 می اش مشکی مجعد موهای به دستی .کند می خودنمایی راستش دست

 .کند می برانداز را پایم تا سر و کشد

 شمایی؟ خریدار -

 :پرسم می جواب جای

 خودتونین؟ فروشنده -

 :پرد می باال کوتاه نیشخندی با لبش ی گوشه

 هنوز نشدیم سیر جونمون از ما آبجی، نه -

 :کشم می هم در ابرو

 چی؟ پس -

 :گذارد می را اش چانه زیر را دستش

 واسطم من -

 کجاست؟ بده کلیه خواد می که اونی -

 :دهد می تکان هوا در دستی



 میاین کنار نرخش با ببینیم باس اول .است بسیار آشنایی فرصت حاال -

 نه یا

 :پرد می ما کالم بین حدیث

 ارغوان گه می گرون خیلی -

 :کند می ترش کیومرث و اندازم می حدیث به نگاهی نیم

 چون اینم .هیشکی .بده بهت داره کی ببین واستا راسته همین برو -

 ش کلیه یه از داره که بدبخت کنه می ناکار بدنشو داره الزمه پول طرف

  .گذره می

  .گذارم می شالم روی درست سرم باالی و دارم برمی را عینکم

 چند؟ -

 :شود می باز کیومرث نیش

 تومن شصت -

 اشتباه هایم گوش کنم می احساس و ماند می باز حیرت از دهانم

 .اند شنیده

 چقدر؟ -



 تومن شصت که گفتم -

 :کند می اخم حدیث

 ارغوان؟ خدا تورو بینی می .میلیون شصت کلیه یه -

 :زند می کنایه پوزخندی با و

 انداختن راه کاسبی چه خودشون واسه مردم -

 .است حدیث با حق هم من بنظر

 زیاده خیلی -

 :روند می باال مرد ابروهای

 نیستین خریدار شما بود مشخص اولم از ...باشه -

 :زنم می صدایش که رود می اصلی خیابان سمت

 لحظه یه کن صبر اقا -

 منصرفم دارد خیال اسمم زدن صدا با که حدیث به اعتنا بدون و عجله با

 :ایستم می کیومرث مقابلم .کند



 این به واقعا اما .ندارم حسابم تو اینقدر .زیاده من برای میلیون شصت -

  بیای؟ راه یکم نمیشه .دارم احتیاج کلیه

 :کند می مداخله دوباره حدیث

 بخوره؟ مادرت به طرف این ی کلیه معلوم کجا از اصال -

 :دهد می جواب کیومرث

 .نیست م سیگاری .جوونه طرف .سالم ش کلیه .مثبته اُ خونیش گروه -

 بدم؟ امار باز .هاش کلیه هرگز نبوده سازم سنگ

 :کشم می لبم دور زبان

 بده تخیف -

 نداره راه -

 :افتد می پایین ناراحتی با سرم و کنم می نچ

 بدی؟ تونی می چقدر -

 :آید می باال سرعت با سرم

 تومن سی -



 :کشد می بلندی سوت

 فوقش من .خواد می تومن پنجاه خودش طرف .آبجی کمه خیلی -

 بزنم خودم پورسانت از تومن دو بتونم

 :زنم می تلخی لبخند

 زنم؟ می چونه و چک باهات دارم که تومنم دو عالف کردی فکر یعنی -

 :اندازد می باال را هایش شانه

 دیگه نداره راه -

 روی حدیث دست .شود می رد کنارم از کیومرث و شوم می امید نا

 :گوید می دلجویانه و نشیند می ام شانه

 بزرگه خدا نخور غصه -

 :زند می حلقه چشمانم در اشک

 ...اگه چی؟ بیفته کار از شم کلیه یکی اون اگه...حدیث داره درد مامان -

 :کشد می آه حدیث

 نباش ناامید -



 از رو خونه رهن تومن  چهل تونستم می وگرنه ندارین موندن جای -

 مامانم شه واالخون االخون کجا بعدش ولی .بگیرم صاحبخونه

 :زند می پلک ناراحتی با حدیث

 دو گه می مردک تازه .دی می میلیونو چهل اون قسط داری هنوز تازه -

 روش بذاری تومنم ده باید دیگه ماه

 :گیرم می را حدیث دست و شود می آویزان هایم شانه

 بریم -

 .بینم می مقابلم را کیومرث دارم برمی که را قدم اولین

 .آبجی بکنی تونی می کاری یه -

 :زند می برق چشمانم

 کاری؟ چه -

 :گوید می مکث با

 .بهش کنم معرفیت خوای می .ده می نزول پول دارم رفیق یه -

 :گیرد می محکم را دستم مچ حدیث



 .ارغوان نکنیا قبول -

 منصرف قصد ابرو و چشم ی اشاره با که حدیث سمت گردم برمی

 .دارد را کردنم

 .ده می بهت تومن سی دی می بهش چک یه خانم؟ گی می چی -

  .دهد می ای کننده وسوسه پیشنهاد .کیومرث طرف به چرخانم می سر

 نداری چک که تو ارغوان -

 او چک دسته اگر .دارد امیر اما .ندارم چک من گوید می راست حدیث

 .شود می درست چیز همه بردارم را

 پول خواستم اگر گذارم می قرار و گیرم می را اش شماره کیومرث از

 می غر گوشم زیر مدام که حدیث همراه .بدهم خبر او به فردا تا بگیرم

 می پایین را بان سایه حرکت از قبل و شویم می اتومبیل سوار زند

  .آورم

 کن بیرون سرت از رو نزول فکر ارغوان -

 مکث با و گذارم می هایم گونه طرف دو دستی

 :کشم می پوف کالفه و دهم می باال را بان سایه



 بیارم؟ کجا از رو دیگه میلیون سی بگو تو پس -

 تو که این به نیست راضی خانمم هما مطمئنم فقط .دونم نمی من -

 کنی نزول پول بخوای

 :شود می روشن ماشین و چرخانم می را سوویچ

 نگرفتم پولی من که هنوز -

 .شویم خنک تا زنم می را کولر و

 نداری چک دسته که تو -

 :افتم می راه به و کنم می جا به جا را دنده

 ...ولی نه که من -

 :شود می مشکوک حدیث سکوتم با

 چی؟ ولی -

 .ام نگرفته قطعی تصمیم هنوز چون دودلم گفتنش برای

 ارغوان -

 :اندازم می سمتش نگاهی نیم حدیث زدن صدا با



 ...امیر چک دسته از خواستم می -

 .برسد اتمام به حرفم گذارد نمی

 نشی دیوونه -

 دندان به را زیرینم لب و بینم می روشنش آبی چشمان در را وحشت

 :گیرم می

 کنه نمی کار مغزم دیگه -

 :فرستد می بیرون عمیقی نفس و گیرد می نگاه ناراحت حدیث

 می بگو .نکن مخفی ازشون رو خانم هما گفتم بهت همیشه که من -

 .بینیش

 :دهم می تکان راست و چپ به سری

 بدونن نیست الزم بعدم این از .نگفتم االن تا -

 ناخداگاه ایستم می که آپارتمان مقابل .زنیم نمی حرفی خانه تا دیگر

 :گویم می

 دیدم رو دامون من -



 با کند باز را آن تا است رفته ماشین ی دستگیره روی که حدیث دست

 :چرخد می من به رو متعجب و افتد می پایین حرف

 دیدیش؟ کجا -

 :چرخد می او به رو آرامی به نگاهم

 کنه می کار عکاسی یه تو -

 :گیرد می حجم بار این و اندازد می چنگ گلویم به دوباره بغض

 ...که گفتی بهش -

 :گویم می سریع

 گفتم -

 امیدوار حرف یک است منتظر انگار .کند می نگاهم زده هیجان حدیث

 ارتباط یک شروع یا .طرفم به دامون برگشتن شبیه چیزی .بزنم کننده

 چشمان از را این خوبی به حدیث و ندارم خوبی خبرهای من اما .تازه

 :خواند می ناامیدم

 بودم نیومده اگه گه می .کنه می سرزنش رو خودش همیشه خانم هما -

 ارغوان زندگی تو



 می قورت را دهانم آب .ندارم را تکراری های حرف شنیدن ی حوصله

 .برود پایین بغضم تا دهم

 .خونه برگردم زود بزنم مامان به سر یه بریم -

 دوست .کند می درکم که است خوب .دهد نمی ادامه دیگر حدیث

 جز دارد خبر چیزم همه از .زنم می حرف برایش اما نیست ام صمیمی

  .ام نگفته کسی به که راز یک

 .ام سالگی دوازده گناه

*** 

 با فرید .اندازم می دیوار ساعت به نگاهی و کنم می مرور را متن

 .گیرم می را هیراد سراغ که شود می رد بغلم از دوربینش

 نکرده؟ دیر -

 زدی؟ زنگ بهش -

 نه -

 :اندازد می باال را هایش شانه تفاوت بی

 آنتن رو بره دیگه دقیقه ده باید برنامه -



 همیشه خودش که هیرادی .ست عادی غیر کمی هیراد کردن دیر

 شوم می مجبور .شوند حاضر لوکیشن در ساعت سر همه دارد وسواس

 .بگیرم تماس او با و بردارم را ام گوشی

 .باشد نمی دسترس در نظر مورد مشترک -

 می را پیغام همان باز اما .گیرم می شماره دوباره و کنم می کوتاهی اخم

 نبودن دسترس در و آمدنش دیر دانم نمی .کنم می تعجب .گیرم

 .نه یا بدهم ربط م خواستگاری به آمدنشان خبر به را خطش

 چشم و گیرم می متن از نگاه .رسد می برنامه شروع به مانده دقیقه پنج

 با و باشد خندان اش چهره نباید مگر .دوزم می اخمالودش ی چهره به

 می تصور من که نیست هیرادی این چرا پس .بشکند گردو دمش

  .باشد زمانی هر از تر خوشحال امروز باید کردم

 :روم می سمتش

 پیام بیشتر دقیقه چند پخش برای دونی می کردی؟ دیر چقدر سالم -

 بیای؟ تو تا رفتن بازرگانی

  .شود می رد کنارم از اعتنا بی و دهد نمی را سالم جواب



 :است فیلمبردار های بچه به اش اشاره

 کنین شروع رو برنامه -

 ذهنم به سوال هزار کردن محلی بی این با .گیرد می ام نادیده عمد از

 .کنم می اجرا را برنامه شده حفظ متن طبق حال این با .آورد می هجوم

 برنامه آشپز رسولی خانم .ست آشپزی مخصوص برنامه از تایمی یک

 .دهد می اموزش را بادمجان حلیم ی تهیه طرز من کنار در و آید می

 روز تمام .چرخد می هیراد سمت ام یواشکی های نگاه کار طول در

 این چیزی یک دانم می من و کند می صحبت تلخی با و ست عصبی

 نمی کنارم هم استراحت و موسیقی پخش تایم .نیست درست وسط

 برمی ها دوربین پشت و خورد می تنهایی به را چای خودش .آید

 .شود می شروع هم صحنه پشت های بچه پچ پچ کم کم .گردد

 نازلی .است ندیده خشن و جدی اینقدر روز آن تا را هیراد هیچکس

 :گوید می گوشم زیر و آید می کنارم

 شده؟ دعواتون -

 :کنم می گرم متن خواندن باقی با را سرم

 نه -



 نیست؟ جوریش یه هیراد امروز -

 :زنم می چپ علی ی کوچه به را خودم

 دونم نمی -

 نمی دلم .رود می کنارم از گیرد نمی را سواالتش جواب که نازلی

 بیشتر کارهایش با هیراد اما شود درست ای شایعه سرمان پشت خواهد

 .زند می دامن موضوع این به

 و کار اتمام از بعد .نیست طبیعی اصال هیراد رفتارهای دانم می خوب

 با باید .مانم می ضبط استودیوی در که ام نفری اخرین من ها بچه رفتن

 .چیست جریان بفهمم و بزنم حرف هیراد

 و نشیند می میز پشت .است ریخته لیوانی چای خودش برای دوباره

 :کند می چک را اش گوشی

 هیراد -

 :دهد نمی را جوابم

 شده؟ چی هیراد - 



 می عصبی .نوشد می محتویاتش از کمی و دارد برمی را چایش لیوان

 :شوم

 دی؟ نمی منو جواب چرا -

 من و پاشد می میز روی چای نصف .کوبد می میز روی محکم را لیوان

 .خورم می جا بیشتر تندش های العمل عکس این از

 بیاین بزنه زنگ مادرت به گفتم فریبا به دیروز من چته؟ هیراد -

 ...امروز داشتم انتظار .خواستگاری

 چشمانش از .دارد می ب قدم سمتم و شود می بلند میز پشت از سریع

 :بندد می نقش لبش ی گوشه تلخ پوزخندی و بارد می آتش

 خواستگاری؟ -

 حرص با را خواستگاری ی کلمه فهمم می من و است دورگه صدایش

 .کند می ادا

 ...خب آره -

 :ماسد می دهانم در حرف ی بقیه پشت به چرخیدنش با

 منتفیه فعال ولی -



  .خورم می جا جوابش از

 .داشتی عجله که تو چرا؟ -

 :افتد می راه خروجی در سمت و دارد برمی را اش گوشی

 نیست هام الویت جزو خواستگاری ی برنامه فعال اما اره -

 :پرند می باال ابروهایم

 چرا؟_

 :اندازد می اش مچی ساعت به نگاهی

 بدم جواب تو سواالی به ندارم وقت .دارم کار خیلی برم باید من -

 :هستم طلبکار من بار این .گیرم می را جلویش که افتد می راه

 توام؟ ی مسخره من مگه -

 :زند می پوزخند

 نکنی فکر من به دیگه تونی می...اصال نه -

 :دهد می فشار هم روی خشم با را چشمانم

 شده؟ چی -



 همین فقط دارم کار خیلی -

 و مات .رود می بیرون در از و زند می تنه بازویم به و اید می جلو

 است بعید .است افتاده اتفاقی یک حتما .ام مانده جایم سر مبهوت

 .باشد داده رفتار تغییر ناگهانی هیراد

 سوار .زنم می بیرون استودیو از و دارم می بر را کیفم هیراد رفتن با

 را هندزفری .است ساغر خورد، می زنگ موبایلم شوم می که اتومبیلم

 :دهم می جواب حرکت حال در و کنم می وصل

 سالم -

 :گوید می انرژی پر لحنی با همیشه مانند

 جون ارغوان سالم -

 :گیرد می جان هایم لب روی لبخندی

 خیاط؟ خانم چطوری -

 :خندد می

 دادم خودم از طرحشو و دوختم مانتو رو ها پارچه این از تا چند عالی، -

 .کنی کیف ببینی باید فقط



 :زنم می دور را میدان

 میاریشون؟ کی...زود چقدر -

 بگی تو وقت هر -

 :زنم می را راست راهنمای

 لوکیشن سر بیار فردا پس -

 با .کنم می قطع را تماس خداحافظی از بعد و گوید می باالیی بلند چشم

 دلتنگی .دلتنگم دیدنش برای اما ام ندیده بیشتر دفعه دو را ساغر اینکه

 چیز است کرده کمک تو به بار یک تنها که غریبه فرد یک برای

 صمیمی کسی با نکردم سعی وقت هیچ که من هم آن .ست عجیبی

 .کند می فرق بقیه با جنسش انگار دختر این اما .شوم

 زنم می که صدایش  .بینم نمی را فریبا .رسم می خانه به غروب نزدیک

 خصوص به .است سنگین سر من با کمی قبل روز از .شنوم نمی جوابی

 برابر در و بیایند خواستگاری به ش خانواده و هیراد گفتم اینکه از بعد

 دانستم می بهتر خودم فقط .نداشتم توضیحی هیچ ناگهانی تصمیم این

 کنم می فکر .کند پیدا راه ذهنم به کمتر دامون فکر فقط خواهم می که

 جلوی خاطراتش و دامون کمتر تا دلم روی شود می پوشی سر ازدواج



 به تقه چند .روم می فریبا و امیر مشترک اتاق سمت .برود رژه چشمانم

 باز آهستگی به را در خودم شنوم نمی جوابی اینکه از بعد و زنم می در

 از یکی به دوباره دهم می احتمال  نیست هم اتاق داخل فریبا .کنم می

 شدن گم خبر باز حتما .باشد رفته اش دوستانه های دورهمی همین

 وقت جور این .است نگرفته تماس کسی و شد چاپ روزنامه در مانلی

 تواند می دوستانش جمع تنها و ریزد می بهم روحی نظر از فریبا ها

 خودش از را مانلی خیال و بگذارد تاثیر ساعتی چند اش درونی غم روی

 و داشتم را شهامتش کاش .سوزد می فریبا برای دلم گاهی .کند دور

 و آمد مانلی سر بالیی چه اینکه از .بزنم حرف روز آن از توانستم می

 گویم می خودم با بعد .نباشد او برگشت منتظر هرگز دیگر است بهتر

 اما گردد برنمی او دانم می من .ست بدجنسی و خودخواهی نهایت این

 امید همین با بگذارم است بهتر پس .ندارد خبر چیزی از که فریبا

 .کند زندگی

 کنار ارایش میز یک نفره، دو تخت یک .چرخانم می اتاق دور را نگاهم

  .دارد قرار آن روی مانلی کودکی عکس از بزرگی نسبتا قاب که تخت

 ته دیواری کمد به را نگاهم و گیرم می آن روی از فوری را چشمم من

 امیر شخصی گاوصندوق به اخر در و چرخد می چشمانم .دوزم می اتاق



 دوباره و چرخم می .افتد می جانم به خوره مانند فکری .رسد می

 زده بیرون خانه از فریبا مطمئنم دیگر .کشم می سالن داخل به سرکی

 را در و روم می اتاق داخل .گردد برنمی شب تا احتماال هم امیر و است

 دانم می که را کلیدش و رسانم می گاوصندوق باالی را خودم .بندم می

 .دارم برمی گذارد می کوچکش کشوی داخل دیواری کمد پایین امیر

 می گاوصندوق قفل داخل را آن مکث با و فشارم می مشتم توی را کلید

 کنم می فکر هرچه .شود نمی باز درش چرخانم می که را قفل اما .کنم

 را رسد می ذهنم به هرچه و ازدواج و تولد تاریخ .آید نمی یادم رمزش

 عصبانیت و امیدی نا از حالتی با .شود نمی باز گاوصندوق در اما زنم می

 معطلی بی .روم می خودم اتاق به و گردانم برمی جایش سر را کلید

 .گیرم می را کیومرث ی شماره

 :است من تماس منتظر دانم می

 الو؟ -

 .نشینم می تخت ی لبه روی صدایش شنیدن با

 سالم -

 بفرما -



 :کشم می لبم دور زبان

 ...دیروز که م خانمی همون من...من -

 :پرسد می فوری که دارد عجله زیادی

 کردی؟ فکراتو شد چی -

 می مشتش بعد و کشم می پایم ران روی را است آزاد که دیگرم دست

 .کنم

  .کنم تهیه چک دسته نتونستم اما .خوام می پول من -

 :است کرده قطع کنم می خیال اول و کند می سکوت

 الو؟ -

 .بیاری تونی می دیگه که سفته...بدی سفته باس پس -

 :دهم می قورت را دهانم آب

 تونم می -

 .ها باشه درخواستیت پول برابر دو ت سفته باشه حواست فقط .خوبه -

 .بدی سفته میلیون شصت باید خوای می تومن سی اگه



 :کنم می قبول و ندارم ای چاره

 بگیرم رو پول بیام من بزار قرار باشه -

 می دراز هم خودم و گذارم می تخت کنار را گوشی تماس پایان از بعد

 کنج پوزخندی .است کرده ام آشفته اخیر روز چند این اتفاقات .کشم

 چه خودم با واقعا بندد می نقش ذهنم توی دوباره دامون .نشیند می لبم

 پاک وجودم از را یادش تواند می هیراد با ازدواج که بودم کرده فکری

  کند؟

 پیشانی به چینی .افتم می دیدم را او دانشگاه در که باری دومین یاد به

 که روزی .برد می هجوم بارانی و سرد روز آن به فکرم و دهم می ام

 دوست با بود قرار و بودم کرده کپی را نمایشنامه یک از بخشی من

 روز آن .کنیم تمرین ترم آخر نمایش برای را آن مهشید ام همکالسی

 حیاط از تا دویدم می سریع پایم دو با هرچه و وزید می تندی باد

 انگار و زد می تازیانه صورتم به باد برسم کالس به و شوم رد دانشگاه

 ام پیشانی طرف دو روی موهایم حتی .داد می هل عقب به بیشتر را من

 نزدیک  .ببینم خوب را راهم جلوی داد نمی اجازه و بود ریخته بیرون

 برگه از تا چند و خورد پیچ پایم یک چطور نفهمیدم ساختمان ورودی



 شدم خم سریع .افتاد حیاط کف و کرد سقوط دستانم از نمایشنامه های

 جانم به کلی مهشید شدند می کثیف اگر .برداشتم یکی یکی را همه و

 به دوربین جوان مرد همان چرخیدم پا روی و شدم که بلند .زند می غر

 آن و داشت لب روی که رنگی پر لبخند همان با .دیدم مقابلم را دست

 .آمد می مسخره بنظرم موقع

 سالم -

 .شدم رد بغلش از اخم با و ندادم را جوابش

 کن صبر -

 سر سمتش متعجب و چسبید زمین به پاهایم ناخداگاه صدایش با

 بودم،در گذاشته جا زمین روی که را هایی برگه از یکی .برگرداندم

 :گرفت سمتم را برگه لبخند همان با .داشت دست

  فرفری مو ...بودی گذاشته جا اینو -

 شده درشت چشمانی با و خوردم جا کرد خطابم فرفری مو اینکه از

 .کردم نگاهش



 فکر بار اولین .رفت و گذاشت دستم توی را برگه خودش و آمد جلو

 پرت حواسم روز همان از .شنیدم را قلبم ضربان صدای موقع همان کنم

 با اول شدم می دانشگاه وارد تا بود بعد به موقع همان از .شد او

 که ببینم را مردی تا چرخاندم می سر .کردم می جستجو را او چشمانم

 سوژه ابد تا خواست می دلش که ارغوانی .است من منتظر دوربینش با

 .دانست نمی هم را اسمش حتی که باشد مردی عکاسی ی

*** 

 فریبا .شوم می مشغول خیار گرفتن پوست با و کنم می خرد را کاهوها

 و زند می بهم اش چوبی ی مالقه با را شده سرخ های زمینی سیب

 :نشیند می خوری غذا میز پشت کنارم

 شده؟ چیزی .بندازه عقب رو خواستگاری خواسته هیراد گفت لیال -

 حتم .دارد سوال کلی چشمانش دانستم می بود برگشته که شب سر از

 .باشد رسیده هم او به خبرها داشتم

 دونم نمی من -

 می بعدی خیار گرفتن پوست سراغ و کنم می حلقه حلقه را اول خیار

 :روم



 چرا؟ نپرسیدی هیراد از -

 :اندازم می باال را هایم شانه

 نداد درستی جواب اما پرسیدم -

 عجیبه -

 شده فکر غرق زیادی .اندازم می فریبا به نگاهی چشم ی گوشه از

 تغییر درجه هشتاد صدو یکدفعه هیراد .ندارد تعجبی خب البته .است

 .بود هشد لیال و فریبا سردرگمی باعث مسئله همین و داد موضع

 .بود هول همه اون دیروز تا که پسره این -

 ظرف میز، پشت از شدنم بلند با و کنم می درست هم را بعدی خیار

 .دارم برمی را ساالد

 مگه شمام .کرده بیرون سرش از فعال منو فکر که خوشحالم من ولی -

 خواستین؟ نمی همینو

 :خورد می چین فریبا چشمان زیر

 .بوده چی من دلیل دونی می خوب تو -



 خواهم می .گذارم می یخچال توی را ساالد ظرف و دهم می تکان سری

 دانم نمی .بینم می کانتر روی را روزنامه که و بروم بیرون آشپزخانه از

 :پرسم می اما چرا

 نشد؟ خبری -

 :گیرد می را نگاهم رد فریبا

 نه -

 منطقی شده هم بار یک برای خواهم می .لرزاند می را دلم آرامش ی نه

 :بزنم حرف

 خبری بود قرار اگه .شو بیخیال دیگه رو کردن چاپ عکس این میگم -

 دیگه شد می سالها این ی همه تو بشه

 .کند ترش و شود برزخی حرفم از دارم انتظار

 :کند می من به رو اش عصبی نگاه با

 فهمیدی؟ بشم دخترم بیخیال نگو دیگه وقت هیچ -

 :نیستم پشیمان ام گفته از اما است رفته باال صدایش تن



 جمع حواستو خوب روز اون اگه که دونی می...مقصری که دونی می -

 من و بود اینجا االن اون بودی مانلی مراقب چهارچشمی و کردی می

 مادری هر مثل تونستم می و نداشتم حسرت سال هیجده این ی اندازه

 .رو شدنش خانم .ببینم رو شدنش بزرگ

 .است طعنه شبیه چیزی آخرش ی جمله

 ت فکری بی از کنی شماتت رو خودت هزاربار روزی اینکه جای به -

  بگیرم؟ خودم از هم رو یکبار سالی جستجوی همین خوای می

 :روم می حرفش میان

 ...من...نداشتم منظوری -

 :برد می را کالمم عصبی

 من کن گوش خوب .کنی دخالت من کار تو خواد نمی دلم دیگه -

 سال هیجده این ی همه تو که ام عصبانی دستت از همونقدر هنوزم

 .میفتی چشمم از بیشتر نیست مانلی و گذره می که روزی هر .بودم

 با...دلم شدن مچاله با .شود می همراه قلبم آوار با اش جمله هر

 .تنم های سلول سوختن



 و تنهایی .نباشم فریبا چشمان جلوی دهم می ترجیح ها وقت جور این

 .بشنوم سرزنش کمتر تا خرم می جان به را اتاقم خلوت

 که خشمی و ناراحتی از .بگویم فریبا به را چیز همه تا زند می سرم به

 و بگیرم را مانلی دست شد سبب و انداخت جانم به کودکی در خودش

 من بین را فاصله خط هایش گذاشتن فرق با فریبا .برویم بیرون خانه از

 را مانلی های عروسک از یکی وقتی بار اولین .کرد زیاد مانلی و

 و نبود از را شب تمام و انداختم ها زباله قاتی پالستیک تو و برداشتم

 را حسم اسم موقع همان و شد خنک دلم کرد گریه شدنش گم

 ناخداگاهم ضمیر در تا بود عاملش فریبا که حسادتی .حسادت .فهمیدم

 مداد سر مانلی بار اخرین وقتی .باشم مانلی به زدن آسیب دنبال همش

 و خوردم فریبا از محکم ی کشیده یک شد دعوایش من با هایم رنگی

 و نباشد اینکه .افتادم مانلی کردن نیست به سر فکر به نقطه همان از

 را محبتشان و هستم دخترشان هم من اینکه .بکشم عذابم کمتر من

 قبل روال به چیز همه شد می گور و گم مانلی اگر .بکشم خودم سمت

 چیز هیچ .نشد اما .بود نیامده دنیا به هنوز که زمانی به .گشت برمی

 آه زد، داد فریبا .گرفت بیشتری عمق ها فاصله .نشد قبل از بهتر



 کرد سکوت ریخت، اشک شد، غمگین امیر .زد کتک داد، فحش کشید،

 .گشت مانلی دنبال به را جا همه دردمندش نگاه با و

 .امیر شد بابا فریبا، شد مامان موقع همان از

 امیر .کرد نمی خرید برایم فریبا .داشت تعلق من به چیز همه دیگر

 .خریدم می خواستم می چیزی هر من و برد می بازار به را من خودش

 هم کلمه یک ها مدت تا فریبا .شد بیشتر اش کینه فریبا و بخشید امیر

 هرگز اما کرد حفظ را اش پدرانه محبت امیر اما زند نمی حرف من با

 که بودم بلوغ های سال اوج در بعد سال دو .ماند امیر .نشد بابا دوباره

 ها مدت تا اش ویرانی اما بود کوتاه اش جمله .کرد فاش را رازم فریبا

 .ماند همراهم

 کرده ولت مادرت و شده اعدام بابات .نیستی ما واقعی ی بچه تو

 چرا اینکه .فهمیدم چیزها خیلی برابرش در اما جمله این از سوختم

 می مانلی برای خوب چیزهای ی همه چرا .نداشت دوست را من فریبا

 می ام زندانی انباری در خوردم، می کتک خواهرم بخاطر من چرا .شد

 می سعی امیر .سوختم تب در صبح تا را شب .شدم می تحقیر و کرد

 را فریبا .ماند سرم باالی صبح تا خودش و بیاورد پایین را حرارتم کرد



 کردم افت درسی نظر از اینکه بخاطر ماه چند تا بحثشان .کرد سرزنش

 ام دلداری کرد سعی واقعیت، گفتن از شد پشیمان فریبا .داشت ادامه

 .نشد مامان هرگز هم او اما بدهد

 از را خودم خواهم می .دارد ادامه فریبا برای سالهاست حاال مانلی درد

 از قبل .بدهم پایان هایم کابوس به باید .کنم رها طوالنی عذاب این

 ایستاده من به پشت که دوزم می فریبا به را نگاهم اتاقم به برگشت

 .است

 جانم در وحشتناک هیوالیی چون ترس اما خورند می تکان هایم لب

 .کند می نفوذ

 تا مرا حتما نکشد را من خودش اگر .شیند نمی ارام بفهمد اگر فریبا

 ام سالگی دوازده گناه .نیست بعید او از .کشاند می شده هم زندان پای

 .بیایم کنار عذابش با کنم می قبول و کشم می دوش به دیگر بار را

 .دهم می تکیه دیوار به و نشینم می تخت روی روم می که اتاق به

  .شوند می قالب درهم هایم دست و کنم می جمع سینه درون را پاهایم

 بخورم؟ را دردم کدام ی غصه بیشتر دانم نمی



 .ببیند را من نیست حاضر دیگر که دامون مانده؟ کلیه بدون که مادرم

 فکر .کرد محلی بی و گرفت ام نادیده توضیحی هیچ بدون که هیراد

  .شدنش گم راز و مانلی نبود یا کلیه پول کردن جور

 هر .ندارم کردن فکر برای خوبی چیز .است ترکیدن حال در سرم

  .بدبختی و است سیاهی چرخانم می را سرم طرف

 اتاقم در به که تقه چند با اما نیست یادم رود می دست از زمان چقدر

 امیر و شود می باز مکث با در .کنم می جور و جمع را خودم خورد می

 :آورد می جلو را سرش زنان لبخند

 تو بیام -

 و کرد حمایتم که بود او همیشه .دهم می جواب لبخند با را لبخندش

 نمی اینجا به تا ارغوان آن وگرنه .بخورد تکان دلم در اب نگذاشت

 .رسید

 می تختم به را خودش امیر و دهم می تکان تایید عالمت به سری

 فریبا و من بداند که نیست عجیب خیلی .نشیند می کنارم و رساند

 اینجور چون .است شده مان بحث همیشگی موضوع همان سر دوباره



 تمایلی شام خوردن به هم فریبا و هستم غایب سالن در من ها وقت

 :دهد نمی نشان

 بداخالقیش؟ به نکردی عادت هنوز -

 :رود می باال لبم ی گوشه

 کنم؟ عادت باید -

 :اندازد می ام شانه دور و آورد می پیش را دستش

 ره؟ نمی پایین گلوم از غذا تو بدون که کنم چیکار من -

 چه خواستم می امیر محبت برابر در من .زند می نیش گلویم به بغض

 بدزدم؟ را چکش دسته کنم؟

 با فریبا چرا فهمم نمی فقط .نیست مقصر مانلی شدن گم تو هیچکس -

 .سال همه این از بعد نمیاد کنار موضوع این

 :کشم می آه

 کردم می جمع رو حواسم بیشتر باید...منه تقصیر -

 .چرخانم می امیر صورت طرف به را سرم و



 .گذاشتیم تنها خونه رو کوچیک ی بچه تا دو که بوده ما از اشتباه -

 میفته بار یه فقط اتفاق

 :فرستد می بیرون عمیقی نفس بالفاصله و

 به خیلی اون .زد بیرون خونه از هوا بی مانلی چطور متعجبم هنوز فقط -

 موقع همون شاید کنم می فکر چرا دونم نمی .بود وابسته فریبا

 .دزدیدنش

 را پدری چشمان به کردن نگاه جرات .زند نمی قلبم کنم می احساس

 از بهتر خودم .کشد می را دخترش دیدن دوباره حسرت که ندارم

 های زبانی تلخ تمام که ام کرده چه امیر و فریبا با دانم می هرکسی

 چند و خودم اتاق به خزیدن شود می تهش و خرم می جان به را فریبا

 .تنهایی ساعت

 با کوچه تو رفت حتما .داشتم درس منم .خواست می بازی دلش مانلی -

 .کرد گم رو خونه راه کنه بازی ها بچه

 به توانم نمی حتی من .لرزاند می را دلم من جمالت از بعد امیر سکوت

 هم باز بفهمد را حقیقت اگر دانم می که امیری .بگویم را راستش او

 .کشد نمی حمایتش از دست



 :شود می بلند تخت ی لبه از امیر

 که دونی می فقط .گرده برمی هم فریبا اشتهای باشی که تو .پایین بیا -

 سراغت بیاد خودش ذاره نمی غرورش

 میام چشم .دونم می -

 .روم می بالکن سمت رفتن، از قبل و شوم می بلند هم من امیر رفتن با

 با و ایستاده ها نرده کنار مانلی .کنم می باز را در و زنم می کنار را پرده

 :کند می نگاهم اخم

 قاتل...دروغگو -

 در نفسم .گردانم برمی جایش سر را پرده و کشم می ای خفه جیغ

 .گیرد برمی در را سرم فرق تا پا کف از لرزی و شود می حبس سینه

*** 

 :دهد می باال را اش چانه و اندازد می ها سفته به نگاهی کیومرث

 کمه اینا -

 :گویم می حوصله بی

 .کنم جور تونستم قدر همین فقط -



 کند روشن فندک با دارد قصد و گذارد می لبش ی گوشه را سیگارش

 :کنم می اخم که

 دارم حساسیت دودش به من نکشین سیگار میشه -

 :گیرد می تمسخر رنگ نگاهش و روند می باال ابروهایش

 بر بهش خانم نکشیم سیگارم .کردی جور میلیون چهل فقط سفته -

 نگیر هم رو ما وقت .آبجی کارت سراغ برو .بابا ای میخوره؟

 :گیرد می حرصم تندش لحن از

 با شدم نمی حاضر سیاه صدسال نبود مادرم بخاطر اگه چیه دونین می -

 بهش تونم نمی خودم اینه بدبختیم .بزنم چونه و چک شما مثل ادمی

 بس از .نه یا بده میتونه ببینم سراغش برم ندارم هیچکس .بدم کلیه

 وقت یه که بگیرم گاز زبونمو و بشنوم حرف جور هزار مجبورم و تنهام

 .بیرون نپره توش از نامربوط حرف باشم مواظب

 با اینکه جز ندارم راهی هم من و گرداند برمی رو پوزخند با کیومرث

 رسم می که ماشین کنار .برگردم را آمده راه دستم توی های سفته

 مقابل در اما شود پایمال غرورم اگر هرچند .زند می سرم به فکری

 .ندارد ارزش پشیزی مادرم سالمتی



 جواب .گیرم می را هیراد ی شماره و آورم می بیرون کیفم از را گوشی

 می گوشم در صدایش اخر لحظات زنم، می زنگ دوباره اما دهد نمی

 .است الود خواب که پیچد

 سالم -

 :گویم می دوباره و شنوم نمی چیزی

 بودی؟ خواب -

 شده؟ چی -

 انگار .نیست خوشایندم پرسد می سوال سالمم، جواب بدون اینکه از

 .خاصی دلیل بدون هم ان .است برقرار دیروزش دلخوری هنوز

 ببینمت باید -

 :شنوم می را پوزخندش

 منو؟ مطمئنی؟ -

 :کشم می هم در را ابروهایم و شوم می عصبی

 مرگته؟ چه بگی میشه -

 :پرسد می سوالم به جواب جای



 خوای؟ می چی بگو تو -

 .نشینم می فرمان پشت و زنم می دور را ماشین

 نمیشه تلفن پشت -

 :زند می نیشخند

 مندی عالقه حضوری قرارهای به کال -

 :دارد هایش کنایه این برای دلیلی حتما هیراد .گیرم می را کالمش نیش

 شده چیزی یه -

 :خندد می

 ها باهوشی خیلی تو -

 کند می توهین دارد کند می احساس که رسد می جایی به هایش حرف

 بیشعور -

 می قطع فوری را تماسم اما بشنود خواهد می دلم .گویم نمی ارام خیلی

 .کنم



 انتخاب رنگی ام تنهایی برای کنم می فکر دارم ست زیادی روزهای

 رنگ .زد آن به هم خوب برچسب نشود اما نباشد بد که رنگی .کنم

 یادم را ام تنهایی توانست می .شد ثبت ذهنم پستوهای توی خاکستری

 برایشان نکردم سعی وقت هیچ که را دورم خالی های حفره .بیاندازد

 پدر وقتی .شد شروع ام دوسالگی از من تنهایی .کنم پیدا جایگزین

 کاله را سرش شریکش و خورد شکست تجارتش کار در ام واقعی

 گفت امیر کرد رو برایم را حقیقت فریبا که زمانی ها، وقت آن .گذاشت

 هم هما مامان و داد دست از را ماشینش و خانه بدهی کلی از بعد پدرم

 امیر .بود امیر صمیمی رفیق داریوش پدرم .فروخت را طالهایش تمام

 بچه هنوز و گذشت می ازدواجشان از سال ده فریبا و او کرد تعریف

 به دیدنم ی بهانه به همیشه و داشت دوستم فریبا .بودند نشده دار

  .آمد می منزلمان

 های محله از یکی در را شریکش دهند می خبر پدرم به ماه چند از بعد

 همان به سراسیمه را خودش او تا بود کافی خبر همین .اند دیده تهران

 باعث و گذاشت کاله را سرش که کسی جستجو کلی با .برساند ادرس

 شریک با شدنش گالویز .کرد پیدا برود دستش از اش زندگی تمام شد



 کمتر در کوچه سیمانی دیوار به سرش برخورد و عقب به دادنش هل و

 .شود قاتل پدرم تا افتاد اتفاق دقیقه پنج از

 قصاص تقاضای .نیامدند کوتاه حقشان از دم اولیای و شد دستگیر پدرم

 من امورات به توانست نمی .گرفت شدید افسردگی مادرم و کردند

  .زدن ضجه و شد گریه کارش روز و شب و برسد

 چند .کرد داری نگه من از مدتی و برد خودشان ی خانه به را من فریبا

 قلبی ایست از برسد دار ی چوبه پای پدرم پاهای اینکه از قبل بعد وقت

 اوضاع .نشد پیچیده گردنش دور دار طناب وقت هیچ و کرد فوت

 با را او و آمد شهرستان از م دایی که جایی تا شد تر وخیم مادرم

 از تا نبود خوب چندان دایی مالی وضع امیر ی گفته به .برد خودش

 .شوند من قیم تا خواست امیر از فریبا و بیاید بر ام داری نگه ی عهده

 ان .کند بستری روانی بیمارستان در را مادرم داشت قصد دایی موقع ان

 بودم دخترش که را من حتی که بود ریخته بهم اش روحی اوضاع قدر

  .شناخت نمی

 را مادرم وقت هیچ دیگر و کردند عوض را منزلشان امیر و فریبا بعدها

  .ندیدند



 می اما بودم کوچک .شد باردار فریبا ناباوری، عین در بعد سال دو

 من به و بدهد دیگری فرزند مادرم و پدر به خدا است قرار فهمیدم

 داری نگه با .ارغوان بود تو قدم پا از این گفت می امیر .برادر یا خواهر

 .داد بهمون ای دیگه ی فرشته خدا تو از

 .کرد رو و زیر را من دنیای و آمد دنیا بعد ماه نه مانلی 

*** 

 را دیگرم دست و کشم می ام قهوه فنجان داغ ی لبه روی را انگشتم

 .گذارم می چانه زیر

 نشد بهتر همون .نکن فکرشو -

 یک .است دیگری جای حواسم .دهم نمی اهمیت حرفش و حدیث به

 مرموز و هیراد سمت به بار یک و کشد می سرک دامون عکاسی به بار

 .شدنش

 یارو؟ اون به بدی سفته میلیون چهل خواستی می تو؟ کمه عقلت واقعا -

 ما خوراک و خورد دی؟ می قسط پول کلی ماه در کم داری؟ بدهی کم

 .بماند که



 را حدیث بیشتر که آهی .کشم می آه و دهم می قهوه بخار به را نگاهم

 :کند می آشفته

 مگه کنی؟ نمی خالص خودتو و کردی پیدا رو مادرت گی نمی چرا -

 کاری مخفی شده همش زندگیت .داره هواتو شکوفا اقای گی نمی

 .ارغوان

 یک از را چیزی یک چرخانم می سر که طرف هر .گوید می راست

  .ام کرده پنهان شخصی

 :رسد می حدیث درهم نگاه به و آید می باال رغبت بی چشمانم

 شد؟ تموم خونیت روضه -

 :دارد برمی را خودش فنجان و زند می پوزخند

 رو مطلب اصل بپیچون جوری یه همش -

 را مادر ی دفترچه کیفم داخل از و دهم می تکیه صندلی به حوصله بی

 :دارم برمی

 کردم درستش بیا -

 .دهم می هل حدیث سمت را آن و



 بره می وقت یکم ش ملی کارت و شناسنامه -

 :دهد می تکان سر فقط و دارد می بر را دفترچه

 دکترشه؟ نوبت وقت کی -

 است مشغول اش قهوه خوردن با

 دیگه هفته دو -

 میام منم دفعه این -

 :خورد می جا

 چرا؟ تو -

 میگه چی دکترش ببینم بیا -

  .شود می کوتاه حدیث و من بحث و خورد می زنگ ام گوشی

 .روند می باال ابروهایم و بینم می را هیراد ی شماره

 هیرادِ هیس -

 :کنم می وصل را تماس و گوید نمی چیزی حدیث

 بله؟ -



 کجایی؟ -

 :کنم می اخم .است طلبکارانه لحنش هنوز

 شهر همین ی تیره و تار اسمون زیر جا یه -

 :خندد می کوتاه

 جدیده؟ مدل تیره و تار -

 :زنم می پوزخند

 مونده؟ م چیزی ابی آسمون از خب اره -

 :کند می صاف را گلویش

 االن همین ببینمت باید -

 .آید نمی خوشم اش دستوری لحن از

 ندارم وقت االن من -

 .کنم می قطع را گوشی و مانم نمی جواب منتظر

 :پرسد می متعجب حدیث

 شده؟ دعواتون هم با -



 .است هیراد هم باز .شود می بلند ام گوشی پیامک زنگ جواب از قبل

 :کنم می باز را پیام

 خواستی خودت...باشه -

 فقط .گیرم می را اش شماره و شوم می بلند صندلی روی از عصبانیت با

 .بشنوم را صدایش تا مانم می منتظر بوق یک

 میای؟ شد؟ چی -

 :رود می باال ناخواسته صدایم تن

 پیامیه؟ چه این -

 :خندد می آرامش در

 داره؟ خبر عمه -

 :اندازم می ام پیشانی به چینی و شوم می گیج

 چی؟ از -

 :دهد می طعنه بوی جوابش

 عاشقانه قرارای -



 گاف اینکه حدس نبود سخت خیلی .گیرم می دندان به را پایینم لب

 .باشم داده

 کنی؟ می تعقیبم -

 :زند می دار کنایه پوزخندی

 رد عابری هر که بودی خیره طرف به جوری عکاسی در چارچوب تو -

 .ده می خاصی معنی یه نگاهت بفهمه تونست می شد می

 دانم می .دوزم می حدیث کنجکاو نگاه به چشم و پشت به گردم برمی

 .بگیرم قرار هایش پرسش رگبار زیر و کنم قطع است منتظر

 نیست اونطوری جریان .گم می ببینمت -

 بدونن اینام عمه باشه نیاز شاید .ببینمت خواد می دلم حتما اره -

 :گویم می سریع

 هیراد نکن درست آشوب نه، -

 عذابم و کند بازی جمالت با دارد قصد .آید می کش اش خنده بار این

 :دهد



 .جالبه هوووم .کنه می درست آشوب عاشقونه نگاه اون رفتن لو پس -

 دارم بهتری ی برنامه برات من نترس اما

 به دست و دهم می قورت را دهانم آب اخرش ی جمله به توجه بی

 :گذارم می کمر

 .ست دیگه چیز یه قضیه بخدا .ببینمت بیا کجایی؟ -

 می مقابلم و شود می بلند صندلی پشت از .اورد نمی طاقت حدیث

 .چیست جریان بپرسد دارد قصد دهانش و دست حرکات با بعد و ایستد

 بیام بده ادرس -

 بشنود را هایم حرف شده قانع هیراد که همین .کشم می عمیقی نفس

 هما مامان ی خانه از که دهم می را باالتر خیابان یک ادرس .ست کافی

 بنظر و ام دیده شاپ کافی یک قبال خیابان نبش سر .نباشد راهی انجا تا

 .کنم صحبت هیراد با تر راحت جا آن توانم می

 چرا؟ شهر سمت اون -

 :شوم می تندخو دوباره و گیرد می لجم سوالش از

 .بیام تونم می اونجا و داشتم کاری ورا همین من چون -



 منتظر حدیث .اندازم می کیفم داخل حرص با را گوشی و کند می قبول

 :است دوخته دهانم به چشم

 حدیث شده خراب چی همه -

 :دارد برمی جلو به قدم یک ترسیده

 چرا؟ -

 :جنبانم می لب و کنم می نچی لب زیر

 دامون با دیده منو هیراد -

 :شوند می گرد چشمانش

 جوری؟ چه -

 :رود می باال لبم ی گوشه

 کرده تعقیبم -

 .کشم می پوف کالفه و

 کنی؟ چیکار خوای می حاال -

 :کنم می کج گردن و دهم می فشار ام پیشانی روی را دستم



 .چیه حسابش حرف ببینم برم بعد کنم خداحافظی مامان با برم -

 می را دستم در جلوی .آید می دنبالم حدیث که افتم می راه اتاق سمت

 :گیرد

 ارغوان -

 می .گویم نمی چیزی .دوزم می حدیث به را نگاهم و گردم برمی

 :کند تمام را اش جمله خودش خواهم

 .بالتکلیفی این از کن خالص رو هیراد داری دوست رو دامون اگه -

 داره حق عصبانیه اگه االنم

 حرف هم االن .دارد قرار احساسش از باالتر همیشه منطقش حدیث

 چطور است ممکن هیراد دانم نمی وسط این اما .زند می را درست

 .کند برخورد

 .کنم بیدارش آید نمی دلم هم من و است خواب .زنم می مادر به سری

 راست کمر و زنم می سردش پیشانی روی ای بوسه آرام و شوم می خم

 و ابروهایش درهم خطوط .کشد می درد زند می داد نگاهش .کنم می

 فهمید تا دایی .فشارد می را دلم خواب در حتی هایش پلک شدن جمع

 خط را دورش دارد باالیی خرج درمانش و دوا و است مریض مادر



 را ام سینه درد .شد قطع هم یکبارش ای هفته های تماس دیگر و کشید

 دوست .روم می بیرون حدیث از خداحافظی با و فرستم می بیرون آه با

 را ماشین .شود می هم همینطور .برسم قرار سر هیراد از زودتر دارم

 دو کافه .روم می داخل و کنم می پارک کافه به جا ترین نزدیک در

 و میز ست .نیست گیر چشم چندان پایینش دیزاین و است طبقه

 که هایی دیواری کاغذ با که است سوخته ای قهوه چوبی هایش صندلی

 دلگیر و تاریک را فضا زند می تر روشن میز از درجه چند فقط رنگش

 خواسته دلش عمد از کافه صاحب کنم می فکر البته .دهد می نشان

 کم پسرهای و دختر های خداحافظی یاد .بیاید چشم به اینگونه انجا،

 نکرده تمام را دبیرستان دوران هنوز که هایی ان .افتم می سال و سن

 تمام را شان رابطه زاری و اشک با و گذارند می قرار ها مکان اینجور در

 گاهی .کنند می قبلی جایگزین را جدید فردی نرسیده ماه به و کنند می

 ساده ان از و شوند می وارد کسی زندگی به ساده چقدر ها آدم ها وقت

 که نبود چیزی دبیرستان زمان های دوستی .روند می بیرون هم تر

 می ام وسوسه هایم همکالسی گاهی .باشم کرده اش تجربه خودم

 تعجب از چشمانشان جوری ندارم پسر دوست گفتم می اگر و کردند

 اما .دارم کم بقیه از چیزی و باشم آمده مریخ از انگار که شد می گرد



 .شدن تنها و سرزنش از ترس .بود همراهم ترس یک همیشه راستش

 با حتی .دارند را هوایم کجا تا فریبا و امیر کنم پیشبینی توانستم نمی

 می تحملم امیر بخاطر اگرچه .مانلی نبود بخاطر فریبا بداخالقی وجود

 دانستم نمی اما شد می ختم ها سرزنش همان به زدنش نیش ته و کرد

 نشان العملی عکس چه شود خبر با مخالف جنس با من دوستی از اگر

 هیچ شد باز ام زندگی به دامون پای وقتی بود هم همین برای .دهد می

 باشد کنده اش پیله از دل باالخره تنها، ارغوان که نفهمیدند ها ان وقت

 خواست می دلم .دادم نمی نشان ظاهر در .است شده هوا به سر کمی و

 که بود درونم ارغوان فقط نکرده، تغییر ارغوان این چیز هیچ کنند فکر

 و پرید می پایین و باال ساله هشت ی بچه دختر یک مثل خوشحالی با

 وقتی .بود شده سرازیر سمتش ناگهان که محبتی از دلش زد می غنج

 بلکه .نیامد بدم موهایم از بار اولین برای موفرفری زد می صدایم دامون

 رنگشان خورشید زیر گفت می دامون .شدم ای قهوه فرهای این عاشق

 شکار شد می باز خنده به که هایم لب .چشمانت مثل شود می عسلی

 می عصبانی .گرفت می عکس کردم می اخم .شدم می دامون عکس

 شده کارش .گرفت می عکس چیدم برمی لب .گرفت می عکس شدم



 می .ببینم را ها آن خودم نداد هرگز که من از هایی عکس گرفتن بود

  .بشوم اش خانه خانم که زمانی تا ماند می خودش پیش یادگاری گفت

 دامون ی خانه خانم وقت هیچ من .گیرد می گذشته آوری یاد از دلم

 و بخرد برایم او داشتم دوست که را عروسی لباس آن هرگز .نشدم

 که میشدم عروسی تنها شاید من .نکردم تن به بپوشم ازدواجمان شب

 دلم .بگیرد من از داماد خود فقط را ام عروسی های عکس گذاشتم می

 سوپرایزش و بخرم برایش را شب آن شلوار و کت خودم خواست می

 .بخورد سر دستانم از چیز همه گذاشتم راحت چقدر .کنم

  .دامون...مشترک زندگی...عشق

 .زند می شکوفه دلم و شوم می بهار .کند می منقلب را حالم هم اسمش

 من به او یاد از زیبایی پارادوکس چه .بارد می قلبم و شوم می پاییز

 به کنم؟ تجربه را متفاوتی حس همچین توانم می کجا .دهد می دست

 .جا هیچ گمانم

 و باز های پنجره بخاطر .رم می دوم ی طبقه به جوانی مرد راهنمایی با

 .است تر دلباز شاپ کافی دوم ی طبقه فضای باال، ی رفته کنار های پرده

 :بگیرد سفارش خواهد می و آمده همراهم مرد



 م کسی منتظر -

 .گردد برمی اول ی طبقه به و گوید می چشمی لبخند با

 هیراد کنم چک خواهم می .دارم برمی را ام گوشی و کنم می وقت

 ساغر طرف از پیام یک اما .نیست او طرف از تماسی .نه یا گرفته تماس

 :دارم

 میام رو مانتوها فردا جون ارغوان -

 اکتفا باشه یک نوشتن به و فرستم می خنده شکلک برایش جواب در

 می کیفم توی را گوشی قبل از تر گرفته دل و فرستم می پیام .کنم می

 دلخوشی محض فقط و ندارد تناسبی االنم حال با خنده شکلک .گذارم

  .بود ساغر

 سالم -

 می باال را سرم سریع و آیم می بیرون خیال و فکر از هیراد صدای با

 تاب ابروهای و درهم ی چهره را این .نیست همیشگی هیراد .گیرم

 .دهد می نشانم اش خورده

 سالم -



 می بیرون را رویم روبه صندلی .دهم می خودش کوتاهی به را جوابش

 .گیرد می جای آن روی مکث بدون و کشد

  .دادم ابمیوه سفارش پایین همون -

 .است نامحسوس پوزخندم .نیست مهم چندان دیگر نظرت یعنی این

 نمی هرچند .پرسید می هم باز و خورم می ترش کباب دانست می قبال

 آویزه را حدیث حرف هم بار یک برای .باشم دلخور دستش از توانم

 .دهم می او به را حق و کنم می گوشم ی

 بگی؟ چیزی خوای نمی -

 االن؟ -

 :گوید می تلخی به

 .ندارم وقت خیلی ام همینطوری آره، -

 :شوم می طلبکار بار این

 کردی؟ تعقیبم چرا -

 :است من به رو مستقیم نیشخندش

 .نکردم تعقیبت -



 کنم؟ باور -

 .داشتم کار اونجا دقیقا خودم چون .کن باور -

 :شود می کشیده هم در ابروهایم

 کاری؟ چه -

 می سکوت دو هر ناچار به و آورد می را هایمان سفارش جوان مرد

 مقابل را البالو آب و گذارد می هیراد جلوی را پرتقال آب لیوان .کنیم

  .من

 :کند می ام آبمیوه به اشاره و زند می لبخندی هیراد رفتنش با

 .داری دوست ترش ی میوه اب دونم می -

 :دهم می طعنه با را جوابش

 زندگیم تو کردی زوم خیلی معلومه -

 :کند می اخم و گردد برمی اش جدی نگاه

 عزیزم بدی توضیح باید که تویی این فعال -

 تالش درون از محرکی انگار .است کنایه و نیش از پر گفتنش عزیزم

 .کند کنترل را عصبانیتش دارد



 شناسم می قبل از اونو من -

 می خم جلو به کمی و کند می حلقه اش آبمیوه لیوان دور را دستش

 من منتظر یا است کنجکاو .بخوانم را چشمانش حرف توانم نمی .شود

 ؟بترکد اتشفشان مثل و بگویم تری اضافه چیز

 خب؟ -

 از دارم احتیاج واقعا و است شده خشک دهانم .کشم می لبم دور زبان

 .برسانم ام زده فلک گلوی به جرعه چند میزم روی ی آبمیوه

 دانشگاه زمان -

 .کند می تعجب فقط تصورم برخالف .روند می باال ابروهایش

 نیست؟ دور خیلی دانشگاه زمان -

 که من برای .است دور آره است؟ دور خیلی سال شش او نظر از

 دور خیلی .بودم نصفه پازل مانند دامون بدون .بودم تنها .بودم دلتنگ

 .رسیدم االن سال شش به و گذشت روزهایم تا کندم جان چون .است

 دیدمش اتفاقی -



 را محتویاتش و دارم برمی را لیوانم .باشم خوددار توانم نمی دیگر

  .نوشم می آن نصف

 ...جالبه -

 می کشیده سمتش موشکافانه نگاهم و گذارم می میز را روی لیوان

 :کند می تمام را اش جمله نگاهم سنگینی با .شود

 بودیم اونجا اتفاقی جفتمون که جالبه -

 بودی؟ چرا تو -

 :زند می پوزخند

 شن می کارم فراموش دروغگوها میگن راست -

 :شود می قبل از تر غلیظ اخمم

 نگفتم دروغی هیچ من -

 :زند می زل چشمانم توی آن پشت نفرت و شده جمع صورتی با

 .نداره فرقی هیچ دروغ با کاری پنهون من نظر از -

 دیدم نمی رو ادم اون من -



 های لب تمسخرآمیزی لبخند .ام شده حرصی جمله این گفتن حین

 :پوشاند می را هیراد

 بینیش می همش دیگه فردا از ولی -

 :کنم نمی اعتماد هایم گوش به و خورم می جا

 چیه؟ منظورت -

 را اش آبمیوه خونسرد کامال و دارد برمی را لیوانش من به جواب جای

 .خورد می

 :شوم می کفری

 هیراد؟ بود چی حرف اون از منظورت -

 :دهد می فاصله دهانش از را لیوان و کند می نگاهم چشم ی گوشه از

 فیلمبرداری کار برای بیاد سجاد جای قراره...کاری فراموش گم می -

 معرفیش سجاد .فیلمبردارم دنبال پیش ماه یک از رفته یادت .صحنه

 ...که بزنم حرف باهاش اومدم .من به کرد

 کاش .است رفته تحلیل به توانم تمام .بدانم را اش بقیه نیست نیازی

 .بزنم بیرون دلگیر شاپ کافی آن از و کنم فرار توانستم می



 کرده؟ قبول -

 .لرزند می کلمات گفتن موقع صدایم

 ببینی؟ خوای می .بستم قراردادم .آره -

 خرد تا کند می نگاهم جوری عمد از .بکند ترم عصبی خواهد می هیراد

 .ببرد لذت و ببیند را شدنم

 ی بقیه ندارم تمایلی .افتند می پاهایم روی و شوند می شل دستانم

 و بشورد را دهانم کامل خشکی بار این اگر حتی بخورم را ام آبمیوه

  .ببرد

 آن .شدم می همکار او با فردا از من .دیدم می را دامون فردا از من

 می انصراف جدید کار از زد؟ می بهم را قراردادش شد؟ می چه وقت

 چطور شدم می رو روبه او با درمیان روز یک من و ماند می اگر داد؟

 تیز های نگاه زیر کنم؟ کنترل را قلبم ی گسیخته افسار توانستم می

 ما به را حواسش تمام بعد به این از حتما .کشیدم می نفس چطور هیراد

  .داد می نفر دو

 بگرد جدید مجری یه دنبال پس...پس -



 تونم نمی -

 نمی جایی به راه مخالفتم بدانم که است قاطع و سریع اینقدر جوابش

 .برد

 چیزیه؟ بینتون االن مگه -

 :کنم می انکار سریع

 .س گذشته به مربوط بوده هرچی .هیچی نه -

 :رود می باال لبش ی گوشه

 هستی؟ چی نگران پس خب -

 :ریزم می چشمانم درون التماس از دنیایی

 ...خدا تورو هیراد -

 ابروهایش و شود می گرد چشمانش همزمان و دهد می باال را اش چانه

 :پرند می باال جهت در

 ندارن؟ خبر اینا عمه گفتی -

 دارد حالم ریختن بهم در سعی کجا تا .کنم می نگاهش زده وحشت

 .دانم نمی



 ندارن خبر -

  .دارد خش صدایم

 کجا تا جفتتون ببینم خوام می .گذره می خوش بهم چقدر فردا از -

 کنین؟ بازی نقش بلدین

 نمیاد اون -

 چی؟ -

 نمیاد دیگه هستم من بفهمه -

 :شود می تر پررنگ هیراد پوزخند

 .باهم داریم کار حداقل پاییز تا .قراردادش زیر بزنه تونه نمی -

 دامون با ماه چهار .است مانده ماه چهار پاییز تا .کشد می سوت سرم

 آتو تا نکنم خطا پا از دست تا باشم مواظب چهارماه .او بدون و باشم

 .بیفتد هیراد دست

 .گیرمت می و میام نیست چیزی بینتون واقعا ببینم اگه -

 شکسته غرور و شدن تحقیر بوی .دهد می اهانت بوی حرفش اینجای

 .ام



 :کنم می کلید هم روی را هایم دندان و شوم می تند

 .تم مرده کشته کردی فکر .بفهم دهنتو حرف -

  .خندد می

 پات بدونه چیزی ت گذشته از اون اگه کنم می فکر فقط من -

 وایمیسته؟

 :کند می اخم بالفاصله و

 نه؟ مگه دیگه دونه می -

 خالی آن روی را عصبانیت تا گیرم می مشتم توی محکم را کیفم بند

 .کنم می

 بوده؟ اعدامی بابات دونه می -

 .شکند می دلم

 .بوده روانی مدتم یه و کرده ولت مادرت دونه می -

 :شنوم می را ام وامانده دل کامل شدن خرد

 خودش پی رفته کرده ولت میدونه -



 :کند می خانه چشمانم پشت دارم بغض هرچه

 مادری و پدر بی دونه می -

 و کوبم می دست پشت با را لیوانم .نیست کنترل قابل دیگر عصبانیتم

 :پرد می ای گوشه به اش شده خرد ی تکه هر .افتد می زمین روی

 شو خفه -

 :دهم می تکان طرفش به را ام اشاره انگشت و

 نداری حق...بزنی حرف م خانواده سر پشت نداری حق -

 خشمم و نفرت تمام .نیست من صدای آید می باال گلویم از که صدایی

 .است شده پنهان آن درون

 راه سمت من بد حال به اهمیت بی و شود می بلند میز پشت از هیراد

 :رود می پله

 هم رو لیوان خسارت...درضمن .زندگیته حقیقت اینا .نشو عصبی -

 .بدی باید خودت

*** 



 برایشان وار زمزمه و نشینم می کاکتوسم های گلدان کنار زانو دو

 خودم مثل روحشان شاید .دهند نمی گل که ناراحتم .زنم می حرف

 .کنند می حس هم ها گل است دلچرکین صاحبشان وقتی .ست زخمی

 نمی نشان زدن غنچه به اصراری و مانند می گل بدون و خار با همینطور

 می ترشان پژمرده آه همین .کنم می حبس سینه درون را آهم .دهند

 ولی خواهد نمی دلم .بماند خودم برای دردهایم دهم می اجازه .کند

 های حس تمام ها گل .نزنم حرف هم ها گل با دهم می ترجیح

   .فهمند می را اطرافشان

 می دلهره و تشویش از پر را وجودم دامون با رویارویی و فردا فکر

 می چطور حاال نشد قانع توضیحاتم با عکاسی در روز ان که دامونی .کند

 کند؟ کار و بماند کنارم در ماه چهار و بیاید کنار قراردادش با خواهد

 خسارت کند می مجبورش هیراد بزند قراردادش زیر بخواهد اگر

 .بدهد

 نقطه از بار اولین برای .شود می تر داغ ام گرفته گر درون هیراد یاد با

 به .کشید رخ به را ام گذشته جمالت بدترین با و کرد سواستفاده ضعفم

 همان .بودم گفته او به را همه من .ندارد خبر چیزی از دامون خیالش



 آورده در انجا از سر ناغافل هم هیراد که روزی همان .عکاسی در روز

 این از اخالقش و کرد شکار را دامون به من ی خیره نگاه همان و بود

 شش از بعد .ندارم ام گذشته شدن برمال از ترسی .شد رو آن به رو

 را خودم از دامون نفرت و دایره توی بریزم را چیز همه خواستم سال

 دامون به من .چیز یک جز بود راست هایم گفته چیز همه .کنم کم

 در ،ام شده خبر با ام خانواده و خودم حقیقت از قبل سال شش گفتم

 اینکه از فقط .کرد برمال را چیز همه فریبا ام سالگی چهارده در که حالی

 تواند نمی چیزی بود راحت خیالم نداشت حضور ام زندگی در مادرم

 پیدا با اما .کند فاش دیگری هرکس یا او پیش را تاریکم ی گذشته

 را دامون روز همان از و کرد غلبه من بر ترس هیوالی هما مامان شدن

 اش خانواده .نکشد کنار هم خودش اگر ترسیدم .دیدم رفته دست از

 و پدر ی کارنامه که کند وصلت دختری با پسرشان ندهند اجازه

 .داشت ارزش بیشتر برایم غرورم .نیست درخشان هم خیلی مادرش

 از مادرم و پدر خطای خاطر به را عزتم ترسیدم می و بود کمتر سنم

 هیچ که عزتی .داشتم نگه را عزتم و کردم کات دامون با .بدهم دست

 و...شدم تر شکسته...شدم تر دلتنگ فقط .نیامد کارم به ام زندگی جای

 .شدم تر تنها دامون، بدون



 اینجایی؟ -

 سمتش آرامی به نگاهم .پرم می بیرون خیال و فکر از فریبا صدای با

 :چرخد می

 بزنم سر گلدونام به اومدم اره، -

 و اندازد می سر پشت است گرفته دستش توی که را رفته کنار ی پرده

 :شود می بالکن وارد کامل

 .میدن قشنگی گالی کاکتوسا .خواد می رسیدگی گال این -

 :روم می ها نرده کنار و شوم می بلند

 ندارم دماغ و دل روزا این یکم .دونم می -

 :دوزد می من به چشم موشکافانه

 اومدن؟ خواستگاری زیر زده فعال که افتاده اتفاقی چه هیراد و تو بین -

 این واکنشم تنها اما .جهنم به برود اصال...بهتر بگویم خواهد می دلم

 :بیاندازم باال را هایم شانه است

 چنده چند خودش با دونه نمی هنوز شاید -



 با .است نکرده باور را حرفم فهمم می که کند می نگاهم جوری فریبا

 :اتاق سمت کند می اشاره سر

 شام بریم بیا -

 باشه -

 :کنم می صدایش که برود جلوتر خودش تا کند می پشت

 جون فریبا -

 :گویم می و گردد برمی

 مانتوهایی قراره فردا از .شده عوض لباسمون طراح بگم خواستم می -

 اگه ببین کن نگاه .بپوشم دوربین جلوی من دوخته و زده طرح اون که

 .کنم ش معرفی بهت میاد خوشت کارش از

 :کند می استقبال حرفم از

 جوونه؟ خوب، چه -

 .س ساله شیش پنج، و بیست دختر یه اره -

 :ایستد می مقابلم و چرخاند می کامل را اش رفته قدم

  .بندازه راه رو لباس شوی زود الهام گم می باشه خوب کارش اگه -



 :گویم می حرفش تایید حین و کنم می جمع ام سینه روی را هایم دست

 ببریش؟ هم کیش سفر برای تونی می -

 :اندازد می باال چانه

 داره بستگی -

 چی؟ به -

 :پرد می باال ابرویش لنگه یک

  چی؟ شناس پارچه هست؟ خوبی شناس آرایش لوازم -

 :زنم می لبخند و اندازم می پایین را هایم دست

 کنم؟ امتحانش خوای می -

 :دهد می تکان چشمانم جلوی و آورد می جلو را دستش کف

  .ببینم تلویزیون از کاراشو من کن صبر ای هفته یه فعال -

 کوتاه را بحث گیرم می تصمیم و رود می مالش گرسنگی از ام معده

 :کنم



 زنونه شوهای تو بتونه دختره این کنم فکر کل در اما .شام بریم فعال -

 .کنه همراهمیت ماه هر ی

 شانه روی آرام دست با و زند می چشمک .آید می خوشش انگار فریبا

 :زند می ام

 این ببینم حاال .نداری جاها اینجور به ای عالقه خیلی که خودت تو -

 .نه یا تونه می دختره

 سالن های پله کنار .رویم می بیرون اتاق از من سرش پشت و فریبا اول

 :گویم می

 گرفت دزده دست از رو کیفم که ست دختره همون .باشه خداشم از -

 نمیارن نه آدما این باشه وسط پول پای .شد اخراج کارشم از بعد و

 چشمان من اما زند نمی حرفی فریبا .رویم می پایین ها پله از هم با

 می را کار این پیشنهاد او به که موقعی کنم می تصور را ساغر زده ذوق

 .دهم

*** 

 .روم می لباس تعویض اتاق سمت و گیرم می نادیده کامال را هیراد

 که .نه یا آمده دامون هست حواسم لوکیشن از شدن رد موقع



 آورم می در را مانتویم .بینم نمی اولیه ساعت همان در را او خوشبختانه

 می که است نشسته عرق به تنم .دهم می جواب اهسته را نازلی سالم و

 نفس و نشینم می آیینه مقابل صندلی روی .نیست گرما دلیلش دانم

 کرده منتقلبم نیامده دامون .فرستم می بیرون دار کش و تند را هایم

  .است

 خوبی؟ -

 لبخندی با کنم می سعی .شود می ام آشفته ی چهره ی متوجه هم نازلی

 .کنم اش الپوشانی را تبدارم صورت کوتاه

 ...ببین فقط...اره -

 بهترین بگویم مثال بگویم؟ خواستم می چه اصال .خورم می را حرفم

 ظاهری ریختگی بهم این جوری یا...بده انجام صورتم روی را گریمت

 .شود مخفی پودر کرم زیر کامال تا بپوشان را ام

 ذهنم انقدر .کند می شروع را کارش گویم نمی چیزی بیند می که نازلی

 نمی را حواسم دیگر که است سردرگم بعد لحظه چند اتفاقات میان

 گرفته را گلویم بیخ استرس .کند می استفاده نازلی که موادی به گذارم

 نازلی کار .رود می یا ماند می دامون .است سوال یک فکرم تمام .است



 لباس و بیاید ساغر منتظرم .شود می تمام ذهنم پریشانی و سکوت در

  .ببینم را جدید های

 :رود می در سمت نازلی

 بیارم؟ برات خوری می چایی -

 :گردم می موبایلم دنبال کیفم داخل از و کنم نمی نگاهش

 نه -

 باید .کنم می پیدا را موبایلم من و رود می بیرون اتاق از حرف بی نازلی

 در ام گیری شماره از قبل .بیاید زودتر بگویم و ساغر به بزنم زنگ

  .شود می باز اتاق

 جون ارغوان سالم -

 می سر .رود می بین از را اضطرابم لحظه چند برای ساغر صدای

 :بینم می را لباس ی آماده کاور چند دستانش در و چرخانم

 :فرستم می بیرون آسوده را نفسم

 سالم...اومدی -

 :خندد می



 کرده چه خانم ساغر ببین بیا -

 می ارمغان به من برای کمرنگی لبخند و کند می تعریف خودش از

  .آورد

 های پالستیک و گذارد می اتاق ی گوشه مستطیلی میز روی را کاورها

 :کشد می کنار را دورش

 خوای؟ می کدومو -

 آن .زند می برق چشمانم کرده خرجشان که زیبایی دوخت و مانتوها از

 کرده تهیه تری اضافه های پارچه هم ساغر خود رسید می بنظر که طور

 از بعضی رنگ مخلوط با .است کرده استفاده ها ان از مانتوها روی و بود

 دیدن از من که بود دوخته کننده خیره مانتوهایی هم کنار در ها پارچه

 :برد می ماتم تکشان تک

 تنهایی؟ .دوختی خودت رو همه -

 :گیرد می باال کمی را سرش و کند می نگاهم جانب به حق

 کردن نخ سوزن تو سوزی اون یکمم هی البته .جون ارغوان البته -

 کرده کمک



 .کند می دیگری ی خنده حرف سر پشت و

 می را ام مقنعه ساغر و کنم می تن خودم انتخاب به را مانتوها از یکی

 :شود می باز تحسین به ساغر زبان ایستم می که آیینه جلوی .آورد

 این دنبال بازار افتن می ملت فردا از .جون ارغوان شدی عالی به به -

 مدل

 آید می خوشم .برم می لذت دارد قبول را کارش هم خودش اینکه از

 .دارد باالیی نفس به اعتماد که

 می سر .خورد می در به تقه چند که بکنم را تعریفش خواهم می

 :بینم می در چارچوب در را هیراد بعد کمی و چرخانم

 .شی آشنا باهاشون بیای بهتره .اومدن جدید بردار فیلم گروه -

 .نشاند می لبش ی گوشه پوزخندی و

 سکوتم با شاید تا اندازم می پایین را سرم .رسد می وقتش باالخره

 ساغر و رود می من مکث با خوشبختانه .کند کم را شرش هیراد

 :کند می نگاهم متعجب

 کردین؟ عوض رو فیلمبردارتون -



 .جنبانم می تایید به سر تنها

  .بریم گفت کارگردان آقای -

 :کند می سوالی را اخر ی کلمه و

 بریم؟ -

 می مکث دوباره نرفته جلو قدم چند و دهم می قورت را دهانم آب

 نداشته هراس شوم رو روبه دامون با اینکه از حد این تا وقت هیچ .کنم

 نبضم .آورد می در بازی قلبم .است اتاق همین در پشت دانم می .ام

 دامون دلیلش ها این ی همه .کشد می تیر هایم شقیقه و زند می تر تند

 نمی اثر حس این روی دارویی هیچ و ام شده عشقش به مبتال .است

  .کند

 شدی؟ اینطوری چرا جون ارغوان -

 :دوزم می او به را دارم تب نگاه و لرزم می خودم به ساغر سوال با

 شدم؟ جوری چه -

 :دارد نگرانی کمی نگاهش

 شده شوکه آدمای شبیه -



 بدانی هم تو اگر بگویم خواهد می دلم .زنم می پوزخند دلم توی

  .شوی می شوکه حتما کیست کار فیلمبردار

 اتاق از ساغر همراه .کنم کنترل را ضربانم تا گیرم می عمیق نفس چند

 جای .کند می جستجو را سجاد همیشگی جای چشمانم .رویم می بیرون

 .کنند می کار اش عکاسی در که مردی و زن آن و بینم می را دامون او

 کار یک برای اش فیلمبرداری گروه کل با سجاد چون .کنم نمی تعجب

 و دامون با هم هیراد احتماال و کنند سفر گرجستان به بود قرار مستند

 .است بسته داد قرار افرادش همینطور

 نیست؟ رییس اون...اون -

 .شود می شوکه زد من به اتاق در که حرفی ی اندازه به حاال ساغر

 گفتنش رییس  لفظ از .اوست رییس دامون کند می فکر هم هنوزم

 هایم لب روی دهد نمی اجازه درون ی دلهره اما .گیرد می ام خنده

 .بنشیند لبخندی کوچکترین

 شکوفا خانم .هستن برنامه مجری ایشونم -



 رفته نشانه چشمانش با را نگاهم مستقیم که هیراد توسط ام معرفی با

 که جایی جهت در و آید می باال سریع دامون سر .کنم می وحشت است

  .چرخد می ام ایستاده

 من از عکاسی در جلوی که نگاهی همان .است نگاه همان نگاهش

 از دارد جان هم حاال داند نمی .نکنم نگاه را سرم پشت و بروم خواست

 را سالم یک گفتن جرات و ام زده زل او به وقتی رود می بیرون کفم

 .ندارم هم

 رییس سالم -

 دیدن با دامون که نیست عجیب .پرد می ترسم وسط سالمش با ساغر

 از یکی انگار که کند می ذوق جوری و رود می جلو .خورد می جا هم او

 .است دیده را اش خانواده افراد

 شدیم همکار بازم ما جالب چه -

 :دهد می ادامه و شود می جاری هایش لب روی ها خنده همان از

 رییس نیستین، رییسم دیگه اینجا فقط -



 پرت را حواسم لحظه چند تواند می و است ساغر که خوب چقدر

 .همینطور هم را او حواس...کند

 :شود می کنجکاو هیراد

 شناسین؟ می رو همدیگه -

 کاش .دارد او به نگاه هم دامون حاال و است شده گرم اش چانه ساغر

 یک بتوانم من تا کند پرت را همه حواس اش وراجی با ها ساعت ساغر

  .کنم تماشایش سیر دل

 نبود قسمت اما .کنم کار شون عکاسی بود قرار کارگردان اقای اره -

 .بمونه رییسمون

 .است همین ساغر .شود می شل نیشش دوباره و

 هم او با و ببرد هم را فریبا دل تواند می حتما .خودمانی...ساده...گرم

  .کند کار

 :دهد می تکان دست و سمتم چرخاند می سر ساغر

 جون ارغوان -



 .کنم رفتار عادی خواهم می .روم می جلوتر و دهم می خودم به تکانی

 .بیفتد هیراد دست نباید اتو .بقیه مثل...خودش مثل

 سالم -

 :دهد می کوتاه را جوابم

 سالم -

 خوشبختم -

 :نیفتد نگاهم به دارد تالش نگاهش

 همینطور منم -

  .بزند قراردادش زیر من حضور بخاطر خواهد نمی یعنی این و

 :کند می گروه به رو و اندازد می ساعتش به نگاهی هیراد

 میشه شروع ضبط دیگه دقیقه چند باشین اماده -

 :گیرد می هدف را من تیزش چشمان و

 کردی؟ تمرین رو متن -

 :دهم می تکان سر



 اره -

 که گوید می لحنی با را اش بعدی ی جمله و شود می نزدیک من به

 :بشنوم من فقط

  .نکنی گم پاتو و دست دوربینش جلوی باش مواظب -

 :کنم می اخم

 کردی؟ فکری چه موردم در تو -

 :است آهسته همچنان صدایش و زند می پوزخند

 الزم قند اب جورایی یه .بیفتی پس دیدنش با بود نزدیک آخه هیچی، -

 .بودی

 .گیرم می فاصله او از و روم می غره چشم سمتش

 

 :آید می جلویم ناباور ساغر

 باهم؟ کردین آشتی...اینجاست رییس -

  .زند می دور روز همان حوش و حول هم او فکر حتما

 آشتی؟ -



 و گرداند می دامون سمت دیگر یکبار را اش مشکی درشت چشمان

 :کند می من به رو دوباره

 خورد جا اونم...فهمیدما من اتاق؟ تو نبود خوب حالت همین واسه -

 دید تورو

 در باید .بماند منتظرم استراحت تایم و کار اواسط تا خواهم می ساغر از

 .کنم صحبت او با لباس شوی مورد

 جون ارغوان چشم -

 :گذارم می بازویش روی دست

 می نگهت هیراد حتما دستت هنر این با .راحت خیالت کارم مورد در -

 رو برنامه که زمانی تا فقط .مقطعیه کارا اینجور که، دونی می فقط .داره

 آنتنِِ

 :زند می پلک آرام

 عزیزم دونم می -

 :نشانم می لبم روی لبخندی

 دارم واست خوبی خبرای همین برای -



 :شود می کنجکاو و کند می ذوق

 چی؟ -

 میگم برنامه از بعد -

 اختیار .کنم می مرور ذهنم در یکبار را متن و ایستم می دوربین مقابل

 که شود می کشیده دامون سمت ناخواسته .نیست خودم دست چشمانم

 اعالم را کار شروع هیراد تا است آماده و ایستاده یک دوربین پشت

 که اول ی لحظه همان از .بخوانم را ذهنش توانستم می کاش .کند

 مدام ست فیلمبرداری برای آماده که االن همین تا افتاد من به چشمش

 از .نیفتد من دوباره نگاهش که برد می سر به خودش با کلنجار در

 کار گذشته با آمدن کنار برای راه .شوم نمی دلگیر چشمانش دزدیدن

 .گردد برنمی اسانی به اش رفته دست از غرور .نیست او برای راحتی

 اینکه به .آینده درمیان روز یک دیدارهای این به .م راضی همین به اما

 در که دوربینی جلوی .باشم دامون ی سوژه تنها چهارماه است قرار

 حرکات و من به باید هم نخواهد آن، پشت از دانم می .اوست دست

باشد داشته ادامه هیراد سنگین نگاه ی سایه زیر اگر حتی .کند دقت من

 اما و هست هرچند .ست کافی ببینمش بهانه بی من و باشد دامون فقط .



 های نگاه با که ای فاصله .دارد فاصله من از دلش .نیست انگار

 .ارغوانم همان من بداند خواهد می دلم .شود نمی پر هم کیلومتری

 .تر زخمی کمی...تر عاشق کمی شاید .او موفرفری همان

 .شود می شروع صحنه منشی ی اشاره با برنامه

 :کنم می شروع را قبل از شده حفظ متن

 ی برنامه در هستم شکوفا ارغوان .بخیر بهاریتون گرم صبح سالم، -

 فکر حاال تا .میشه خوب ادم حال میاد که بهار اسم اصال ...زندگی سالم

 همین .بهاره فصل تو آور شادی و سرزنده چیزهای ی همه کردین

 پرنده خوندن آواز صدای .ها درخت برگ شدن سبز...گلها زدن غنچه

 ها این ی همه .خورشید بیشتر خودنمایی و آسمون شدن صاف .ها

 ادمی اگه .جدید حال با جدید روز یک شروع .ست دوباره شروع معنی

 به رو خوب حس همین خوابیدین غصه و ناراحتی با رو قبل شب هستین

 فرمان تا زیبا بهار این به بسپرین رو دلتون .کنین تلقین خودتون

 درست راه و بچرخه کنید می هدایتش خودتون که سمتی اون به زندگی

  بذاره مقابلتون رو



 می که جمالتی .نلرزد صدایم متن جمالت گفتن حین کنم می سعی

 در ام کرده حبس را خودم .کنم نمی عمل ها ان به خودم و گویم

 .کشیدن عذاب سالها به دهم می حکم و گذشته

 .زنم می حرف او برای دارم و ایستاده جلویم دامون فقط کنم می خیال

 نرده کنار من اتاق بالکن روی کنم می تصور ضبط، استودیوی داخل نه

 حضور با که هایی کاکتوس .کاکتوسم های گلدان کنار .ایم ایستاده ها

 زنم می حرف من .کنند می اب را صاحبش دل و دهند می غنچه دامون

 می خودش به را من و کند می حلقه هایم شانه دور را دستش او و

 خیلی و ام شنیده ها تازگی که خواند می را شعری آن بعد .چسباند

 شیرین همانقدر .پیش سال شش های زمزمه همان شبیه .دارم دوستش

  .دلچسب و

 :شوم می صدایش شنیدن غرق و بندم می چشم

 تو بی خودم از ندارم درکی

 تبعیدم تو از دورم که هرجا

 که بس جهان رو بستم چشمامو

 دیدم تورو کردم وا چشم تا



 کندم زمان از و زمین از من

 جامو کنم پیدا دلت تو تا

 عشق این اخر باشه که مرگم

 سرانجامو این دارم دوست من

 میگم که درمونو این دیدم من

 تشویشه درمون تو لبخند

 دونی نمی خندی می که وقتی

 میشه بهتری جای چه دنیا

 که اون واسه ره می دلت گاهی

 دستاشه تو دنیا یک رویای

 گی می کنه ت سجده اگه حتی

 باشه عاشقم محاله اینکه

 (بمانی روزبه)



 و کشیدم نفس .است شده تمام عمر کنم می حس استراحت تایم بین

 باز و شدم یک شماره دوربین پشت صاحب با رویایم غرق .زدم حرف

  .نلرزیدم خودم به و ایستادم پاهایم روی هم

 برای خالی صندلی یک و فرستم می بیرون ارامی به را هایم نفس

 با که هست دامون به حواسم چشم ی گوشه از .کنم می پیدا نشستن

 سمتشان هم هیراد بعد کمی .کند می صحبت همراهش مرد و زن آن

 کشاند می من طرف به را مرموزش نگاه ان لحظه یک برای و رود می

 .گذرم می آن از تفاوت بی خیلی من که

 داشتیا کار من با جون ارغوان -

 کنارم کنم می تعارف .شود می پرت ها ان از حواسم ساغر آمدن با

 .کشد می عقب را ام کناری صندلی هم او و بنشیند

 که دهد می من به را اش توجه دانگ شش تمام گرفتنش جای با

 می صحبت برایش فریبا و خودم بین های صحبت از و زنم می لبخندی

 کیش سفر برای فریبا همراهی تا لباسش شو برای مانتو دوخت از .کنم

 .تزیینی جواهرات و ارایش لوازم خریدن و

 .فهمد نمی هایم گفته از چیزی احتماال و برده ماتش



 شدی؟ متوجه ساغر -

 :زنم می صدایش دوباره که ماند می ام خیره سکوت در باز

 جان ساغر -

 :زند می پلک سرهم پشت و تند و خورد می تکانی

 گی می که جواهرات و لباس شوی این .جون ارغوان گم می...گم می -

 نی؟ خارجکیا مال مگه

 :گویم می و گیرد می ام خنده حرفش از

 حاضرن که خانمایی .هستش زنونه مجلسای تو اینجام ولی...اره خب -

 خرن می اونا بدوز مانتوها این از فقط تو .کنن خرج پول راحت خیلی

 رو خودت دختر، نیست بازار تو اصال میزنی تو که طرحایی این .ازت

 .نگیر کم دست

 کند می کج که لبی ی گوشه با و کند می قالب هم در را هایش دست

 .زنم می لبخند ژستش از .شود می خیاالتش غرق

 دختر نشی غرق -

 :چرخد می من سمت ارامی به چشمانش



 هان؟ -

 .برد می سر به واقعیت و خیاالت میان هنوز

 :گویم می و خندم می

 نشی غرق پوالت تو -

کند می خطابش سر پشت از که صدایی با .گیرد می اش خنده حرفم از

 لبخند ناخواسته دامون دیدن با .گردد برمی سو ان به ما هردوی سر ،

 هم من و شود می بلند صندلی روی از ساغر .شود می محو هایم لب از

 عمد از .است ساغر به نگاهش تمام .دهم می تکانی خودم به مکث با

 :دارد را گرفتنم نادیده قصد

 .نداشتی تقصیری واقعا تو .متاسفم روز اون بابت بگم خواستم می -

 دستانش ساغر .گیرد می دلم ناخداگاه دارد ساغر با که گرمی لحن از

 :دهد می تکان او مقابل در را

 .کردم پیدا جدید کار حاال .دیگه میاد پیش .رییس نیست مهم بابا ای -

 .نبود عکاسی قسمتم اصال شاید



 ساغر .کنم می تماشایشان درهم ابروهایی با و ایستم می سینه به دست

 بی هم لباس شوی بخاطر هایم حرف دانم می .است زده هیجان زیادی

 ی خنده با را سیاهش موهای جلوی .نیست خوبش حال در تاثیر

 :گوید می امیدوارانه و زند می کنار نمکینش

 داره نگهم اینجا دیگه کارگردان اقای کنم فکر -

 چرا دانم نمی .ریزد می بهم عجیب را حالم که دارد برقی چشمانش

 میان روز یک شاید .ام دیده جایی قبال را او کنم می حس یکباره

 نفسم که است شده مرگم چه اصال دانم نمی .ام گرفته غبار خاطرات

 .آید می بند دارد

 اقتدار همان با .پیچد می ام بینی زیر دامون همیشگی عطر بوی

 کند می ش ابی جین شلوار جیب در دست اش چهره جدیت و همیشگی

 .دهد می ساغر به نگاه و

 بود؟ چی اسمت راستی -

 :دهد می جواب شیرین و مالیم بار این ساغر

 احمدی ساغر...ساغر -



 :گوید می دامون وقتی شود می چاک چاک قلبم

 ساغر داری قشنگی اسم چه_

 گونه قرمزی رنگ من و خندد می خجالت با دامون تعریف از ساغر

 ذهنم و ایستد می دوربینش پشت رود می دامون  .بینم می را هایش

 سرخ های گونه بار اولین که زمانی به .گذشته به کند می پرواز هم من

 من صورتم قرمزی ترس از بلکه .خجالت از نه اما .بود دیده هم را من

 .بود داده لو او پیش را

 :زدم می نفس نفس همچنان و رسیدم ها پرنده ی قفسه کنار

 وحش باغ نمیام دیگه من دامون وای -

 :زد لبخند رویم به و ایستاد کنارم

 ترسیدی -

 :کرد ترم کفری امیزش شیطنت نگاه و سوال این

 سمتم میومد داشت جوری چه پلنگه ندیدی اره، -

 :داد تکان راست و چپ به سری و خندید بلند

 طرف این بپره قفس پشت از تونه نمی که اون -



 :چرخاندم سر بغض با

 بود ترسناک چشماش خیلی -

 پرت آغوشش گرمای به من و انداخت هایم شانه دور ناغافل را دستش

 :شدم

 بهت کسی دست ذارم می مگه هان؟ ترسی می چی از تو هستم من تا -

 بخوره؟

 این و بزنم لبخند خواستم می .کرد اب دلم در قند اش جمله جمله

 و فشردم بهم را هایم لب فقط اما کنم آشکار را دلم درون خوب حس

 .نزدم حرفی

  رو طاووس این ببین -

 و رنگارنگ پرهای قفس از ای گوشه طاووسی .گرفتم را نگاهش رد

 و فیلم دست به گوشی هم ها بعضی .بود کرده باز را اش کننده خیره

 .گرفتند می عکس

 نیستن ترسناک حیوونا ی همه بینی می -

 :کردم باز اعتراف به لب



 خوشگله چقدر -

 :برچیدم لب سریع اما

 سوزه می براشون دلم .قفسن تو فایده چه -

 .نشست ام گونه روی مکث با و افتاد هایم شانه پشت از دامون دست

 بوی .داشتم دوست را دستانش لمس .شد منجمد هایم رگ و کردم یخ

  .داشتم دوست را همه .ماندنش حس .عطرش

 لحظه چند و افتاد من به هم او چشمان .کردم نگاهش و چرخاندم سر

 .شد صورتم زل

 نگران .کند پیدا کش ها ساعت خواست می دلم که ای عاشقانه نگاه

 ی بهانه به که باشم نداشته وجدان عذاب .نباشم خانه به کردنم دیر

 جایی از هربار و گذارم می قرار دامون با دانشگاه در تر اضافه کالس

 با هم بار یک...دربند بار یک...تهران بام یکبار .اوریم می در سر

 فقط او خود .نیست مهم مکان .وحش باغ اش غافلگیرانه انتخاب

 می را او بی بهشت وگرنه .روم می همراهش باشد جهنمم .دارد اهمیت

 .چیکار خواهم

 :گفت و کرد اخم



 کردی؟ صاف موهاتو چرا -

 فر حالت از کمی تا افتادم موهایم جان به اتو با صبح از روز آن

 اما بریزد چشمانم جلوی و باشد لخت خواستم می .بیاورم بیرونشان

 .بود نیامده خوش دامون مذاق به خیلی انگار

 کرد می اذیتم فِرشون اخه -

 :داشت اخم هنوز

 .نکن صافشون دیگه .دارم دوست همونطوری من -

 :شد خیره چشمانم در صاف و

 دست بهشون تو بعد .میاد بهت اونجوری دیده کرده فکر خودش خدا -

  چی؟ که کنی می صاف و زنی می

 دست از بنفس اعتماد .داد می آرامش دلم به اول همان از هایش حرف

 .گرداند برمی را ام رفته

   شدی؟ ناراحت دامون -

 :چرخاند ها طاووس قفس طرف به را سرش و انداخت باال را ابروهایش

 .نه بدی جریمه اگه -



 جریمه؟ -

 اره -

 :بود گرفته ام خنده

 چیه؟ من ی جریمه حاال -

 :گفت وقتی داشت شوخی لحنش .کرد نگاهم و برگشت

 گیرم می آسون بهت نباش نگران -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .هستی منصفم خوبه -

 :گفت و خندید

 .دنج شاپ کافی یه تو تلخ ی قهوه یه -

 :کردم جمع را هایم لب

 نیست بد این خوب -

 :کشید جلو را سرش و زد چشمکی



 جریمه کرد ناراحت رو یکی اون مون یکی وقت هر بذاریم قرار بیا -

 .بشه

 :گفتم و شکستم بودم کرده جمع حاال تا که را ام خنده

 ها کنه باد دستت رو جریمه کلی ماه هر کنم فکر اونوقت -

 :گفت جدی دامون اما

 .کنم نمی ناراحتت وقت هیچ من ولی -

 روی را درد بدترین که بودم من .نکرد ناراحتم هرگز .گفت می راست

 بابتش وقت هیچ که داری ریشه ناراحتی و درد .انداختم هایش شانه

  .ندادم جریمه

 پرداخت را جریمه آن برابر هزار ساغر اسم از تعریفش با حاال اما

 .کردم

 

 می گریم اتاق به من و شود می تمام هم کار پایان تا مانده باقی ساعت

 به حالم امروز .بشنومم گروه از نباشیدی خسته مانم نمی حتی .روم



 کاور سمت من و آید می دنبالم ساغر .است شده گرفته کافی ی اندازه

 .روم می ها لباس

 :پرسد می ساغر و دارم برمی خودم انتخاب به را مانتوها از تا چند

 جون ارغوان ببری خوای می رو اینا -

 :کنم می تایید

 .ببینه رو اینا فریبا ببرم باید آره -

 قصد هم او و گیرم نمی گرم ساغر با خیلی صبح اولیه های ساعت مثل

 .کند می رفتن

 بیام؟ باید کی خودت میدی خبر بهم فقط .برم من پس باشه -

 :کنم نمی نگاهش هم باز

 زنم می زنگ -

 فعال پس -

 جوابش هم من و گوید می نباشیدی خسته .آید می هم نازلی رفتنش، با

 .اوست همراه همیشه اش کنجکاوی .دهم می کوتاهی تشکر با را

 .ندارد نرمالی حالت زد می داد صبح اول از من صورت که مخصوصا



 افتاده فشارت کنم فکر ارغوان -

 :شود می جمع ام چهره

 چطور؟ -

 :چرخد می من سمت سرش و گذارد می کشو داخل را گریم لوازم

 کاره فشار از کنم فکر .پریده خیلی روت و رنگ -

 :اندازم می باال را هایم شانه

 خوبم نه -

 رفته یادم از هم کردن بازی نقش ظاهرا اما کنم رفتار عادی خواهم می

 .است

 :دهد می باال را اش چانه نازلی

 الاقل بخوابی زودتر یکم کن سعی شبا -

 :گویم می بردار سرم از دست اینکه برای فقط

 باشه -



 اتاق از و دارم برمی را مانتوها از دست چند کاور و کنم می پشت و

 .روم می بیرون

 هستم من فقط انگار .هستند وسایلشان کردن جور و جمع حال در همه

 و دامون .خانه به برگشتنم حتی .ندارم کاری هیچ ی حوصله که

 می خداحافظی همه با .افتند می راه در سمت همه از جلوتر همکارش

 شلوغ سرشان اینقدر همه فقط .هستم راهش سر دقیقا که من جز کند

 هیراد جز به همه البته .بینند نمی را من به نسبت او توجهی بی که است

 از را نگاهم حرص با .رفتارهایم و من پای گذاشته را حواسش فقط که

 استودیو در از و گیرم می لبش ی گوشه پوزخند و اش خیره چشمان

 ی کوچه به و شوم می رد لوکیشن ی محوطه حیاط از .روم می بیرون

 :شنوم می پشت از را صدایش ماشین سمت رفتن از قبل .رسم می اصلی

 کن صبر ارغوان -

 جر توان بفهمد کاش .بندم می را چشمانم عصبانیت روی از و ایستم می

 .ندارم را کردن بحث و

 در دستت از داشت جاهایی یه هرچند .نیاوردیا روت به خوب امروز -

 .رفت می



 تند را سرم و کردم باز آمیزش اهانت های حرف فشار با را هایم پلک

 :چرخاندم پشت به

 من اعصاب رو ری می داری دیگه -

 را سرش من ی کشیده درهم ابروهای به توجه بی و زند می پوزخند

 :کشد می جلوتر

 .مون نامزدی زیر زنی می میشه؟ چی برم راه اعصابت رو -

 :شوند می کلید هم روی هایم دندان

 خودت و من واسه الکی .نیومدی خواستگاریمم حتی تو نامزدی؟ چه -

 بقیه به ده می سوژه کم کم کار سر رفتارات همین .نکن درست حرف

 :است تمسخرآمیز های حالت از پر البته و تفاوت بی هنوز نگاهش

 فیلمبردار با شکوفا ارغوان بگن اینکه از ترسی؟ می شدن سوژه از -

 .زد بهم رو کارگردان با ازدواجش قرار و قول و داشت رابطه کار

 :گیرد می اوج عصبانیتم

 گفتن پرت و چرت به کردی شروع باز -

 :دهد می ادامه همانطور و گیرد می باال را دستش



 وسط این یواشکی ی رابطه یه بفهمن اینا عمه اگه .کن صبر نه یا -

 .کنن می فکر موردت در چی .هست

 توی محکم سیلی یک و کنم بلند را دستم که داشتم قدرت آنقدر کاش

 .شود کوتاه زبانش بلکه بزنم، هیراد صورت

 زنی می بهم حالمو داری دیگه -

 :رود می باال لبش ی گوشه

 یارو این چیه واسه .نکرد م خداحافظی باهات حتی طرف احمق، آخه -

 شدی؟ دلباخته

 بغض با جدال و جنگ در من و برد می لذت کردنم کوچک از هیراد

 اشک تا بفرستم پایین را آن دهانم آب با خواهم می . هستم ام سرزده

 .نیاورد هجوم چشمانم پشت به

 :زند می صدایم دوباره که بروم ماشین سمت تا گردم برمی

 ارغوان-

 :سمتش چرخم می کفری

 چیه؟ باز -



 :است زهرخند شبیه بیشتر برایم که زند می لبخند

 نداشت؟ جواب سواالم کجا؟ -

 :دهم می فشار هم روی را هایم لب

 بدم؟ گوش مزخرفاتت به و وایستم داری توقع -

 :گیرم می باال کمی هستند پر که را هایم دست و

 اینطوری اونم -

 ماشین به را خودم عجله با .شود باز دهانش چاک دوباره تا مانم نمی

 اما .گذارم می عقب صندلی روی ها لباس کاور همه از اول و رسانم می

 برمی را آن .شنوم می را ام گوشی پیامک زنگ صدای کیفم گذاشتن از

 .کنم می روشن را صفحه و دارم

 هم کار سر ساعت این تا داند می .است آمده حدیث طرف از پیام

 :کنم می باز را پیامش پاکت .است نزده زنگ همین برای حتما و هستم

 شده بد خانم هما حال .بیمارستان برسون رو خودت ارغوان -

 دهانم توی قلبم .افتد می ماشین صندلی روی گوشی و لرزد می دستم

 .دهد می صورتم رنگ پریدگی از نشان هایم گونه زدگی یخ و زند می



 فرمان پشت سریع خیلی و کنم می جور و جمع را لرزانم پای و دست

 شدن روشن از قبل اما چرخانم می یکبار را سوییچ .نشینم می ماشین

 لحظه آن تا که هایی اشک .شوند می کرخت انگشتانم اتومبیل

 روی من مقاومت بدون حدیث پیام خواندن با حاال بودم کرده مغلوبشان

 می روشن را ماشین دوباره  و گیرم می نفسی .گیرند می راه صورتم

 دانم می .کنم می رانندگی سرعت با و فشارم می گاز پدال روی پا .کنم

 می مقصد همان سمت به عجله با و است بیمارستان کدام هما مامان

 نادیده را قرمز چراغ یکبار که نشیند می وجودم به ترس آنقدر .رانم

 ی کلیه .است تر مهم هما مامان .شوم می جریمه که جهنم به .گیرم می

 می نفوذ قلبم درون خار مثل اش نیمه نصف ی کلیه آن و اش نداشته

 راحت چطور .بزنم را سفته ی بقیه کردن جور قید توانستم چطور .کند

 نمی .گذاشتم دست روی دست و خواهم نمی پول گفتم کیومرث به

 در نکرده و کرده پارک را ماشین .رسم می بیمارستان به چطور فهمم

 بیمارستان ساختمان تا را محوطه تمام و کنم می رها خیابان ی حاشیه

 اشک .است افتاده شمارش به هایم نفس آسانسور به رسیدن تا .دم می

 ی آیینه از خودم به من و شود می پخش هقم هق با اتاقک داخل هایم



 بسته نقش چشمانم پایین تا گریه با ریمیلم تمام که زنم می زل کابین

  .است

 بخش سمت .شوم می دوم ی طبقه راهروی وارد و ایستد می آسانسور

 پرستار جواب قبل اما گیرم می را مادرم سراغ و دوم می پرستاری

 :شنوم می را حدیث صدای

 ارغوان -

 :دارد کردنم آرام در سعی او و دوم می سمتش شتاب با

 کجاست؟ هما مامان کجاست؟ -

 .خوابیده مامانت االنم .شده رفع خطر .باش اروم عزیزم جون ارغوان -

 اول بودم ترسیده راستش .کردم خبرت اونجوری ببخشید

 واقعا؟ خوبه -

 :زند می لبخند

 بخدا اره -

 ببینمش خوام می -

 :دهد می تکان سر



 باشه -

 حدیث .کنم پاک را هایم اشک رد تا کشم می چشمانم زیر دست

 می ست بستری مادرم که اتاقی در پشت تا را من و گیرد می را دستم

 :برد

 ببینیش تونی می بیا -

 برمی قدم قبل به نسبت تری آسوده خیال با و کشم می عمیقی نفس

  .دارم

 مادرم .کنم می باز آرام را اتاق در من و ایستد می ای گوشه حدیث

 نمی بود وقت خیلی .است بسته چشمانش و کشیده دراز تخت روی

 .باشد خوابیده آرام اینقدر دیدم

 :کنم می صدایش وار زمزمه جا همان از و روم نمی جلوتر در کنار از

 هما مامان...مامان -

 جا در آشنا صدای با که است خیره مادرم خواب غرق صورت به نگاهم

 :پرم می

 .ارتباطی در هم شده گم مادر  با پس -



 .گردم برمی عقب به ترس با

 :است کوتاه نیشخندش

 .میشن برمال دارن یکی یکی زندگیت رازهای خوبه، -

 کردی؟ تعقیبم -

 :کنم می تایید را زشتش کار خودم دادنش جواب از قبل و

 .کنی می تعقیب -

 :زند می پوزخند

 وال و هول با و پرید روت و رنگ که بود من جلوی...نیستا حواست -

 شدی ماشینت سوار

 :کند نمی کم عصبانیتم از چیزی جواب این

 هان؟ خبره چه ببینی دنبالم بیفتی راه کرد گل فضولیت هم تو و -

 :شود می قبل از تر مالیم لحنش بار این و نشیند می فرو هایش اخم

 ارغوان شدم نگرانت بخدا -



 اش نادیده  هم من و بود ایستاده ای گوشه فقط لحظه آن تا که حدیث

 :آید می جلو نگرانی با بودم گرفته

 ارغوان -

 را او و گیرم می را دستش .چرخد می او سمت من با همزمان هیراد سر

 :کشانم می کناری به

 هیرادِِ -

 :شود می گرد چشمانش ترس از

 فهمید؟ وای -

 :دهم می تکان راست و چپ به سری

 نیست مهم -

 :شود نمی کم حدیث نگرانی از چیزی

 مونه؟ می دهنش تو حرف -

 راز و مطمئن آدم چقدر هیراد دانم نمی واقعا .بدهم جوابی چه مانم می

  .شناسم می کم را او چقدر فهمم می تازه .است داری نگه



 داخل به و رود می اتاق در جلوی تا کنجکاوی با .عقب به چرخم می

 :کنم می حدیث به رو .کشد می سرک

 بمون جا همین تو -

 :دارم برمی هیراد سمت را هایم قدم و

 بزنیم حرف بیا -

 :شود می همپایم و کشد می کردنش فضولی از دست

 ارتباطی؟ در باهاش حاال تا کی از -

 .دارد طلبکارانه لحنی هنوزم

 :گویم می خیال بی

 سال شیش -

 :رود می باال صدایش تن

 سال؟ شیش -

 از زیادی .چرخانم می طرفش به را سرم خونسرد خیلی و ایستم می

 است خورده جا جوابم



  آره -

 نیاوردی؟ در صداشو مدت همه این جوری چه -

 .اندازم می باال را هایم شانه

 دلم .کنن اذیتش نداشتم دوست چون .بدونه کسی دیدم نمی دلیلی -

 این .بده آزارش و بزنه زبون زخم بهش دیدنش با کسی خواست نمی

 غم و درد زندگیش تو کافی ی اندازه به افتاده، تخت رو دیدی که زنی

 امروز بهتره هم تو .نمونده واسش جونی که مریضه اینقدر االنم .کشیده

 .کنی فراموش رو دیدی هرچی

 :کند می نگاهم ناباورانه هیراد

 کرده ولت بچگی تو زن این -

 :کنم می اخم

 مادرمه باشه هرچی...مادرمه -

 :گوید می و زند می زهرخندی هیراد

  نفهمیدن سال همه این تو اینا عمه جوری چه موندم واقعا -

 .بداند را چیز همه اگر ندارد اهمیتی برایم دیگر



  .بود الکی .رفتم نمی زبان کالس سال همه این تو چون -

 :شود می شوکه بیشتر هایم حرف با لحظه هر هیراد

 گفتی دروغ همه به نکشیدی خجالت ارغوان -

 :شوم می عصبی

 .تره مهم برام مادرم چون ...نکشیدم خجالت نه -

 :کند می فوت محکم را نفسش و شود می ساکت لحظه چند

 چشه؟ االن -

 :کنم می کج طرف یک را لبم

 مریضه -

 فهمیدم که اینو -

 :گردد می تر درستی جواب منتظر انگار که کند می نگاهم جوری و

 داره مشکل ش کلیه -

 شده؟ تو آویزون اومده سالها از بعد نداره؟ ای دیگه کار و کس تو جز -

 :خورد برمی بهم حرفش و است تند و تلخ زبانش



 باش زدنت حرف مواظب-

 :رود می باال لبش ی گوشه

 خودته با مخارجشم و خرج ی همه البد ببینم .عزیزه برات چقدرم -

 اره؟

 :زند می صدایم حدیث کنم باز دهان اینکه از قبل

 شده بیدار بیا ارغوان -

 و است ایستاده در چارچوب بین حدیث بینم می و پشت به گردم برمی

  .کند می نگاهم منتظر

 :کنم می هیراد به رو

 بری؟ تو میشه -

 :کند می اخم فوری

 دارم نگه دلم تو خیلی رو دیدم که چیزی دم نمی قول اما رم، می -

 :نشیند می لبم ی گوشه تلخی پوزخند

 نیست بعید تو از خب اره -



 :دهد می تکان سر متاسف

  .خودته صالح به گم می هرچی بفهمی کاش -

 و کنم می نگاهش دوباره مکث با اما دارم برمی مخالفش جهت قدم یک

 :گویم می

 پس .تمومه دیگه بوده ما بین هرچی بعد به لحظه این از .کن گوش -

 باشه؟ .نکن کاری من صالح به دیگه کنم می خواهش ازت

 انگار که بینم می را اش پیشانی روی های رگ و شود می منقبض فکش

 .بزنند بیرون خواهند می

 خودش درون ها ناگفته از دنیایی نفرتش از پر نگاه اما زند نمی حرفی

 .روم می مادرم اتاق سمت و گردم برمی او به اهمیت بی .دارد

 می تختش کنار لبخند با من و است کرده باز را چشمانش هما مامان

 .نشینم

 کردم نگرانت ارغوان ببخش -

  .بزند حرف اینطوری ندارم دوست

 اینجوری نگو -



 .آورم می پایین را سرم و گذارم می تخت ی لبه روی را هایم دست

 اگر .شود تزریق هایم رگ تمام به تا کنم بو را تنش عطر دارم دوست

 .بخشیدم نمی را خودم هرگز آمد می سرش بالیی

 عزیزم خوبم من -

 بینم می اینکه از کشد می تیر دلم  .فرستد می بیرون کشداری نفس و

 .است شده سخت برایش هم کشیدن نفس

 می را وجودم چشمانش توی شده جمع اشک میگیرم باال که را سرم

 .لرزاند

 میدم قول...مامان کنم می خوبت من -

 قبل از که کاری برای شوم می مصرتر و بینم می را کمرنگش لبخند

 .دادم می انجامش باید

 خواهم می حدیث از .گیرم می فاصله و شوم می بلند تخش کنار از

 کیفم از را همراهم گوشی اتاق از بیرون .برگردم تا بماند کنارش

 میان .است رفته هیراد که کنم می شکر را خدا .اورم می بیرون

 شماره هنوز مطمئنم .کنم می جستجو را کیومرث ی شماره مخاطبینم



 می تماس آن با و کنم می پیدا را شماره عاقبت .دارم را اش

 :پیچد می گوشم در بوق چند از بعد صدایش.گیرم

 بله؟-

 شناختین؟...سالم -

 بشناسم؟ باس -

 :روم می مطلب اصل سر سریع .ندارم را او با سوالی بیست ی حوصله

 بودم کلیه دنبال که م همونی من -

 :خندد می مکث با

 خب؟ -

 هست بالت و دست تو هنوز -

 :شوم می کفری و دهد نمی جواب

 شنوی؟ می الو -

 ...باید اول اما...هست -

 :گویم می خودش از زودتر .دانم می را حرفش ته تا



 .کنم می جور هم رو سفته ی بقیه باشه -

 رفیقم پیش بریم بذار قرار کردی جور -

 :گویم می قبل از تر آرام

 کنم می خبرت -

*** 

 

 بقیه بدهی انجام که را اول گناه .است سخت اولش همیشه کردن گناه

 سالگی دوازده در گناهت اولین وقتی .گذرد نمی سخت چندان مسیر ی

 .بگذاری سرپوش وجدانت روی راحت خیلی آن از بعد و بیفتد اتفاق

 .کند نمی اذیتت خیلی پنجمی و چهارمی گناهای عذاب

 آسانی کار خیلی کاری پنهان گفتن، دروغ گرفتن، را کسی زندگی

 هایت شانه روی چندانی بار گناه، همه این از بعد کردن نزول اما نیست

 موجود عزیزترین نفع به گناه این بدانی اگر خصوص به .گذارد نمی

 هم را این از بزرگتر های گناه حاضرم من .شود می تمام ات زندگی

 به را بعدش عذاب تحمل .ماند می زنده مادرم بدانم فقط اما دهم انجام

 گناه از بعد گویند می که برزخی روی بندم می چشم .خرم می جان



 که حرفی و بندد می نقش پوزخندی دلم توی .چسبد می را آدم ی یقیه

 ذهنم در دوباره را کردم می تکرار خودم با دلم توی سال همه این

  هست؟ م بهشتی و جهنم بگه که برگشته دنیا اون از کی .کنم می مرور

 دار دنیا گویند نمی مگر .دنیا همین تو .جاست همین هست هرچی

 را کارهایم ی همه تاوان خواهم می...ندارد اشکالی است؟ مکافات

 رو کسی پیش دستم فقط .بماند زنده مادرم فقط .بدهم جا همین

 شنیدن از بعد را فریبا ی گرفته اتش چشمان قبلش فقط...نشود

  .نکشد زبانه دادن تاوان و مردن از قبل هایم دروغ فقط .نبینم حقیقت

 .را گناهانم هوای...را هایم دروغ هوای .داشت را هوایم سال هجده دنیا

 یا کند می بازی نفعم به طبیعت باز سال هجده این از بعد حاال دانم نمی

 روال تا ببافم دروغ پشت دروغ و بروم جلو همینطور توانم می باز .نه

 پیش رفتنم لو از بعد .دارم تردید .نه یا بگذرد عادی مثال ام زندگی

 هم خیلی سرنوشت دیگر که دارم شک قبل از بیشتر خیلی هیراد

 را بازی بداند هم نفر یک اگر را رازت .برود پیش من میل باب بخواهد

 را باختم من .نبندد چه ببندد را دهانش در شخص آن چه .ای باخته

 ش خوبی تنها .ندارم دادن دست از برای چیزی دیگر .ام کرده قبول



 نزول پول راحت بعدی های واکنش به اهمیت بی توانم می که است این

 .بدهم نجات را مادرم ای پیشبینی قابل غیر اتفاق هر از قبل و کنم

 سن .گذارد می میزش کشوی داخل و دارد برمی یکی یکی را ها سفته

 تر مسن کمی را اش چهره لبش باالی پشت پر سبیل اما ندارد باالیی

 کرده بیشتر هم را صورتش جذابیت سبیل این البته و .دهد می نشان

 چه من به اصال .خورم می حرص ام کنکاشی از و گیرم می چشم .است

 شبیه هیکلش .است چقدر جذابیتش میزان مرد این که مربوط

 .نه یا خورد می خور نزول های ادم به اش قیافه .نه یا ورزشکاراست

 وقت آن برگردانم را هایش پول توانم نمی هرگز من بداند اگر ادم این

 کلیه یک مهم .نیست مهمم البته .دهد می نشانم را خودش دیگر روی

 .است من مادر برای سالم ی

 کیومرث به دم می مستقیم رو پول من خانم -

 به چشمانش و ایستاده کنارم .شود می کشیده کیومرث سمت نگاهم

 .است خیره ها پول مسیر

 .نیست مشکلی -

 :گیرد می سمتم را خودکاری و گذارد می میز روی ای برگه



 کن امضا رو اینجا بیا -

 منصرف تصمیمم از را من زانوهایم لرز تا دارم برمی محکم را های قدم

 .نکند

 جای میلیون شصت باید نوشته ان روی آنچه طبق .کنم می نگاه را برگه

  .برگردانم مرد این به میلیون سی

 درسته چیش همه-

 لبش روی لبخند .خورد می سر منتظرش نگاه روی ارامی به چشمانم

 دیگری جور اگر گوید می که ها نگاه ان از .دهد نمی من به خوبی حس

  .کنم می کم سودش میزان از بیایی راه

 :پرسم می امضا از قبل و کنم می صاف را گلویم

 بدم چیزی باید م ماهانه -

 :شود می تر پررنگ است همایون نامش دانم می که مردی لبخند

 نداره قابل -

 می ادامه اخم با من که کند می ادا جوری را کوتاه ی جمله همین زبانش

 :دهم



 چقدر؟ -

 ی سوژه خیلی من فهمد می انگار .شود می عبوس و جدی اش چهره

  .نیستم گذرد، می پلیدش ذهن در انچه برای مناسبی

 میلیون سه ماهی -

 فقط میلیون سه ماهی بخواهم اگر .است من تصور حد از بیشتر مبلغش

 و اجاره پول همینطوری .ماند نمی جیبم در چیزی دیگر بدهم او به

 خرج و دخل .است من با هم حدیث حقوق و مادر خوراک و خورد

 .بماند که خودم شخصی

 زیاده -

 و کند می بیشتر را اش جذبه اخمش .شوند می نزدیک بهم ابروهایش

 .ترساند می مرا البته

 برگردونی؟ تونی می .روش میاد بیشتر سود اونور -

 .من برای حداقل .ندارد کاری که گفتن دروغ

 .دم می .نداره اشکالی -

  .میایم کنار هم با را اش ماهیانه قسط گوید می و زنم می را امضا



 سیاه ساک داخل و دارد برمی را ها پول گشادش نیش با کیومرث

  .گذارد می رنگش

 بیمارستان؟ میاد طرف کی -

 می شان نشان اش گنده لبخند بخاطر که زردش های دندان همان با

 :گوید می دهد

 کنم می خبرت -

 نیست خوب مادرم حال .دارما عجله من -

 :شود می جدی و بندد می را نیشش

 ردیفه روزه دو یکی همین تو -

 نیمه اتاق تنها .روم می .بیرون همایون اتاقک از و دهم می تکان سری

 ی گفته به .دارد قرار طبقه بیست بلند برج یک در که ای آماده

 و ساخت پول بیشتر و است همایون به متعلق برج این تمام کیومرث

 .است آورده دست به دادن نزول پول همین راه از هم را برج این ساز

 کارشان نوع فقط .نیست همایون از بهتر خیلی هم کیومرث هرچند

  .شان گناه جنس .دارد فرق باهم



 به بروم که است این کار اولین فقط .شود می راحت کلیه بابت خیالم

  .بدهم خبر حدیث و مادرم

 از دور کامال یهویی ی کلیه شدن پیدا .دارم را شدن جیم سین انتظار

  .هاست ان انتظار

 می دلم اما ندارم زیادی وقت اینکه با و رسم می ای اجاره آپارتمان به

 را کلیه ماجرای .بدهم حدیث و او به را خوش خبر این زودتر خواهد

 کلی کردم می بینی پیش که همانطور و گویم می حدیث برای اول

 :کند می تعجب

 کجا؟ از دفعه یه -

 :روم می مادر اتاق سمت و گذرم می کنارش از لبخندی با

  خوابه؟ هنوز -

 برده خوابش تازه -

 روی اخم .گردد برمی او سمت نگاهم .گیرد می پشت از را دستم و

 با مالقاتم و خسرو ناصر خیابان به ذهنش دهد می نشان صورتش

 :است رفته کیومرث



 دیدی؟ رو یارو اون باز -

 :گویم می و اندازم می پایین را دستش

 حدیث؟ شد بد مامانم حال ندیدی -

 :گوید می تر عصبی

 ارغوان نمیشه راضی بفهمه -

 :کنم می باریک چشم

 فهمه نمی اونم داری نگه زبونتو اگه تو -

 :نشیند می صورتش توی عمیق ترسی و لرزند می هایش مردمک

 دی؟ می پولشو جوری چه -

 با توانم می و است خواب هنوز .روم می مادرم اتاق داخل اهمیت بی

 :بدهم را حدیث جواب راحت خیالی

 کنم می کاری یه رو پول -

 موهایش روی وار نوازش را دستم و نشینم می هما مامان تخت ی لبه

 :کشم می



 بیمارستان بریم داد خبر روزه دو یکی همین شاید باشه؟ بگو بهش -

 پیوند برای

 :ایستد می سرم باالی و آید می جلوتر حدیث

 چی؟ نخوره طرف ی کلیه اگه -

 :است مادر خواب در غرق ی چهره به خیره هنوز نگاهم

 .شده انجام کارا .بهش دادم رو مامان بیمارستان ادرس قبلش -

 :زند می تلخی پوزخند حدیث

 اخه؟ نزول پول با -

 :سمتش چرخانم می سر اخم با و شوم می کفری

 ی چاره کنی می فکر .دار نگه دهنتو نکنی؟ نزول نزول اینقدر میشه -

 داشتم؟ ایم دیگه

 روی ای بوسه .رود می بیرون اتاق از حرف بی و دهد می تکان سری

 داخل را حدیث .گردم برمی سالن به هم من و زنم می مادرم ی گونه

 .است شام پختن حال در که بینم می اشپزخانه

 نداری؟ کاری من با -



 می .دارم عادت اش روزه چند های کردن قهر این به .دهد نمی جوابی

  .دهد می من به را حق و آید می کوتاه زود خودش دانم

 کس هیچ اما .نبود سختی کار خیلی حدیث جلوی کردن رفتار عادی

 روز همین از نزول پول برگرداندن فکر .ندارد دلم روز و حال از خبر

 شام میز سر کی فهمم نمی حتی که جوری .است کرده ام آشفته اول

 نشان واکنشی چه فریبا و امیر های حرف برابر در یا .شوم می حاضر

 برمی جایش سر حواسم و هوش فریبا ی جمله یک با اما .دهم می

 .گردد

 تونم گمشده دختر من گفت می بود زده زنگ یکی امروز -

 می برخورد بشقاب ی لبه روی و افتد می پایین دستم توی از چنگال

 سر ته تا و دارم برمی را اب لیوان امیر و فریبا تیز های نگاه زیر .کند

 :دوزد می او به چشم فریبا حرف با امیر .کشم می

 خب؟ -

 :است امیر مخاطبش بار این هم فریبا

 .نیست اون فهمیدم کردم جواب و سوال ازش یکم هیچی -



 هم من کنجکاو نگاه او، سوال با همزمان و افتد می امیر پیشانی به چینی

 :کند می پیدا کش فریبا به رو

 مگه؟ چطور -

 :گوید می و اندازد می باال را اش چانه فریبا

 سی من گفت می طرف تازه .نبود جور ما مانلی با خیلی مشخصاتش -

 باشه سالش پنج و بیست باید االن مانلی .سالمه

 می بیرون عمیقی نفس امیر .شود می مشغول ساالدش خوردن با و

 :دهد می تکان راست و چپ به سری و فرستد

 ما دختر کدومشونم هیچ که شدن پیدا موردا این از سال همه این -

 .نبودن

 :دود می فریبا ی چهره به امیدی نا از رنگی

 .ندارن رو مانلی ی نشونه کدوم هیچ -

 همان از یکی باز و نشیند می فریبا حرکت بی دست روی امیر دست

 :چرخاند می زبان روی را اش امیدوارکننده های حرف

 .میشه پیدا هم ما ی گمشده باالخره .بزرگه خدا نباش نگران -



 .شود نمی پیدا هرگز او دانم می من فقط و

 جدیدی درگیری وقت هر .شود می کور کامال حاال ام نداشته اشتهای

 .کشد می سرک تازه ناراحتی بین یادش و مانلی هم باز کنم می پیدا

 هم کشیدن نفس راه من و کند بیشتر را دردم میزان خواهد می انگار

 .باشم نداشته

 خوری؟ نمی غذاتو چرا -

 می بهانه را وخستگی زنم می کوتاهی لبخند زحمت به فریبا جواب در

 :کند می عصبانی هم را امیر اش بعدی سوال اما .کنم

 ریختی؟ بهم هیراد تصمیم بخاطر -

 نیامدن خواستگاری کند می فکر که فریبا است خیال خوش چقدر

 .کند پریشانم تواند می حد این تا هیراد

 :دهد می را او جواب غر با امیر

 کن تمومش رو جریان این دیگه کن لطف -

 :گردد می بر امیر سمت نگاهش و خورد می جا فریبا

 چرا؟ -



 ای چهره با که شود می دوخته امیر های لب به هم من ی درمانده نگاه

 :گوید می فریبا جواب در شده جمع و درهم

 خوام می گه می امروز که برادرزادته دست ی بازیچه من دختر مگه -

 به .ست شده تموم دیگه جریان این من بنظر .نه فعال گه می فرداش

 بده دختر دیگه من .نزنن ارغوان از حرفی دیگه بگو خانمشم و برادر

  .بکنه خودش واسه دیگه فکر یه هم هیراد .نیستم اونا به

 :کند می تمام را اش جمله من به رو و

 نیومدن خواستگاری .همکارین هم با فقط هیراد و تو بعد به این از -

 .نبوده قسمت حتما .تورو بریزه بهم اینقدر نباید اون

 می گرم دلم امیر های حرف بابت چقدر که دهم نمی نشان ظاهر در

 اینقدر هست کسی هنوز اینکه به .گری حمایت همچین داشتن به شود

 حیرت از پر نگاه حتی نیست، مهم خیلی اش بقیه .کند درکت خوب

 .فریبا

 دوست .گویم می چشم ارام و زنم می لبخندی فقط امیر جواب در

 فکرم هیراد مثل ادمی خاطر به من کند خیال یا کنم ناراحتش ندارم

 ی غصه .اش کلیه پیوند و بود مادر ام نگرانی تنها .است مشغول



 و خودم با رفتن کلنجار .بخورم توانستم می هم بعد را پول پرداخت

 عذابم هم لوکیشن سر مادر عمل استرس .ندارد ای فایده خیلی افکارم

 به رود می یادم که انقدر .ندارم تمرکز متن روی که انقدر .دهد می

 حتی که انقدر .کنم هماهنگ را فریبا و او مالقات و بزنم  زنگ ساغر

 خیلی هیراد .گردد نمی او دنبال به نگاهم آید می کار سر دامون وقتی

 حضور انجا انگار عمال و کند می برخورد من با قبل از تر سنگین

 .است شده اشنا من با تازه و هستم ای غریبه فرد من یا .ندارم فیزیکی

 کارگردان کنند می تعجب همه .گیرد می را همه ی پاچه اش بداخالقی

 درمیان یکی و است کرده تغییر رفتارش همه این چرا اخالقشان خوش

 بار چند را متن .کند می بیان را حرفش دعوا با و زند می غر سرشان

 حضور از فقط را علتش که ام تپنده قلب با همراه و کنم می مرور دیگر

 حفظ متن ی جمله به جمله .ایستم می دوربین جلوی دانم می دامون

 رود می در دستم از ها جمله از بعضی گاهی و کنم می تکرار را ام کرده

 را پایم و دست اینطور که ست باری اولین این .زنم می تپق ناخواسته و

 و کنند می حرکت من از جلوتر ذهنم در شده جمع افکار و ام کرده گم

 .ندارد تاثیری هیچ گرفتنشان نادیده برای تالشم



 مورد موقع همان اما شود می شروع استراحت کوتاه تایم هیراد، کات با

 :گیرم می قرار تندش توبیخ و تشر

 می داریم زنده ی برنامه خانم؟ کجاست حواست هست معلوم هیچ -

 .کن جمع رو حواست .اینجا که نیست خاله ی خونه .آنتن رو فرستیم

  .دیگه مجری یه دنبال بگردم بگو کنی اجرا تونی نمی اگه

 خوبی به تا زند می داد سرم جمع جلوی هیراد عمد از که است مشخص

 من به هم خلوت در را هشدارش توانست می وگرنه .کند تحقیرم

 نگاه به احتماال و بگیرم باال کامل را سرم ندارم جرات .کند زد گوش

 قرار هیراد دست ی بازیچه راحت خیلی غرورم .بزنم زل بقیه سوالی

 و شکند می را ان بخواهد هرجور من محلی بی تالفی به و است گرفته

 می کار او با که سالی چهار سه طول در .کند می مال لگد پاهایش زیر

 و کند نفوذ کارم روی م ناراحتی اینطور وقت هیچ ندارم یاد به کنم

 هم خیلی هرچند .بگیرد اش نادیده هیراد دارم توقع اول بار برای

 .نکرد خراب را کار و نبود محسوس توپوقم

 .اید می باال کمی حاال نگاهم .شود می عادی چیز همه بعد لحظه چند

 هم را دامون .بینم نمی را هیراد .است خودش کار سرگرم هرکس



 حرارت و بخورم اب کمی تا افتم می راه اشپزخانه سمت .همینطور

 .ببرد و بشوید را وجودم

 می ناخداگاه همکارش دوست و دامون دیدن با اشپزخانه دیوار کنار

 می فوت را نفسش و نوشد می نصف تا را ابش لیوان محتویات .ایستم

 .کند

 می سست را پاهایم اش جمله اما شوم داخل و ندهم اهمیت خواهم می

 :کند

 بشکنم گردنشو گه می شیطونه...مرتیکه -

 تعجب پر سوال اما اند شنیده اشتباه هایم گوش دهم می احتمال

 :افکارم نادرستی که کشد می بطالن خط دوستش

 خواد نمی .دیگه کارگردانه خوری؟ می حرص اینقدر چرا تو حاال -

 باشه داشته ایراد کارش

 بعدی ی جمله .برد می باال را قلبم ضربان رفیقش به دامون اخم پر نگاه

 :کند می نوازش را گوشم شیرین ی زمزمه یک مانند اش

 کنه صحبت دخترخانم یه با باید چطور جمع جلوی بفهمه اینکه برای -



 تواند نمی ها حرف این شنیدن اما شوند؟ می اشتباه دارند هایم گوش

 ابرها میان دارم یا باشم شده غرق اوهام در من اینکه مگر باشد، اشتباه

 .است شده ناراحت من، سر بر هیراد فریاد بخاطر دامون .کنم می سیر

 دارد که غیرتی یا شده خاموش که عشقی همان حساب به بگذارم باید

 خوب های حس تمام اش بعدی ی جمله اما .کند می خرجم مخفیانه

 :فرستد می هوا به و کند می دود را پیش لحظه چند

 داد کسی سر جمع جلوی نباید .ای دیگه هرکس یا مجری خانم این -

 .زد

 .کنم می گرد عقب کمی و زنم می جانانه پوزخند یک خوشم خیاالت به

 دوستم هنوز دامون اینکه بودم؟ کرده فکر خودم با چی واقعا

 باور خواهم نمی چرا .کند می گل غیرتش من برای فقط اینکه...دارد

 است غریبه فرد یک او .نیست همیشگی دامون همان دامون این کنم

 گذشته در زمانی برود یادم و کنم همکاری ماه چهار کنارش در باید که

 را داشتن دوست و عشق ی واژه من .است داشته پررنگی نقش من ی

 داشتن دوست کردم می فکر این از قبل تا .بودم گرفته یاد او کنار در

 .داشت دوستش نهایت بی فریبا که مانلی مثال .ست خاصی افراد مختص



 این ی همه .بود مانلی ی دیوانه فریبا بگویم باید .ها این از فراتر شاید

 را من آنقدر .داد می نشان عمد از من چشمان جلوی را اش دیوانگی

 دچار کودکی در من که ورزید می عشق مانلی به و گرفت می نادیده

 بدخواه .شد جمع وجودم در کودکی بد های حس تمام .شدم جنون

 .نباشد مانلی بود این ذهنم تمام .شدم سنگاش دچار .شدم حسود .شدم

 کردن خرید ذوق از من و نباشد .ببینم را فریبا ی خنده من که نباشد

 فقط فریبا ما کودکی دعوای بین و نباشد .نکشم رنج او برای فریبا

 های حرف به شده که هم یکبار خدا رضای محض و نگیرد، را او طرف

 همه مثل .بقیه مثل .خواستم می مادر من .کند گوش بزرگترش دختر

 همه بین من اما .دادند می را حمایتش و مادرشان پز که دخترهایی ی

 و عشق شبیه چیزی مادر، مثل چیزی .داشتم کم چیزی دوستانم ی

 حس این صاحب همیشه من نداد اجازه و آمد مانلی .داشتن دوست

 تخم روی را من و شد نمی دار بچه فریبا که ها موقع آن مانند .باشم

 خودم دور .رسیدم هیچ به چیز همه از دفعه یک .گذاشت می چشمانش

 خودم با .زدم می حرف خودم با .شد دوستم تنها تنهایی و کشیدم پیله

 من .خندیدم می خودم به .دادم می فحش خودم به .گرفتم می دعوا

 .نشدم خوب هم باز خورد خط ما زندگی از که مانلی .خودم و بودم



 از درمیان یکی فریبا اما نداشت فیزیکی حضور .بود و نبود مانلی چون

 برایش تولدش موقع سال هر .کرد گریه برایش .کرد می یاد دخترش

 دست اتاق در سال هجده این هدایای تمام .خرید هدیه و گرفت جشن

 دختر باالخره تا کرده جمع را همه فریبا .هست مانلی ی نخورده

 .بدهد صاحبش دست را کادوها آن ی همه و شود پیدا اش گمشده

 نمی هم تبریک حتی را من تولد روز .داشت تولد جشن اما نبود مانلی

 ماند می یادش مواقع اینجور اما بود شیفت ها وقت بیشتر امیر .گفت

 تولدم کادوی فریبا چشم از دور .خواهد می توجه کمی که هست یکی

 شده گم مانلی برای و بود جرم من برای گرفتن تولد انگار .داد می را

 .واجب امری

 را خودش ام بدجنسی روی آن شد می زیاد فریبا تفریط و افراط وقتی

 مانلی سر را بال آن که بودم راضی خودم پیش .داد می نشان بیشتر

  .درد هزار نبودش و بود درد یک بودنش اما .آوردم

 و شدم می بزرگتر هرچه انگار .شد اضافه آن به کم کم مانلی کابوس

 حس گاهی .شد می تر ترسناک و تلخ هایم کابوس کرد می رشد مغزم

 روحم به خوابیدن محض به تا آید می اتاق به هرشب مانلی کردم می



 کم کم اما نبودند واضح گفت می که کلماتی اوایل .بزند شبیخون

 .شنیدم می بهتر را جمالتش

 قاتل...گو دروغ

 تلقین خودمم به حتی که جوری .گذشت می هایم شب کلمه دو این با

 .هستم قاتل گوی دروغ یک من .باشم توانم نمی این جز کردم می

 روی دهانش و بدهد فریب را اش خانواده توانست سالها که کسی

 بگویم را چیز همه و ببندم چشم خواهد می دلم گاهی .ببندد واقعیت

 همان به اما بردارد هایم خواب از دست و بیاید کوتاه مانلی شاید

 .گرداند برنمی را مانلی که نگفتنم یا گفتن .شوم می پشیمان سرعت

 حتما کابوسم خشمگین مانلی .شود می بزرگتر ام کاری پنهان حباب

 تشت وقت ان .ترکاند می را حباب این و دارد برمی سوزنی روزی

 .کنم می گناهم به اعتراف وار تسلیم و افتد می زمین به هم من رسوایی

 سالگی دوازده گناه

 واستادی؟ اینجا چرا -

 به گردم برمی .شود می بسته ذهنم در مانلی ی پرونده هیراد صدای با

 .زنم می زل درهمش ی چهره به و پشت



 می پیدا انحنا لبش ی گوشه و چرخد می آشپزخانه سمت آرام نگاهش

 :کند

 زنی؟ دید ری می یواشکی رسیده جایی به کارت -

 انرژی فقط هیراد، کردن بحث بنظرم .شوم می رد کنارش از اهمیت بی

 می وز وز مگس مثل گوشم زیر و افتد می راه دنبالم .گیرد می را آدم

 :کند

 که جوری .کنم تنگ بهت رو عرصه قراره بعد به این از باش مطمئن -

 .بری و بدی استعفا کار ی بقیه از خودت نکنم بیرونت منم اگه

 بوی هایش حرف بفهمد که کنم می نگاهش حالتی با و ایستم می

 .دهد می ای کننده مشمئز

 می یا کردم؟ مخفی ازت مادرمو جریان اینکه از گرفته؟ لجت چی از -

 تموم آره؟ .بدم اونو مخارج و خرج نتونم که نکنم کار من عمد از خوای

 شخصیت؟ با کارگردان آقای همینه هدفت

 برنامه ضبط وسط که جهنم به .روم می گریم اتاق به حرف این گفتن با

 سرعت به را هایم لباس .ندارم را غرورم شدن خرد تحمل .است

 به هیراد سر اتاق از خروج وقت .دارم برمی را کیفم و کنم می تعویض



 با نگاهش .گردد برمی دوربینش پشت هم دامون و چرخد می طرفم

 از که کسی اولین ها بچه بین از .افتد می من به ای ثانیه چند تاخیری

 :ست نازلی دهد می نشان واکنش من رفتن تصمیم

 کجا؟ ارغوان -

 تا بفهمد باید .نیست تهدید قصدم .دوزم می هیراد به مستقیم را نگاهم

 :روم می تهش

 کنم نمی کار اقا این با دیگه من -

 می و کند می م حواله پوزخندی .ایستد می مقابلم و آید می جلو هیراد

 :گوید

 بستن؟ صف واست ها کننده تهیه اینجا از بیرون کردی فکر -

 :دهم می جواب نیشخندی با را پوزخندش

 .شده عوض ت مجری بفهمن همه کافیه .مونم نمی بیکار باش مطمئن -

 .دارم پیشنهاد کلی ورم اون و این از که شنوی می حتما اونوقت

 خیال خوش چقدر -



 .ندارم هیچکس با خداحافظی به تمایلی .روم می بیرون استودیو از

 پولش به اگر حتی .گردم برنمی کار این به هرگز .ام گرفته را تصمیمم

 های کنایه و نیش بیایم راست بروم چپ توانم نمی .باشم داشته احتیاج

  .شود می کشیده پشت از کیفم بند حیاط داخل .کنم تحمل را هیراد

 برگردد کنار بذار رو لجبازی -

 .باشد آمده کوتاه موضعش از سرعت این به است عجیب برایم

 هیراد برم کن ولم -

 ارغوان بینی می بد بری -

 دیگه؟ بدتر این از -

 :کند می باز تهدید به لب

 میشه ها روزنامه تیتر زندگیت بری ارغوان -

 باشد رسیده وقاحت از درجه این به هیراد شود نمی باورم .روم می وا

 .بگذارد ضعفم نقطه روی دست داشتنم نگه برای که

 شدی پست اینقدر -

 :زند می تلخی لبخند



 هیجان و جالب چقدر مردم برای ها سیلبریتی زندگی که دونی می -

  .انگیزه

 :کند می اشاره پایم تا سر دست به با و

 تو مثل یکی زندگی اونم -

 می من ی زده مات چشمان به را نگاهش و اورد می جلوتر را سرش

 :دوزد

 خوای؟ می .بوده کی بابات بفهمن طرفدارات خوای نمی که تو -

 چون و کند می باز را راهش بغض .زند می حلقه چشمانم در اشک

 .چسبد می گلویم به حناق

  .کنم می باز دهنمو چاک منم اونوقت بیرون بره در این از پات -

 .کنی نمی غلطی همچین تو -

 به تعجب با هم هیراد سر .خورم می جا طرفش از جواب این شنیدن با

 .شود چشم تو چشم دامون با کند نمی وقت خیلی اما گردد برمی عقب

 .آید می فرود هیراد صورت توی زود خیلی دامون مشت چون



 دیوار به و رود می عقب عقب و گذارد می اش بینی روی دست هیراد

 بار این کنم نمی باور و هستم شوکه هنوز .کند می برخورد سرش پشت

 .است داده نشان عملی را خشمش دامون

 .کنی می تهدید رو ارغوان باشه آخرت بار -

 دامون که کنم تماشا و بایستم همینطور خواهم می .افتد می کار از زبانم

 تمام حتما .است کرده باور پس .کند می طرفداری من از دارد و آمده

 در روزم آن های حرف درستی به و شنید را هیراد و من های حرف

 می نگاه هیراد به اخم با و زند می نفس تند تند .بود رسیده عکاسی

 می پایین است داده خودش به که غضبی پر نگاه با هیراد دست .کند

 عمیق خیلی که دارد جریان اش بینی ی پره از خون رد کمی .افتد

 بیشتر را دامون و من از نفرتش های جرقه تواند می همین اما .نیست

 .کند

 ارغوان؟ -

 با زیادی بفهماند هم دامون به تا آورد می زبان بر را من اسم طعنه با

 .است شده خودمانی من



 دهد نمی نشان ظاهر در .دهد می تکانی را خودش و زند می زهرخندی

 می قرمزی به که چشمانش ی نهفته برق از اما باشد عصبانی خیلی که

  .ترسم می زند

 کرده؟ پیدا وصی وکیل حاال تا کی از ارغوان -

 :اندازد می من به را نگاهش و زند می پلکی و

 همو؟ شناسین می -

 شاید .زند می ندانستن به را خودش عمد از هیراد .خورم می جا هم باز

 را من یا بشنود دامون دهان از را بعدی اعتراف خواهد می دلش چون

 .بکشم پیش را گذشته حرف باز او، جلوی کند مجبور

 ارغوان؟ هان؟ -

 :کند می نگاه دامون به خشم با و

 کنم؟ اخراجت تونم می االن دونی می -

 :گوید می خونسرد دامون

 کردن پیدا .بدی خسارت باید زیرش بزنی داری، قرارداد...تونی نمی -

 ...ضمن در .بماند هم جدید فیلمبردار



 می ادامه هیراد به رو مستقیم من، به کردن نگاه بدون و کند می مکث

 :دهد

 کنه تهدید رو ارغوان بخواد کسی نمیاد خوشم اما .بزنمت خواستم نمی -

 تب چشمان دیدن با .چرخد می من سمت ارامی به سرش بار این

 وقتی همیشه که دامونی همان...است دامون همان .شوم می مسخ دارش

 چطور که شنیدم نمی را ام کوبنده نبض صدای حتی ایستادم می کنارش

 می رو دلش پیش را دستم و زند می بلند بلند را قلبم های حرف دارد

 اب با را بغضم .شود می کم من با اش فاصله و آید می جلوتر .کند

 حرفی من است منتظر خوانم می نگاهش از .دهم می قورت دهانم

 :دهم نمی طولش خیلی .بزنم

 نگفتم دروغ بهت دیدی -

 :برد می باال را صدایش هیراد

 ارغوان -

 دامون ی دلباخته را خودم بخواهم هیراد جلوی کشم نمی خجالت دیگر

 .بدهم نشان



 دامون؟ کردی باور حرفامو -

 .اش قبلی جای سر گردد برمی...اید می باال دوباره بغض

 :زند می فریاد تقریبا بار این هیراد

 بینیا می بد ارغوان، -

 کشم می نفس را دامون عطر و بندم می چشم

 کردم باور -

 .شبانه الالیی مثل .دنیاست ی زمزمه ترین قشنگ صدایش

 :گفت می که ها وقت همان مانند

 من؟ فری مومو باشه .بخواب آروم هم تو...گم می الالیی آروم -

 :بودم داده را جوابش لبخند با هم من و

 الالیی بدون حتی ارومم باشی که تو -

 برمی حواسم استودیو در ی آستانه در گروه های بچه از یکی صدای با

 :گردد

 تمومه استراحت تایم بیاین -



 پوزخندی با هیراد و پشت، به شود می برگردانده من از نگاهش دامون

 :چرخاند می نفر دو ما بین را چشمانش

 سرکار گردیم برمی فعال -

 :شود می پرتاب من سمت نگاهش تیزی و

 خانم ارغوان شما خصوص به -

 به گروه با شدن رو روبه از قبل هیراد و گردیم برمی داخل به

 .بشورد صورتش روی از را دامون دست هنر تا رود می دستشویی

 حدس قابل غیر خیلی کند می تالفی را دامون کار روزی حتما اینکه فکر

 های ناراحتی به دامون تند برخورد و امروز ی کینه دانم می .نیست

 همه و کند نمی سکوت دیگر بسا چه و است زده دامن من، از اش قبلی

 ادامه دامون دلخوری و بود قبال اگر .گوید می امیر و فریبا به را چیز

 است آمده راه من با دامون دل دانم می که حاال اما ترسیدم می داشت

  .ندارم کسی از ای واهمه هیچ دیگر

 همین و نیست اطرافش کسی .روم می دامون سمت هیراد، امدن از قبل

 .بزنم حرف او با توانم می که کند می راحت را خیالم



 :رسد می رخش نیم به و رود می باال دستش توی دوربین از نگاهم

 بزنیم؟ حرف میشه_

 :دهد می جواب تلخ

 ندارم وقت االن_

 برایم او سمت از ها شدن گرفته نادیده این .سوزاند می را دلم جوابش

 .شود نمی عادی

 من...من_

  .صحنه برداری عکس برای آماده و است دوربین به نگاهش

 :کند می راحت را کارم اعتراف و گیرم می نفس

 دارم دوستت هنوز من_

 لبش ی گوشه پوزخند .کند می نگاهم و گردد برمی عادی غیر مکث با

 می تخریبم دورن از و مکد می را جانم روز هر که ست زهری همان

 .کند

 ندارم شده تموم که ای  رابطه یه شروع به دلیلی اما کردم باور حرفاتو -

 دامون-



 بکنه الکی ی سواستفاده نخواد که گم می م شازده اون به اینو -

 می سرم پشت از را نازلی صدای که کنم می جمع داخل از را هایم لب

 :شنوم

 شدا دیر .کن عوض لباستو برو باش زود ارغوان -

 :کند می نگاهم دامون .خورم نمی تکان و ایستم می جایم سر طور همان

 دیگه برو نشنیدی؟ مگه -

 :چرخانم می سختی به را زبانم

 دامون بزنیم حرف بیا -

 :گوید می حرص با

 االن؟ -

 :است آمده کوتاه کمی کنم می احساس

 بگی تو وقت هر -

 باز با و چرخد می صاف من سمت اش شده کج سر و بندد می چشم

 :شود می  خیره رو به رو به هایش پلک کردن



  .کنم فراموش رو چیز همه حاضرم شرط یه به فقط ارغوان -

 :پرسم می زده هیجان

 چی؟ -

 :زند می زل منتظرم نگاه به دوباره و گیرد می نفسی

 نباشه ما بین پنهونی چیز هیچ دیگه -

 :گویم می نکرده فکر

 دم می قول -

 حاضرن همه -

 و سریع خیلی و آیم می خودم به صدایش شنیدن و هیراد آمدن با

 گریم اتاق به شوم چشم تو چشم او با تا باشم داشته تمایلی اینکه بدون

 .کنم می عوض را هایم لباس و روم می

*** 

 نه دارد خوردن به تمایل نه .کند می بازی دستش توی کبابی بالل با

 می بعد صبح گفت برنامه اتمام از بعد که دیروز همان از .زند می حرفی

 دستخوش وجودم االن همین تا ببیند جمشیدیه پارک در را من خواهد



 .دارم برنمی مقابلم سنگی نمای اب از را نگاهم .ست نگرانی و تشویش

 .ام شده کامل فلج انگار .کنم می سکوت بیفتد کار زبانم باید که انجا

 شنوم می -

 می وقت دارم بیخود و است گذشته سکوت به وقتمان زیادی یعنی، این

 مقابلت طرف اینکه .ام نگرفته قرار شرایطی چنین در وقت هیچ .خرم

  .باشد تو اعتراف منتظر ها بازپرس مانند

 با همزمان و گذارم می بزرگی سنگ روی نخورده دست را خودم بالل

 :جنبانم می را هایم لب آب، آرام صدای شنیدن

 نیستم م خانواده واقعی ی بچه فهمیدم بود سالم چهارده وقتی اولین -

 :نشیند می رخم نیم روی تندی به نگاهش

 فهمیدی؟ اینو پیش سال شیش گفتی که تو -

 به سنگین ای وزنه چون سرم اما خرم می جان به را نگاهش سنگینی

 ادامه بیاندازم سمتش نگاهی نیم آنکه بی ماند می خیره رو روبه همان

 :دهم می



 از سال یک و کرد مریضم موضوع این شنیدن...نبود خوبی روزهای -

 تو منو مادرم و بوده اعدامی پدرم فهمیدم .افتادم عقب خوندن درس

 بعد و پدرم ورشکستگی .نبود خودش دست البته .کرده ول دوسالگی

 در سالها تا و کشید جنون به رو مادرم حال فوتش و شدن زندانی اون از

 می رو م خونده پدر و مادر...امیر و فریبا .بود بستری روانی بیمارستان

 نادری ارغوان .بخشیدن جدید هویت یه بهم و کردن بزرگم اونا .گم

  .شکوفا ارغوان شد،

 باللش خوردن از کال هم دامون و فرستم می بیرون عمیق را نفسم

 .کند می نظر صرف

 واقعیم ی خانواده که موضوع این شنیدن و گذشت می سخت اوایل -

 در بفهمن بقیه اگه گفتم می خودم با .کرد می اذیتم بودن کسایی چه

 مادر و پدر اخه .قضاوتشون از ترسیدم می...کنن می فکری چه موردم

 که پدرم .نکرد تا باهاشون خوب روزگار فقط .بودن شریفی آدمای من

 ول بچشو خواست نمی که اون .نبود مریض اول از که مادرم .نبود جانی

  .بره و کنه



 قراره کی .مونه می همونجا هست که هرچی گذشته گفتم می خودم با

 دختر من .هستن من مادر و پدر فریبا و امیر که دونن می همه بفهمه؟

 داشت اهمیتی چه پس .بودند شده مادرم و پدر دوسالگی از .بودم اونا

 .داشتم ای گذشته چه بفهمه کسی

 بی قبل به نسبت دامون اما .کنم می سکوت دوباره و رسم می اینجا به

 نسبت را او من، ترک ناگهانی دلیل بگویم بهتر یا است شده تر طاقت

 :کند می کنجکاوترش ماجرا ی بقیه شنیدن به

 خب؟ -

 می سمتش به شانه سر از و دهم می خرج به جسارت کمی بار این

 آن اما .حواسش و توجه حتی...است من به مستقیم نگاهش .چرخم

  .ندارد شدن کمرنگ خیال ابرویش دو بین اخم

 مچ به و رود می پایین آهسته نگاهم و دهم می قورت را دهانم آب

 های آستین که است پوشیده سفیدی شرت تی .رسد می دستش

 .است شده بسته هم او مچ روی من چرم دستبند شبیه .دارد کوتاهی

 هم دامون نبود یادم چرا .بودیم خریده هم با را دستبندها جفت این

 .برد می باال را قلبم ضربان دستبند آن دیدن .دارد من مثل یکی



 ارغوان-

 و راستم سمت به .گردد می بر اولش جای سر تندی با چشمانم

 .دامون صورت به چسبیده

 اما دارد اخم .همیشگی لحن همان با سالها از بعد .بود زده صدایم

 طبیعی هم آن که مانده دلخوری رد کمی فقط .نیست عصبانی صدایش

 .ست

 گی؟ نمی شو بقیه -

 کسی چه .کنم تماشایش سیر دل یک خواهد می دلم و زنم می پلک

 بردن لذت جای به نشسته، کنارم سال همه این از بعد او که حاال گفته

 .ببرم بین از را آرامش این چانگی پر با باید خوبش حس و حضور از

 دلیل یک هایم حرف بین شاید تا .بشنود فقط تا آمده او که حیف ولی

 .بدهد من به را حق تا کند پیدا منطقی

 ارغوان شم بقیه منتظر -

 آب همان شود می چشمانم جلوی ی منتظره دوباره و گیرم می نگاه

 .گیرند می سلفی هم با و اند ایستاده جلویش ای عده که سنگی نمای



 :نشانم می لبم روی لبخندی ناخداگاه

 بگیریم؟ سلفی -

 چی؟ -

 خودم از را فرصت این خواهم نمی من اما است خورده جا انگار دامون

 .بگیرم

 عکس یه فقط -

 :برمیگردد اش چهره به کوتاه اخم آن دوباره

 االن؟ -

 :کنم می تایید لبخند با

 کنم می پاکش نشدی قانع من حرفای با اگه فوقش -

 گویم می خودم به دلم در .گردد برمی هم دامون های لب به لبخند

 .داد نشان من به را خوشش روی باالخره

 دید ی زوایه از باالتر کمی چپ دست با و دارم برمی کیفم از را گوشی

 لب هم دامون مکث، با و زنم می لبخند .دارم می نگهش دامون و خودم



 عکسی اولین .گیرم می را اول عکس .دهد می آشتی لبخند با را هایش

 .جدایی سال شش از بعد نفره دو

 :چرخانم می دامون به رو را نگاهم و ماند می دستم توی گوشی

 .بکشم رخت به خودمم خواستم خب اما...تویی ما عکاس البته-

 حاال .فرستم می بیرون عمیقی نفس من و اندازد می باال را ابروهایش

 .ندارم استرس حرفم ی بقیه گفتن برای خیلی

 هم باز .شد جدی مون رابطه و شدم آشنا باهات دانشگاه تو وقتی -

 و پدر ارغوان، گفتم می خودم با .بزنم حرف گذشته از ندیدم دلیلی

 چی بدونن همه داره لزومی چه نیستن تو زندگی تو که واقعیت مادر

 این به راز اینکه .دامون داشتم وجدان عذاب مقابلت همیشه اما .شده

 دیدم می خواب حتی گاهی .داد می عذابم کردم پنهون ازت رو مهمی

 .کردی ولم و فهمیدی رو چیز همه تو

 گفتی؟ می موقع همون نبود بهتر -

  .کنم می سکوت

 :کند می تکرار شنود نمی که جوابی



 ارغوان نبود بهتر -

 :کنم می اعتراف

 ترسیدم می من اما...بود -

 فکر واقعا .دارم حسی چه بهت نسبت من دونستی می تو ارغوان -

  بود؟ مهم من برای چیزا این کردی

 :گیرم می دوباره را نگاهم و زنم می پوزخندی جوابش در

 می ترکم تو و گفتم می اگه .دامون داشتم وحشت شدم تنها از من -

 .بود سنگین برام خیلی کردی

 :زند می طعنه سریع جوابم با

 نگه رو خودت غرور خواستی یادته؟ .کردی ولم خودت آخرش اما -

 که نبودی قائل ارزش برام اینقدرم .کنی دار جریحه منو مال و داری

  .بگی بهم دردتو

 .شود می تندتر نبضم ی کوبنده سرعت و است رفته باال صدایش تن

 می محکم را هایم پلک و بندم می را چشمانم مستقیمش ی کنایه با

 فرصت او به من .باشد طلبکار ها این از بیشتر دارد حق دامون .فشارم



 خرد من کاذب غرور اما بشکند او دل دادم ترجیح .بودم نداده انتخاب

 .نشود

 فهمیدم .کرد پنهان رو گذشته نمیشه فهمیدم شد پیداش مادرم وقتی -

 بزنم قیدتو باید فهمیدم .دنبالمه سایه مثل برم که هرجا

 :شود می قبل از تر تلخ پوزخندش

 .دادی عذاب و درد هردومون به سال شش ت، احمقانه فکر با تو -

 .کس همه و چیز همه به کردی اعتمادم بی و بینمون انداختی فاصله

 گلوی سیبک که بینم می و آید می پایین آرام چشمم ی گوشه از اشک

 .رود می پایین و باال هم دامون

 ازت اونو تونستم نمی که من .باشه زندگیم تو تا بود اومده مامانم -

 کنم پنهان

 :گوید می تشر با و کند می نگاهم اخم با

 می مخفی مادرشو ادم مگه ارغوان؟ کردی می پنهانش ازم باید مگه -

 .اون و این از کنه

 :رود می باال لبم ی گوشه



 نبودی من جای تو -

 تکان راست و چپ به را سرش و نشاند می لب به تمسخرآمیزی لبخند

 :دهد می

  .کردم نمی م کاری مخفی باش مطمئن اما...نبودم جات -

 با و محکم های نفس .گذارد می اش سینه ی قفسه روی دست و

 :کند می خم سمتم کمی را سرش و رود می پایین و باال شتابش

 پات من بود که هرچی گذشته اون...بودی من چیز همه تو ارغوان -

 همه .تموم چیز همه بگی مقدمه بی و بیای روز یه اینکه نه .وایمیستادم

 چیکار گفتم می خودم با همش .شده خاموش موقع اون از احساساتم ی

 کردم می فکر...کردم می فکر هی .شده ناراحت دستم از ارغوان کردم

 ناراحت که ارغوان به گفتی چی دامون پرسیدم می خودم از هزاربار و

 ارغوان گفتم می .شدم می تر ناامید کردم می فکر بیشتر هرچی .شده

 به بعدها .بره و کنه رها رو چیز همه بخواد همینطوری نیست دختری

 تونه نمی گرفتنشون نادیده و ها آدم کردن ترک رسیدم نتیجه این

 نتونم من چرا...براومده پسش از ارغوان .باشه دشواری کار خیلی



 باز راه ام چانه زیر تا هایم اشک و گیرد می دلم دامون اخر ی جمله با

 .کنند می

 اون اینکه با منم .برگشته بفهمن فریبا و امیر خواست نمی دلش مادرم -

 و بخشیدمش مریضیش بخاطر اما کنم قبولش بود سخت واسم اوایل

 .کنه زندگی درندشت شهر این از گوشه یه تو بتونه کردم کمکش

 کلیه بهش قراره تازه و درگیره مریضیش با سال همه این بعد هنوزم

 درد از بشه راحت و برسه

 کلیه؟ پیوند -

 .کنم پاک را اشک آثار تا کشم می هایم چشم زیر دست

 روزه دو یکی همین احتماال اره، - 

 :کنم می نگاه دامون به ملتمس و

 باشه؟ کن دعا براش -

 :شود می مهربان دامون نگاه

 باشه؟ .بیمارستان بیام منم بگو داشت عمل وقت هر...حتما -



 بیشتر حمایتش و بودن این از .قلبم ته از .خواهم می را ش همراهی

 .شوم می زده خجالت

 .گیرم می چشمم جلوی را اش صفحه خورد، می زنگ ام گوشی

 .زنم می تماس رد و گیرم می دندان به را زیرینم لب .است کیومرث

 دی؟ نمی جواب -

 .اندازم می کیفم داخل و کنم می خاموش را گوشی

 اما مصاحبه برای برم بود قرار .ست روزنامه دفتر از .نیست مهم -

 .نداشتم حوصله

 :زند می لبخند دامون

 مجری خانم بده امضا یه هم ما به -

 :گیرد می ام خنده شوخش لحن از

 دامون؟ بخشیدی منو -

 :گوید می و کند می مکث چشمانم در خیره کمی

 احساسم از چیزی هیچ بدون فقط .ارغوان بده فرصت خودمون به -

 نشده کم تو به نسبت



 ست کافی برایم همین دانم می و کنم می ذوق

 دارم؟ حسی چه دونی می کنم می نگاه صورتت تو وقتی -

 .ماند می حرفم باقی منتظر اش خیره نگاه و سکوت با

 :کنم می زمزمه

 حساب و باشم چشمات این تبعید تو سال شیش تونستم چطور اینکه -

 .دلم از نکشم

 ارغوان -

 طرح و رسد می ما جفتی دستبند به .رود می پایین لبخند با نگاهش

 :شود می تر پررنگ لبخندش

 داریش؟ هنوز -

 ندارم؟ نگه رو خریدی تو که چیزی میشه مگه -

 :دهم می ادامه و زند می زل چشمانم به

 همینطور خاطراتتم .بود هات یادگاری اما نبودی تو -

*** 



 می که ماشین سوار .شود می جدا دامون از پارک، خروجی جلوی راهم

 از را گوشی و افتم می کیومرث زنگ یاد .کشم می عمیقی نفس شوم

 زده زنگ هم دیگر بار پنج .کنم می روشنش و دارم برمی کیفم داخل

  .بود

 گوشم در طلبکارانه صدای بوق دو از بعد .گیرم می را اش شماره سریع

 :پیچد می

 رو ما بابا ای .کنین خاموش بعدش فرتی و ندین جواب دادین عادت -

 کردینا عالف

 .گوید می نامفهوم چیزهای و زند می غر لب زیر و

 گردم می ام آفتابی عینک دنبال داشبور داخل از و کشم می پوف کالفه

 :گویم می همزمان و

 اهدا شده؟ چی حاال .شماییم عالف که ماییم این دوما...سالم اوال -

 بیمارستان؟ بیارن تشریف کی قراره کننده

 :خندد می کوتاه

 میادا بهتون عصبانیت -



 .آید نمی خوشم حرفشم از...چندش مردک

 ندادین منو جواب -

 :کند می صاف را گلویش ام جدی لحن با

 پس برای .کنین بستری رو مادرتون تونین می فردا بگم زدم زنگ -

 .بشن عمل کردیم هماهنگ فردا

 .شود می راحت خیالم و بندم می چشم

 باشه -

 :افتد می یادم چیزی ناگهان و

 معامله باهاتون من نفهمه هیچکس که کنید جمع رو حواستون فقط -

 همراهام و مادرم خصوص به .کردم

 از ندارم دوست هیچ و بیاید عمل زمان برای دامون دارم اطمینان تقریبا

 بفهمد چیزی نزول پول گرفتن و کلیه خرید

 :دهد می تحویلم را دارش کش های خنده همان از یکی دوباره کیومرث

 بفرمایین شما هرچی خانوم چشم -

 .کنم می قطع را تماس و آورم می پایین را گوشی



  .نشنوم را کیومرث صدای دیگر من و شود تمام عمل این زودتر کاش

 باید ست روزی چند .افتم می ساغر یاد ماشین، کردن روشن از قبل

 می یادم اتفاقی با هربار اما بزنم زنگ او به فریبا با مشارکتش برای

 ساغر با تماس .ام کرده بدقولی کند می فکر خودش پیش حتما .رفت

 دختر او جای .گیرم می را اش شماره و دهم می قرار اولویت در

 :دهد می جواب دیگری

 بله؟ -

 :دهد می خراش را گوشم باالیش تن این با و دارد تیزی صدای

 دارم کار ساغر با...سالم -

 :رسد می گوشم به نفر چند فریاد و دعوای صدای طرف ان از

 شما؟ -

 به ترس و خورد می تکان قلبم .شنوم می خط طرف ان از را ساغر جیغ

 .نشیند می جانم

 بود؟ ساغر صدای اون -



 دیگری شخص سمت من جای و افتد می گریه به خط پشت صاحب

 :رود می تشر

 داری؟ چیکارش یابو هوی -

 :برم می باال را صدایم

 خبره چه اونجا...خانم الو -

 هستم خط پشت من افتد می یادش انگار

 ما جون به افتاده خبر بی خدا از یحیی این باز خانم -

 :شود می بریده بریده صدایم

 کجاست؟ آدرستون...آدرس -

 :اندازد می اندامم به لرز ساغر فریاد دوباره و

 آشغال بیرون اینجا از برو -

 :توپد می حرص با است داده جواب ساغر جای که دختری و

 عوضی نمیام تو با جا هیچ من یحیی تو بشی ذلیل الهی -

 :پیچد می گوشی در ای مردانه دار خش صدای تن سرش پشت و



 نزن زر -

 :گویم می و شوم می کفری

 خانم؟ الو؟ -

 شهر پایین تقریبا .گوید می را آدرس تند تند و گردد برمی حواسش

  .گیرد می را وقتم نیم و ساعت یک حدود برسم آنجا به تا و است

 هرزه؟ دادی ادرس کی به -

 .کند می بیشتر را وحشتم خط پشت دختر به محکمش سیلی و

 روی پا اتومبیل شدن روشن با و چرخانم می را سوییچ .کنم نمی معطل

 .فشارم می گاز پدال

 من .زند می سرم به فکری قرمز چراغ پشت یکدفعه باالتر راه چهار دو

 پشت دختر و او یا .است افتاده اتفاقی چه ساغر ی خانه در دانم نمی که

 و .یحیی .شنیدم اسم یک فقط .اند شده درگیر نفر چتد با دقیقا خط،

 می فرود ساغر سر هوارهایش که کیست آدم این دانم نمی حتی من

 آن تا اگر .نیستم هم رفتن تنها و کردن ریسک آدم...ترسم می .آمد

 چشم و گیرم می دندان به را ام پایینی لب چی؟ بیفتد بدی اتفاق موقع



 ام گوشی عجله با .دارم وقت ثانیه سی فقط .دوزم می راهنمایی چراغ به

 کنم می شکر را خدا فقط .ندارم کردن فکر برای وقتی.دارم برمی را

 شنیدن محض به و گیرم می تماس .ام گرفته را دامون ی شماره

 :چرخانم می را زبانم صدایش

 .فرستم می برات که ادرسی این به بیا دامون الو -

 ارغوان؟ شده چی -

 :زند می موج نگرانی صدایش ته

 بزنم حرف تونم نمی خیلی خیابونم تو من -

 .آیند می در صدا به سرم پشت های ماشین بوق و شود می سبز چراغ

 افتاده بدی اتفاق ساغر برای -

 ساغر؟-

 گوشم به چسبیده و دستم توی هنوز گوشی .گذارم می گاز روی پا

 .است مانده

 دامون بجنب فقط -



 .فرستم می برایش را ادرس دست یک با دهم می پایان که را تماس

  .برسد من با همزمان دامون کنم می دعا .نیست دلم توی دل

 داخل .برسم نظر مورد ادرس به من تا کشد می طول ساعت دو نزدیک

 فوتبال بازی مشغول بچه پسر چند که شوم می باریکی و تنگ ی کوچه

 که دیواری کنار در را ماشینم من و روند می کنار من بوق با .هستند

 .کنم می پارک اند کرده خطی خط را رویش

 درست پالکش .کنم می نگاه رو به رو به و ایم می بیرون ماشین از

 و است باز .گذارم می خانه آهنی در روی دست و روم می جلوتر .است

 .کند می متعجبم همین

 می .نیست هیچکس اما .ببینم را کسی تا کوچه سر به چرخانم می سر

 می باز عقب از یکدفعه در که بزنم صدا را ها بچه پسر از یکی خواهم

 .ماند می هوا در دستم و شود

 :کند می غر غر هم سر پشت و دارد سر به سفید چادر زنی

 خونه این تو نداریم آسایش لحظه یک -

 که دارد برمی کوچه داخل قدمی چند .کند نمی ای توجه من به اولش

 .چرخاند می من سمت کنجکاوی با را نگاهش و کند می مکث فوری



 چین چند تپلش صورت روی و رسد می بنظر کلفت زیادی هایش لب

 .خورد می چشم به دارد سنش رفتن باال از نشان که

 فرمایش -

 می باعث ساغر بابت ام نگرانی اما بدهم جواب او به بینم نمی لزومی

 :بدهم تکان را هایم لب شود

 داشتم کار ساغر با -

 :دهد می تکان سر تاسف با و زند می پوزخندی زن

 دارد دراز سر ماجرا این انگار خیر نه -

 .آورم نمی در سر هایش حرف از .رود می و گیرد می را راهش و

 کنم می باز ارام را در .باشم دامون آمدن منتظر توانم نمی این از بیشتر

 جلوی خانه قدیمی ساختمان .روم می پایین اش ورودی ی پله چند از و

 می زندگی هم با خانواده چند که ها خانه ان از .شود می ظاهر چشمانم

 :زنم می صدا را ساغر مکث با و دارم برمی قدم چند ترس با .کنند

 ساغر...ساغر -



 داخلش که بینم می قفسی جلوتر کمی .دارم برمی دیگر گام چند باز و

 .کنند می بازی هم با سفید کفتر چند

 :کنم می صدا دوباره و چرخانم می سر

 ساغر -

 داری؟ کار ساغر با -

 سینه ی قفسه روی دست و کشم می هینی پشت از جوانی مرد صدای با

 .گذارم می ام

 داخل که ست پهنی و بزرگ چوب خورد می چشمم به که چیزی اولین

 .رقصاند می را آن دستش

 جوان مرد درهم ی چهره به و خورد می چرخی چوب روی از چشمانم

 .رسد می

 هستی؟ کی تو -

 خط پشت از را صدایش که باشد کشی عربده مرد همان زنم می حدس

  .شود می غلیظ اخمش .بودم شنیده

 توام با -



 .شود می بیشتر ترسم من و برد می باال را صدایش

 دیگه کن گم گورتو پا و سر بی الت اینجایی تو که باز -

 سر .بود داده جواب را ساغر موبایل که ست دختری همان صدای این

 هایش دست و است ایستاده باال ایوان روی .صدا جهت چرخانم می

 .دارد قرار اش رفته رو و رنگ های نرده روی

 :است جوان مرد هنوز مخاطبش

 دربیاره پدرتو بیاد ده و صد  زنم می زنگ وگرنه یحیی چاک به بزن -

 ها

 دختر .رود می باال را ها پله سرعت با و شود می ور حمله سمتش یحیی

  .رود می ها اتاق از یکی داخل و کشد می جیغ

 می همراه بغض با بار این صدایم .روم می ها پله طرف به زده وحشت

 :شود

 ساغر -

 می اتاق همان داخل از دختر ان و یحیی داد و جیغ با آمیخته را صدایش

 نفس و رسم می اتاق ی پنجره کنار .دهم می شتاب پاهایم به .شنوم



 ایستاده دختر ان جلوی که دوزم می چشم ساغر به شیشه پشت از زنان

 .بدهد هل عقب به را یحیی کند می تالش دستانش با و

 بیاد خواد نمی .دیگه بسه...بیرون برو -

 .گیرم می قرار در چارچوب بین

 ساغر -

 از را هایش لب .چرخد می من طرف به اش نشسته اشک به چشمان

 .کند می من به رو یحیی و کند می جمع داخل

 نکردم ناکارت اینا مثل تا خانم کارت پی برو -

 می داخل به که خوشیدی نور لطف به اما است تاریک تقریبا اتاق فضای

 کنار و دختر آن صورت توی را یحیی مشت ضربات اثر توانم می تابد

 .ببینم ساغر های لب

 :دهم می جرات خودم به و دوزم می یحیی به را نگاهم اخم با

 کنم چیکار دونم می االن اوردی؟ سرشون رو بال این تو -

  .بردارم را ام گوشی تا کنم می باز را کیفم زیپ

 :گوید می التماس با که شنوم می را ساغر صدای



 خدا رو تو برو .ارغوان برو تو -

 .شود می یحیی چنگال اسیر مچم برود، کیفم داخل دستم اینکه از قبل

  کنی؟ می چیکار -

 پخش .دهد می هلم ایوان ی گوشه و کند می بیرون اتاق از را من بعد

 می سرم باالی عجله با .زند می بیرون اتاق از ساغر و شوم می زمین

 :توپد می یحیی به رو ناراحتی و خشم با و آید

  اینجا از برو .یحیی بشکنه دستت -

 می خارج اتاق از همزمان هم جوان دختر و آید می جلوتر پوزخند با

 .شود

 گمشو یحیی گمشو -

 :دختر سمت چرخاند می را سرش

 سوزی کنم ت خفه باید دیگه -

 ساغر .زند می جیغ محکم سوزی و اتاق توی رود می سوزی سر پشت

 :کوبد می صورتش توی دست با

 کنه نمی ولمون چرا خدا وای -



 .دهم می تکانی خودم به من و دود می ساغر

 ارغوان -

 .کند می خاموش را ام گرفته گر وجود صدایش

 .گردد می نجات ی فرشته سوی چشمانم

 :دارد لرز صدایم و افتد می پایین هایم پلک پایین از اشک

 دامون -

 :کند بلندم تا گیرد می را هایم دست و کند می تند پا سمتم

 ارغوان شده چی -

 نامرد کن ولش -

 به عجله با و کند نمی تعلل رسد می گوشمان به اتاق از که ساغر صدای

 کوبیدن به شروع دهانم توی قلبم دامون رفتن با .رود می سمت همان

 .کند می

 شدن یقه به دست از .افتد می اتفاق دقیقه چند از کمتر در چیز همه

 گریه از .کرد می صورتش ی حواله که هایی مشت و یحیی با دامون

 به حق و بود نشسته سوزی صورت به که بخشی لذت نگاه و ساغر های



 وحشت یک من تمام اما .کرد می تماشا را یحیی خوردن کتک جانب

 .لرزاند می را بدنم ستون چهار که بود عمیق

 .ترسم می کند، می یحیی نثار هم سر پشت دامون که هایی کتک از

 می ها پله روی ایوان باالی از را او .است زیاد دامون ضربات فشار

 پله اولین روی سوزی .شود می جمع خودش در ناله با یحیی و اندازد

 :زند می داد و ایستد می

 شد خوبت...عوضی حقته -

 :دهد می ادامه دامون به رو و

  خوشتیپه اقا ممنون خیلی -

 .دهد می تحویلش گشادی لبخند و

 و سر تمام.ایستد می پاهایش روی زحمت به و شود می بلند یحیی

  .نیست بردار دست هم باز اما .است گرفته خون های لکه را صورتش

 و خط برایش دوباره و گیرد می سوزی طرف به را اش اشاره انگشت

 :کشد می نشان

 گیرم می حالتو...سوزی مونه نمی همینطوری دنیا -



 می پشت از را دستش سریع من که دارد برمی دیگر قدم یک دامون

 .گیرم

 زدیش خیلی...دامون کن ولش -

 را عرق درشت های دانه چرخاند می سمتم تندی نفس با که را سرش

 .بینم می اش پیشانی روی

 :آورم می پایین کمی را صدایم تن

 .چیه جریان دونیم نمی که ما چی؟ کنه شکایت ازمون اگه -

 می کوتاه .ست خوبی توجیه دعوایش ندادن ادامه برای من حرف ظاهرا

  .ایستد می کنار حرف بی و آید

 با لحظه چند از بعد هم او و دهد می غرلند با را یحیی جواب سوزی

 سمت و کشم می نفسی .کند می ترک را خانه زخمی صورت همان

 .روم می ریزد می اشک هنوز که ساغر

 ساغر -



 نگاهم .دهد می ادامه هایش گریه به و اندازد می آغوشم در را خودش

 و کند می نازک چشمی پشت که افتد می سوزی به بعد و دامون به اول

 :دهد می تکان هوا در را دستش

  شد کم شرش .گیری می آبغوره چقدر .دیگه بسه بابا ای -

 :کند می جمع را هایش لب و

 این کرد نمی جرات اونم سرت شدم نمی آوار اگه .منه تقصیر همش -

 بیاره سرت رو بال

 .کشد می باال را اش بینی آب و شود می جدا ام شانه روی از ساغر سر

 و شود می دوخته دامون به نگاهش .است متورم و قرمز چشمانش

 :گیرد می خودش به شرمندگی رنگ چشمانش

 .زحمت به انداختیم هم رو شما...رییس ببخشید -

 :آید می جلوتر کمی و زند می لبخندی دامون

 مزاحمه؟ طرف؟ بود کی فقط نبود زحمتی -

 :کند می درشت چشم سوزی ساغر، جواب از قبل

 ساغرین؟ صاحبکار شما اوه -



 :دهد می جواب دامون

 ...که کنه کار م عکاسی تو بود قرار.نه االن -

 :گوید می طلبکار لحنی با و پرد می حرفش وسط سوزی

 کرده اخراجش که همونی اهان -

 :شود می تر رنگ پر دامون لبخند

 همون بله -

 :چیند برمی لب سوزی

 ظاهر سوپرمن نقش در یکدفعه اما کنن می اخراج آدمو واال خوبه -

 میشن

 .افتادیم خنده به هم ساغر و من که دامون تنها نه سوزی حرف با

 :اندازد می باال ابرو سوزی

 داشت؟ خنده من حرف -

 :دهد می تکان سر ساغر

  .زشته سوزی، بسه -



 .نگفتم چیزی که من وا -

 :دهد می ادامه را اش پرانی مزه دامون به رو و

 قرضش مام به .دارین قدرتمندی های دست عجب خودمونیم ولی -

 بدین

 و چشم برایش ساغر اما زند می لبخند سوزی های شوخی به تنها دامون

 زخم به نگاهم .دهد نمی اهمیتی چندان هم سوزی البته که رود می ابرو

 :گویم می افتد می که لبش ی گوشه

 هست؟ درمانگاه طرفا این -

 :فرستد می بیرون را نفس ساغر

 هست -

 :گوید می دامون من جای و

 .شده زخمی صورتتون .پاسمان واسه ببریمتون شین اماده -

 :دود می اتاق سمت عجله با سوزی

 میشم اماده االن من -

 :کند می ممانعت ساغر اما



 .ریم می خودمون .نیستیم شما زحمت به راضی نه -

 :گذارم می نحیفش ی شانه روی را دستم

 .شو اماده برو...نیست زحمت -

 .فشارد می را دستم و زند می رویم به لبخندی

 ارغوان ممنونم -

 :دهم می جواب لبخند با را لبخندش

 که نکردم کاری -

 قدردانی با و نشاند می ام گونه به ای بوسه و اورد می جلو را صورتش

 :کند می نگاه دامون به

 رییس ممنونم شمام از -

 :دهد می تکان سر دامون

 دامون همون...نیستم رییست دیگه که من ضمن در .نیست الزم تشکر -

 می اتاق داخل سوزی دنبال و زند می ارامی پلک تایید ی نشانه به ساغر

  .شود آماده تا رود



 ماشین داخل هم سوزی و ساغر شود می خودش اتومبیل سوار دامون

 .افتم می راه و گیرم می ساغر از را درمانگاه آدرس .نشینند می من

 .افتد می راه سرم پشت هم دامون

 کردین؟ آشتی هم با -

 .است نشسته من کنار جلو صندلی روی که پرسد می ساغر را این

 ...که اشتی -

 حرفمان وسط و کند می خم جلو به را خودش عقب صندلی از سوزی

 :پرد می

 پسرته؟ دوست -

 دارند چشمانش های مردمک که کنم می نگاهش جلو ی ایینه داخل از

 می کتفش روی ارام دست با ساغر .زنند می دو دو زیاد کنجکاوی از

 :زند

 نکن فضولی تو -

 بر سوزی به تا کنم می جمع آید می هایم لب روی تا که را لبخندم

 .نخورد



 :دهم می را ساغر جواب رفتنش عقب و سوزی ی غره چشم با

 زدیم حرف هم با -

 :گوید می لبخند با ساغر

 بگم باید اما افتاده اتفاقی چه بینتون دونم نمی من گرچه .خوبه همینم-

 :دهد می ادامه لبخند با که شوم می خیره چشمانش به مکثش با

 میاین بهم خیلی -

 خوشگلی کنم می نگاه ساغر به که حاال .شوم می خوشحال تعریفش از

 و بلند های مژه با سیاهش درشت چشمان .اید می چشم توی بیشتر ش

 .است ساخته جذاب و نمکین را اش چهره دارش تاب

 :کشانم می یحیی به را بحث

 بود؟ کی مرده اون -

 :کشد می آه سوزی

  .بشه در به در که الهی .من ناکس عموی پسر -

 :کنم می تعجب



  کاری؟ کتک بود اومده چرا -

 :کند می تعریف به شروع است شده باز دلش درد سر انگار سوزی

 ی خانواده با مدت یه .رفتن خدا رحمت به مادرم و پدر وقته خیلی من -

 دنبال چشمش موقع همون از هم یحیی این و کردم می زندگی عموم

 دوسش من خب .پسرش به بده زور به منو خواست می عمومم .بود من

 عموم ی خونه از جدیه جریان فهمیدم وقتی .میومد بدمم ازش .نداشتم

 با مدت یه .دادم تشکیل مستقلی زندگیم و کردم کار .بیرون زدم

 آقا ی آشپزخونه تو هم با .دوستمه حوریه .کردیم کرایه اتاق حوریه

 خبر بی خدا از یحیی این .میاریم در خودمونو خرج و کنیم می کار نادر

 خونه گردونه برم زور با مثال بود اومده االنم .میشه مزاحمم هرازگاهی

  کنم می زندگی ساغر با مدته یه االن من اخه .عموم ی

 :پرند می باال ابروهایم ماجرا شنیدن با

 کنی؟ نمی شکایت ازش چرا خب -

 :دهد می تکان سر تلخی پوزخند با سوزی

 کاریش خوردم عموم ی خونه که نمکی و نون بخاطر زمان همه این -

 خودمم .زده کتکمون و کرده جان نوش حیاشو دیگه االن اما نداشتم



 جرات دیگه هلفدونی ی گوشه بیفته روز چند یه .دارم رو تصمیم همین

 بشه مزاحمم کنه نمی

 :دوزم می ساغر به چشم ی گوشه از را نگاهم

 زده؟ رو تو دیگه چرا -

 :گوید می ساغر جای سوزی

 ساغر صورت تو خورد دستش بکنه منو جانبداری اومده م بیچاره این -

 :کند می نفرین و آه به شروع دوباره و

 زن نشه حاضر هیچکس بشه علیل اصال .شه چالق دستش که الهی -

 بشه دیالق اون

 اسم البته که را سوزی و ساغر صورت و رسیم می درمانگاه به بعد کمی

 و کنند می شستشو سرم با ها اتاق از یکی داخل است نسیم ش اصلی

 بلند سوزی فریاد دوباره یکی که زنند می زخمشان جای روی را بتادین

 .گیرد می فحش به را یحیی سرش پشت بار هر که شود می



 می ساغر از رفتن موقع .کند می پرداخت دامون را درمانگاه هزینه

 زود اما کند می تعارف اولش .برسانم خانه تا را ها آن خودم خواهم

  .است بهتر بیایم هم من کنم می قانعش

  خودم و ایستند می اتومبیلم کنار سوزی و ساغر

 .برگردد خواهم می او از و روم می دامون کنار

 ارغوان میام منم -

 باشه نیازی نکنم فکر -

 :کشد می درهم ابرو

 چی؟ شه پیداش دوباره یارو اون اگه -

 :زنم می لبخند

 بیفته اونور کالهشم دونم می بعید آوردی سرش تو که بالیی اون با -

 برداره بیاد

 :گیرم می خودم به جدی ای قیافه و

 شدی؟ بهادر بزن اینقدر حاال تا کی از تو راستی -

 :کند می جمع سینه روی را هایش دست



 الزمه وقتا گاهی -

 :دهم می باال را ام چانه

 بودم ندیده قبلنا -

 :زند می زل چشمانم به

  .بزنه دست بهت کرد نمی جرات کسی نبودی، تنها قبلنا -

 بود؟ من بخاطر عصبانیتش ی همه یعنی .خورد می تکان دلم در چیزی

 دامون -

 :کند می نگاهم منتظر

 هستی تو که خوبه چقدر -

 :نشاند می لب به لبخندی

 باش خودت مراقب -

 :کنم می زمزمه

 هستم -

 :زند می صدایم که بروم گردم برمی



 ارغوان -

 :سمتش گردانم می سر

 بزنه زنگ من به سریع افتاد اتفاقی اگه -

 باشه -

 :کند می صدایم باز که روم می و دهم می تکان برایش را دستم

 ارغوان -

 :چرخم می سمتش لبخند با

 دیدمت بار دو امروز که خوبه چقدر -

 :شود می آب دلم در قند

 ترسی؟ نمی -

 چی؟ از -

 :گویم می لبخند با

 شم پررو -

 .کند می ترش خواستنی چقدر خنده .خندد می



 :گیرد می خودش به شوخی لحن

 نیستی کم االنم -

 :کنم می ساختگی اخمی

 دیوونه -

 :کند می کج کمی را سرش

 فهمیدی؟ هم تو -

 :پرسم می تعجب با

 چیو؟ -

 :زند می لبخند

 دیونتم اینکه -

 بیشتر کمی اگر میکنم احساس ...زند نمی قلبم دیگر کنم می احساس

 .بیاورم طاقت هایش حرف جلوی نتوانم بمانم

 خداحافظ شد دیر برم من -

 .گیرد می اش خنده دامون که کنم می ادا تند و سریع را جمالت اینقدر



 کنار .است برگرفته در را وجودم عجیبی گرمای و زند می تند نبضم

 :کند می پرتاب طرفم به سوزی را طعنه اولین رسم می که ماشین

 شد؟ تموم عاشقونه حرفای -

 :کند می اعتراض او به رو ساغر

 سوزی -

 :گردد برنمی حرفش از او اما

 گرما از اینجا مردیم گم می دروغ مگه خب -

 های حرف جز چیزی هیچ ذهنم در .شوم نمی ناراحت اش شوخی از

 .زند نمی پرسه دامون

 :گویم می خنده با

 ها بچه بریم بشینین -

  .کنم می پارک ای گوشه را ماشین .رسیم می که خانه در جلوی

 :کند می نگاهم خجالت با ساغر

 جون ارغوان دادیم زحمتت خیلی -



 .نیفتاد بدتری اتفاق خداروشکر .نزن رو حرف این -

 :زند می کوتاهی لبخند

  .ممنون بازم -

 :افتم می او با تماسم علت یاد

 قراره فریبا .خونمون بیای کنم هماهنگ باهات بودم زده زنگ راستی -

 .بده تحویلت و بگیره پارچه تعدادی

 .زنند می برق چشمانش

 کارم؟ از اومده خوشش -

 براش کرد تاکید دادم نشونش که رو مانتو دست چند همون .معلومه -

 .بدوزی لباس حتی و مانتو

 :کوبد می هم به را دستانش خوشحالی با

 عالیه خیلی اینکه وای -

 :کوبد می ساغر ی شانه روی محکم یکی پشت از سوزی

 نره یادت ما شیرینی -



 :شود می جمع او ی ضربه با ساغر صورت

 کنی؟ می چیکار...گرفت دردم آخ -

 :اورد می جلو را دستانش سوزی

 .مونی می برنج شیر عین نبود یادم ببخشید وای -

 می باز را ماشین در اخم با ساغر که گیرد می ام خنده سوزی تفسیر از

 .شوم می کنجکاو قبل از بیشتر خیلی موردش در .شود می پیاده و کند

 می زندگی کسی چه با سوزی جز به و هستند کجا اش خانواده اینکه

 اگر کنم می فکر .ندادم پرسیدن جسارت خودم به موقع ان تا اما کند

  .زند می حرف اش خصوصی مسائل مورد در بخواهد خودش

 را ساله پنجاه حدودا مردی اول ی لحظه در .شویم می حیاط وارد هم با

 و طول است زده کمر به پشت از را هایش دست  حالی در که بینم می

 .کند می پر هایش قدم با را حیاط عرض

 شد سرم بر خاک -

 :کنم می نگاهش و شوم می نگران ساغر حرف با

 شده؟ چی -



 .پرد می صورتش از رنگ و گیرد می دندان به را اش پایینی لب

 ترس کمی هم او نگاه در .دهد می تکان راست و چپ به سری سوزی

 .است کمتر ساغر از دوزش فقط که زند می موج

 ست صاحبخونه -

 :زند می غر لب زیر کفری ساغر

  .بهش داده گزارش رفته خانم عصمت این دوباره حتما -

 :شود می باز ناله و آه به هم سوزی زبان و

 یحیی کنه لعنتت خدا ای -

 برمی قدم دنبالش هم سوزی و من و حیاط وسط رود می جلوتر ساغر

 .داریم

 فوری که افتد می سوزی و من به بندش پشت و ساغر به اول مرد نگاه

 .رود می توهم ابروهایش

 رو خونه اول از من .خانم دختر کردی جنگ میدون رو اینجا که باز -

 بودم داده اجاره تو به فقط

 :است ساغر همچنان مخاطبش اما کند می نگاه سوزی به خشم با و



 .باشی عواقبشم پای باید اینجا میاری وقتی رو غریبی من ننه هر -

 ن شاکی دستت از ها همسایه

 می صاحبخانه مرد به نگاه ملتمسم است باخته کامال را خودش که ساغر

 :کند

 رفتن نیست، شون یکی که هام همسایه .باقر آقا تقصیرم بی من بخدا -

 بودن با اولشم از اون .چغلی اومده خانم عصمت دونم می که من .سفر

 نیفته اتفاقی همچین دیگه دم می قول من .اینجا داشت مشکل من

 :شود می تر عصبانی باقر اقا صدای

 یکم مستاجرامم .گردم نمی دردسر دنبال من جون دختر ببین -

 جورو بگم اومدم االنم .اوناست حق که خونشون تو خوان می آسایش

 برو خونه این از کن جمع رو پالست

 بین سوزی .دود می چشمانش میان به اشک و کند می بغض ساغر

 را تقصیرات ساغر از جانبداری با کند می سعی و رود می بحثشان

 :بیاندازد خودش گردن



 این میاد دلت خدایی خان باقر .گوریه به گور یحیی اون تقصیر همش -

 قول رم می من .اخه بره داره رو کجا بیرون بندازی خونش از رو دختر

 .کنم درست دردسر ساغرم واسه اینجا نیام دیگه دم می

 از باقر اقا اما شوند می پخش صورتش روی حاال ساغر های اشک

 .آید نمی کوتاه حرفش

 بزنه زنگ یکی روز هر ندارم تحمل دیگه منم .نیست که اولتون بار -

 مجرد دختر به خونه دیگه من .چیه دونین می اصال .کنه شکایت ازتون

 .کنی تخلیه رو اینجا داری فقط روز دو .تمام .دم نمی کرایه تنها و

 اشک و بغض با .ست جدی اش صاحبخانه فهمد می تازه انگار ساغر

 :کند می التماس

 بهم یکم اخه؟ کنم اجاره رو کجا کم پول این با من خدا تورو باقر اقا -

 بده مهلت

 به را ساغر و روم می جلو که بیفتد پایش و دست به است نزدیک

 .کشم می کناری

 خب؟ نکن گریه .باش اروم جان ساغر -



 :کنم می نگاه باقر اقا به اخم با و

 کنیم می تخلیه باشه -

 :گیرد می محکم را هایم دست من حرف از متعجب و باز دهانی با ساغر

  برم؟ کجا من ارغوان گی می چی -

 .کنم ارامش کنم می سعی

 نباشه سرت منتی که جایی یه -

 تا کند می آماده ساغر برای قند اب لیوان یک سوزی و رود می باقر اقا

 .برگرداند را اش رفته دست از فشار

 بخور اینو یکم بیا -

 محتویاتش از کمی و کند می نزدیک اش خشکیده های لب به را لیوان

 .نوشد می را

 کوتاه مجبورم خب اما سازم نمی باهاش .حوریه پیش گردم برمی من -

 .بیام

 .کند پاک را هایش اشک تا کشد می چشمانش زیر دستی ساغر 

  ساغر؟ ری می کجا تو -



 :دهم می خودم را سوزی جواب

 خودم ی خونه برمش می -

 :زند می زل من به باور نا ساغر

 داری؟ خونه خودت تو مگه -

 .شود کم اش ناراحتی تا زنم می لبخندی

 مشکلی برات اگه .بشی همخونه دیگه نفر دو با مجبوری فقط اره -

 نیست

 .اوست از اجازه کسب منتظر انگار اندازد می سوزی به نگاهی

 :اندازد می باال ابرویی خنده با سوزی

 بهتر این از چی -

 :کند می نگاهم دوباره ساغر

 ان؟ کی هام همخونه -

 حدیث و هما مامان -

*** 



 چند زنگ، زدن از قبل .شود می پیاده حوریه ی خانه در جلوی سوزی

 کولر ی درجه من .زند می است نشسته ساغر که سمتی ی شیشه به تقه

 :دهد می پایین را شیشه ساغر و کنم می کم را

 چیه؟ -

 :چرخد می ساغر سمت من روی از خنده با سوزی نگاه

 میده، کار بهت .رفیقت شده مجری خانم یه .حالت به خوش گم می -

 بدون قدرشو خالصه .ده می خونه

 :نشیند می محوی لبخند ساغر لب ی گوشه

 سرش به سر کم .حوریه به نگیره پرت باز باش مواظب تو .چشم -

 منم واسه دیگه چون .بیرون خونه از کنه پرتت نشه شاکی اونم .بذار

 سقفش زیر ببرم رو تو نمونده زندگی خونه

 ی نشانه به و گیرد می فاصله ماشین از ای غره چشم با سوزی

 .افتم می راه دوباره و زنم می بوقی .برد می باال را دستش خداحافظی

 برسیم خانه به تا و است هشت نزدیک افتد، می ماشین ساعت به نگاهم

  .شود می تاریک کامال هوا حتما



 فریبا با هم که ببرم خودمان ی خانه به را ساغر امشب ام گرفته تصمیم

 با کار از بعد فردا تا بخوابد پیشم را شب هم بزند حرف کار به راجع

 تنهایی به بعدش شد قرار البته .برویم خودم ای اجاره آپارتمان به هم

 .اید نمی خوشش رفتن منت بار زیر از .کند جمع را وسایلش و برگردد

 مخالفت کلی کند زندگی حدیث و هما مامان همراه دادم پیشنهاد وقتی

 دست کرد می ترغیبش هم سوزی و داشت ادامه من اصرارهای .کرد

 به را مبلغی ماه هر که پذیرفت شرط این به اخر در .نزد ام سینه به رد

 با .آید می خوشم دختر این نفس عزت از .بدهد من به کرایه عنوان

 بیرون آب از را گلیمش است بلد خوب اما ندارد زیادی سن اینکه

 .بکشد

 می .گفتم را ساغر آمدن جریان و گرفتم تماس فریبا با حرکت از قبل

 خارق انگشتان با که ست هنرمندی دختر دیدن منتظر هم او که دانم

  .دهد می انجام زیبایی های طراحی اش العاده

 وجد به دوختشان طرح و دیدن از کلی بود دیده را مانتوها وقتی فریبا

 امکان گفت می .ببرم پیشش را ساغر حتما کرد سفارش و بود آمده



 طرحشان که دوختی خوش مانتوهای همچین خرید از دوستانش ندارد

  .نکنند استقبال شود نمی پیدا بازار در

 چنین کند می فکر این به اوقات گاهی .دارد خوبی نگار دور فریبا

 ساغر وجود با حاال مطمئنم .کند برپا هم دبی شهر در را لباسی شوهای

 انجا تا را هایی طرح چنین و کرد خواهد پافشاری تصمیمش این روی

 .برد خواهد هم

 جون ارغوان -

 .شکند می ساغر خود را سکوت باالخره

 :پیچم می اصلی خیابان به و زنم می را راست راهنمای

 جانم؟ -

 بپرسم سوالی یه میشه -

 لبخندی .است رفته کلنجار خودش با خیلی فهمم می گفتارش لحن از

 که ست باری اولین .کند بیشتری صمیمیت احساس تا زنم می رویش به

  .دارم نزدیکی حس اینطوری کسی با

 عزیزم بپرس -



 :گوید می مکث با

 داری؟ مامان تا دو...تو -

 همچین انتظار .کنم می عوض را دنده و اندازم می سمتش نگاهی نیم

 ابروهایش دیدم گفتم هما مامان مورد در وقتی چون .داشتم را سوالی

 .شد مشکوک نگاهش و رفتند باال حیرت از را

 اره -

 :کند می تعجب بیشتر

 ممکنه؟ چطور -

 مفصله جریانش خب...خب -

 مورد در اش کنجکاوی انگار .شود می رو خنده ساغر همان دوباره

 .برد می یاد از را شدنش خانه بی جریان من، زندگی

 کنی؟ می تعریفش برام -

 را چشمانش برق که ای خنده .افتد می لبش روی ی خنده به نگاهم

 .کند می زیاد

 :کشد می آه من، جواب از قبل



 تا دو تو بینم می که حاال .کردن فوت مادرم و پدر من دونی می خب -

 شد حسودیم بهت داری دوتا

 :کند می آویزان را هایش لب و

 که نشدی ناراحت -

 :اندازم می باال را ابروهایم

 چی؟ از -

 :دهد می جواب صادقانه

 شده حسودیم بهت گفتم اینکه از -

 :گیرد می ام خنده

 بابا نه -

 :شود می محو لبانم از خنده سرعت به و

 نداره حسودی بودن من جای کن باور اما -

 :چرخم می ساغر به رو کامل ایستم که قرمز چراغ پشت

 چیزی؟ یه راستی -



 :گوید می فوری

 چی؟ -

 نگیا مامانم مورد در چیزی فریبا جلوی وقت یه -

 :کند می گرد را چشمانش

 دونه نمی مگه -

 :کشم می لبم دور زبان

 نه -

 .ماند می باز تعجب از دهانش

 مفصله ش قضیه -

 :زند می چشمک و خندد می دوباره

 مهربونتره؟ کدومشون -

 :گردد برمی هایم لب به لبخند سوالش از

 هما مامان معلومه خب -

 .باشد شدنش سبز به حواسم تا زنم می زل چراغ به جانب به حق و



 می حرکتم و چراغ شدن سبز محض به .پرسد نمی سوالی دیگر ساغر

 :پرسم

 شدن؟ فوت کی مادرت و پدر -

 میشه سالی سه دو...نیست وقت خیلی -

 :کنم می زمزمه

 کنه رحمتشون خدا متاسفم -

 :فرستد می بیرون اه با را نفسش

 ممنون -

 :کنم می احساس رخم نیم روی را نگاهش سنگینی و چرخد می

 شدی؟ بزرگ فریبا پیش تو -

 ماشین از یکی پشت .رسیم می سنگینی نسبتا ترافیک به بعدی خیابان

 :دهم می جواب و ایستم می ها

 آره -

 نکرد؟ بزرگت خودش مامانت چرا -



 هما مامان قول به شاید .شود قانع فعال که بدهم جوابی چه دانم نمی

 .باش راحت عمر یک و بگو راست

  روحی نظر از .بود مریض -

 :شود می دلسوزانه نگاهش

 خوبه؟ االن -

 روم می جلوتر کمی و شود می باز ترافیک و دهم می تکان تایید سر

 درگیره ش کلیه با االن ولی .خوبه -

 :شود می جمع صورتش

 واقعا؟ -

 داره عمل دیگه روز دو اره -

 می که نگاهش .نشیند می است فرمان دور که دستم روی ساغر دست

 :زند می لبخند کنم

 تا ازش کنم می مراقبت بشم ش همخونه قراره که حاال نباش نگران -

  .بشه خوب زود



 نمی چشم با که است نهفته مهربانی دریا یک حتما دختر این دل در

 تمام در محبتش بنشینی پیشش لحظه چند اگر ولی .دید را آن شود

  .شود می سرازیر وجودت

 ها ان است راحت خیالم شود عمل اگر مادرم .هست حدیث...هست او

 و .نگذاشت تنهایمان دوست مثل که حدیث .دارد خودش کنار در را

 .نداشتم هرگز من که خواهری .خواهرهاست شبیه بیشتر او...ساغر

 .باشم داشته که نخواستم خودم

 ساغر همراه و گذارم می پارکینگ در اتومبیل رسیم، می که خانه به

 گفت فریبا .است شیفت امیر دانم می .رویم می ساختمان ورودی سمت

 .کند می کم ساغر بودن معذب از همین و گردد برنمی خانه به را  شب

 بزرگی حیاط چه .دارین قشنگی ی خونه چه جون ارغوان گم می -

 .چرخاند می حیاط کل در را اش زده دو دو چشمان و

 :زنم می رویش به گرمی لبخند تعریفش از

 نداره قابلتو -

 :مالد می هم به شیطنت با را دستانش



 من؟ به دیش می واقعا -

 :گوید می دوباره و خندیم می او شوخی از هردو

 می اشنا خیلی اخه .نکردن بازی سریال و فیلم خونتون این تو گم می -

 زنه

 :خندم می ارام

 ندادیم فیلمبرداری برای نه -

 هایش قدم و کند می هول ساغر .اید می استقبالمان به در جلوی فریبا

 :شود می کند

 داغون و درب ی قیافه همین با کاری اول شد بد خیلی بابا ای -

 .کند می سالم و آید می خودش به زود افتد می او به که فریبا نگاه

 به را جوابش من سمت نگاهی نیم با و شود می اش خیره مکث با فریبا

  .دهد می گرمی لحن با

 عزیزم اومدی خوش -

 برخورد تر راحت کمی ساغر شود می باعث او، با فریبا صمیمی برخورد

 .کند



 دارین لطف خیلی ممنونم -

 :رود می لبش ی گوشه فریبا دست

 نده بد خدا -

 :زند می کوتاهی لبخند فریبا ی توجه از ساغر

 درمیان اب از ناتو گاهی که هاشن بنده این .ده نمی بد که خدا -

 در سر چیزی ساغر های حرف از فهمم می .روند می باال فریبا ابروهای

 :افتد می راه اشپزخانه سمت و کند می تعارفش .است نیاورده

 کنم آماده رو شام میز رم می من -

 لباس تا رویم می ها پله راه سمت ساغر با اول و دهم می تکان سری

 .کند می حرکت من از جلوتر ساغر .کنیم عوض اتاق در را هایمان

 طرف به ناگهان را سرش کشداری مکث با ایستد می که پله اولین روی

 .چرخاند می است روشن که تلویزیونی و سالن

 شد؟ چی -

 .خورد می سر ام ایستاده سرش پشت که من روی ارامی به نگاهش

 ...هیچی هان؟ -



 .گذارد می صورتش روی دست و

 جون؟ ارغوان کجاست دستشوییتون -

 کنم می ها پله باالی به اشاره سر با

 چپی سمت اتاق انتهای باال رفتی -

 از بعد .رود می باال را ها پله زودتر کمی خودش و کند می تشکر

 کار مورد در فریبا غذاخوردن حین در و خوریم می شام لباس تعویض

 :زند می حرف او با

 کنی؟ می طراحی وقته چند -

 :گوید می و دهد می قورت را اش لقمه ساغر

 که رو اضافی های پارچه داشتم عالقه بچگی همون از .وقته خیلی -

 .بدوزم چیزی یه باهاشون و کنم جمع دور بریزه خواست می مادرم

 دیگه؟ گفته بهت من کار مورد در ارغوان ببینم...جالب چه -

 .کنم می آماده واستون زود من بدین تحویل رو ها پارچه شما بله، -

  .ریزد می خودش برای اب لیوانی و

 باشین جون ارغوان مامان نمیاد بهتون اصال خودمونیم ولی -



 :پرسد می متعجب فریبا که کند می گیر گلویم در غذا

 چطور؟ -

 :زند می برایش چشمکی ساغر

 هم با خواهرین کردم فکر اول من .موندین خوب خیلی ماشاهلل -

 ذوق اما .جوم می تری راحت خیال با را لقمه و بندم می را چشمانم

 .ماند نمی چشمم از دور ساغر حرف از فریبا

 هم و من هم گذراندیم سر از که اتفاقاتی و دردسر پر روز خستگی

 برایش را مهمان اتاق خواهم می .کند می خواب اسیر زود را ساغر

 به هم را این و .بخوابد من اتاق در دارد دوست گوید می اما کنم آماده

 :کند می اضافه اش جمله

 جون ارغوان ها نیستم مزاحم اگه -

 می ان روی را خودش او و کنم می پهن تختم پایین را تشکش و لحاف

 حاال دانم می .کنم می تنظیم صبح شش روی را ام گوشی ساعت .اندازد

 .زد نخواهد زنگ ها صبح همیشه مثل است قهر من با هیراد که

 جون ارغوان بخیر شب -



 از زودتر ساغر .بندد می را چشمانش و کشد می ای خمیازه ش دنباله

 با .زنم می زل اتاقم سقف به کشیده دراز همانطور .برد می خوابش من

 روزم اتفاق ترین قشنگ دامون با ام آشتی امروز های تلخی ی همه

 کمی بار این .بینمش می دوباره که فردایی به و کنم می فکر او به .بود

 وقت هیچ .کنم نمی ناراحتش وقت هیچ دیگر .گذشته از تر مهربان

 هایم پلک ساغر ریز های ناله از اما بخوابم تا بندم می را چشمانم

 نور وجود با که صورتش به و نشینم می تختم روی .شود می باز دوباره

 افتاده خواب در اش آشفته ی چهره روی به پرده پشت از که مهتابی

  .شوم می خیره است

 می خم تخت باالی از ترسیده .شود می قبل از بیشتر کمی هایش ناله

 :دهم می تکان را اش شانه و شوم

  ساغر...ساغر -

 از زده وحشت و خورد می تکانی .زنم می صدایش که بلندتر کمی

 .پرد می خواب

 :شوم می نگران

 خوبی؟ -



 پیشانی روی دست و کند می فوت را نفسش شناسد می که را موقعیتش

 .گذارد می اش

 نمی خوابشو بود وقت خیلی .سراغم اومد کابوسش دوباره...اوف -

 دیدما

 چی؟ خواب -

 :آید می باال صورتم روی رمقش بی چشمان

 خون خواب -

 به و خورد می چین چشمانم زیر .رود می پایین و باال دلم میان چیزی

 حرکت قبل لحظاتی که کنم می نگاهم ای پریده رو و رنگ دخترک

 و شتاب با هایش نفس .بود کرده رها کابوسش بند از را او من، دست

 .لرزند می اش ترسیده های مردمک و است تند

 خون؟ -

 نگاه دوباره و شود می جدا کرده غرق آن در را خودش که وهمی از

 .میشود خیره من به اش زده تب

 افتاده واسم بچگی که بدیه اتفاق بخاطر .اره -



 ام عقیده همان روی .دهم نمی بیشتر جواب و سوال ی اجازه خودم به

 .زند می حرف اش گذشته از خودش بخواهند اگر ساغر که هستم

  بیارم؟ برات خوری می آب -

 و شوم می بلند تخت روی از من و دهد می تکان تایید به سری تنها  

 بد خود بی فریبا خواهد نمی دلم .روم می پایین ها پله از صدا و سر بی

 ساغر .گردم برمی اتاق به دوباره و دارم برمی اب لیوانی .شود خواب

 از اصال انگار .است رفته فرو عمیقی خواب به و کشیده دراز جایش سر

 پایین و باال منظم و ارام حاال هایش نفس .بود نشده بیدار کابوسی هیچ

  .روند می

 خواب .کشم می دراز جایم سر و گذارم می عسلی روی را آب لیوان

 روشن را اش صفحه و دارم برمی را ام گوشی .است پریده سرم از کامال

 دامون و خودم ی نفره دو عکس روی و شوم می گالری داخل .کنم می

 بر گذشته از مانده جا حس .خندد می ما هردوی های لب .کنم می زوم

 می بازی شیطنت ها وقت همان شبیه شود، می تر جوان قلبم .گردد می

 می چهارساله و بیست ارغوان شبیه .زند می باال بشکن و کند

 کودک آید می که عشق سالگی، هجده مثل .تر جوان کمی شاید...شوم



 کنی باز را فرت موهای حاال همین داری دوست .شود می زنده درونت

 که هایی کوچه توی صورتی های کفش با .بریزی هایت شانه زیر تا و

 موهایت نباشد مهم برایت و بدوی است پیچیده شب ی محبوبه عطر

 و باران زیر بروی داری دوست .خورد می تاب و پیچ گردنت دور

 می نفس نفس وقتی بعد .کنی بازی لی لی باشی خیال بی اما شوی خیس

 .باشی قهوه داغ فنجان یک منتظر و بایستی مجنون بید درخت زیر زنی

 .کنی فکر خودت به فقط و ببندی چشم .است خوب همینش عشق

 .داری دوست دیگری جور را خودت باشد که عشق

*** 

 شیرین رویای .شوم می بیدار خواب از موبایلم ساعت زنگ صدای با

 صبح ی اولیه ساعت همین تا پوستی زیر خوب حس آن و دیشب

 می هایم دست به قوسی و کش و نشینم می تخت روی .است من همراه

 می تعجب .بینم نمی جایش سر را ساغر چرخانم می که را سرم .دهم

 ی لبه روی را هایم دست کف .ست سحرخیزی دختر خیلی بنظر .کنم

 خنده صدای کنم می باز که را اتاق در .روم می پایین و گذارم می تخت

 گوید می حتما باشد جلویم کسی اگر .شنوم می را ساغر و فریبا ی



 ی خنده و صبح اول .است آمده در بزرگ شاخ دو سرت روی ارغوان

 فریبا؟

 شود همنشین ساغر مثل جوشی و جنب پر دختر با اگر دانم می هرچند

 احساس از بلندش های خنده اما نیاید لبش به لبخند است محال

 .دهد می خبر ساغر و او بین هنگام زود صمیمیت

 گوشم به آشپزخانه از صدایشان .ایستم می ها نرده کنار و ها پله باالی

 به صبحشان اول ی خنده ولی شنوم نمی واضح جا ان از .رسد می

 .آورد می لبم به لبخند و کند می اضافه ام دیده که رویایی خوشحالی

 برمی را حوله .بزنم صورتم و دست به ابی تا روم می دستشویی به اول

 طبقه به و دارم می نگه دستم توی را آن .کشم می صورتم روی و دارم

  .روم می اول ی

 کله ظرف به نگاهم همزمان و کنم می سالم که است من به ساغر پشت

 .افتد می میز روی ی پاچه

 بخور پاچه کله بیا ارغوان سالم -

  .کند می باز را صبحم اول اشتهای پاچه کله بوی

 خریده پاچه کله واسمون صبح سر رفته -



 متعجبم نگاه ساغر نمکین ی خنده .است ساغر به فریبا مستقیم منظور

 .کشد می خودش سمت را

 خریدی؟ رفتی تو -

 :زند می چشمک

 میشه عوض جام کال .نبرد خوابم دیگه شدم بیدار پنج ساعت اره -

 ام همینطوری

 فاصله به من تا رفته یادش انگار .نشیند می لبم روی لبخندی حرفش از

 .بود دیده خواب پادشاه هفت برگردم اب لیوان یک آوردن ی

 کردم می تشریح مامانت واسه رو بیچاره گوسفند مغز و چشم داشتم -

 :کنم می اخم و شود می جمع صورتم

 دیگه نکن بد صبح اول حالمو اه -

 :کشم می عقب را ساغر کناری صندلی و

 نمکی با چقدر تو .جان ساغر بودم نخندیده اینجوری بود وقت خیلی -

 دختر اخه

 :چرخاند می دهانش توی را لقمه



 جون فریبا کنم می خواهش -

  .است شده خودمانی هم زود چه .پرند می باال ابروهایم

 :دارم برمی را سنگک داغ نان از برشی و نشینم می صندلی روی

 بلدی؟ رو اینورا مگه تو -

 :گوید می او جای فریبا و گذارد می دهان به را اش لقمه

 رفته پرسون پرسون -

 .دهد می قورت را اش لقمه ساغر

 .نه یا دارین دوست شمام دونستم نمی .بودم کرده هوس -

 :کنم می عوض را بحث

 کار؟ میای من با امروز -

 ...راستش -

 می را اش دنباله فریبا اما ماند می باز سوالم به جواب برای ساغر دهان

 :گیرد

 پارچه خرید بیاد من با قراره امروز -



 می صاف را گلویم .معنی پر و کوتاه .افتد می هم به ساغر و من نگاه

 .کنم می تیلیت ظرفم داخل را نان و کنم

 .زنم می زنگ بهت کار از بعد من پس -

 برین؟ خواین می جایی -

  .کند می نگاهمان کنجکاو فریبا

 ...خب -

 :رود می حرفم بین ساغر

 بیاد همرام میخواد جون ارغوان بگردم خونه دنبال قراره من -

 :دهم می فریبا تحویل تصنعی لبخندی

 همین اره -

 شده جمع ذهنش در سوال کلی فهمم می اما زند نمی حرفی دیگر فریبا

 می زندگی تنها یا ندارد؟ بزرگتر خودش ساغر مگر اینکه اولیش .است

 خیلی اما گیرد می را مسائل این زود .ست باهوشی زن فریبا .کند

 ساغر با آمدنش کنار دارد اهمیت که چیزی تنها .کند نمی کنکاش

 .است



 کنار و حیاط تا ساغر .بروم کار سر که شوم می حاضر صبحانه از بعد

 .آید می همراهم ماشین

 .شود جمع حواسش کنم می تاکید اما دارم اطمینان او به اینکه با

 ببرمت خوام می کجا نپره دهنت از باش مواظب ساغر -

 راحت خیالت نه -

 :کنم می باز را اتومبیل در

 .زنم می زنگ بهت -

 ...فقط باشه -

 :دهد می ادامه کنم می که نگاهش

 کنم جمع وسایلمو رم می صبح فردا احتماال -

 زیاده؟ وسایلت -

 رو ها گنده اسباب .بردارم حتما باید مو خیاطی چرخ فقط .خیلی نه -

 دیگه همشونم نمیاد کارم به دیگه که فعال چون .کردم ردشون شاید

 داغونن و درب

 :دهم می تکان را سرم تایید ی نشانه به



 دم می خبر و زنم می زنگ حدیث به قبلش منم -

 :زند می صدایم که شوم ماشین سوار گردم برمی

 ارغوان -

 :زند می رویم به لبخندی که سمتش چرخانم می سر

 داد قرار من راه سر خدا که ای فرشته یه تو .ممنون چی همه بابت -

 که فرمان پشت .بگویم که ندارم چیزی .زنم می لبخند فقط جوابش در

 ...فرشته :کنم می تکرار لب زیر نشینم می

 .زنم می را در ریموت و

 را دامون اول تا چرخانم می را نگاهم رسم می که ضبط استودیوی به

 می غر خودم با و دهم می جلو را هایم لب .است نیامده هنوز .ببینم

 عمدا و است صحنه سازی اماده مشغول فاصله با کمی هیراد .زنم

 افتم می راه که گریم اتاق سمت .زند می من ندیدن به را خودش

 صبح اول هم آن کیومرث ی شماره دیدن با .خورد می زنگ ام گوشی

 .دهد نمی خوبی گواه دلم



 می جواب را گوشی همزمان .کنم می کج خروجی در طرف به را راهم 

 :اورم می پایین را صدایم تن و دهم

 حیاط تو برم کن صبر -

 .است آمدن حال در مقابل از نازلی .گذرم می ورودی باریک راهروی از

 .زند می لبخند دیدنم با

 سالم -

 چطوری؟ سالم -

 کجا؟ خوبم -

 :دهم می نشانش را گوشی

 االن میام دارم تلفن -

 جواب و کنم می فوت را نفسم .رود می داخل به و دهد می تکان سر

 :دهم می را کیومرث

 شده؟ چی -

 شده منتفی کلیه ی قضیه بگم زدم زنگ -

 .شود می حبس سینه در نفسم



 رفتی؟ الو؟ -

 :شود می تند قلبم ضربان

 چی؟ برای منتفی -

 بده کلیه تونه نمی .داره ایدز طرف اومده عمل به کاشف -

 بدن در کلیه ان اگر وای .کلیه...ایدز...رود می سیاهی چشمانم دور

 .رفت می من مادر

 چی؟ یعنی...یعنی -

 هیچی دیگه یعنی -

 :رود می باال صدایم تن

 .دادم پول بهت همه اون من -

 بگیر پولتو بیا خب بابا ای -

 :کنم می جمع هم روی حرص با را هایم لب

 معطل منو همه این دونستی نمی داره؟ ایدز یارو اون دونستی نمی تو -

 کردی؟ خودت



 :شود می طلبکار هم کیومرث لحن

 .ابجی کن ولمون .رو ادما کنم می چک من مگه بابا ای -

 از ترسم می .گذارم می دیوار روی را دستم یک و کشم می پوف کالفه

 .نیاوردند را بدنم تاب زانوهایم شوک همه این شنیدن

 میشه؟ چی گرفتم من که پولی تکلیف -

 .شود می ساکت یکدفعه

 الو؟ -

 :گوید می و کند می نچ

 بهش شصت رو همایون پول باید اما دم می بهت رو تو تومن سی من -

 .برگردونی

 :زنم می پوزخند

 بدهکار میلیون سی هم الکی الکی .هیچی یعنی .نگرفتم کلیه که من -

 .شدم

 بودم نکرده زورت که من -

 .ندارم صدایم بلندی روی کنترلی دیگر و شوم می عصبانی



 کنم نزول پول برم گفتی تو اما -

 دیگر کنم می احساس .شود می قطع تماسم .دهد نمی جواب کیومرث

 هینی .بینم می رویم روبه را هیراد چرخم می عقب به ناامید .ام بریده

 .روم می عقب به قدم یک ترس از و گویم می

 :آید می باال کفرم

 ترسوندی منو -

 .زند نمی حرفی

 اینجایی؟ کی از تو...تو -

 .خورد می چین چشمانش زیر

 :پرسد می سوالم جواب جای به

 کردی؟ نزول پول -

 .بازم نمی را خودم اما شوم می پاچه دست

 گی؟ می مزخرف چرا چیه؟ نزول -

 :رود می باال لبش ی گوشه



 شنیدم؟ اشتباه من یعنی -

 :کنم می اخم سرعت به

 کشی می سرک من کارای تو خیلی تو -

 :کند می پر را لبش ی گوشه لبخندی اهمیت بی

 باال ره می داره آمارت -

 .گیرم نمی را منظورش

 چی؟ آمار -

 :گوید می صراحت با

 کاریات پنهان -

 :دهم می تکان هوا در را دستم

 بابا برو -

 :ایستد می جلویم اما شوم رد کنارش از خواهم می

 خبر امیر اقا و عمه .ارغوان ت سرانه خود کارهای این از بردار دست -

  دارن؟



 :زند می نیشخند و

 ی کلیه عمل واسه چی؟ که گیری می نزول پول ...نه معلومه خب -

 می کجا از تو میلیونی بدهی کنی؟ می چیکار خودت بعدش مادرت؟

 نمی فکر چرا خری؟ می کلیه ها دالل از رسه می جایی به کارت دی؟

 رو راستش امیر و فریبا به چرا کنی؟ نمی مشورت چرا ارغوان؟ کنی

  خودت زندگی به زنی می گند همش چرا...چرا گی؟ نمی

 اعتراف خودم پیش .کند می سالحم خلع قاطعش لحنش و جدی نگاه

 .بدهم او به تا ندارم جوابی کنم می

 .برد می فرو موهایش میان را دستش ی پنجه و گیرد می نفسی

 گفتی؟ بهشون دارن؟ خبر که یارو این جریان از -

 گونه این را دامون ندارم خوش خیلی .فهمم می یارو از را منظورش

 .شود تمام ضررم به تواند می شکنم دندان جواب اما کند می خطاب

 دونن نمی پس -

  .کند را برداشت همین تواند می سکوتم از

 عجولی؟ اینقدر چرا تو -



 :گویم می خودم اما زند می پوزخند سوالم با

 .دن می انتخاب ازادی من به اونا راحت خیالت .اونایی سرزنش منتظر -

 .کنن نمی کاری به وادار زور به منو

 :شود می تر رنگ پر پوزخندش

 می اجازه حتما .بگو فداکارتو مادر جریان پس باشه انتخاب؟ ازادی -

 هم امیر مردونگی رگ شاید .ببینیش بری بخوای کاری پنهان بدون دن

 روی .همینطور هم رو تو بدهی .داد خودش عملشو ی هزینه و کرد گل

 و فهمید نامزدیمونم خوردن برهم دلیل .بست چشم نزولتم پول گرفتن

 ارغوان خرابه سرت پشت هایی پل چه اوه اوه .اومد کنار باهاش

 :کنم می نگاهش تیز

 هیراد نکن تهدید منو -

 :برد می باال بار تسلیم را هایش دست و خندد می

 .کردم می سکوت حاال تا خواستم می اگه کنی می فکر .نبود تهدید -

 :برم می باال را لبم ی گوشه

 بشم مالمت بخاطرش من که نیست چیزی اینا -



 :اندازد می باال ابرو معناداری نگاه با بعد و کند می مکث سکوت در کمی

 واقعا؟ -

 :کنم می تایید قاطعانه

 نیستم پشیمون کارم بابت من آره -

 باشه -

 :چرخد می سرم پشت به کامل نگاهش و

 خب؟ بگو اونم به -

 .ریزد می فرو درونم چیزی

 .زند نمی منظم دیگر قلبم .بینم می را دامون و چرخم می عقب به

 رفیق رسیدی موقع خوش -

  .ایستد می کنارم و آید می جلوتر قدم چند اش پرانی مزه با هیراد

 بشنوی؟ هم تو خوای می .کنه می تعریف چیزایی یه داره ارغوان -

  .رسد می دامون ی رفته هم تو نگاه به و لغزند می چشمانم



 می انگار .روند می داخل به هیراد اشاره با و رسند می راه از همکارانش

 کنجکاوی از پر نگاهشان اما .ست خصوصی صحبتمان موضوع فهمند

 .ماست ی رابطه بین

 را سرش و کند می فرو شلوارش جیب داخل را هایش دست هیراد

 .گیرد می باال کمی

  ارغوان؟ گی نمی خب -

 :دوزد می چشم دامون به و

 منتظره -

 :دارد برمی سمتم چند و خورد می تکانی دامون

 ارغوان؟ شده چی باز - 

 نمی هم را نبضم ضربان صدای دیگر .کنم می جمع داخل از را هایم لب

 و بگیرم قرار تنگنا در عمد از خواهد می هیراد .آورم می کم هوا .شنوم

 بود گفته .دزدم می دامون از را چشمانم .شود باز اعتراف به دهانم

 .افتم می لبم جان به هایم دندان با نکنم؟ پنهان او از را چیزی دیگر

 .بفهمد ای تازه چیز است قرار و گذرد نمی روز دو هنوز



 شکار را صیدش موقعی خوب انگار که کند می نگاهم جوری هیراد

 .دارد را تفریح زنگ حکم برایش دادنم عذاب انگار .است کرده

 

 به اما ام ایستاده هیراد و دامون بین .کنم تمام را سکوتم خواهم نمی

 .کنم نمی نگاه جفتشان

 هیچ خودم نظر از و بودم کرده نزول مادرم نجات بخاطر را پول من

 و رود می دهانم توی خون شوری .نیست اشتباه تصمیمم این جای

  .دارم برمی جویدن از دست

 رود می دامون سمت حواسم سرعت همان به و شنوم می را هیراد پوف

 :رود می ساختمان سمت حوصله بی که

 برنامه ضبط وقت االن .نشه گفته کار محیط تو خصوصی حرفای بهتره -

 کارگردان اقای ست

  .شود می داخل ما از جلوتر هیراد به توجه بی و

 می نگاه هیراد به تر آسوده خیالی با کمی و آید می باال آرامی به نفسم

  .است گرفته جای تلخی نیشخند را هایش لب روی بینم می .کنم

 



 ان از زیادی خون شوم مطمئن خواهم می کشم، می لبم روی را انگشتم

 .است نزده بیرون

 اوردی شانس فعال -

 .گیرد می را دستم مچ اما شوم می رد کنارش از ی غره چشم با

 :دوزم می او به را نگاهم و چرخانم می کاسه در چشمانم

 ملخک بری در تونی نمی همیشه -

 :کشم می بیرون را دستم مچ حرص با

 باشه خودت زندگی تو سرت بهتره -

 :اندازد می باال را هایش شانه

 اولین برای .ارغوان شده جالب برام کشفت ها تازگی اما ...خوام می -

 شناسمت نمی اصال کنم می حس بار

 :زنم می جوابش در حرصی پر لبخند

 .دارم دوست رو بودن مرموز .همینطوره که خوشحالم -

 :زند می پوزخند



 بمونه همینطوری که نباش امیدوار زیاد -

 .ندارم او با بحث و ماندن به ای عالقه دیگر

 .شم گریم برم باید من -

 .شوم می ساختمان وارد تند تقریبا هایی قدم با و او به کنم می پشت و

 

 .روم می ها دوربین کردن آماده مشغول همکارش کنار را دامون

 .گیرد می باال را سرش دیدنم محض به هم او و کنم می تند پا سمتش

 :گویم می همکارش حضور به توجه بی

 بزنیم حرف باید کار از بعد دامون -

 :گوید می من به رو و کند می سیامک همکارش به نگاهی نیم

 باشه -

 :پرسد می که زنم می لبخندی

  شد؟ چی ساغر -

 کرده بیرونش صاحبخونه -



 :کند می اخم

 چرا؟ -

 کمی حرفم کند می احساس که هم او .شوم می نزدیکتر دامون به کمی

 استودیو از ای گوشه هم با و گیرد می فاصله سیامک از ست خصوصی

 :رویم می

 اینجا بیاد کار از بعد قراره .مامانم ی خونه ببرمش خوام می -

 چرا؟ اونجا -

 یه اونم .قیمتا این با کرد پیدا خونه االن میشه مگه بره؟ کجا خب -

 تنها و جوون دختر

 :نشاند می لب به لبخندی دامون

 داری هواشو که خوبه -

 .شوم می استودیو به هیراد آمدن ی متوجه

 ارغوان؟ بپیچه پات و پر به همش قراره این -

 نزول .کند می سنگینی دلم روی نگفته کلی اینکه با زنم نمی حرفی

 ی مانده ته دامون به گفتنش فکر .ریخت بهم را هیراد همه آن گرفتنم



 باز شاید .دارد را خودش سرزنش مدل دامون حتما .گیرد می را نیرویم

  .بزند حرف من با نخواهد ها مدت تا دیگر و شود دلخور هم

  .گم می بهت کار بعد .مادرم عمل به میشه مربوط قضیه -

 :کند می من به رو و گیرد می هیراد از نگاه اخم با دامون

  مادرت؟ ی خونه ری نمی ساغر با کار از بعد مگه -

 خب...خب -

 :کند می تر آسان را کارم خودش

 .زنیم می حرف فردا -

  .بگیرم را پولم و بروم کیومرث سراغ باید صبح فردا .مانم می بالتکلیف

 ارغوان -

 .آیم می بیرون خیال و فکر از

 نمونده ضبط تا چیزی شو، اماده برو -

 نشینم می که میز پشت .روم می نازلی سراغ و دهم می تکان سری

 .کند می شروع را کارش نازلی



 گیری؟ می رژیم ارغوان -

 :خورم می جا سوالش با

 چطور؟ نه -

 .زند می صورتم روی مخصوص پد با و کند می باز را گریم کرم در

 تازگی رفته اب خیلی صورتت -

 .شوم می دقیق آیینه در خودم به

 ضایعست؟ خیلی -

 می دهانش توی و دارد برمی یکی میز روی دار طعم آدامس ی بسته از

 :اندازد

 مشکلی .افتادن گود چشماتم زیر .باشه حواست گفتم حال هر به -

 .نیستی سابق مثل هیراد با دیگه فهمیدم .هستا حواسم من البته داری؟

 اگر .بندم می هایش گفته روی را هایم گوش من و زند می حرف نازلی

 و ریز به خواهد می و شود می گرم اش چانه ها ساعت باشد او به

 .ببرد پی ام خصوصی مسائل درشت

 



 ضبط کار متن به نگاهی با و کنم می تعویض را لباسم گریم کار از بعد

  .کنیم می شروع را

 یک دستش داخل .شود می پیدایش ساغر کار پایان به مانده ربع یک

 با اش همکاری شروع علتش کنم می حس من که دارد شیرینی جعبه

 .باشد فریبا

 

 نباشیدی خسته و سالم و آید می من سمت اول شود می تمام که ضبط

 این .کند می پرسی احوال هم گروه عوامل با بعد .دهد می تحویلم

 ساعت نیم از کمتر که ها آن از .دارد واقعی جذب نیروی یک دختر

  .کند می خودش مجذوب را همه

 او اما رسد می هیراد به نوبت و کند می تعارف همه به را شیرینی

 :زند می پس را دستش

 خانم خورم نمی من -

 هیراد از را برخورد این انتظار احتماال .روند می باال ساغر ابروهای

 .کند می برخورد سرد هم اول همان از چون .ندارد

 داشتن؟ ایرادی مانتوها نپسندیدین؟ منو کار نکنه کارگردان اقای چرا -



 جور را رفتارش ساغر شود می متوجه تازه انگار و کند می مکث هیراد

 .است کرده برداشت دیگری

 بوده عالی کارتون م خیلی ...اصال نه -

 را ها ای خامه نان از یکی و برد می شیرینی ی جعبه داخل دست و

 .دارد برمی

 ممنون -

 :زند می لبخند ساغر

 راستی...جان نوش -

 :گوید می ساغر و کند می نگاهش هیراد

 نمیاد بهتون نکنین اخم -

 زخم .اید می سمتم لبخند با ساغر اما کند می نگاهش واج و هاج هیراد

 .است شده تر کمرنگ لبش کنار

 رفت؟ پیش خوب کارا -



 من مهربونیه؟ خانم چقدر فریبات مامان .بود عالی جون ارغوان اره -

 بار اولین انگار نه انگار کردم نمی گی غریبه احساس باهاش اصال که

 بینمش می

 .بود مهربان مانلی برای فقط او مهربانی؟ و فریبا .کنم می تعجب

 :دهد می جواب زود .گیرم می تماس حدیث با

 ارغوان؟ جانم -

 :مطلب اصل سر روم می سریع

 اونجا بیاد مهمون قراره .کن گوش حدیث -

 شش این در وقت هیچ .است کرده تعجب دانم می .کند می سکوت

 .است نگذاشته خانه آن در را پایش کسی من جز سال

 کیه؟ -

 :زنم می لبخند و دوزم می ایستاده مقابلم که ساغر به را نگاهم

 کنه زندگی هما مامان و تو با قراره...دوست یه -

 :خورد می جا هم باز

 چی؟ -



 گم می اونجا میام نمیشه، که تلفن پشت -

 :زنم می ساغر ی شانه روی دست با و کنم می قطع را تماس

 بیام کنم عوض رو لباسم بمون -

 .است خوشحال تصورم حد از بیش

 باشه -

 کیفم برداشتن با .کنم می عوض را هایم لباس و روم می گریم اتاق به

 .زنم می بیرون اتاق از

 دوستانش کمک  با را ها دوربین .گردم می دامون دنبال چشمانم با 

  .افتند می راه در سمت گروه ی بقیه از زودتر و کنند می جمع

 .گیرم می را دستش و روم می ساغر کنار

 بریم -

 برای را دستش خروج از قبل و شود می کشیده دامون سمت هم او نگاه

 :دهم می تکان هیراد

 خداحافظ -

  .دهد می کوتاه لبخندی و سر تکان یک با را جوابش هیراد و



 می .زنم می صدا را دامون خروجی ی دروازه به نرسیده حیاط داخل

 .کند می ما به رو و ایستد

 مامانم ی خونه ریم می داریم ساغر و من -

 :کند می حلقه بازویم دور را دستش ساغر

 ارغوان کردی مدیونم خیلی -

 :دهد می قرار خطاب را او دامون

 بهتره؟ حالت -

 .دارد زخمش جای به اشاره

 :زنم می لبخند ساغر

 جوری چه .خونه بعد کار اول .کرده زدم خجالتم خیلی ارغوان .خوبم -

 کنم جبران واسش باید

 .گردد برمی من سمت لبخند با دامون نگاه

 میشه جبران باشین کنارش -

 کند می گل ساغر شیطنت



 چی؟ شما -

 سوال ی متوجه دهد می نشان ظاهر در .روند می باال دامون ابروهای

 .است نشده ساغر

 من؟ -

 .زند می ای صمیمانه چشمک ساغر

 مونین؟ می کنارش شما -

 می بازیگوش قلبم .دهد می تکان را قلبم من، به دامون ی خیره نگاه

 .تر سال و سن کم کمی شاید...سالگی هجده هوای به گردد برمی .شود

 .دخترانه صورتی دنیای زمان به

 ...من -

 لب به دوخته من چشمان و است منتظر ساغر نگاه .کند می مکث

 .شود می خشک هایش

 ذارم نمی تنهاش هرگز من -

 حس از پر...آرامش از پر رنگی .شود می صورتی هم حاال دنیایم

 .آورد می ذوق و خنده سر را آدم که هایی قلقلک از پر...خوب



 .کند می من به رو و کشد می بلندی هوی ساغر

 ارغوان بگیر تحویل -

 :گوید می خنده با کنم می نگاهش که گرفته گر های گونه با

 مونه می کنارت گفت رویاهات ی شاهزاده -

 هیچ .کنم فکر آن به من که نبود چیزی هرگز این رویا؟ ی شاهزاده

 غافلگیر آمد وقتی .بود اتفاق من برای عشق .نبودم منتظرش وقت

 خودم از شدم پر دامون از .کردم گم را خودم .شدم دستپاچه .شدم

 .خالی

 ارغوان -

 حس .ام شده غافلگیر دوباره انگار .شوم می تاب بی .زند می صدایم

 .دارد خوبی طعم چه عشق دوباره

 به نه یا ..دهد می فرنگی توت ی مزه عشق طعم بنظرم گاهی

 .کرد می درست فریبا مادر خاتون که ست مرباهایی خوشمزگی

 .بودم دیده دخترش از بیشتر را محبتش .بود خوبی خیلی زن خاتون

 مانند را من همیشه .نشد کم من به محبتش از آمد دنیا به مانلی وقتی



 .زد می صدایم کوچولو پرنسس گاهی .داشت دوست اولش ی نوه

 نداشت لقب .بود مانلی برایش همیشه مانلی .فریبا چشم از دور گاهی

 ...من اما

 از .داشتم دوست دیگری جور را بودیم خاتون ی خانه در که روزهایی

 وقتی عطرش و گذاشت می بار اش تبریزی کوفته یا آبگوشت صبح اول

 .کرد می مستم پیچید می اش خانه بزرگ چندان نه حیاط در

 همان توی خاتون .کرد فوت داشت سال شانزده فقط او وقتی فریبا پدر

 حوض حیاطش وسط که ها خانه آن از .کرد می زندگی اش قدیمی خانه

 پای یکبار .بود چیده حوض دور که شمعدانی های گلدان و داشت آبی

 و فریبا من صدای و سر با البته که افتاد آب داخل و خورد لیز مانلی

 .گرفتند آب از را او و رساندند زود را خودشان خاتون

 به چلفتی پا و دست یک و کرد مهمانم سیلی یک تشکر جای فریبا

  .نیستم ام ساله سه خواهر مواظب چرا که بست ریشم

 روی دست آدم که کرد سرزنشش و آمد غره چشم برایش خاتون

 هیچ .نبود بدهکار گوشش فریبا اما .کند نمی بلند ساله هشت دختر

 .نبود وقت



 کند عوض هم را لباسش بعد تا حمام برد را مانلی فریبا، که همین

 سرم روی دستی خاتون .افتادم گریه به چشمش از دور و آمد در اشکم

 ام صدقه قربان و کرد نوازشم .زد بوسه را فریبا سیلی جای و کشید

 بچه مقابل در هایشان نوه از همیشه که ها مادربزرگ شبیه .رفت

 گوید می خاتون اخر .باشند خطاکار اگر حتی .کنند می دفاع هایشان

 .است بادام مغز نوه

 :زند می زنگ گوشم توی هنوز صدایش

 بدم؟ مربا و نون بهت خوای می .نکن گریه قشنگم دختر -

 :گفتم و کشیدم باال را ام بینی

 خوام می هویج مربای آره -

 .اومد خوشم شیرین طعم یه از بار اولین

 کشیده موهایم روی گرمش و مهربان دست دوباره و خندید خاتونم

 .شد

 .بود راه به رشته آشته و پزون سمنو بساط همیشه خاتون ی خانه در



 دانست می خاتون .افتاد می راه دهانم اب آمد می وسط که سمنو پای

 سمنو چقدر ندارد زدن حرف جرات فریبا جلوی که زبانش بی ی نوه

 سمنو برایم شد می تمام ها همسایه کمک با که کارش .است دوست

 .است ارغوان مخصوص گفت می و گذاشت می کنار

 کنار .شدم مند عالقه آن به من که بود شیرینی طعم دومین سمنو

 ابتهاج هوشنگ از شعری من، به خیره او و خوردم و نشستم خاتون

 .کرد زمزمه

 ارغوان

 من ی مانده جدا خون هم ی شاخه

 امروز؟ است رنگ چه تو آسمان

 هوا ست آفتابی

 هنوز؟ ست گرفته یا

 گوشه درین من

 است بیرون دنیا از که

 نیست سرم به آسمانی



 نیست خبرم بهاران از

 بینم می آنچه

 است دیوار

 .خواند می برایم خاتون که بود شعری همین شیرین طعم سومین

 مانلی وقتی .بودم شنیده فریبا دهان از را این .بود ضعیف قلبش خاتون

 می اشک دخترش ی غصه دیدن با .شد تر ضعیف خاتون قلب .شد گم

  .قلبم وسط شد می سوزن دیدنش و مهربانش چشمان توی نشست

 .هرگز را او خوردن غصه اما خواستم می را فریبا ناراحتی من

 دوخته های لب اما .شود پیدایش روز یک مانلی تا ماند راه به چشم

 خاتون پیش را اعترافم اولین خواستم می دلم .نخورد تکان من ی شده

 به گرفتم تصمیم شد سالم پانزده وقتی .بخشید می را من حتما او .بکنم

 دیگر رفت که خاتون .نماند دنیا به عمرش اما بگویم را حقیقت خاتون

 راه به پزون سمنو بساط نه دیگر .ننشست دلم به شیرینی خوراکی هیچ

 دلم .نرفتم خاتون زیبای حیاط تو هرگز دیگر .خاتون مرباهای نه بود

 .تنگ خیلی .شد می تنگ هایش شمعدانی برای



 .شدند تلخ دنیا های طعم تمام خاتون از بعد

  .نکردم تجربه را بنشیند جانم به که طعمی دیگر بعد سالها تا

 .کرد مزه زبانم زیر عشق طعم آمد ام زندگی به دامون وقتی اما

 دارد، درد هم خودت برای گفتنش که چیزهایی ی درباره زدن حرف

 دانی می مخصوصا و داری دوستش که کسی برای هم آن .است سخت

 ها این ی همه با .بریزد بهم هم را او احواالت تواند می چقدر گفتنش

 که است این ش خوبی الاقل .بشنود خودم دهان از دهم می ترجیح

 .پیچد می پایم و پر به کمتر هیراد

 

 بماند منتظر ماشین داخل گویم می و دهم می ساغر به را ماشین سوییچ

 :شود می نگران هم ساغر بار این .برگردم تا

 ارغوان؟ افتاده اتفاقی -

 .کنم رفع را اش نگرانی لبخند یک با کنم می سعی

 دارم کار دامون با فقط نه -



 طرف به  هم من .رود می ماشینم سمت و دهد می تکان سری ساغر

 هوا گرمی .کشد می را انتظارم اتومبیلش به تکیه که  افتم می راه دامون

 .داند می را این هم دامون و است دهنده آزار

 گرمه اینجا بزنم؟ کولر ماشین تو بریم خوای می -

 برای اکسیژن ای ذره به .دارم نیاز هوا به گفتن برای من اما است گرم

  .بعدش طوالنی های کشیدن نفس

 خوبه جا همین نه -

 .است نیامده بیرون هنوز هیراد .اندازم می استودیو در به نگاهی و

 همان .کند می ترک را لوکیشن که ست نفراتی آخرین جزو همیشه

 .بزند پیروزمندانه لبخند وضع این در دیدنم با که نباشد بهتر

 :شکند می دامون را ام طوالنی سکوت

 فردا بمونه خوای می -

 :گویم می فوری

 نه -



 می طوالنی من به دامون ی خیره نگاه .دهم می قورت را دهانم آب و

 :شود

 شده؟ چی -

 بعدی کابوس نگفتنش اما نیست راحت گفتنش .کشم می لبم دور زبان

 .شود می

 مادرم ی کلیه عمل به میشه مربوط -

 :افتد می دامون ابروی دو بین ای گره

 خب؟ -

 .است پریده صورتمم رنگ فهمم می و کنم می حبس را نفسم

 کنم نزول پول بخاطرش شدم مجبور من -

 پمپاژ برای توانی دیگر قلبم کردم می احساس .بندم می را چشمانم و

 .ندارد خونم کردن

 نگاه دوباره برای هم ای عجله اما شنوم نمی دامون سمت از صدایی

 .شنوم می را صدایش ای دقیقه یک تاخیر یک با .ندارم کردنش

 نبود؟ اهدایی کلیه مگه چی؟ برای نزول پول -



 به همین .کنم نمی حس کالمش در عصبانیتی من .است مالیم لحنش

 .شوم چشم تو چشم او با دوباره تا دهد می جرات من

 نبود اهدایی...نه -

 :شود می جمع صورتش

 ...کجا از پس -

 .کنم جمعش را اعتراف ی قائله این زودتر تا روم می حرفش میان

 بخرم شد قرار دالل یه از -

 .شود می پیدا عصبانیت از هایی جرقه کالمش توی حاال

  کلیه؟ دالل -

  .آید نمی ام یاری به دیگر زبانم

 خریدی؟ چقدر حاال -

 :کنم می باز را دهانم اما است سخت .اندازم می پایین را سرم

 تومن سی و کلیه بی موندم ولی ...کردم نزول تومن سی بخاطرش -

 بدهی



 شقیقه و کوبد می ریتم بدون که قلبم ضربان هم باز...سکوت هم باز

 .کشد می تیر که هایم

 داره؟ خبر مادرتم -

 :گیرم می باال سریع را سر

 نه -

 .شوم می زده وحشت ناخواسته

 دونه؟ نمی پس -

 .دهم می تکان نه عالمت به سری ناراحت

 بدهکاری؟ تومن سی چرا دیگه نگرفتی کلیه که تو -

 ها حاال حاال هیراد کاش .رود می در سمت نگاهم چشم ی گوشه از باز

 چه هایم کاری پنهان پشت و دامون جلوی نبیند کاش .بماند تو آن

 .کشم می دارم عذابی

 گرفتم که پولیه سود...تومن سی اون -

 :کند می حرکت راست و چپ به تاسف با دامون سر

 دونن؟ می مادرت و پدر -



 :زند می پوزخند .زنم نمی حرفی

 دونن نمی اونام پس -

 دانم می .کند می مشت را دستش یک .کشد می اش چانه زیر دست و

 .است شده عصبی و حرصی

 گرفتی؟ تو اصلی پول -

 بگیرم برم فردا قراره -

 میام همراهت منم -

 .بندد می را دهانم اخمالودش و جدی نگاه اما کنم مخالفت خواهم می

 .گذارد می مخالفتم پای را سکوتم

 میاما من ارغوان -

 .برد می و شورد می را وجودم تلخی م همراهی برای تاکیدش همه این

 نیستی؟ ناراحت دستم از -

 :گوید می اما دلخوری نه دارد اخم نه دیگر نگاهش

 م عصبانی بیشتر -



 ...کن باور -

 .خورم می را حرفم باقی و آورد می باال را دستش

  .کنه نمی توجیه رو کارت هیچی -

 :زنم می لب

 مادرم؟ داشتن نگه زنده حتی -

 :زند می تلخی لبخند

 پاشو هرگز فهمید می اگه اینطوری؟ بود راضی اون کنی می فکر تو -

 بیمارستان تو ذاشت نمی

 .گیرد می راه ام گونه روی اشکم و زنم می پلک

 رد و آورد می باال را آن .گیرد می را شالم ی پره و اید می جلو دامون

 .کند می پاک را هایم اشک

 .نریز منه بخاطر اشکات اگه -

 :کنم می نگاهش غمگین .شود می تر سفت بغضم

 کنم پنهونش ازت خواستم نمی من...من -



 .دارد لرز صدایم زنم؛ می حرف وقتی

 .چسبد می چشمانم به و آید می باالتر نگاهش

 منی؟ از کاریت پنهون نگران االن -

 که هایی بچه دختر شبیه شدم .دهم می قورت دهانم آب با را بغضم

 .شوند صاحب خواهند می که را چیزی تا گیرند می بهانه

 :گویم می آرام

 آره -

  .برد می جانم که لبخندهایی آن از .واقعی لبخندی .زند می لبخند

 می دلش آدم ترن؟ دیدنی چشمات کنی می گریه وقتی دونی می -

 پشتش که حسی توی و بزنه زل توش معصومیت این به ها ساعت خواد

 بشه غرق پنهونه

 فکر چرا .شود نمی که داشتم شک چرا .است شده دامون همان دامون

 با که کلماتی .نگوید کننده مسخ های جمله ان از دیگر شاید کردم می

 می غصه از همه این قلبم کنم می فراموش و برد می ماتم شنیدنش

  .بترکد خواهد



 از .نیست گفتنش به نیازی .اید می در پشتم بخواهم وقت هر دانم می

 هم کیومرث تا باشد فردا دارم دوست .خواند می را دلم حرف چشمانم

  .نیستم هم کار و کس بی همچین بداند

 تک تک در کالمش شیرینی .شود می تر قرص دلم باشد که دامون

 .شود می اسمم همرنگ هایم گونه .کند می خوش جا هایم سلول

 دامون .زنند می برق چشمانم و نشیند می صورتم روی پهن لبخندی

 برای .گذارد می کنار من برای را هایش حرف ترین قشنگ همیشه

 یک برای کرد حس زندگی دقایق تمام در حضورش و او با که ارغوانی

 .است داده نشان او به را خوشش روی آن دنیا شده هم بار

 زنم می زنگ بهت فردا -

 :کند می تاییدم لبخند با که است جمله همین منتظر

 منتظرم -

 سوار .فرستم می بیرون پشت به برگشتنم با را ام شده حبس نفس

 کنج مرموزانه لبخندی و مشکوک نگاهی با ساغر شوم می که ماشین

 :کند می من به رو لبش

 کالس پیشت بیام دور یه باید من -



 .هستم دامون های حرف غرق هنوز .شوم نمی منظورش ی متوجه

 معلم؟ خانم دی می رامون -

 :پرسم می گیج و ایم می خودم به

 چی؟ -

 :زند می خنده زیر ساغر

 دور ادمای به حواستون یکم تون عاشقونه گفتگوهای حین فقط هیچی، -

 باشه برتونم و

 گفتم می دامون به باید که بود مهمی حرف یه شدی؟ معطل ببخشید -

 :کند می جمع هم روی را هایش لب ساغر

 حس کنم فکر .باشه داشته دوست اینجوری رو یکی ادم خوبه چقدر -

 نه؟ قشنگیه

 نداشتی؟ شو تجربه حاال تا تو -

 :خندد می خوش سر

  .کنم نگاه رو کسی نداشتم وقتشو اصال من بابا ای -



 :گوید می مکث با و

 میاد پیش موقعش به چی همه معتقدم اما -

*** 

 با ساغر من از زودتر و کند می سالم .کند می باز برایمان را در حدیث

 .دهد می را جوابش خوش روی

 لبخندی با حدیث .کند می معرفی را خودش و برد می جلو دست

 .فشارد می را دستش

 عزیزم خوشبختم -

 :اندازم می هما مامان ی بسته اتاق در به نگاهی

 خوابه؟ مامان -

 :دهد می جواب حال همان در و بنشیند کند می تعارف ساغر به حدیث

 بیداره نه -

 من با شود می قدم هم ساغر روم می که اتاق سمت .دهم می تکان سر

 .بیاید مادرم پیش تا

 بگم بهشون سالمی یه بیام منم -



 :زنم می ساغر بازوی به ارام و ایستم می

 بیام بگم حدیث به چیزی یه من برو تو -

 برمی که پشت به .رود می من از جلوتر و گوید می چشمی لبخند با

 .کند می نگاهم منتظر حدیث گردم

 :آورم می پایین را صدایم تن کمی و روم می سمتش

 نشد جور کلیه حدیث -

 :خورد می گره بهم ابروهایش

 چرا؟ -

 :گیرد می حرصم اش یادآوری با دوباره

 داشته ایدز طرف -

 :برد می باال را صدایش یکدفعه

 چی؟ -

 می لبش روی را دستش انگشتان او و کنم می درشت چشم برایش

 .گذارد



 می مادرم اتاق باز نیمه در به نگاهی نیم پریده رویی و رنگ و مکث با

 :چرخد می ام ایستاده که جایی جهت در دوباره چشمانش و کند

 دونست؟ نمی مرتیکه اون -

 نه انگار -

 :کشد می پوف کالفه

 میشه چی پولت تکلیف -

 گیرم می رم می -

 .شود می مطمئن تقریبا حدیث که کنم می ادا را جمله این جدی انقدر

 کیه؟ دختره این ارغوان -

 .پرسد می را سوال این دانستم می

 با میشه اگه .خواسته رو عذرش صاحبخونه جریانی یه سر .دوستمه -

 که بده انجام روز کاراشو گم می بهش منم .شب بخوابین اتاق یه تو هم

 نشه تو خواب مزاحم

 چیه؟ کارش مگه -

 بیاره رو وسایلش بره فردا قراره...خیاطه -



 .کنم می کج مادرم اتاق سمت را راهم دوباره

 بیارم چایی -

 :آورم می باال را دستم حدیث به پشت

 بهتره شربت -

 نگاه لبخند با من به رو مادرم .رود می کنار ساغر شوم می که اتاق وارد

 .بوسم می را صورتش و نشینم می کنارش .کند می

 مامان؟ خوبی -

 :دهد می جواب شمرده و آرام همیشه مثل

 خوبم شکر -

 :چرخانم می ساغر سمت را سرم

 کنه می زندگی حدیث و تو با بعد به این از ساغره، اسمش .دوستمه -

 که دارد خوبی حس ساغر حضور از اول لحظات همین از انگار مادرم

 .زند می برق نگاهش

 میاد بنظر هم خوبی خیلی دختر .عزیزم دونم می -



 :گیرد می را نگاهش خجالت کمی با ساغر

 خانم حاج نکنین مون شرمنده بابا ای -

 .فرستد می بیرون عمیق را نفسش مادرم

 ارغوان؟ خوبی خودت -

 .اید می حرفمان بین ساغر بزنم حرفی اینکه از قبل

 جون حدیث پیش رم می من -

 .باشم تنها مادرم با خواسته عمد از فهمم می

 :کنم می مادرم به رو ساغر رفتن با

 بوده مریض طرف .نشد جور کلیه مامان -

 .گذارد می دستم روی را دستش مادرم

 عزیزم نکن اذیت رو خودت گفتم که من -

 کنم نمی حرفش به ای توجه

 .زنم می حرف دکترت با بیمارستان رم می کنم وقت -

 :کند می نگاهم غمگین هما مامان



 پایین گلوت از خوش اب یه تو زندگیت تو اومدم من که روزی از -

 نرفت

 :کنم می اخم سریع

 مامان نکن شروع باز -

 :زنم می لبخند سرعت همان به و

 خوب خبر یه راستی -

 چی؟ -

 :شود می تر رنگ پر لبخندم

 کردیم آشتی هم با دامون و من -

 :زند می برق مادرم چشمان

 واقعا -

 .کنم می تایید پلک زدن با

 جوری چه -

 :خندم می ارام



 برات گم می حاال -

 اومدی؟ خالی دست چرا پس -

 می داخل شربت سینی با حدیث که در سمت گرداند برمی را نگاهم

 .آید

 :اندازم می باال را ابرویم لنگه یک و فهمم می را منظورش

  محفوظ ت شیرینی -

 دارم برمی را شربتم لیوان و

 کجاست؟ ساغر -

 پیشش رم می االن من .نشسته سالن تو

 .خورم می را شربت از کمی

  .خوبیه دختر -

 :کند می تایید لبخند با حدیث

 مشخصه -

 :است مادر مخاطبم بار این



 سر که بده انجام روزها رو کارش گم می بهش خیاطیه چرخ با کارش -

 .ایه فهمیده دختر خودشم که هرچند .نکنه اذیتتون صدا و

 

 اعتراض صدای سالن به رفتن محض به و مانم می مادر پیش دیگر کمی

 .شنوم می را ساغر

 بگو بهش چیزی یه تو بیا ارغوان -

 .کند می حدیث به اشاره

 :گویم می شوخی به

 نساختین هم با نشده روز یه هنوز -

 .رود می ابرو و چشم برایش ساغر و خندد می حدیث

 یه باید .بخوابم و بخورم و باشم خونه این تو منم قراره که االن گم می -

 هم گاز و برق و اب پول مورد در .بدم انجام خودم خریدارم سری

 .کنم اشپزی گاهی باید منم تازه .همینطور

 .است کرده فکر را کجاهایش تا ساغر

 بیاین راه هم با خودتون  -



 :پرد می مبل روی از ذوق با ساغر

 نداری؟ مخالفتی تو یعنی -

 :اندازم می باال را هایم چانه من و ایستد می مقابلم

 می پرداخت خودم قبضم پول و خریدا .دم نمی اجاره من رهنه خونه -

 چیزا همین صرف بدی بهم اجاره بابت تو شد قرار که مبلغی اون .کنم

 بیا کنار حدیث با خودت اینا و گردگیری و آشپزی مورد در .میشه

 :زند می چشمک خنده با

 حله چشم -

 :دارد برمی قدم سمتم و شود می بلند حدیث

 ارغوان؟ ری می داری -

 اره - 

 :شود می نگران

 گیری؟ می یارو اون از جوری چه رو پولت -

 زند می انداز غلط کمی اش قیافه چون و است دیده یکبار را کیومرث

 .کند می پولم گرفتن پس ی آشفته را حدیث



 برم دامون با قراره -

 :کشد می عمیقی نفس

 شد راحت خیالم خب -

 .زنم می بیرون خانه از و کنم می خداحافظی ساغر و او با

 

 ورودم محض به چون بینم می خودم منتظر را فریبا رسم می که خانه به

 .رساند می من به را خودش

 ارغوان -

 :دهد می جواب اهسته و کنم می سالم

 دارم کارت بیا -

 می نگرانم همیشه فریبا یهویی های داشتن کار این .گیرم می دلشوره

 .کند

 افتاده؟ اتفاقی -

 :کند می اشاره ها مبل به دست با

 زنیم می حرف بشین، بیا اول -



 فریبا .نشینم می مبل ترین نزدیک روی و روم می پذیرایی سالن سمت

 اندازم می برم و دور به نگاهی .گیرد می جای مقابلم درست هم

 نیست؟ خونه امیر -

 راهه تو -

 :پرسد می فریبا دهم می تکان که سر

 شناسی؟ می چقدر رو دختره این تو -

 .گیرم می را منظورش

 ساغر؟ -

 ن؟ کی ش خانواده اره -

 :اندازم می باال را هایم شانه

 دونم نمی -

 :کند می تعجب

 شناسی؟ نمی شم خانواده اصال یعنی -

 .گیرم می سوال این از بدی حس



 چطور؟ -

 :کند می زمزمه

 نیست مهم -

 کردن فوت ش خانواده -

 :کند می نگاهم مشکوک

 مطمئنی؟ -

 گفت خودش آره، -

 .پرند می باال ابروهایش

 پرسیدی؟ چی برای -

 .ست تصنعی است مشخص اما خندد می

 .شدم کنجکاو موردش در یهو همینطوری -

 :دهد می ادامه خودش اما .کنم نمی باور را حرفش

 .اصال شده چم فهمم نمی خودمم .دارم بهش نسبت خاصی حس یه -

 بیخیال



 در را دستش دو هر انگشتان که بینم می چشمی زیر اما زنم نمی حرفی

 .کند می قالب هم

 جایم سر و میشوم میخ اش بعدی حرف با که شوم بلند خواهم می

 .گرددم برمی

 بود اینجا هیراد پیش ساعت یه...دیگه چیز یه راستی -

 زده حرفایی یک و آمده حتما هیراد فهماند می من به فریبا تیز نگاه

 وسط یا نزول پول به راجع حرفی .کند می گیر جا سه ذهنم اما .است

 ارتباط سال شش و مادرم شدن پیدا یا .من زندگی به دامون پای آمدن

 .او با پنهانی

 :دهم می نشان خونسرد را خودم

 خب؟ -

 :زند می را هایش حرف رک دارد عادت فریبا

 گفت می چیزایی یه -

 :کشم می لبم دور را زبان

 مثال؟ چی -



 .افتد می جانم به دوباره لعنتی ی دلشوره آن و کند می سکوت فریبا

 .است زده حرف چیزی چه مورد در دقیقا هیراد

  گی؟ نمی خودت -

 .دارد نگه محکم جایم سر را من تواند می مصنوعی کامال ی خنده یک

 گفته چی دونم نمی که من اخه -

 پای ها وقت اینجور .دهد می تکیه مبل به و رود می تر عقب کمی فریبا

 .اندازد می چپش پای روی هم را راستش

 خیلی گذرد می برش و دور که هایی واقعیت کردن مخفی از دانم می

 مخصوصا .بگیرد قرار اتفاقات ی همه بین دارد دوست و آید می بدش

 .باشد وسط اتفاق آن بین من پای اگر

 زندگیته تو کسی -

 دامون از گفتن .رسم می نسبی آرامش یک به .بندم می را چشمانم

 بخواهم من که نیست چیزی دامون چون .بود دیگر مورد دو آن از بهتر

 .کنم مخفی امیر یا فریبا از را ان

 گفته؟ دامون از هیراد -



 دامونِ؟ اسمش پس -

 :دوزم می چشم فریبا به فوری و خورم می جا

 نگفت؟ همینو هیراد مگه...مگه -

 می خم جلو به کمی و گذارد می مبل ی دسته طرف دو را هایش دست

 :شود

 .همین .هست ارغوان زندگی تو کسی کنه می احساس گفت فقط اون -

 این از و نیست کار به حواست .مضطربی و پریشون روزه چند یه گفت

 حرفا

 خیلی .بودم داده لو را خودم .کنم می نثارش لعنتی هیراد یک دلم توی

 و پدر تا است اش عمه شبیه بیشتر هیراد کنم می فکر که حاال .راحت

 طرف دهان از حرف بخواهند که جایی و زیرک و تیز دو هر .مادرش

 .کشند می بیرون مقابل

 بگم بهش راجع خواستم می من -

 ست؟ چیکاره کیه؟ شدی؟ آشنا کجا -



 پنهان برای دلیلی دیگر .افتم می مبل ی دسته جان به دستم ناخن با

 .ندارم داشتنش نگه

 شناسمش می ساله شیش -

 :خورد می جا فریبا

 گی؟ می داری االن بعد سال؟ شیش -

 .است رفته باال یکباره صدایش تن

  .شنوم می را قفل الی کلید چرخیدن صدای

 سالم -

 طلبکار او از انگار .رود می سمتش و شود می بلند فریبا امیر ورود با

 :برد می باال را صدایش دوباره که است

 میگه چی جونت ارغوان ببین بیا -

 :شوم می بلند مبل روی از هم خودم و چرخانم می سر ارام

 سالم -

 :اندازد می من و فریبا به نگاهی اخم با و دهد می را سالمم جواب امیر



 شده؟ چی -

 :کند می نگاهم پوزخند با فریبا

 داره مخفیانه ی رابطه نفر یه با ساله شیش خانم -

 بلد را کردن قضاوت راحت چه فریبا .آید می هایم لب پشت تا بغض

 .است

 تا کودکی تمام در که فریبایی .فریباست همان او کنم؟ می تعجب چرا

 خودم توانستم نمی که داشته برایم را کابوسی حکم ام بزرگسالی همین

 که ای رابطه این از نیست عجیب خیلی هم حاال .کنم خالص آن از را

 و بدوزد مدل هزار به و بسازد ذهنش در قصه هزارجور کردم صحبت

 .ببرد

 .گردد برمی من سمت امیر نگاه

 .اخم و شماتت نه دارد سرزنش نه نگاهش

 .نگرانی بدون .ترس بدون دهم می بخواهد، توضیح .گیرم می را نگاهم

 که بودم من این است کرده درکم همیشه او .کند می درکم حتما دامون

 .فهمیدم نمی را این زمانی یه



 ارغوان؟ گه می راست فریبا -

 آمده جلو من سمت به قدمی چند انگار .شود می تر نزدیک امیر صدای

  .شود می دوخته پایم زیر فرش به نگاهم .است

 شرم و خجالت روی از را سرم افتادن پایین فریبا یا او ندارم دوست

  .باشم شرمنده که بودم نکرده کاری چون .بدانند

 نیست اینطوری جریانش -

 جوریه؟ چه پس -

 .زند می مغزم به چکش حرصش پر لحن با فریبا تند سوال

 :کند می سپر سینه اش برادرزاده مقابل در

 زیر زد نبود الکی .بود کرده حس چیزایی یه طفلکم هیراد اون پس -

 ادمی جور چه تو فهمید زودتر اورد شانس .تو خواستگاری به اومدنش

 .هستی

 .آید می باال سرم و کنم نمی تحمل

 :کند می اعتراض من از زودتر امیر

 فریبا -



 :است طلبکار همیشه مانند .چرخاند می سر طرفش به تند

 کنی شو طرفداری خوای می باز چیه؟ -

 :کند می اخم امیر

 از بار یه بزنی زبون زخم هی و بگیری گر اینطوری اینکه جای به چرا -

 که ما به احساسش و خودش از نباید چرا دختر این پرسی نمی خودت

 ازمون رو موضوعی یه سال شیش باید چرا بزنه؟ حرف شیم خانواده

 ربط ش آینده و خودش به که مهمی این به موضوع یه اونم .کنه پنهون

 داره

 :کند می بغل را دستانش و زند می پوزخند فریبا

 پنهون دخترت .شد جور اولت ردیف متهم .منم اصلی مقصر حاال اهان -

 رابطه یواشکی دیگه یکی با دخترت دارم؟ تقصیر من کنه می کاری

 ...کند می خیانت نامزدش به دخترت کارم؟ تقصیر من باز داره

 :پرم می حرفش وسط و مانم نمی ساکت

 نداشتم هیشکی با یواشکی ی رابطه من نبود؟ من نامزد هیراد -

 :کند می نگاه من به لبش ی گوشه تمسخرآمیزی لبخند با فریبا



 ...تو گی، می راست که تو آره -

 .ماند می نصفه فریبا حرف و کند می من به رو امیر

 ارغوان؟ چیه موضوع -

 :کند می ترش دوباره فریبا که اید می بند زبانم .گیرد می آشوب دلم

 ...اون...نداره گفتن برای حرفی دخترت -

 :ماسد می دهانش در حرف باقی امیر حرف با

 دختری مگه چیه؟ تو برای ارغوان پس دخترت؟ گی می همش چرا -

  شده؟ تربیت خودت دست زیر که نیست

 نداشته امیر از را ها حرف این توقع شاید .کند می درشت چشم فریبا

 :است

 اوردم؟ بارش اینجوری من بگی خوای می یعنی -

 خودشم حرفای باید چون .کنم نمی قضاوت ارغوان مورد در من -

  .دم می تورو جواب دارم فقط .بشنوم

 این از بیشتر ندارم تحمل .شود می جمع هایم پلک پشت اشک

 .کنند بحث من بخاطر بخواهند



 دم می توضیح من .کنم می خواهش امیر -

 :کند می اشاره من به رو دست با و زند می نیشخند جوابم با

 انداختی فاصله مون بین چقدر رفتارات و کارها با ببین .بگیر تحویل -

 فریبا شدی تو...امیر شدم اون برای من که

 .ریزد می فرو قلبم در چیزی

 بابا کی از .آمد نمی یادم که بودم کرده رنجیده را امیر حاال تا کی از

 .کردم نمی هم را تصورش حتی من که بود شکسته را دلش نگفتنم

 زنم می زل امیر به غمگینم نگاه با و کنم می جمع داخل از را هایم لب

 بدو یکی از دست فریبا .رود می اتاقش به و کند می سکوت که او به

 و نشیند می ها مبل از یکی روی قهر حالت به و دارد برمی کردن

 اول دانم نمی و سالن وسط ام ایستاده بالتکلیف من .گیرد می را رویش

 شنید قضاوت که باشد ام خورده زخم دل مرهم تا بگردم ای بهانه دنبال

 دو به بگویم و بیاورم در دلش از و بروم امیر دنبال یا .بست دهان و

 دوتا دو از قبل فریبا مثل او دانم می .دارم احتیاج شنوایش گوش

 مگر .بشنود را من های صحبت که ماند می منتظر اول کردنش چهارتا

 هایم خواسته به و کرد گوش دلم حرف به سالها این همه در که این نه



 شدن زخمی به من دل .کنم می انتخاب را دوم راه .گذاشت احترام

  .شود نمی کم من از چیزی .رویش هم شب یک .دارد عادت

 .ایستم می راهرو ی گوشه مطالعه اتاق در پشت و روم می باال را ها پله

 که کوچکی اتاق .دهد می ترجیح را انجا در بودن امیر ها وقت اینجور

 قرار آن در را اضافه وسایل و کند اش انباری داشت تمایل فریبا بیشتر

 داشته مطالعه گاهی و بگذارد انجا میز یک داد ترجیح امیر اما .دهد

 .ببرد باال را شغلش زمینه در اطالعاتش و باشد

  

 بمانم منتظر است این درستش .زنم می در به تقه چند و گیرم می نفسی

 .دهد اجازه خودش تا

 تو بیا -

  .شود می سرازیر دلم به آرامش از موجی شنوم، می که را صدایش

 .شوم می داخل و گیرم می را دستگیره

 می را این منتظرش نگاه و است نشسته اش مطالعه مخصوص میز پشت

 کنار خالی صندلی یک .بیایم سراغش من خواسته می دلش که گوید

 .دارد قرار میزش



 .بندم می سر پشت از را در

 پشت را ها کلمه از دنیایی چشمانش اما حرف بی .کند می نگاه هم باز

 .امد کرده مخفی خودشان

 لحظه یک...شوم می مردد لحظه یک .کنم می بازی دستم انگشتان با

 .کنم شروع کجا از مانم می

 :شوم می مسلط خودم به اما

 ...بزنم حرف...باهاتون خواستم می...خواستم می -

 

 دلش امیر دانم می .روم می کلنجار خودم با زیادی بعدی ی کلمه برای

 می سال چند ام گفته را کلمه آن که باری اخرین از .خواهد می شنیدن

 گذرد؟

 او را فریبا رفتارهای تاوان باید چرا .شوم می خیره چشمانش به دوباره

 و کرد پدری برایم بود نیاز و داشت حضور کجا هر که او داد؟ می پس

 وقتی حتی .است کرده دریغ من از را محبتش نکردم احساس هرگز

 بابا برایم .نکرد کمرنگ من دید در را خودش شد زندگیمان وارد مانلی



 شدن؟ امیر به کردم محکوم هم را او شد فریبا مامان وقتی چرا .ماند

  نوشتم؟ من که نویسند می هم دیگری شخص پای را کسی گناه مگر

 می بیرون را عمیقم نفس .گذارم می کنار دارم شک و تردید هرچه

 .کشد می انتظار هنوز که اویی .دوزم می او به چشم دوباره و فرستم

 :کنم می ناتمام ی جمله چاشنی لبخند کمی بار این

 بابا ...بزنم حرف اومدم -

 می را گفتنش دلم چقدر .بود شده تنگ کلمه این گفتن برای دلم چقدر

  .زدم می نگفتن به را خودم و خواست

 می تزریق هایم رگ به بهاری عصر یک خنک نسیم کنم می احساس

  .شود

 امیر لبخند وقتی بهتر خیلی و .شود می بهتر گفتنش از بعد حالم چقدر

 .بینم می را

 

 بشین -



 .گویم می قبل سال شش از برایش .نشینم می خالی صندلی همان روی

 مامان حضور از .علتش از حتی .مان جدایی از .دامون با اولم برخورد از

 را امیر آمیز بهت نگاه و ریزم می اشک گفتن موقع .شدنش پیدا و هما

 کلیه نشدن جور از .گویم می هما مامان مریضی از .خرم می جان به

 این از بیشتر خواهم نمی .گویم نمی را پول جریان فقط .او برای

 که را همه .دامون با ام تصادفی برخورد از دوباره و .کنم ناراحتش

 هایم دوش روی از سنگینی بار انگار .شوم می خالی .کنم می تعریف

 .شود می برداشته

*** 

 می پیاده هم با هردو و کند می پارک خیابان ی گوشه را اتومبیلش

 ام افتابی عینک هم من و زند می را سفیدش پرشیای دزدگیر .شویم

 راه مروی ی کوچه طرف به رو پیاده سمت از .گذارم می چشمانم روی

 بی و کنند می خودشان تبلیغات به شروع دارو فروشندگان .افتیم می

  .شویم می رد کنارشان از اهمیت

 :کند می نگاهم کوچکی اخم با

 اینجا؟ بودی اومده شدی پا تنهایی -



 :دهم می باال را ام چانه اما .زند می غنج دلم غیرتش از

 .بود باهام حدیث روز اون نه -

 عوضش .گیرم نمی دل به اما .گیرد می را نگاهش اخم همان با باز

 برای جوشش و حرص این دانم می .نشیند می هایم لب روی لبخندی

 .دیگر چیز نه است من

 از را پایش یک .بینم می را کیومرث رسیم می که مروی ی کوچه به

 دستش به همراهش مرد که را پولهایی و است زده تکیه دیوار به پشت

  .کند می شمارش به شروع دهد می

 :کنم می اشاره او به سر با

 خودشه -

 بیا -

 چشم باالی از رسیم می که کیومرث کنار .افتم می راه دامون دنبال

 و چپاند می جینش شلوار جیب داخل سریع را ها پول .کند می نگاهمان

  .ایستد می صاف

 :زند می مرد شانه روی ضربه چند و کند می صاف را گلویش



 زنم می زنگ بهت برو -

 می تردید و شک با ندارد اعتماد او به هم خیلی ظاهرا که جوان مرد

 :پرسد

 دیگه؟ جوره فردا -

 در را دستش کند، باز خودش سر از را او خواهد می فقط که کیومرث

 :دهد می تکان هوا

 راحت خیالت برو اره -

 :زند می پوزخند دامون رود می که جوان مرد

 باشه راحت خیالش بودی گفته خانمم این به -

 :رود می نشانه من سمت اول نگاهش کیومرث

 بادیگارد خودت همراه چرا دیگه خانم دم می پولتو گفتم که من -

 آوردی؟

 :دهد می را جوابش دامون دهانم، توی زبان چرخیدن از قبل

 نامزدشم...نیستم بادیگاردش -



 بعد .گذارد می اش چانه زیر دست و پرند می باال کیومرث ابروهای

 :کند می من ی حواله را مشکوکش نگاه دوباره

 اونوقت؟ بودین کجا دادنش پول موقع -

 :گیرد می محکم را بازویش دامون

 .دی می پولشو االن همین -

 :بکشد بیرون را بازویش کند می سعی کیومرث

 بانکه نیست که همرام -

 :چسبد می محکم را بازویش باز دامون

 بیفت راه مونده، خیلی بانک تعطیلی تا -

 :خندد می مصنوعی

 خودم جون حاضره بیاین فردا بیاد مشتری قراره اخه -

 :شود می یقه به دست عوض در اما کند می ول را بازویش

 نتونسته هیشکی میشه؟ چی بیاد باال دیگم روی اون اگه دونی می -

  .ببره در به سالم جون بعدش



 :کند می نزدیک کیومرث صورت به را سرش و

 کنی؟ امتحانش خوای می -

 :ترساند می را کیومرث دامون های اخم و عصبانی ی چهره

 خدمتتون بدم رو پول بریم باشه خب .خشونت چرا حاال بابا ای -

 :دهد می تکان تند را سرش و کند می رها را اش یقه دامون

 بیفت راه -

 .کنیم می حرکت دنبالش هم ما و افتد می راه جلوتر کیومرث

 :کند می تهدیدش دامون

 دادن جز به وقت اون .وقتت سر فرستم می پلیس که نکن فرارم فکر -

 کنی جان نوش خنکم اب باید پول

 :برد می باال وار تسلیم هایش دست و گردد برمی راه بین کیومرث

 نی کارمون تو ملکم کلک .که میام دارم داداش -

 .کند نمی کم دامون اخمالود ی چهره از چیزی حرف این

 باش زود -



 که را پولی مبلغ انجا .رویم می بانک تا و شویم می ماشین سوار هم با

 می جدا راهش جا همان از او و گیریم می تحویل بودم داده کیومرث به

 .شود

 .کجاست ادرسش همایون ساختمون خب -

 :دارم تردید

 بریم؟ اونجام -

 :کند می نگاهم جدی

 .گیریم می رو ها سفته دیم می بهش رو پول اره -

 :ترسم می

 چی؟ نکنه قبول اگه -

 که ماه به هنوز .گرفتی پول ازش روزه سه همش نکنه قبول چرا -

 کنه قبول مجبوره .نرسیده

 :دهم می قورت را دهانم آب

 دعوا باهاش وقت یه .داره برش و دور ادم اون ترسم می من دامون -

 نگیری



 :زند می لبخند

 کشید اونجام به کار شاید نکنه قبول و بزنه زور حرف بخواد اگه -

 :کند می ترم نگران

 ...خدا رو تو دامون -

 :کند می ترش من به رو

 این ارغوان یارو؟ این به بدی الکی سود تومن سی خوای می یعنی -

 میشه تموم امروز همین موضوع

 به و گردانم برمی را نگاهم .کنم می سکوت و گیرم می دندان به را لبم

 .شوم می خیره بیرون

 ...راستی -

 .کشاند می خودش سمت را نگاهم و کند می مکث

 رم می زودیا همین .نباش نگران گفتی که دیشب جریان مورد در -

 زنم می حرف شکوفا آقای با و بیمارستان

 :کند می خوش جا لبم کنج محوی لبخند

 نداره ای عجله که اون -



 :گوید می سریع

 دارم من -

 .زند می تند قلبم

  دامون -

 :گیرم می اش جدی من اما دارد شوخی لحنش

 خودت دست ندی کار دیگه که باشم پیشت همیشه خوام می -

  .خندم می ریز حرفش به

 .باشد داشته را هوایم اینکه از نیستم تمایل بی .کنم می رجوع دلم ته به

 .کنم حس سرم پشت سایه یک مثل را حضورش که این

 

 می کیومرث بودیم رفته همایون ی کاره نیمه ساختمان به که روز ان

 یا افتاد در همایون با شود نمی کال و دارد برش و دور زیاد ادم گفت

 دیده را مردی دو اتاقش از بیرون هم روز ان .کرد سوار سرش کلکی

 فقط برج ان در حضورشان بود مشخص و داشتند درشتی هیکل که بودم

  .است همایون همراهی منظور به



 و دعوا به هم با کارشان همایون و دامون اگر .گیرم می دلشوره دوباره

 از جدا .شود نفر سه حریف تواند نمی حتم به او شود کشیده گیری یقه

 کار او برای و هستند همایون های ادم از هم ساختمان کارگرهای اینکه

 .کنند می

 دامون انگار .گیرد می درد ام معده موضوع این به فکر و نگرانی این با

 به توانم نمی .کند سقوط آن از و برساند پرتگاه به را خودش است قرار

 برج به رسیدن از قبل باید .باشم تفاوت بی ام ناراحتی و استرس این

 .کنم کاری همایون ی کاره نیمه

 

 و کشم می جلو را خودم کمی .زند می سرم به فکری بعدی خیابان سر

 .هستم مشخصی جای به رسیدن منتظر که کنم می تظاهر جوری

 ارغوان؟ شده چیزی -

 .زنم می زل دامون کنجکاو نگاه به و چرخانم می سر

 بخری؟ اب برام دیدی مارکت سوپر هرجا میشه شده م تشنه من -

 نداره اشکال شد م ابمیوه

 :دهد می تکان سر



 باشه -

   .کند می توقف فروشی ابمیوه یک جلوی جلوتر متر چند

 میام بمون -

 باشه -

 دارم برمی را موبایلم فوری .کنم نمی معطل شود می پیاده که ماشین از

 .گیرم می را هیراد ی شماره و

 

 نگیرم علیک هم را سالمش حتی دیگر بودم داده قول خودم به اینکه با

 .دارم احتیاج کمکش به موقع این در اما

 :دهد می جواب بوق چند با

 گرفتی؟ درست مطمئنی -

  .فشارد می بهم را هایم پلک

 .ندارم رو تو های طعنه شنیدن ی حوصله و وقت االن کن گوش -

  .هستم جدی کامال فهمد می انگار

 زدم نمی زنگ بهت نبودم مجبور -



 :پرسد می مکث با

 چیه؟ جریان -

 های ابمیوه با که بینم می را دامون .کنم می تعریف برایش را موضوع

 .اید می ماشین سمت دستش داخل

 نه بگی هم اگه .بفرستم برات ادرسو سریع بگو اره اگه نه؟ یا میای -

 نداری مسئولیتی هیچ تو چون .نمیشم ناراحت

 :گوید می کوتاه تاخیر ی لحظه چند با و کند می فوت را نفسش

 مونه می لنگ من کار بیاد سرتون بالیی هرحال به .بفرست -

 قبل و خورد نمی بر من به هرچند .است خودش فکر هم شرایط این در

 .فرستم می هیراد برای سریع را ادرس دامون کامل رسیدن از

 .کنم می مشغول خوردنش با را خودم دهد می دستم که را ابمیوه

  .برسد موقع به هیراد کنم می دعا من و افتد می را دوباره دامون

 هایی پول ی کیسه دامون .رسیم می همایون برج جلوی بعد ساعت نیم

 به هم من و شود می پیاده و دارد برمی بود داده او به کیومرث که را

 .کنم می حرکت سرش پشت ناچار



  

 کارگرش گیرد می را همایون سراغ و رود می کارگرها از یکی سمت

 که افتم می روزی ان یاد .است باالتر طبقه چند همایون دفتر گوید می

  .بودم رفته باال را پله همه آن کیومرث همراه سختی به

 میام من بمون تو -

 :کنم می مخالفت

 میام منم نه -

 :کند می اصرار

 کن گوش حرف ارغوان -

 .ندارم امدن کوتاه قصد

 دامون میام همرات من -

 

 پله از دامون همراه .است آمده راه دلم با که کند می اعالم سکوتش

 نفس به تقریبا .رویم می باال نیستند آماده کامل طور به هنوز که هایی

 .رسیم می همایون دفتر به که ام افتاده نفس



 .جاست همین اتاقش -

 از بیرون همراهش مرد دو ان چون .نیست نیازی من ی گفته به هرچند

 با و ریزند می چای فالسک از خودشان برای و اند ایستاده اتاق

 صورتش .آید می جلو ما دیدن با ها آن از یکی .مشغولند خوردنش

 ده تواند می اشاره یک با که ست هایی ان شبیه .است زهرمار برج مثل

 شود می مور مور تنم فکرش از .کند ناقص و بزند دستش یک با را نفر

 .کند می عرق دستم کف و

 

 دارین؟ کار کی با-

 همایون؟ با -

 :کند می اخم

 شما؟ -

 :دهم می نشانش را خودم

 بدم پسش اومدم .گرفتم پول ازشون من -

 :دوزد می من به را اخمش پر نگاه



 جنابعالی؟ -

 :کنم می تر را لبم

 بودم اومده کیومرث با پیش روز چند...شکوفا ارغوان -

 :دهد می کوچکی تکان زحمت به را سرش

 بیام تا بمون -

 :کند می من به رو دامون شود می که همایون اتاق وارد

 بمون جا همین دیگه تو ارغوان -

 ما به چشم موشکافانه که رود می مرد یکی آن سمت ناخواسته نگاهم

 .است دوخته

 ...اخه -

 :پرد می حرفم بین

 ارغوان گفتم که همین -

 نمی را من به مخالف جرات اش قاطعانه لحن و باال تقریبا صدای تن

 .دهد



 :شوم می تسلیمش

 باشه -

 :زند می لبخند

 ممنون -

 :آید می بیرون اولی مرد همزمان

 برو بیا -

 با اول مرد .بندد می سرش پشت هم راه در و رود می اتاق داخل دامون

 .گردد برمی همکارش پیش سمت نگاهی نیم

 بریز چایی یه منم واسه -

 .زنم می زنگ هیراد به دوباره کنم می استفاده فرصت از

 بله؟ -

 کجایی؟ -

 نزدیکم -

 .فرستم می بیرون را نفسم



 ترسم می خیلی من باش زود یکم -

 اومدم نباش نگران -

 به کرد می حکم عقلم اما نه یا شود می ناراحت کارم از دامون دانم نمی

 .بگویم هیراد

 .رسد می گوشم به دعوا و بحث شبیه صداهایی و سر کشد نمی طولی

  .شوم می اتاق وارد بجنبند خودشان به بخواهند مرد دو ان اینکه از قبل

 از هردویشان صورت و اند ایستاده هم مقابل دقیقا همایون و دامون

 .است قرمز خشم

 :سمتم چرخاند می سر عصبانیت با دامون من ورود با

 ارغوان بیرون برو -

 :روم می اتاق وسط تا حرفش به توجه بی .لرزد می ترس از تنم تمام

 شده؟ چی دامون -

 مقابلم زنان نفس .بینم می را عرق درشت های دانه اش پیشانی روی

 :ایستد می

 ارغوان برو -



 :دوزم می همایون به چشم طلبکارانه و کنم می کج را گردنم

 دیگه بگیر اوردم پولتو چیه؟ موضوع -

 .رود می نشانه سمتم اش افتاده خون به چشمان

 یه...هفته دو...روز سه چه روز یه چه گفتم هم اقا این به خانم ببین -

 .بدی پس سودش با باید گرفتی پول ماه

 :جنبانم می را هایم لب

 حرف .اوردم رو پول ی همه االنم .ندارم نیازی دیگه که من اخه -

 چیه؟ حسابتون

 :گیرد می را دستم پشت از دامون

 ارغوان نزار دهن به دهن باهاش -

 :توپد می باال تن با همایون به رو و

 بده رو ها سفته و بگیر رو پول -

 :نشیند می چرخانش صندلی روی جانب به حق همایون

 نمیشه گفتم منم -

 



 پیراهن ی یقیه .برد می هجوم طرفش به و شود می کم دامون تحمل

 :کند می بلند صندلی روی از را او گیرد می که را همایون

 طرفی؟ کی با فهمی نمی انگار مرتیکه -

 :کشم می جیغ

 دامون -

 چیزی .گیرد می باال درگیری شود می پیدا که مرد دو ان ی کله سرو

 اید می دهانم پشت تا قلبم .بیفتم پس همانجا وحشت و ترس از نمانده

 .گیرد می کوبش و

 بیرون اتاق از عجله با و افتد می پایین هایم پلک پشت از هایم اشک

 .گیرم می را هیراد ی شماره گوشی با سریع .زنم می

 چندمی ی طبقه اومدم...اومدم -

 :افتم می هق هق به و ترکد می بغضم

 کشن می رو دامون دارن هیراد خدا رو تو بجنب -

 زنی؟ می زنگ کی به -

 



 .گردم برمی پشت به و کشم می هینی مردها همان از یکی صدای با

 ارغوان الو -

 .دارد برمی قدم سمتم عصبی و براشفته مرد

 نزدی زنگ که ملیس پلیس به -

 .اید می بند زبانم و روم می عقب عقب

 :آورد می جلو را دستش

 ببینم تو گوشی بده -

 و کشم می جیغ .شود می خالی پاهایم زیر و روم می عقب هم باز

 .افتم می پایینی ی طبقه سیمانی پاگرد روی ها پله باالی از یکدفعه

 دستم انگشتان زیر را سردی مایع و گیرد می را کمرم پشت دردی

  .کنم می احساس

 :شنوم می را مرد همان صدای لحظه چند تنها

 افتاد دختره...افتاد دختره -

 .شود می بسته هایم پلک و

*** 



 

 .کنم می جفت هم کنار پله اولین روی را قرمزش بندی های کفش

 بپوش -

 دوزد می چشمانم به را نگاهش ناراحتی با

 ها کنه می دعوامون بیاد مامان -

 .کنم می هایش کفش به اشاره

  .دیگه باش زود -

 می را هایش کفش .نشیند می اول ی پله همان روی و چیند برمی لب

 سمت زنیم می بیرون که خانه از .گیرم می را دستش من و پوشد

 .کشم می خودم همراه هم را مانلی و دارم برمی قدم اصلی خیابان

 ارغوان -

 .بودم برداشته را کالهم کاش گویم می خودم با .است داغ روز ان افتاب

 هان -

 .است امده خوشش مان نفره دو رفتن بیرون از تازه مانلی

 خری؟ می هم دستگاهی بستنی برام -



 :زنم می لبخند و سمتش کنم می کج گردن

 خوای؟ می بستنی -

 .دهد می تکان سر خنده با

 خرم می برات باشه -

 فاصله ما ی خانه با خیابان دو فقط که ست پارکی نزدیک فروشی بستنی

 .کشد می طول ساعت نیم از بیشتر خیابان دو همان مسافت البته .دارد

  :کنم می فروشنده به رو .رسیم می فروشی بستنی به پارک مقابل

 دین؟ می بهشت در یخ دونه یه و بستنی دونه یه اقا -

 بلندم سرافون های جیب در من و دهد می تکان سر فروشنده مرد

 .گردم می خرد پول دنبال

 ام پرتقالی بهشت در یخ دادن با و گیرد می دستش از مانلی را بستنی

 .دهم می مرد به را پولش

 گلوی به را ام نوشیدنی خنکی از کمی و کنم می نزدیک دهانم به را نی

 .رسانم می ام شده خشک



 به چپش دست انگشت با زند می که بستنی به را لیسش دومین مانلی

 .کند می اشاره رو به رو پارک

 خدا؟ رو تو بازی اونجا بریم ابجی -

 .کنم می دنبال را اش اشاره مسیر

 خوای؟ نمی بازی اسباب مگه .مانلی بازار بریم باید -

 می که ها وقت همان مدل .کوبد می زمین به را پایش یک لحاجت با

  بخرد برایش فریبا اصرار با را چیزی خواست

 سواری تاب برم خوام می من بریم -

 اما .ببیند را ما آشنایی ترسم می .اندازم می برم و دور به نگاهی

 .کند نمی پیدا را خاصی شخص چشمانم خوشبختانه

 بریم باشه -

 .گیرد می محکم را دستم خوشحال

 می انجا به بازی برای را مانلی عصرها فریبا گاهی که ست پارکی این

 .کنم عملی کجا را ام نقشه کند می فرقی چه کنم می فکر خودم با .برد



 خانه به نیست بلد هم جا همین از مانلی .بازار یا باشد پارک خواهد می

 .برگردد

 دیدن با هم مانلی .کنم می تمام را بهشتم در یخ من برسیم پارک به تا

 از را ان .کند می نظر صرف اش بستنی باقی خوردن از سرسره و تاب

 سطل داخل خودم نوشیدنی پالستیکی لیوان همراه و گیرم می دستش

 .اندازم می زباله

 و گردد برمی یکبار ها ان به نرسیده و دود می ها سرسره سمت مانلی

  .دهد می تکان دست برایم

 ها تاب از یکی کنار من که شود می دیگر های بچه همراه بازی مشغول

 از حدودی تا خیالش و باشد داشته دید من به مانلی که جایی .روم می

 .شود جمع ام نزدیکی بابت

 روی رفتن باال از قبل تا چرخاند می سر انتظارم طبق اول لحظات

 که گیرد می قلب قوت انگار بازی اواسط از اما کند می نگاهم سرسره

 جستجویم چشمانش با بخواهد مدام نیست نیازی و هستم جا همان من

  .کند



 اش بازی که قلبی با همراه کشدار ی دقیقه ده .گذرد می دقیقه ده

 طرفی از و دیده ناراحتی و رنجیده طرف یک از که قلبی .است گرفته

  .ها ناراحتی همان از بدتر عذابی به کند می محکومم

 زند می تلنگر قلبم کنم؟ می چکار دارم .روم می عقب قدمی چند

  .کنم تمامش ام امده دانم می خودم اما برگردد

 و صورتش به نیفتد نگاهم دیگر تا مانلی به کنم می کامل را پشتم

 .نشود سست رفتن از پاهایم

 می .دوم می تقریبا و کنم می تند را پاهایم پارک خروجی به مانده کمی

 کابوس .برگردم خانه به تنها و پارک همین در بگذارم را مانلی خواهم

 خانه به مانلی بی باید .کنم تمامش باید اما دارد؟ وجود هم باالتر این از

 .است زده بیرون خانه از خودش کنم ادعا بعد و بروم

 و ایستم می خیابان ی حاشیه بلند سپیدار درخت کنار پارک از بیرون

 راه مانلی اگر .افتد می راه دلم به تردید دوباره .زنم می نفس نفس

 و بازار تا...بردم می شهر مرکز تا را او باید باشد؟ بلد جا این از را خانه

 شمشادها پشت از و چرخانم می سر .کردم می ولش شلوغی آن در

 من که است فهمیده انگار .گردم می مانلی دنبال .کنم می راست گردن



 گفتنش ارغوان و شنوم می را اش گریه صدای فاصله همین از .نیستم

 می جان .گیرد می گر...شود می سنگین قلبم .خراشد می را گوشم

 را هایش دست و مانلی سمت بدوم که خورد نمی تکان پاهایم اما دهم

 آن .خانه برویم باهم باید .کنارت هستم، جا همین بگویم و بگیرم

 و زشت رفتارهایش با فریبا که جایی درست .ذهنم تاریک قسمت

 .بدانم ماجرا این گناه بی را مانلی دهد نمی اجازه است کرده کدرش

 اگر شود بزرگتر اگر .است مادرش ی لنگه هم او کنم می احساس

 مانلی .بکشم توانم نمی هم نفس خانه آن در دیگر من شود فریبا شکل

 صدای .کنم می مخفی درخت پشت را خودم .زند می بیرون پارک از

 می مچاله دلم .همینطور هم گفتنش ارغوان تن .است بلند اش گریه

 .ذهنم تاریک قسمت طرف به اندازد می سنگ دلم .شود

 .فروشی بستنی ی مغازه سوی به درست رود می خیابان سمت ان مانلی

 .بخرم بستی برایش دوباره تا ام رفته کرده خیال حتما

 او کنم؟ می چکار دارم .آیم می بیرون درخت پشت از و کنم می بغض

 با آمد دنیا وقتی که کوچولو مانلی همان .است من خواهر هست هرچی

 بزرگ تا کردم دل دل و کردم ذوق کلی کوچولیش های دست دیدن



 را ام همبازی خودم های دست با دارم حاال .شود ام همبازی که شدنش

 سمت من که است شده رد خیابان وسط از تقریبا مانلی کنم؟ می گم

 .دوم می جدول

 .کنم می صدایش بلند

 مانلی -

 می بلند را دستم لبخند با بیند می را من تا .عقب به چرخد می سریع

 .دهم می تکان و کنم

 :شود می شدیدتر اش گریه

 ارغوان ابجی -

 .دود می خیابان سمت دوباره و

 میام خودم مانلی کن صبر -

 چند در چیز همه رسد می که خیابان وسط به .کند نمی توجه حرفم به

 از سرعت با که ای رفته رو و رنگ سفید پیکان .افتد می اتفاق لحظه

 به محکم مانلی اما زند می ترمز روی مانلی پای جلوی اید می مقابل

 بیرون مانلی سر از که بینم می را خون تنها و کند می برخورد سپرش



 مردم شدن جمع و خیابان آسفالت کف به افتادنش بعد و زند می

 .کشد می طول ثانیه چند فقط سرش باالی پارک و خیابان

 مانلی .باشم زنده دارم شک حتی دیگر .کشم نمی نفس دیگر

 .دیدم امد بیرون سرش از که را خونی من و کرد تصادف مانلی...مرد

 .دیدم خودم چشمان با را مانلی مرگ من

 من او مرگ مقصر اگر .کشتم را مانلی من...هستم مانلی قاتل من

 .جان همه از خبر بی بخت نگون ی راننده ان کسی؟ چه پس نیستم

  .گیرد می جان هایم پلک پایین از اشک

 می خیابان سوی ان تا دنبالش خودم اگر .بودم نزده صدا را مانلی اگر

 ...اگر...اگر .برسد دیگر سمت روی پیاده تا دادم می اجازه اگر .رفتم

 و کردم تب لب زیر گفتنش با چقدر کردم؟ زندگی اگرها این با چقدر

 .دیدم کابوس

 نمی بیرون خانه از زور به اگر .کردم نمی ولش اگر .کشتم را مانلی من

  .هستم مرگش مقصر تنها من .بردمش



 هنوز فریبا است این شانسم تنها .رسم می خانه تا جوری چه فهمم نمی

 را پاهایم سالن وسط شوم می که خانه داخل .است برنگشته خانه به

  .زنم می زار و کنم می بغل

 مانلی...مانلی -

 دنبالم به کابوسش سال هجده .شود می مانلی هایم خواب بعد به ان از

 نگه دلم توی را راز این و کشم می درد خودم در سال هجده .دود می

 آلبوم به حتی دیگر بعد به روز ان از .را مانلی شدن کشته راز .دارم می

 ندیدن به کردم تحریم را خودم .نکردم نگاه هم مان خانوادگی های

 خواستم نمی .خودم تصور از صورتش یاد بردن به .مانلی های عکس

 گریه صدای تا گرفتم می را هایم گوش .بیاورم یاد به را اش چهره

 تنهایی و تاریکی توی...خودم اتاق توی .نیاندازد طنین گوشم به هایش

 را صدایم کسی ندادم اجازه اما زدم می زجه وجدان عذاب درد با و

 .شدم تمام مانلی همراه .مردم خودم در موقع همان از من .بشنود

 

*** 



 فرستم می بیرون عمیق را نفسم .دهم می جرات خودم به اما ترسم می

 .دارم برمی قدم یک و

 دوباره افرین، -

 و چهارم و سوم همینطور و دوم به اول از هایم قدم پزشک، تشویق با

 .رود می پیش آخر الی

 کافیه امروز برای -

  .گیرد می را دستم و آید می جلو امیر

 بره؟ راه بتونه کامل کشه می طول دیگه چقدر -

 نگاهش عینک باالی از فریبا سال و همسن تقریبا ست زنی که پزشک

 .دوزد می امیر به را

 .کنه می تمرین داره بیشتره ماه یک االن .ترسه می یکم فقط -

 :زند می لبخند من به رو و

 بده خودت به تکونی یه .مجری خانم شیا خوب منتظرن خیلیا -

 اتاق از امیر همراه .اندازم می پایین را سرم و گیرم می را منظورش

  اییم می بیرون که فیزیوتراپی



 .افتد می دامون نگران و منتظر نگاه به نگاهم

 

 هم خودش .دارم برمی قدم شمرده و ارام سمتش گرفتن کمک بدون

 اتفاق ان از بعد .زد نمی حرف من با خیلی امیر .است من رسیدن منتظر

 با که هرچند .کند می برخورد سنگین سر من با ماجرا رفتن لو و

 تقریبا قائله اورژانس و پلیس با گرفتن تماس و هیراد موقع به رسیدن

 او به را حق کامال .است دلخور دستم از امیر هنوز اما شد خیر به ختم

 باری چند حتی .است بلد را بخشیدن دانم می وجود این با اما .دهم می

 و ساغر دهان از ها بعد را این .آورد بیمارستان به دیدنم برای را مادرم

 باز امیر دل در را جایش ظاهرا مدت این تو که دامون .شنیدم دامون

  .کند می همراهیمان فیزیوتراپی های زمان و بود کرده

 ادامه برای عجوالنه شد مجبور اینکه .بود هیراد برای بدش اتفاق تنها

  .کند عوض مجری برنامه ی

 از یکی شدم متوجه آمدم بهوش که بعد روز دو درست و عمل از بعد

 می بینی پیش معالجم دکتر و بود دیده آسیب بدجور کمرم های مهره

 نیم و ماه یک حاال .شوم پا سر من تا کشد می طول ماه دو حداقل کرد



 از یکی شاید و گردم برمی عادی حالت به دارم کم کم من و گذرد می

 پروانه مانند و اید می دیدنم به روز هر که او .است دامون هایش علت

 .نیست مقصر او .کند سرزنش را خودش ندارم دوست .چرخد می دورم

  .آمد پیش خودم حماقت بخاطر تمامش

 با که باری اخرین .اند کرده سفر کیش به فریبا و ساغر روزها این

 بلیت هفته اخر برای گفت می و بود پیش شب دو کردم صحبت ساغر

 بودم دیده یکبار .است شده تنگ برایش دلم .گردند برمی زود و دارند

 روز ان چقدر و کند می گریه روزم و حال به دارد ای گوشه عمل از بعد

 کرده اشفته و ناراحت حد این تا را هایم بری و دور اینکه از گرفت دلم

  .ام

 

 از کلی هم باز .کنم می چک را ام گوشی من و شویم می ماشین سوار

 حد این تا خوشحالم .نشیند می لبم روی لبخند .دارم کامنت طرفدارانم

  .کنم می پستش و گیرم می سلفی یک خودم از .هستند من حال پیگیر

 .چرخاند می من سمت را سرش فرمان پشت از دامون

 ارغوان -



  .کنم می نگاهش و آورم می پایین را گوشی

 بگیرم؟ برات خوری می چیزی -

 .کند نگاهم گردد برنمی حتی .زنم می زل امیر به چشم ی گوشه از

 .دارد ادامه حاالها حاال اش دلخوری ظاهرا

 :کنم می زمزمه

 نه -

 چیزی چه برای م ناراحتی فهمد می انگار .گیرد می را نگاهم رد دامون

 .ست

 خب؟ میشه درست چی همه -

 

 .بزند حرف من با که هست دامون خداروشکر

 با امیر و من ها وقت این همیشه .افتد می راه او و کنم می تایید لبخند با

 فریبا از هم پیش وقت چند .رویم می فیزیوتراپی به دامون اتومبیل

 چیز همه و است زده حرف خودش و من به راجع امیر با دامون شنیدم

 از باری چند هیراد مدت این در .شدنم خوب از بعد تا شد موکول



 و من ی قضیه با دیگر هم او کنم می حس .پرسید را احوالم تلفن طریق

 .است آمده کنار دامون

 و بودم برج ان در دامون همراه روز آن چرا من نفهمید وقت هیچ مادرم

 طعنه و کشیدم دوش به را فریبا های سرزنش طرفی از اما .افتادم چرا

 وقت هیچ که مادری اون بخاطر گفت می که گرفتم نشنیده را هایش

 .اوردی خودت سر بال همه این نبوده پیشت

 

 .دیدم را گذشته خواب عمل، اتاق در ام ساعته چند بیهوشی زمان در

 فکرم این در هنوز .بردم بیرون خانه از را مانلی که روزی همان خواب

 .زد می پرسه ذهنم توی مانلی بیهوشی های ساعت ان تمام چرا که

 یک این تمام در و شدنم خوب و بهوشی از بعد حتی .ندارم خوبی حسی

 من به و کند می سنگینی ام سینه ی قفسه روی چیزی انگار نیم و ماه

 .دهد نمی کشیدن نفس ی اجازه

 



 قدم چند همین .رویم می خانه به امیر و من و رساند می را ما دامون

 تا نشینم می مبل اولین روی امیر کمک با .کند می م خسته حیاط داخل

 .بگیرم نفس کمی

 بدم؟ سفارش خوری می چی شام برای -

 .کنم می بازی دستم انگشتان با

 خورم نمی چیزی -

 :شود می عصبی لحنش

 تو نه بگیرم قیافه باید من -

 پرس دو سفارش ام ناراحتی و من به توجه بی و رود می تلفن سمت

 .دهد می پیتزا

 بخوابم رم می کنه می درد سرم من .میارن دیگه ساعت یک رو پیتزاها -

 مجبور و باشد کنارم ندارد دوست .دهم می فشار هم روی را هایم لب

  .شود من با شدن کالم هم به

 صبر این کی تا دانم نمی .شود می درست باش صبور گوید می دامون

 گرفتن به بودم مجبور کند درکم کسی کاش .کنم تحمل باید را لعنتی



 می تنهایی هم .است شده نازل خودم سر آمد هم بالیی اگر .نزول پول

 دیگر .ام داده دست از موقتا را کارم هم خانه چاردیواری در کشم

 حواسش امیر مطمئنم .نیستم درمانش و دوا و مادرم خرج نگران

 دوبار یکی و زند می سر مادرم به گاهی هم دامون دانم می حتی .هست

 که زدم غر سرش کلی بعدش من که .است کرده خرید برایشان هم

 نباشه کاریت تو یک و کرد اخم برایم فقط او و نکند را کار این دیگر

 .داد تحویلم

 فوری و زنم می لبخند ساغر اسم دیدن با .خورد می زنگ ام گوشی

 :دهم می جواب

 جانم؟ -

  برگشتی؟ چطوره؟ ما ارغوان -

 .افتد می ساعت به نگاهم

  .داریا امار خوب -

 :خندد می

 .فیزیوتراپی ری می دونست می انگار .گفت هیراد -



 :رود باالی ابرویم لنگه یک

 زدی؟ حرف هیراد با -

 شدم متوجه حرفاشون از کرد می صحبت داشت جون فریبا با نه -

 :کند می ناله و آه به شروع که گویم می اهانی

 سازگاری بهم اصال هواش کنم می فکر .گرمه خیلی اینجا ارغوان وای -

 نداره

 :کنم می تر را هایم لب

 شده تنگ برات دلم -

 :گیرد می عمیقی نفس

 کن باور منم -

 :زنم می لبخند

  ره؟ می پیش خوب کارا -

 :کند می ذوق

 عالی -



 صدا و سر فریبا دوستان بین حسابی مانتوهایش دوخت کار بودم شنیده

 برایش .دارد سفارش کلی هم دیگر افراد بین از و است کرده

 معروفی آدم تواند می خودش کاری ی حیطه در اینکه از خوشحالم

 این و معروفی که حالت به خوش گفت ام مریضی حین در یکبار .شود

 زود خیلی هم تو بودم گفته هم من .نگرانتن که داری طرفدار همه

 هم همینطور داشت ظاهرا و .ترکونن می بازارو کارات و میشی معروف

 .رفت می پیش

*** 

 نگاه به دوزم می چشم متعجب و اندازم می دستم توی ادکلن به نگاهی

 .است نشسته مقابلم که ساغر خندان

 خریدی؟ چرا گرونه خیلی مارکش این مرسی  -

 :کند می کوچکی اخم

 نداره قابلتو .هیچه کردی من برای تو که کاری مقابل در -

 .بوسم می را اش گونه طرف یک و برم می جلو را صورتم

 عزیزم مرسی -



 :رسد می پاهایم به و رود می پایین نگاهش

 بهتری؟ االن -

 :زنم می پلک ارام

 خداروشکر -

 :دهد می تکان راست و چپ به سری ناراحتی با

 چهارستون روز اون به افته می یادم هنوز .ارغوان کرد رحم بهت خدا -

 لرزه می بدنم

 :کشد می اه و

 داشت حالی چه رییس بیچاره -

 :خندم می

 رییس؟ گفتی دامون به باز تو -

 :زند می لبخند

 واال شده عادتم -

 :پرسد می شیطنت با و



 بخوریم شیرینی روزا این قراره شنیدم -

 :کنم می آویزان را هایم لب

 نیست معلوم که هنوز -

 می سردم ناگهان و وزد می داخل به اتاقم باز ی پنجره الی از نسیمی

 .شود

 ببندی؟ اتاقمو ی پنجره میشه ساغر -

 :اندازد می باال را ابروهایش

 شده؟ سردت -

 اره -

 :رود می پنجره سمت و شود می بلند کنارم از

 میشه پاییزی داره هوا .شهریوره اواسط دیگه -

 

 شد پاییز زود چه -

 :گیرد می را دستم و نشیند می کنارم



 دارم دوست خیلی رو پاییز من -

 :کنم می نگاهش

 چرا؟ -

 :اندازد می باال را هایش شانه

  .گیرم می ازش خوبی حس ولی دونم نمی -

 این در هم باز فریبا حتما .ست مانلی تولد یادآور فقط من برای پاییز

 شمع او جای و بخرد کادو .کند درست کیک حضورش بدون است فکر

 .کند فوت را هایش

 :رود می در سمت ساغر و خورد می در به تقه چند

 کنم می باز من -

 :کنم می کج طرف یک را هایم لب

 میشم تنبل من ساغر نیای اینجا بهتره پس -

 که بینم می را فریبا .کند می باز را در و شود می رد حرفم از خنده با

 خیلی کردنمان بحث و شب ان از .دهد می ساغر دست را چای سینی

 .نیست شدنی تمام اش ناراحتی کنم حس توانم می اما گذرد می



 جون فریبا تو بیاین شمام -

 :زند می رنگی پر لبخند ساغر به

  دارم کار پایین -

 کند؟ می من به رو و

  خوای؟ نمی چیزی تو -

 زبانم روی بیاید زورم بخواهم چیزی هم اگر که پرسد می جوری

  .بچرخانم

 ممنون نه -

 برایم گشت برمی کیش از وقتی همیشه .رود می و دهد می تکان سر

 فریبا .ندارم توقعی .کشید ساغر را جورش بار این اما آورد می چیزی

 اش قبلی های دلخوری رو جدیدی ناراحتی اگر مخصوصا .است همین

  .بیاید

 .ارغوان بخور چایی بیا -

 .گذارد می خودش و من بین را سینی و

  .مهربونه خیلی خانم فریبا -



 :زند می چشمک برایم و

 کردی کارو اون مادرت بخاطر تو فهمه می حتما نیست دلش تو چیزی -

 :گویم می ارام

 نیست مهم -

 .کند می بهتر را حالم گرمایش و دارم برمی را فنجانم و

 بابا ای -

 :شوم می نگران

 شده؟ چی -

 .اندازد می دهانش داخل را قند ی حبه ساغر

  نبود یادم هیچ -

 .گزد می را لبش و

 :شوم می کفری

 شده؟ چی خب -

 :کند می نگاهم



 برم حتما زده زنگ بهم .سوزیه تولد دیگه ی هفته -

 .شود می جمع صورتش و

 برو خب داره؟ ناراحتی این -

 .شود می آویزان هایش لب

 مهمونی واسه کنم نمی وقت شلوغه سرم وقت چند این اینه مسئله اخه -

 گرفتم کیش براش کادوشو البته .بخرم لباس ش

 .نوشم می را چایم از کمی

 خوای؟ نمی قند -

 :کنم می رد

 خورم نمی قند -

 :اندازم می اتاقم دیواری کمد به نگاهی و

 .برو بپوش دم می بهت یکی دارم من خوای می لباس -

 :کند می مخالفت سریع

 کنم می کاریش یه خودم بابا نه -



 :کند می اخم

 .بردار اونو دارم گلبهی لباس یه پاشو .ساغر کنار بذار رو تعارف -

 کنم فکر میاد بهتم .شده دوزی شکوفه روشم .داره تک ای حلقه استین

 :شود می کدر زود اش زده برق چشمان

 ای؟ حلقه استین -

  دیگه؟ ست زنونه مجلس .خب اره -

 :کند می نچ

 بپوشم ای حلقه تونم نمی اخه -

 :کنم می تعجب

 چرا؟ -

 اش ربع سه پیراهن استین و گذارد می سینی داخل را فنجانش مکث با

 :زند می باال بازو نزدیکی تا را

 این بخاطر -

 یکباره به را نفسم افتد می بازویش روی سوختگی جای به که نگاهم

 .کند می قطع



 

*** 

 .کنم می احساس را قلبم نامنظم های تپش هنوز

 :پرسد می طاقت بی امیر

 بذارم؟ کی برای رو قرار -

 .ام دیده ساغر بازوی روی قبل روز از که چیزی با...درگیرم خودم با

 .مانلی سوختگی عالمت شبیه .بود عالمت همان درست .شود می مگر

 بودنا شما با خانم ارغوان -

 .کند می پاره را افکارم ی رشته فریبا صدای

 به چشمانم .خرم می را او عصبانی نگاه اول و کنم می بلند را سرم

 .خورد می سر امیر روی به آرامی

 :شود می میخ هایش لب حرکت به نگاهم

 بیان؟ بعد ی هفته بگم -

  .بیاندازیم عقب را خواستگاری فعال باید .بزنم حرف دامون با باید



 دامون بار این خواهی می...احمق ارغوان .شوم می پشیمان سرعت به و

  .نکند نگاه هم را سرش پشت و برود

 :شود می کفری امیر

 پس؟ ساکتی چرا -

 .شود می عصبانی دستم از زود امیر است رفته لو نزول جریان وقتی از

 :کنم می زمزمه

 بیان بگین -

  .شوم می بلند مبل روی از بینم می که را دادنش تکان سر

 خودته انتخاب حاال خوبه چیه؟ واسه کردنات ناز این االن -

 .کند می نازک برایم هم چشمی پشت دنبالش به و گوید می را این فریبا

 هایی قدم با حرف بی من و کند می صدا را اسمش گونه اعتراض امیر

 و کنم می ناز کند خیال فریبا دهم می اجازه .روم می پله راه سمت آرام

 .است افتاده اتشی چه درونم نفهمد هرگز کاش .ریزم می الکی ادای

 به .کند می منقبض را عضالتم تمام باشد مانلی همان ساغر اینکه فکر

 از .ایستم می میزم روی روبه و رسانم می اتاق به را خودم زحمت



 کسی تا ام داده خرج به تظاهر خیلی فهمم می صورتم رنگ پریدگی

  .کنم می تحمل دیروز از را فشاری چه نفهمد

 میان انگار .کنم می وحشت .گذارم می صورتم طرف یک را دستم

 .ام شده رها یخ از کوهی

 و کنم می دراز را پاهایم .نشینم می تخت به پشت و گیرم می نفسی

 .گذارم می زانوهایم روی را دستم دو هر کف

 باشد داشته سوختگی جای هرکس مگر .آروم...ارغوان باش آروم

 کنم تزریق وجودم به خواهم می که خوشی خیال به ست؟ مانلی

 .دهم می حواله تلخی پوزخند

 مگر .شکل ای دایره جای یک .بود مانلی عالمت شکل درست عالمتش

 بیشتر .شود می ای دایره سوختگی شکل و سوزد می بازویشان نفر چند

 مگر .بود سالش هفت .داند می را چیز همه حتما ساغر .ارغوان کن فکر

 وارد نقشه با حتما ساغر نباشد؟ یادش چیزی گذشته از مانلی شود می

  .ارغوان شده ت زندگی

 .بود نقشه هم کیف دزدی ان اصال شاید .لرزاند می را تنم ذهنم ندای

  .شناسد نمی را شکوفا ارغوان کی اصال .شناخت می را من ساغر



 .است سرد .لرزم می .کنم می جمع خودم در و دارم برمی را هایم دست

 خوب حالت .شناسد نمی را ما ی خانه چطور باشد مانلی اگر ساغر

 تصادف ان در مانلی .مانلی نه است غریبه فقط ساغر ارغوان؟ نیست

 .مرد

 تختم روی پتوی دلم .است سرد امروز هوا چقدر .بندم می را چشمانم

 .خواهد می را

 چنگ .رسانم می تخت پایین را خودم نشسته و کشم می نفس تند تند

 .اندازم می هایم شانه دور را آن و دارم برمی را پتویم و اندازم می

 .است درشت و سیاه ساغر چشمان .آورم می فشار ذهنم به دوباره

 های خنده .گردش صورت .چشمانش همرنگ و لخت موهایش

  .نمکینش

 ...ارغوان نشو دیوانه

 .کنم می حس هایم پلک پشت را اشک داغی

  .گوید نمی چیزی چرا پس .باشد مانلی ساغر اگر

 .گیرم می دندان به را لبم



 هستم؟ کسی چه من نیاورد رویم به یکبار چرا

 

 کسی چه ساغر واقعا بفهمم باید .کنم کاری باید .بگیرم آرام توانم نمی

 .ست

 زنگ برخاستنم با همزمان ام گوشی .شوم می بلند و زنم می کنار را پتو

 تماسش .است دامون .دارم برمی را آن و روم می عسلی کنار .خورد می

 را حدیث ی شماره فوری شود می قطع که زنگ .گذارم می پاسخ بی را

 .گیرم می

 جانم؟ -

 :کنم می تر را زبانم

 بده جواب نه و آره با فقط ست؟ خونه ساغر کن گوش...حدیث الو -

 .است شده شوکه ام ناگهانی سوال این از بنظر .کند می مکث

 :زنم می صدایش حرص با

  حدیث -

 :گوید می فوری



 بیرون رفته تازه -

 .کشم می عمیقی نفس

 ارغوان؟ شده چیزی -

 :گویم می جواب، جای به

 اونجا میام االن من -

 گیرم می نادیده هم باز .زند می زنگ دوباره دامون تماسم پایان از بعد

  .بردارم شال و مانتو تا روم می دیواری کمد سمت و

 اتاق از اهسته و گیرم می را آژانس ی شماره شوم می آماده وقتی

 را هایم لب .کشد می تیر کمرم یکدفعه ها پله باالی .روم می بیرون

 .کنم تحمل کمتر را درد تا دهم می فشار بهم

 با صحبت مشغول فریبا اما بینم نمی را امیر کشم می سرک که باال از

 هم .دارم برمی شمرده و آرام ها پله روی را هایم قدم .است تلفن

 جواب ی حوصله .فریبا نشنیدن هم و کمرم به نیاوردن فشار بخاطر

 .است من به کامال پشتش که ایستاده جوری .ندارم را او به دادن پس

 خداروشکر .آورم می پایین را دستگیره صدا بی و روم می در سمت



 دور به حواسش زیاد که شود می گرم اش چانه چنان زدن حرف موقع

  .نیست برش و

 می را ای اجاره اپارتمان آدرس و رسد می آژانس در جلوی رسیدنم با

 .گیرم می تماس حدیث با دوباره راه بین .دهم

 برنگشته هنوز که ساغر ببینم -

 ارغوان حالت اون با میای کجا داری تو اما .نیومده نه -

 .کنم می اخم سریع که بیند می خط پشت از را من انگار

 رسم می دیگه االن -

 .است آمده دامون طرف از پیامی کنم می نگاه که گوشی صفحه به

 :کنم می باز را پاکت

 بزن بهم زنگ یه .نگرانتم خوابی؟ دی؟ نمی جواب چرا ارغوان -

 اول .دهم نمی جواب هم را دامون پیام حتی و کشم می لبم دور را زبانم

 .شود مشخص ساغر با تکلیفم باید



 مانم می حدیث منتظر و دهم می را کرایه .رسم می که اپارتمان جلوی

 کمی کنم می فرصت تازه اسانسور داخل .بروم باال کمکش با و بیاید تا

 .ندهد لو را درونم ناراحتی استرسم و باشم خونسرد

 شده؟ چی ارغوان -

 .کنم می مرتب را شالم ی گوشه

 بیدار؟ یا خوابه مامان -

 خواب -

 :دهم می تکان سر

 خوبه -

 :شود می تر نگران حدیث

 شده؟ چی بگی خوای نمی -

 :پرسد می مشکوکانه و

 مربوطه؟ ساغر به -

 رو رسیم می که در کنار .گیرد می را دستم حدیث و ایستد می اسانسور

 :کنم می حدیث به



 یهو اگه .مونی می بیرون تو .بگردم رو ساغر وسایل خوام می من ببین -

 .دی می خبر بهم سریع شد پیداش

 :کند می گرد را چشمانش حدیث

 چرا؟ بگردی؟ رو وسایلش -

 :کنم می در به اشاره سر با

 کن باز -

 دست ندارد خیال دامون .کنم می نچ .خورد می زنگ دوباره ام گوشی

 .بردارد سرم از

 را راهم سریع بعد و شوم می خانه وارد اول کند می باز که را در حدیث

 .کنم می کج ساغر و حدیث مشترک اتاق سمت

 بود؟ همراهش چی اینجا اومد وقتی ببینم -

 .کند می نگاهم رفته باال ابروهایی با حدیث

 :شوم می حرصی

 نداشت؟ جواب من سوال -



 برمی من طرف به قدمی چند و اندازد می مادرم اتاق سمت نگاهی نیم

 .دارد

  کوچیک چمدون یه و خیاطی چرخ یه .نداشت چیزی -

 :کنم می نزدیک بهم را ابروهایم

 بود؟ چی چمدونش تو -

 :در سمت چرخم می بالفاصله و

  کجاست؟ چمدونش االن .کن ولش -

 :ایستد می در جلوی من از زودتر و شود می رد کنارم از عجله با حدیث

 ارغوان؟ بگردی وسایلشو خوای می -

 :فشارم می بهم را هایم لب

 اره -

 شوند می گرد حدیث چشمان

  شده؟ چی مگه چرا؟ -

 :کنم می اخم



 حدیث بدم توضیح ندارم وقت -

 :گیرم می را اش شانه و رسانم می در جلوی را خودم

 کنار برو -

 :کند می مقاومت حدیث

 چی؟ بفهمه .ارغوان زشته -

 .کنم می فوت بلند را نفسم و آید می باال کفرم

 کرده؟ چیکار مگه -

 کاری من برای کوچیک دروغ یک گفتن .دوزم می حدیث به را نگاهم

 کردن قانع برای دروغ به را زبانم و کنم باز را دهانم مجبورم .ندارد

 :بچرخانم حدیث

 کیش بود رفته فریبا با -

 خب؟ -

 .دهم می قورت را دهانم اب

 ساغره به شکش اونم .شده گم فریبا گردنبند -



 ماند می باز نیمه حدیث دهان

 نه -

 می کنار راهم سر از و خورد می تکانی کند می ادا که را کشدارش ی نه

 .زند می موج دروغ این شنیدن شوک هنوز نگاهش در .رود

 .شنوم می را اش زمزمه کشم می که را دستگیره

 نیست کج دستش که ساغر -

 :زنم می پوزخند

 نکنه اعتماد چشماشم به زمونه و دور این تو بهتره آدم...بگم چی -

 :کند می من به رو حدیث

 کن عجله بگردی خوای می اگه .شه پیداش زود ممکنه...خرازی رفته -

 .روم می اتاق داخل و دهم می تکان سر

 :دهد می قرار مخاطبم پشت از حدیث صدای

 بیدار بزنم سر یه خانم هما به برم فعال من...منه تخت زیر چمدونش -

 باشه نشده



 برمی قدم سالنه سالنه اتاق وسط تا و گیرم می دندان به را ام پایینی لب

 لباس کمد یک کنارش .دارد قرار حدیث تخت اتاق از ای گوشه .دارم

  .کند می کار ان با که ساغر خیاطی چرخ میز دیگر سمت و کشو چهار با

 دراز را پاهایم .نشینم می کنارش و رسانم می حدیث تخت تا را خودم

 ان و دهم می مالش کمی را زانوهایم .شود کم دردش از تا کنم می

 می پایین را سرم .زنم می باال را حدیث رنگ ای قهوه تختی رو وقت

 و کنم می دراز را دستم .افتد می ساغر چمدان به چشمم و اندازم

 باز همزمان اما .اورم می بیرون را ان و کشم می را چمدان ی دستگیره

 .ریزد می جانم به ترس من اتاق در شدن

 نترس منم -

 فرستم می بیرون را ام شده حبس نفس بینم می که را حدیث

 ترسوندیم -

 :شود می قفل چمدان روی نگرانی با نگاهش

 بفروشه بردتش حتما باشه برداشته اون رو گردنبند اگه گم می ارغوان -



 ساغر دارد ترس بعد به این از حاال .داشتم می نگه را زبانم کاش

 .برود کش را وسایلش

 :چرخانم می کاسه در چشم غیظ با

 بیرون بری میشه -

 :گیرد می را شکمش زیر

 ارغوان تو دست از اوخ -

 :شوم می نگران

 چیه؟ -

 :پشت به چرخد می

 گرفته دستشوییم استرس از -

 می تکان راست و چپ به سری و گیرد می ام خنده .رود می بیرون و

 .دهم

 ست معمولی لباس دست چند .کنم می باز را ساغر چمدان زیپ سریع

 اخرین زیر .گذارم می هم روی ای گوشه و دارم برمی با را ها ان که

 می کنجکاو ان به نسبت که بینم می را شکلی مربعی ی جعبه لباس



 یک جز جعبه داخل .شود می باز راحت و ست کارتنی جعبه در .شوم

 .نیست دیگری چیزی عکس البوم یک و دخترونه سر تل و موی کش

 .کنم می باز را البوم اما نیست اشنا برایم .کنم می نگاه را تل و سر گل

 خودش از اخیر مدت همین در که است ساغر به متعلق اول عکس چند

 دو .شوند می تر قدیمی ها عکس زنم می ورق که را البوم .است گرفته

 خود .است خودش عکس .اید نمی باال نفسم دیگر اخر به مانده صفحه

 که مردی و زن کنار .تصادف روز ان از بزرگتر یکسال فقط شاید .مانلی

 پلک جرات .گیرد می جا گلویم پشت تا بغض .شناسم نمی را ها ان

 البوم داخل از را عکس .کنند رسوایم هایم اشک ترسم می .ندارم زدن

 خودش کنم باور خواهم می .گیرم می صورتم جلوی و آورم می بیرون

  .است

 .باشد زنده مانلی است ممکن چطور .گذارم می دهانم دور را دستم

 کردم کمکش حتی .بودم شده دوست مانلی با من مدت این تمام یعنی

 از چرا .گوید نمی چیزی چرا پس .کند کار برایش و شود آشنا فریبا با

 مانلی که نگفت و نکرد باز را دهانش چرا .دهد نمی اشنایی خودش

  .ست



 برابر در دیگر .گذازم می جایش سر را البوم سریع آیم می که خودم به

 می جای چمدان داخل هم را ها لباس .کنم نمی مقاومت هایم اشک

  .گذارم می تخت زیر و دهم

 احساس .پیچد می سرم در دردی و شود می شتاب با و تند هایم نفس

 در و گرفت بازی به را من ماهرانه خیلی ساغر مدت این تمام کنم می

 دوباره چی؟ نباشد یادش چیزی اگر اما .رفت فرو دیگری شخص نقش

 اش حافظه او شده باعث تصادف ان شاید .کنم می فکر تصادف روز به

 باشد هرچه اما کند بازی من مقابل خواسته می شاید .بدهد دست از را

 .بیاورد بیرون را غریبه فرد یک ادای فریبا جلوی توانسته نمی

 :گویم می لب زیر .کنم ارام را خودم و باشم خونسرد کنم می سعی

 دونه نمی حتما اره...کیه دونه نمی اون ارغوان -

 تخت ی لبه .شوم می بلند آرام و گذارم می طرفم دو را هایم دست کف

 .کشم می نفس ارام و نشینم می

 اروم...ارغوان باش اروم -

 از مخصوصا .کنم دور ام خانواده و خودم از ساغر باید...کنم فکری باید

 .فریبا



  .رود می باد به دودمانم بفهمد را هویتش او اگر .برود لو چیز همه اگر

 با اما چرخانم می سر است حدیث اینکه خیال به شود می باز اتاق در

 .خورم می جا ساغر دیدن

 ارغوان -

 می ام پریده رنگ صورت روی بینی تیز با نگاهش اما دارد لب به لبخند

 :چرخد

 کنی؟ می چیکار اینجا -

 :دهم می تکان زحمت به را ام شده دوخته بهم های لب

 من؟ -

 :خورد می چین چشمانش زیر و آید می جلوتر کمی

 ارغوان؟ شده چیزی -

 .بدهم جوابی چه دانم نمی

 اومدی؟ چیزی دنبال اینجا -

 .داند نمی چیزی که او .کنم می حفظ را ام خونسردی



 :رود می باال لبم ی گوشه

 بیام ندارم حق .ها منه ی خونه اینجا -

 پشیمان اما ام رفته تند کمی جمالت این گفتن موقع کنم می احساس

 .شوم نمی

 :گزد می لب ساغر

 ...اخه نبود این منظورم نه، -

 .بروم بیرون اتاق از تا شوم می بلند تخت روی از

 حدیث با اینجا داشتیم .بزنم حدیث و مامانم به سر یه بودم اومده -

 دستشویی رفته االنم زدیم می حرف

 .گیرد می را دستم مچ که شوم رد خواهم می کنارش از

 ارغوان؟ شدی ناراحت دستم از -

 چشم همان چشمانش .بینم می درشتش سیاه چشمان در را نگرانی

 .بشناسی را ها چشم این نتوانستی چطور .ارغوان تو به لعنت .هاست

 سیاه خاک به بیشتر را تو و برد می را فریبا دل که درشتی سیاهی همان



 دستم مچ تندی به .شود می نفرت وجودم ی همه ناخواسته .نشاند می

 :کشم می بیرون را

 نیست مهم -

 :روم می در سمت

 ارغوان؟ بهترن پاهات -

 دستشویی از حدیث شوم می خارج که اتاق از .دهم نمی را جوابش

 .شود می شوکه هم کنار ساغر و من دیدن از ای لحظه .آید می بیرون

 .ندهد سوتی تا اندازم می باال ابرو و چشم برایش سریع اما

 حدیث رم می دارم من -

 :چیند برمی لب ساغر

 خب بمون دیگه یکم .اومدم تازه که من -

 .کنم نمی نگاهش

 دارم کار -

 برایم اما کند می ناراحت را ساغر فهمم می .است خشک زیادی لحنم

 .نیست مهم



 آژانس زنی می زنگ یه -

 رفتن از قبل .دهد می تکان باشه عالمت به سری .است حدیث مخاطبم

 بیدارش آید نمی دلم .است خواب هنوز .روم می هما مامان اتاق سمت

 .کنم

 .است ایستاده سالن داخل هنوز اما بیند می را من محلی بی ساغر

 نشده بیمارستان از خبری -

 :جنباند می سر ناراحتی با حدیث

 نه -

 می بر قدم سمتم ساغر و کنم می کیومرث نثار لب زیر آبداری فحش

 :دارد

  ببرمت در جلوی تا کنم کمکت بیا -

 :شوم می مانع

 هست حدیث نه -

 می در جلوی و حیاط تا حدیث کمک با و گیرد می نگاه دلخور ساغر

  .روم



 به خشونت ساغر با رفتارهایم در حد این تا چرا دانم نمی هم خودم

 .دهم می خرج

 کردی؟ پیدا رو گردنبند -

 :خورم می جا حدیث سوال با

 چی؟ -

 بود؟ ساغر وسایل تو .گم می رو فریبا گردنبند -

 نه...اهان -

 :کند می تعجب حدیث

 کردی؟ برخورد سرد باهاش اینقدر چرا دیگه پس...وا -

 :گیرم می را نگاهم

 بره اینجا از بهتره کنم می فکر -

 چرا؟ -

 :اندازم می باال را هایم شانه

 کنه زندگی دیگه جا یه بره -



 :کشد می پوف حدیث

 نیست دوستت مگه .ارغوان گی می چی تو نمیارم در سر که من -

 ساغر؟

 برای حاالها حاال شوم نمی مجبور من و رسد می آژانس خوشبختانه

 .بدهم توضیح حدیث

 .مامانش دیدن بود اومده فقط بگو پرسید چیزی اگه ساغر کن گوش -

 فهمیدی؟

 :دهد می تکان تایید سر مستاصل حدیث

 باشه -

 می که را ادرس .نشینم می عقب صندلی روی و روم می ماشین سمت

 از را ام گوشی گیرم می که نفس کمی .کند می حرکت راننده دهم

 بار چند دامون .کنم می روشن را اش صفحه و اورم می بیرون کیفم

 .است گرفته تماس هم دیگر



 بوق سه از بیشتر .زنم می زنگ او به و شوم می قدم پیش خودم این

 و شاکی و عصبانی همیشه برخالف .شنوم می را صدایش که خورد نمی

 :باال نسبتا تن با

 ارغوان؟ کجایی تو معلومه هیچ -

 .است شده نگران ام نداده تماس بار چند با را جوابش وقتی دانم می

 خونه گردم برمی دارم االن مامانم پیش بودم اومده...سالم -

 :است اعتراض با همچنان لحنش

 دونی می دی؟ نمی جواب زنم می زنگ چرا چیه؟ برای گوشی اون -

 خانم فریبا .خونتون بزنم زنگ شدم مجبور اخرش .رفته جا هزار فکرم

 به .زده غیبش ارغوان گه می زده زنگ .نیستی دیده کنه صدات اومده

  نگفته چیزی منم

 :زنم می پوزخند

 بهم زده زنگ صدبار شده نگرانم بینم می...اخی -

 :شود می ام طعنه ی متوجه دامون

 کارات این به کرده عادت دیگه اون البد -



 :کنم می تر را زبانم

 نفر صد به رم می که هرجا نیست قرارم .دامون نیستم بچه که من -

 بدم توضیح

 سرت بالیی چه و کجایی تو که میشم دیوونه دارم اینجا باش منو -

 نداره ربطی کسی به میگی راحت خیلی تو اونوقت دوباره اومده

 حرف تند او با اینکه از گیرد می دلم .کند می ناراحتم دلخورش لحن

 .ام زده

 نداشتم منظوری -

 :کند می عوض را بحث سریع هم خودش

 کجایی؟ االن -

 خونه نزدیک -

 .میام االن منم -

 :اندازم می ام پیشانی میان چینی

 شده؟ چیزی -

 :گوید می مکث با



 .کنه صحبت من با باید گفت زدم حرف خانم فریبا با که امروز فقط نه -

 خواستگاری از قبل

 بوی وقت هیچ فریبا ی غافلگیرانه تصمیمات این .ریزد می هری دلم

 .دهند نمی خوبی

 چی؟ مورد در نگفت -

 نه -

 :پرسد می آرام دامون کنم می که سکوت

 هستی؟ چی نگران -

 :دهم می قورت را دهانم اب

 باز سرشه تو چی دونم نمی -

 :خندد می کوتاه

 .ارغوان بذاره اثری نیست قرار من تصمیم تو باشه م هرچی -

 برنمی سرم از دست استرس باز اما شود می قلبم قوت دامون حرف

 .دارد



 می ها گل به دادن اب حال در باغچه کنار را فریبا .رسم می که خانه به

 :چرخد می سمتم سرش شنود می که را در شدن بسته صدای .بینم

 بخیر اغور -

 .ندارم دادن جواب ی حوصله

  دختر؟ کردی حساب چی رو ما میای؟ ری، می خودت واسه -

 .کنم می سالم و روم می جلو اهسته

 .بندد می را اب شیر و رود می غره چشم برایم

 داریم مهمون -

 خریده حیاط مخصوص قبال را ان فریبا که افتد می گردی میز به نگاهم

 خودش انگار .شود می دیده شیرینی و میوه ظرف هم میز روی .است

 .است کرده اماده دامون دیدن برای را

 دونم می -

 :کنم می او به رو دوباره و

 داری؟ چیکار دامون با -

 :کند می اشاره ها صندلی از یکی به



 شی می خسته اینجوری بشین -

 :کنم نمی اعتنایی

 خوبم من -

 :رود می باال لبش ی گوشه

 بدونه رو چیزایی یه خواستگاری از قبل بهتره -

 چی؟ مورد در -

 :زند می زل نگاهم در و چرخاند می چشم

 مانلی مورد در -

 اشاره ان به و کشد یم رونیب را ها یصندل از یکی .کنم یم سکوت

 :کند یم

 نیبش ایب -

  .ردیگ یم یجا یکنار یصندل یرو خودش و

 .شوم رد هیقض نیا کنار از تیاهم یب توانم ینم گرید

 داره؟ یمانل به یربط چه دامون -



 یسرد باد .گذارد یم یدست شیپ داخل و دارد یبرم یبیس بایفر

 .کنم یم جمع خودم در را میها دست و وزد یم کدفعهی

 دوست .گهید بشه یساز شفاف زایچ یسر هی اونم واسه دیبا خب -

 .کنم عنوانش یخواستگار تو ندارم

 :نشانم یم لب به یتلخ ی خنده

 بگم ریام یجلو ندارم دوست بگو -

 :کند یم یباز بیس با اش اشاره انگشت با

 کن فکر یخوا یم جور هر -

 :میگو یم کالفه

 دونه ینم یمانل به راجع یزیچ دامون -

 :روند یم باال شیابروها

 بهش؟ ینگفت -

 نه -

 :کند یم نگاهم و



 .نداره برش الیخ و خواب وقت کی بهتره هرحال به -

 :کنم یم اخم

 ستین یادم نیهمچ دامون -

 :رود یم باال دوباره لبش ی گوشه

  دوارمیام -

 یم میپا تا سر به ینگاه مکث با بایفر که ام ستادهیا میجا سر هنوز

 :دهد یم هیتک یصندل به و اندازد

 که یکار پنهون .موندم واقعا .داره دوستت یلیخ که مشخصه البته -

 که تم خانواده و خودت از یچیه .یریگ یم نزول که پول یکن یم

 بدون قدرشو .مونه ینم ینجوریا ادم یپا یهرک .بهش ینگفت

 به یشکن دندان جواب ندارم جرات اما رسد یم استخوانم به کارد

 :شود یم بلند یفور خودش خورد یم صدا که در زنگ .بدهم بایفر

 .کنم یم باز من -

 دلش وقت چیه .رمیگ یم را نگاهم دلخور من و شود یم رد کنارم از

 شهیهم .کند صحبت زیام مسالمت من با شده هم بار کی نخواسته



 خوردن اب مثل و راحت و دارد وجود کلماتش تمام در هیکنا و طعنه

 .دهد یم لمیتحو

 شنوم یم را دامون یپرس احوال و سالم یصدا و روم یم زیم کنار

 با همقدم .چرخم یم عقب به ارام و دهم یم قورت را دهانم اب

 یم نشان که نمیب یم یگل دسته بایفر دست در .ندیا یم سمتم بایفر

 .است دهیخر را آن نجایا به امدن یبرا دامون دهد

 :دوزد یم نگاهم به را چشمانش لبخند با رسند یم که من به

 سالم -

 :دهم یم جواب کوتاه

 سالم -

 ؟یخوب -

 :دهم یم تکان سر

 بهترم -

 :کند یم ها یصندل به اشاره بایفر

 نینیبش -



 یرو مکث با هم من و ندینش یم من از زودتر و کند یم تشکر دامون

 .رمیگ یم یجا دیکش عقبش بایفر قبل از که یصندل همان

 ...یاقا شدما مزاحمتون اگه دیببخش -

 :کند یم مکث و

 کردم فراموش رو تونیلیفام -

 :دهد یم را بایفر جواب ییرو خوش با دامون

 هستم سرافراز...کنم یم خواهش -

 :شود یم تر رنگ پر لبخندش بایفر

 خوشبختم -

 :زند یم چشمک و ندینش یم کنارم و

 ست قهیسل خوش یلیخ ارغوان -

 به دلم یتو من و کند یم نگاهم یا محجوبانه لبخند با دامون

 .زنم یم شخندین بایفر یچاپلوس

 انگشتان وهیم تعارف از بعد و گذارد یم یدست شیپ دامون یجلو

 :کند یم قالب هم در زیم یرو را دستش



 باهاتون یلیخ نشد ها یگرفتار و شیک به سفرم بخاطر راستش -

 اجازه اونم و نیزد ریام به رو حرفاتون قبال دونم یم البته .بشم اشنا

 .بالغه و عاقل خودش ارغوان .ندارم یحرف منم .داده یخواستگار ی

 خب اما .ده یم صیتشخ رو بد و خوب و شده تموم سالشم یس گهید

 هم حتما و .بشه زده یخواستگار از قبل ییحرفا هی دونستم الزم من

 اونام هرحال به .نیبذار ونشیدرم تون خانواده با قبلش خوام یم

 هستن رندهیگ میتصم

 حرفش ته من اما .شود یم کنجکاو بایفر یها گفته به نسبت دامون

 به هم قبال یحت که است مصر مسئله نیا یرو انقدر .حفظم از را

  .بود گفته رادیه

 دم یم گوش من دییبفرما -

 یکم و اندازد یم نییپا را دستانش بار نیا .باستیفر دامون، مخاطب

 :ندینش یم تر عقب

 بود؟ گفته بهتون .یمانل .داره گمشده خواهر هی ارغوان -



 در بودم گفته بایفر به انکه با .چرخد یم من به رو متعجب دامون

 بتواند تا کرد یسوال را اش جمله اخر باز اما ام نگفته یزیچ موردش

 .ردیبگ دامون یجلو را مچم

 :کند یم زمزمه دامون

 دونستم ینم -

 یحرص دارم تالش من و کند یم جور و جمع را حرفش خنده با بایفر

 .کنم ارام جوشد یم درونم از که را

 بهتون رو نیا ارغوان که ومدهین شیپ فرصتش مطمئنم من البته -

 یخبر ازش و شده گم که ساله هجده دخترمون ما حال هر به .بگه

 .میندار

 :کشد یم هم در را شیابروها دامون

  .نیریبگ یرد ازش زود یلیخ دوارمیام .متاسفم -

 شیها حرف و او به کامال حواسش گرید دامون و کشد یم آه بایفر

 .است

 .ستین ما یواقع دختر ارغوان نیدون یم که طور همون راستش -



 بعدش به جا نیا از .فشارم یم بهم را میها لب من و کند یم مکث

 .برسد کجا به است قرار دانم یم دهینشن .حفظم از را

 دونمیم نویا بله -

 .است زیام هیکنا یکم دامون جواب کنم یم احساس

 سرافراز یاقا بزنم رک رو حرفم نیبذار -

 خم جلو به رو دوباره حرفش یباق گفتن یبرا و کشد یم یقیعم نفس

 :شود یم

 یم هیته براش رو هیزیجه نیبهتر ریام و من کنه ازدواج اگه ارغوان -

 مورد در اما .میمسئول قبالش در و میکرد بزرگش .دخترمونه .میکن

 چیه اون موند خواهد و هست ریام و من از که یسهم تمام و ارث

 نداره یحق

 گر اش دوباره دنیشن با اما دانستم یم را اش کلمه به کلمه نکهیا با

 افتاده جانم به بختک شب نصف و ام دهیخواب باز طاق انگار .رمیگ یم

 .کند خفه و دهد فشار را میگلو تا است



 فراهم رو یزندگ نیبهتر براش .بوده ما ی خونه تو سالها ارغوان -

 با .شده یمطرح یمجر .رفته دانشگاه خونده، درس .میکرد

 یم خانواده دختر مثل .بره نیب از ما ی رابطه ستین قرار ازدواجشم

 یارث هر و خونه نیا اما .قشهیال که اونچه .بخت ی خونه مشیفرست

 ن؟یندار یمشکل چیه مورد نیا با شما .هیمانل به متعلق مونه یم که

 سوهان شیها حرف با بایفر .افتد یم راه به گرا مس بازار سرم در

  .خراشد یم مغزم یتو را ان و برداشته

 او به یناراحت با چشمانم .دیآ یم باال من یرو سرعت به دامون نگاه

 خواهم ینم .دوزم یم بهم سکوت در را میها لب و شود یم دوخته

 .کند یم تر ور شعله را بایفر دل اتش میبگو یهرچ .بزنم یحرف

 کرد؟ تون شوکه حرفام -

 ینم اصال چرا دانم ینم .چرخانم یم بایفر مخالف جهت کامال را سرم

 .کنم تحملش گرید توانم

 خانم اصال -

 یب تن حرارت یرو سرد اب .است اب هیشب دامون قاطعانه لحن

 .جانم



 داره؟ تیالو من یبرا ثروت و پول نیکرد فکر شما -

 .ست یتصنع کامال فهمم یم که زند یم یلبخند بایفر

 دونستم ینم اصال شدم عاشقش و دمید رو ارغوان که یروز من -

 درشت یا قهوه چشم جفت کی فقط روز اون .رهیفق ای پولداره .هیک

 دهیخواب تیمعصوم هی تهش که ییچشما .کرد خودش خکوبیم منو

 .نرفت رونیب ذهنم از بعدش یها شب تموم که بایز نقش هی .بود

 بخاطر که یفر یموها .شدم موهاش عاشق دمش،ید یوقت اون بعد

 کرده بچگونه صورتشو و بود ختهیر ش یشونیپ یرو بارون یسیخ

 من رو ارغوان .جوون دختر هی قاب تو کودکانه قشنگ ریتصو هی .بود

 مارک به حواسم نه .داشتم دوست بودنش ارغوان بخاطر شهیهم

 چه .زد یم قدم باهاشون که ییکفشا نه دیپوش یم که بود ییلباسا

 یم که حاال چه ن یک شیواقع ی خانواده دونستم ینم که زمان اون

 بخاطر فقط ارغوان من .افتاده یاتفاق چه براش ش گذشته تو دونم

 بزرگش ن،یدیکش زحمت ارغوان یبرا شما .دارم دوست ارغوان

 رو یکس نیهمچ که ممنونم خودم طرف از .ممنونم من نیکرد

 اون چون .بخونه درس و دانشگاه ادیب نیکرد کمک و نیداد پرورش



 دختر هی .نه ای باشه سرنوشتم تو .نه ای نمشیبب من نبود معلوم وقت

 دار قابل که دل .براش دم یم زمویچ همه من که یا قهوه مو و چشم

 ایک واقعا ارغوان ی خانواده دونم یم نمیا نایا ی همه با اما .ستین

 .خوامش یم ها دونستن اون ی همه با من و بودن

 ینم باورم در را عشق همه نیا که یزیچ .جوشد یم دلم انیم یزیچ

 انیم به را یقشنگ بغض و دهد یم تکان را قلبم که یزیچ .گنجاند

 .فرستد یم میگلو

*** 

 عصر ان .روز ان به کشد یم پر دلم و کشم یم لباسم کاور به یدست

 انیم دامون ی قاطعانه یها حرف با اطیح داخل که خنک قشنگ

 یها گوشه .بود شده ساکت بایفر .افتادم خوشبو یها گل از یدشت

 سکوت نیا چقدر .دیچرخ ینم گرید زبانش اما شد یم یمنحن لبش

 به عشقش و دامون یجلو نطوریا نکهیا .داشتم دوست را کشدارش

 .بود گذشته برق و باد مثل هفته کی نیا چقدر .است آورده کم من

 و کنم تکرار چشمانم مقابل روز ان ی لحظه لحظه توانستم یم کاش

 بار کی خدا نکهیا از بزند غنج دلم باز .بزنم وجودم ته از لبخند کی

 .را دامون داشتن شانس .داد شانس من به



 از بهتر توانم یم و است آمده راه من با کمرم االن تا قبل ی هفته از

 .بردارم یا مورچه و شمرده را میها قدم ستین یازین .بروم راه قبل

 امدن و شب تا .بگذارم کمد داخل را لباس کاور تا شوم یم بلند

 یم باز که را کمد در .است مانده یادیز ساعت اش خانواده و دامون

 تا بدهم ساغر به بود قرار که افتد یم ام یگلبه لباس به نگاهم کنم،

 اصال اما دهم یم جلو را میها لب .برود یسوز تولد جشن به ان با

 کی نیا در .نه ای کرد هیته یلباس جشن یبرا ساغر ستین مهم میبرا

 هم کباری .ندادم را جوابش که زد زنگ ام یگوش به یبار چند هفته

 که اورد بایفر یبرا را اش شده یطراح یها لباس از دست چند

 .امدین رونیب درد سر ی بهانه به و کردم حبس اتاق داخل را خودم

 جوابش و هستم خواب کردم وانمود یالک .زد میصدا .بود امده ساغر

  .رفت هم او .ندادم را

 بایفر به اش یکینزد همه نیا از .کند یم ام زده وحشت ساغر فکر

 زیچ همه باالخره شود دار ادامه ارتباط نیا اگر دانم یم .دارم واهمه

 ذهنم به یسم افکار دوباره و شوم یم ولو تخت یرو .رود یم لو

 .بماند من ی خانه در ساغر ام گذاشته االن تا چرا .اورد یم هجوم

 یم مادرم دنید به و کردم یم هماهنگ ثیحد با نبود که ییها وقت



 دمید یم .زد یم بیاس روانم و روح به شتریب هما مامان دنید .رفتم

 یم ریام .امد یبرنم دستم از یکار و شود یم اب دارد روز به روز

 اما نزدم یحرف من .شود یبستر مارستانیب در است بهتر گفت

 قبول هما مامان .دهد یم را مارستانیب مخارج داد نانیاطم خودش

 فکر دیشا .ستیچ یبرا بایفر و ریام از ش یناراحت دانم ینم .نکرد

 دخترش اش یضیمر از سواستفاده و کلک با قبل سالها ها ان کند یم

 .ندارد یتیاهم من خود یبرا یلیخ هست هرچه .اند گرفته او از را

   .شود خوب هما مامان حال خواهم یم فقط من

 است بهتر .گذارم یم ام چانه ریز دست و دهم یم هیتک تختم تاج به

 خطرناک وجودش .باشد اولم تیاولو کردنش سر به دست و ساغر

 .برگردد اش حافظه امدها و رفت نیهم از یکی در ترسم یم .است

 به من نکهیا .گفت خواهد روز ان به راجع را زیچ همه وقت ان

 یلیخ بعد .بردم رونیب خانه از و گرفتم را او دست خودم ی خواسته

 یمخف یدرخت پشت و کردم شیرها یشلوغ انیم و پارک در راحت

 .من نزدن حرف و تصادفش بدتر همه از .نکند دایپ را من تا شدم

 که بود من یشانس خوش از نیا دیشا .کند یم مشغولم تصادف فکر

 دیشا .نکردند دایپ را یمانل ها مارستانیب در وقت چیه ریام و بایفر



 مارستانیب به را او هرگز بودند زده یمانل به که یمرد و زن ان هم

 عکسشان .شود یم واضح میبرا کم کم مرد و زن ان ریتصو .نبردند

 درمان را یمانل ها ان یعنی .بودم دهید ساغر یشخص البوم داخل را

 یم جمع را میها لب .داشتند نگه خودشان شیپ را او بعد و کردند

 اصال ای برنگرداندند را یمانل قصد از مرد و زن ان یعنی نیا .کنم

 دچار موقع همان از یمانل ای .کنند دایپ را ش خانواده نکردند یسع

 از را اش حافظه نطوریهم و نزد یحرف و شد تصادف از بعد شوک

 یزیچ یمانل ی خانواده از نتوانستند هم خانواده ان حتما و .داد دست

  .کنند دایپ

 نیب از .دارم یبرم را ام یگوش و شوم یم کالفه فکر همه نیا از

 نیا نیب چرا دانم ینم هم خودم .کنم یم دایپ را رادیه اسم نیمخاطب

 به دامون است قرار شبش که بزنم زنگ او به یوقت دیبا روز همه

 .نکند بارانم طعنه خط پشت از دوارمیام فقط .دیایب م یخواستگار

 .رمیگ یم را اش شماره و گذارم یم کنار را دیترد

 :دهد یم جواب که خورد یم بوق چند

 بله؟ -



 :کشم یم لبم دور زبان

 رادیه سالم -

 :دهد یم جواب یعاد یلیخ تصورم برخالف

 ؟یچطور سالم -

 :پرسد یم مکث با و

 شده؟ یزیچ -

 شیبرا تواند یم مدت همه نیا از بعد زدنم زنگ که کنم یم درک

 .باشد اور تعجب

 یکن کمکم یبتون تو دیشا گفتم هست یموضوع هی راستش -

 :کند یم مکث

 یموضوع چه -

 .خارانم یم را راستم چشم ی گوشه ام سبابه انگشت با

 ساغره مورد در -

 .شود یم کنجکاو شتریب



 خب؟ -

 .اندازم یم اتاقم به ینگاه مین

 باشه کمیکوچ اتاق هی .یکن دایپ خونه هی براش شهیم اگه خوام یم -

 نداره یاشکال

 .است واضح میبرا تعجبش زانیم هم خط پشت از

 کنه؟ ینم یزندگ مادرت شیپ مگه خونه؟ -

 کنم یم فوت را نفسم

 چرا -

 ...گهید پس -

 :روم یم حرفش نیب

 .بکنم گهید فکر هی من بگو یتون ینم -

 :دیآ یم کوتاه

 باشه -

 :دهد یم ادامه و



 .هینطوریهم کارات ی همه کن قبول یول -

 :افتم یم لبم جانم به دندان با

 باشه گوشم خیب گهید ندارم دوست -

 .کنم یم کنجکاوش شتریب

 عمه به یکرد ش یمعرف .تیجون جون قیرف بود شده که دختره نیا -

 :شوم یم کالفه

 ...یول اره -

 .است نیهم تر سخت کار .شوم یم درمانده .کنم یم سکوت کدفعهی

 سوال که شود یم جمع صورتم ینگران با .بایفر از دادنش فاصله

 :آورد یم خودم به را من رادیه

 کرده یکار دختره نیا -

 نه -

  .کنم یم سکوت باز

 دلم یطرف از .نیهم بمونه دور فقط .نکن موردش در بد یفکرا -

 بشه خانمان یب ادینم



 باشه چقدر ستین مهم پولش -

 :کشم یم پوف.ام نکرده فکر قسمتش نیا به

  .دم یم خبر بهت -

 :زند یم پوزخند

 یریگ یم پول ریام از باز البد -

 :کشم یم درهم ابرو

 هیریخ بنگاه من یکرد فکر نکنه ای بدم؟ پس جواب دیبا نمیا واسه -

 دارم

 :خندد یم ارام

 نرو در کوره از زودم .شو یعصبان -

 :زند یم را اش طعنه باالخره و

 یباش خوشحال دیبا تهیخواستگار امشب -

 :کنم یم جمع را بحث زود

 یندار یکار .مونم یم خبرت منتظر من -



 ...نه -

 :کند یم سوال عیسر اما

 داره خبر خودش ساغر نمیبب -

 :دهم یم فشار هم یرو را میها لب

 ستین مهم یلیخ اون داشتن خبر -

.روم یم فرو فکر به دوباره و کنم یم قطع را تماس یخداحافظ از بعد

 از یکم و کنم صحبت ریام با ها مهمان امدن از قبل شب است بهتر 

 کنم هیتوج را ساغر طور چه دانم ینم وسط نیا فقط .رمیبگ پول او

 یم پوزخند خودم به دلم یتو .نکند یبد فکر و نشود ناراحت که

 کردنش خطاب یمانل به کنم ینم عادت .است ساغر میبرا هنوز .زنم

 .خودم با یحت

*** 

 شوم یم متوجه شتریب کنم یم نگاه که دامون مادر و پدر صورت به

 لبخند یحت .است رفته مادرش به  چهره نظر از دامون که

 ام گذشته و من از حتما دامون نکهیا وجود با .ش یمهربان...شیها

 الیخ ای .بکنند من به یبد نگاه دمیند هم کباری است گفته شانیبرا



 با یها ادم.نندیب ینم شان کدانهی یکی پسر شان در را من کنم

 نیهمچ در هم دامون که قطعا .رسند یم بنظر یفرهنگ با و تیشخص

  .یمادر نیهمچ دامان در .است کرده رشد و شده بزرگ یا خانواده

 در که یمعمول یها سوال .لزوم مواقع در مگر زنند ینم حرف یلیخ

 جوابشان احترام کمال در هم ریام .شود یم دهیپرس یمحفل نیچن باب

 هم بایفر .دارد ها ان با یخوب برخورد اول همان از و دهد یم را

 او رفت یم انتظار چون .کنم یم تعجب .است ساکت شهیهم برخالف

 هم دیشا .ردیبگ را زبانش یجلو نتواند یلیخ یمواقع نیهمچ در

 امدهین رونیب داد او به قبل ی هفته دامون که یجواب شوک از هنوز

  .است

 صحبت گانه جدا یاتاق در هم با ما خواهد یم دامون مادر کباری فقط

 :زند یم را ششین بایفر که میکن

 .بزنن که مونده م یحرف گهید واقعا .شناسنیم همو ساله چند که نایا -

 در من با خواهد یم دلش اخر ی لحظه ان تا بایفر فهمم یم نجایا و

  .باشد جدال و جنگ



 یحالت با ریام و شود یم رد موضوع نیا کنار از لبخند با دامون مادر

 شود یم باعث جواب، نیهم اما .دوزد یم چشم بایفر به تیشکا از

 همان یرو جلسه ی ادامه در و بگذارد کنار کل به را سکوتش بایفر

 .کند دیتاک دامون با بحثش

 گذاشتن؟ یچ همه انیجر در رو شما تون زاده اقا -

 .کند یم دییتا لبخند با دامون مادر

 شکوفا خانم مونه ینم یپنهون زیچ پسرم و ما نیب -

 .کند یم یخور خود فقط ریام و اندازد یم باال را شیابروها بایفر

 زده ام یخواستگار ی جلسه در یتکرار یها حرف ندارم دوست

 برگزار خودم ی خانه در یمهمان نیا کاش میگو یم خودم با .شود

 حضورش تا بود نجایا او کاش الاقل ای .هما مامان کنار در .شد یم

 یم من نه شد یم او امدن به یراض بایفر نه فیح اما .شود قلبم قوت

 یم لج قبل از شتریب بایفر که بسا چه و .رمیبگ دهیناد را ریام توانستم

 .انداخت یم سنگ وسط نیا و کرد



 یم او به یمشک شلوار و کت .اندازم یم دامون به یگاه را نگاهم

 رنگ نیهم لباسش هم عقدمان جشن یبرا میبگو او به دیبا .دیآ

  .باشد

 طور همان هم او و زنم یم لبخند یفور افتد، یم من به که چشمانش

 .دهد یم جواب

 که یمرد .برده ارث اش یفرهنگ پدر از حتما را متانتش و وقار نیا

 خانواده از .دمیند او از یزیچ ییرو خوش جز هیاول ساعت همان از

 حسرتم سالها همسرم ی خانواده دیشا اما ام اوردهین شانس خودم ی

  .کنند جبران را

 ن؟یندار ینظر هیمهر مورد در شما شده، زده حرفا که حاال -

 :دیگو یم جواب در ریام و پرسد یم سرافراز یاقا را نیا

 ی ندهیا که البته .رنیبگ میتصم خودشون دامون اقا و ارغوان بهتره -

 یدختر .داره امانت حکم واسم شتریب .مهمه من یبرا یلیخ ارغوان

 و پدر یخال یجا خاطر به نذارم و رمیبگ بالم و پر ریز کردم یسع که

  .نهیبب بیاس مادرش



 کنار در دانست یم ریام کاش .شود یم نیغمگ ناخواسته وجودم

 دلم بایفر یبعد حرف با اما است شده دار خدشه روحم شیها محبت

 .ردیگ یم شتریب

 یمرد به واقعا یول .میدار دوسش م یلیخ...ماست دختر ارغوان -

 جوونه هرحال به .باشه داشته هواشو و باشه کنارش که داشت اجیاحت

 .ذاره ینم کاراش انیجر در رو ما یلیخ و هواست به سر یکم .گهید

 هم ما الیخ کنه کنترلش و بذاره رتیغ براش و باشه یکی که نیا

 .تره اسوده

 بغض اما .آورم یم میها لب یرو که ست یفشار العملم عکس تنها 

 یم فوت ارام را نفسم .ندینش یم میها پلک پشت اشک و رسد یم

 با اندازد یم سمتم ینگاه مین دامون .رمینگ گر نیا از شتریب تا کنم

 :بایفر به کند یم رو و مکث

 که ستین نیا رتیغ اما .حرفتون نیب کنم یم دخالت من دیببخش -

 یبخوا مدام و یکن کنترل رو همسرت ساعت چهار و ستیب یبخوا

 یک .خنده یم کجا .گرده یبرم یک ره، یم رونیب یک یکن چک

 من بنظر چون .ش یشخص یلیخ امور یتو دخالت ای .زنه یم حرف



 و کنه تشیحما .باشه همسرش پشت که داره رتیغ مرد هی یوقت

 خواسته به و کنه یم شاد رو کشیشر یزیچ چه بفهمه کنه یسع

 .داره رتیغ مرد اون گفت شهیم وقت اون .بذاره احترام هاش

 و مادرش و پدر دییتا .شود یم خاموش بایفر دامون جواب با

 یرو ان دوباره .کند یم کم ام غصه بار از ریام لبخند نیهمچن

 ساغر دهد یم هشدار که ییرو .دهد یم نشان را خودش ام یبدجنس

 .شود آگاه وجودش از او ندهم اجازه وقت چیه .کنم جدا بایفر از را

  .میشناس یم ما که یساغر نه ست یمانل او نفهمد هرگز

 شود مانیپش ام کرده که یکار از بار کی دهد ینم اجازه هرگز بایفر

 ترش رهیت و زنم یم هم را الود گل اب نیا قبل از شتریب برعکس و

 قبل از تر کدر .کنم یم

 ی کاسه پشت هنوز میها اشک .چرخد یم من به رو دامون نگاه

 قرار که را یمرد تا زنم یم لبخند اما کند یم ییخودنما چشمانم

 .نکنم ناراحت را باشد من به متعلق بعد به نیا از است

 .کنند یم رفتن قصد بعد ساعت مین از کمتر اش خانواده و دامون

 هفته درست .شود یم یزیر برنامه ندهیآ ی هفته دو یبرا عقد قرار



 یروزها  نیغمگ فصل .زییپا زانیر برگ شروع با .ماه مهر اول ی

 بار کی خواهم یم .باشم نیخوشب خواهم یم .حوصله یب و کشدار

 و هست دامون بار نیا که نیا به .کنم نگاه خوب زییپا به شده هم

 قدم ابانیخ کف ی شده ختهیر زرد یها برگ یرو کنارش توانم یم

 .ببرم لذت ها برگ خش خش دنیشن از و بگذارم

 به .میکن یم شان بدرقه در دم تا بایفر و ریام همراه به رفتن موقع

 هم بایفر و ریام اطیح از دامون مادر و پدر خروج و یخداحافظ محض

 .دامون و مانم یم من و گردند یبرم داخل به

 :کند یم رمیغافلگ سوالش

 چند که یلیدل همون به زنه؟ یم طعنه بهت نقدریا خانم بایفر چرا -

 خواهرت؟ شدن گم هیقض سر ؟یگفت شیپ روز

 :دهد یم ادامه که دیآ یم رونیب آه با نفسم

  .ینداشت یسن که هم تو .بود اتفاق هی فقط اون -

 .شود یم چشمانم مهمان دوباره اشک

 :کنم یم زمزمه



 کردم عادت من -

 ؟یکن تر گرم رو تون رابطه ینکرد تالش چرا -

 :رود یم باال لبم ی گوشه

 نشد؟ و نخواستم یکن یم فکر -

 :زند یم یکوتاه لبخند

 نیا تموم و جا نیهم برگرده خواهرت یروز هی دوارمیام من -

 یرس یم ارامش به هم تو مطمئنم وقت اون .شه تموم ها یناراحت

 ارغوان

 .زنم یم لبخند دامون یالیخ خوش به

 ممنون -

 :کنم یم رونیب به اشاره و

  منتظرن مادرت و پدر -

 :شود یم رهیخ چشمانم یتو و دیا یم جلوتر یکم

 برم؟ و بگم یزیچ هی -



 یخوب حال .ردیگ یم را نفسم راه راهنشیپ عطر شود یم که کینزد

 .ام نکرده اش تجربه وقت چیه که دهد یم دستم

 نمیبب اشکاتو نذار خب؟ نکن بغض -

 :زند یم باال تنم حرارت .اورد یم جلوتر را سرش

 شن یم تر معصوم چشمات ینجوریا -

 :کند یم نجوا گوشم دم و

 کمتر من طاقت -

 کوبشش هم دامون دارم حتم که زند یم یشتریب سرعت با حاال قلبم

 .شنود یم را

*** 

 زدن زنگ همه نیا از کالفه .رود یم برهیو چندم بار یبرا ام یگوش

 و کنم یم نچ .است ساغر .آورم یم رونیب مانتوام بیج از را آن

 و گردانم یبرم بمیج داخل را یگوش .رمیگ یم دهیناد را تماسش

 .یفروش طال خوان شیپ پشت مرد و دامون به دهم یم را حواسم

 ؟یکرد انتخاب کدومو -



 :زنم یم لبخند و اندازم یم ها حلقه به یکل نگاه دوباره دامون سوال با

 گرفت رو چشمم اول از که همون -

 :شود یم پررنگ لبخندش

 ست قهیسل خوش خانمتون -

 :دیگو یم طنتیش با فروش طال مرد جواب در

  شد تیثا نشیا داد مثبت جواب من به یوقت البته -

 :میگو یم آرام و کنم یم اخم

  پرو بچه -

 اعصابم یرو ام یگوش ی برهیو دوباره و زند یم چشمک جوابم در

 .رود یم راه

 پشتم ناچار به من و دهد یم طالفروش مرد نشان را ها حلقه دامون

 تماس رد قصد از بار نیا .بردارم را ام یگوش تا کنم یم ها ان به را

  .ندارم را او با زدن حرف ی حوصله چیه بفهمد تا زنم یم

 ارغوان -

 .چرخانم یم دامون سمت را میرو



 ه؟یک پرسد یم لب حرکات با

 ساغر:دهم یم جواب خودش مثل من و

  .دیآ یم سمتم مکث با و پرند یم باال شیابروها

 .کشد یم را دستم و زند یم لبخند دوباره

 دارم کارت ایب -

 وارشید یرو یا نهیآ که ییجا درست .میرو یم مغازه ی گوشه

 سرم پشت خودش و دارد یم نگه نهیآ یجلو را من .است شده نصب

 .ستدیا یم

 یبند یم چشماتو -

 :کنم یم تعجب

 ؟یچ یبرا -

 :شود یم یجد

 خب ببند -

 :کنم یم قبول



 رو ما نزن باشه -

 .چسبانم یم حرفم ته به یا خنده و

 نهیس یباال را سبک یجسم کشد ینم یطول بندم یم که را میها پلک

 حدس ستین سخت یلیخ .کنم یم احساس میگلو یکینزد تا ام

 .است دهیخر میبرا دامون که یزیچ

 ارغوان کن باز چشماتو -

 انار شکل پالکش که یریزنج دنید با و کنم یم گوش حرفش به

 تا که یذوق انیم و آورم یم باال را دستم .کنم یم ذوق ست یکوچک

 ام تازه گردنبند یرو است آورده بند را زبانم راه و نشسته چشمانم

 جفت دو دامون که هستم شیتماشا محو هنوز .کشم یم دست

 .دهد یم نشانم گردنبند با ست و انار شکل گشواره

 :کنم یم نگاه دامون به نهییا داخل از مبهوت و مات

 من...من -

 کینزد را سرش .بزنم توانم ینم یحرف یخوشحال از که فهمد یم

 :دیگو یم یکوتاه سیه و آورد یم گوشم



 ارغوانم نداره قابلتو -

 :پرسد یم کنم یم کج سمتش که را سرم

 ؟یدار دوسش -

 :میگو یم دلم ته از

 دارم دوست من باشه تو مال که یهرچ -

 ختهیر یشانیپ یرو که میموها از یکم .ردیگ یم باال دوباره را دستش

 :شود یم رهیخ صورتم یرو نگاهش و زند یم کنار را است

 من یفرفر مو دارم دوست -

 چشمانم .دهند نشانش را خودشان میها اشک مبادا تا زنم ینم پلک

 و رود یم کنار دامون .کنم یم منع را ها ان من و گرفته شان یباز

 که ست ییها هیهد به نگاهم .شود یم نییپا و باال شمرده میها نفس

 .ارزشند با یلیخ میبرا و است داده دستم

 .خورد یم زنگ دوباره ام یگوش مییا یم رونیب که یطالفروش از

 سرم از دست هستم دامون با که را امروز کی ندارد الیخ ساغر

 .بردارد



 ارغوان؟ یخور ینم یزیچ -

 یا خانه از یدور و کنارش در ماندن شتریب یبرا ست یخوب ی بهانه

 یم قبل از شتریب دلم روزها نیا .دارد حضور جا آن با بایفر که

 عذاب حس و طرف کی از یدلخور .باشم داشته فاصله او با خواهد

 .کند یم تحمل ریغ میبرا را بایفر وجود گرید یطرف از وجدان

 بخورم شم وهیابم دمیخر طالشو .خواد یم انار اب دلم چرا -

 کافه .میرو یم یکینزد همان در کافه کی به هم با و خندد یم دامون

 مدت کی تا را درونم التهاب شیفضا تواند یم که یدنج و کوچک

 .بشود فراموشم شانمیپر حال و یآشفتگ و کند کم کوتاه

 یم رونیب دوباره را ام یگوش رود یم سفارش گرفتن یبرا که دامون

 .است آمده ساغر طرف از امیپ پنج یباال .آورم

 :کنم یم باز را یاول

 دارم یفور کار ارغوان؟ ید ینم جوابمو چرا -

 .انجاست هنوز دامون .اندازم یم خوان شیپ سمت ینگاه مین

 :کنم یم باز هم را دوم امیپ



  باشه؟ خونه دنبال برام یگفت رادیه به تو -

 لق دهن رادیه .دهم یم فشار هم یرو حرص با را میها لب

 :زند یم یکی تا دو قلبم کنم یم باز که را سوم امیپ

 نمتیبب دیبا خونتون امیم االن من -

 ییها سفارش با است آمدن حال در دامون کنم، یم بلند که را سرم

 دهم یم سر میمانتو بیج داخل یفور را یگوش .دارد دستش در که

 .کنم رفتار یعاد و خونسرد کنم یم یسع و

 یم نکرده باز امیپ دو ان حول فکرم اما ندینش یم میرو به رو دامون

 :چرخد

 ارغوان بخور -

 از قلپ چند فقط و کنم یم تشکر دارم لب بر که یتصنع یلبخند با

 .نوشم یم انارم اب

 م؟یبر شهیم دامون -

 :اندازد یم ام نصفه وانیل و من به ینگاه مشکوک

 ینخورد همشو که تو -



 :دهم یم نشان لیم یب را خودم

 بودم نکرده هوس ادمیز -

 .کند ینم باور انگار 

 شده؟ یطور ارغوان -

 نه -

 دهیپر روت و رنگ کمی کنم یم حس -

 .گذارم یم صورتم یرو را دستم کی ناخواسته

  من؟ -

 :ردیگ یم را حرفش ی دنباله خودش و

 کرده ت خسته ادیز یرو ادهیپ کنم یم فکر -

 .رمیگ یم را حرفش ی دنباله خواسته خدا از

 کنم یم رو فکر نیهم منم -

 :شود یم ناراحت یکم



 یلیخ دینبا .یاریب فشار پاهات و کمر به زوده هنوز...واقعا دیببخش -

 .یبر راه دادم یم اجازه

 و یناراحت یاصل لیدل یوقت بداند مقصر را خودش خواهد ینم دلم

 .ست یگرید زیچ ام یشانیپر

  .میباش هم با شتریب خواستم خودم من .نزن حرفو نیا نه...نه -

 :میگو یم یلبخند با و

 خونه برسون منو فقط نشده یزیچ که االنم -

 .دارد یبرم قدم کنارم و شود یم بلند من با همزمان دامون

 خونه بمون تو .زنم یم سر مادرت به رم یم فردا خودم من یراست -

 کن استراحت

 :کنم یم مخالفت

 شده تنگ براش دلم اخه -

 :کند یم اخم میرو به

 دنشید واسه یه ستین یراض اونم .ارغوان کن گوش حرف کمی -

 یکن تیاذ خودتو یبخوا



 :کشم یم آه

  .شه هیکل بابت م ینگران شتریب -

 .میکن یم حرکت یاصل ابانیخ سمت و مییا یم رونیب کافه از

 رنج کم چارهیب .داشهیپ دینبا من مادر یبرا هیکل هی چرا دونم ینم -

  .شیزندگ تو دهینکش

 :کند یم مسخم لحظه چند شیگرما .ردیگ یم را دستم دامون

 ارغوان بزرگه خدا -

 :کند یم باز میبرا را شاگردش سمت در او و میرس یم نشیماش به

 ارغوان -

 .کنم یم نگاهش شدن سوار از قبل

 جانم؟ -

  بگم؟ یزیچ هی -

 :کنم یم تر را لبم

 بگو -



 :دیگو یم یکوتاه بایتقر مکث با

 منم که یزیچ هی .ده یم عذابت داره یزیچ هی کنم یم احساس -

 خبرم یب ازش

 یلبخند با توانم یم تنها .شود یم یخال حرفش نیا از دلم ته

 اب را بند یدست یدست دارم دیشا .کنم دور موضوع نیا از را افکارش

 برد ییبو یکس نکردم یسع سال هجده نیا در وقت چیه .دهم یم

 حاال .کشم یم دوش به خودم با دارم را یدرد چه و کردم چه من

 بردنش یپ فکر .است هیبق مانند میبرا راز نیا برابر در هم دامون

  .لرزاند یم را بدنم چهارستون هم

 :کنم یم شوخ را لحنم و شوم یم نیماش سوار

 دلشوره کمی و .هماست مامان مهینگران تنها فقط من...یزد توهم -

 عقد مراسم ی

 :کشد یم یقیعم نفس

  شهیم حل که نهیهم اگه -



 را خودم دیبا .ام درآورده ادیز یباز تابلو یتازگ به .بندد یم را در و

 یم چه درونم بخوانند نگاهم از همه دارد یلزوم چه .کنم کنترل

 .گذرد

 یم روشن را پخش حرکت از قبل و ندینش یم فرمان پشت دامون

 :کند

 هان؟ بهتره میبد گوش یقیموس کمی -

 :کنم یم دییتا

  اره -

 یآشفتگ و استرس شود یم پخش نیماش یفضا در که کیموز یصدا

 تنها و آمد یم بر من دل از انگار که یآهنگ .کند یم کم را ام

 .بود دامون مخاطبش

 بودم شکسته که یدیرس یوقت

 بودم خسته آدما ی همه از

 یدیام نبود که یدیرس یوقت

 یدیرس معجزه مثل تو اما



 بودم شکسته که یدیرس یوقت

 بودم خسته ادما ی همه از

 ادیوفر بغض و اشک عالم هی بعد

 فرستاد من یبرا رو تو خدا

 ستین نیزم رو تو یجا دونم یم خوب

 ستین نیهم فقط تو فرق هیلیخ

 گذشته یها قصه یادما

 فرشته گن یم تو مثل یکس به

 .میرس یم خانه در یجلو

 ؟یاینم داخل -

 :زند یم لبخند تنها تعارفم به

 برسون سالم -

 :خندم یم

 با؟یفر به -



 :شود یم قفل هم در شیابروها

 یفرفر مو زینر مزه -

 :شود یم شکسته ام خنده

 یم ریت با تم هیسا پشت از اما خنده یم روت روبه بگم الزمه خب -

 زنه

 .کنم یم رو دامون شیپ را بایفر دست راحت یوقت ندارم یبد حس

 که یزیچ شتریب .کنن قبول رو تیواقع خواد ینم دلشون ادما یبعض -

 دارن باور رو هست باورشون و ذهن تو

 :زنم یم یکج لبخند

  .نطورهیهم بامیفر خب، اره -

 :کنم یم دامون به رو به و

 تو یجور چه که دمید یم یداد سخت و سفت جوابشو تو وقت هر -

 خورد یم حرص دلش

 :ندیآ یم کش دامون شیها لب



 .یمن تو االن .ارغوان کنه تیاذ رو تو یکس ذارم ینم وقت چیه  -

 حال .ت خنده...ت غصه .منه یناراحت کردنت ناراحت .من خود

 هینجوریهم حالم تو با منم باشه تو مال که یهرچ .بدت حال خوبت

 یم بهار دل در بهشتیارد هیشب ...شود یم یخال و شود یم پر دلم

 چیه را حسش هست هرچه .زمییپا اول زانیر برگ دمیشا .شوم

 .ام نکرده تجربه وقت

 یم .دارم یم نگه محکم را دمیخر لیوسا ی بسته روم یم که خانه به

 یم یکنجکاو هم خودش دانم یم .بدهم نشانشان بایفر به خواهم

 .خورم یم جا یکم بایفر کنار در رادیه دنید با اما کند

 حالت از را نیا کنم یم تنگ که را چشمانم .ست یعصب یکم بایفر

 تحت هم دیشا .است پر کمتر توپش اما رادیه .خوانم یم چشمانش

 .کند یم نگاهم یبرزخ حد نیا تا بایفر با شیها حرف

 سالم -

 .رمیگ یم دلشوره شانیهردو سکوت از .دهد ینم را جوابم یکس

 شده؟ یزیچ دوباره -



 :ردیگ یم یشیپ او از بایفر اما کند یم باز دهان رادیه

 زنه یم زنگ چرا باشه؟ خونه دنبال ساغر یبرا یگفت رادیه به چرا-

 ؟ید ینم جوابشو

 آمده ساغر طرف از که افتم یم یامیپ دو آن ادی تازه بایفر سوال با

 ی خانه به که بود نیا امشیپ نیآخر یمحتوا اما .نکردم بازش و بود

  .دیآ یم ما

 :زنم یم طعنه رادیه به رو

 نه؟ یدار نگه رو دلت ینتونست اخرش -

 :ردیگ یم گارد عیسر

 بهم زد زنگ م عمه .نجایا اومده ساغر خود .ارغوان نده دخالت منو -

 هیچ انیجر نهیبب امیب

 :ستمیا یم جانب به حق و اندازم یم باال را میابروها

 داره مدافع لیوک تا دو خانم ساغر پس اهان، -

 :زنم یم پوزخند و

 شانس بده خدا -



 :دیآ یم من سمت یشاک یکم و اخم با بایفر

 ؟ید ینم محلش وقته چند گه یم ساغر چرا ارغوان؟ هیچ انیجر -

 ؟یکن یم رونشیب خونه اون از یدار چرا

 :آورد یم تر نییپا را شیصدا تن یکم و

 بگو هست یزیچ اگه -

 و امدهین .شوم یم یعصب ساغر یبرا ها ان یناراحت همه نیا از

  .است کرده باز ها ان دل در را شیجا همه نیا نشناخته

 ادیب گفتم سوخت براش دلم روز هی ندارم؟ خونمم اریاخت من یعنی -

 تو .نکردم که رونشیب .خواد ینم دلم االن اما .کنه یزندگ اونجا

 نمونده که ابونیخ

 :کنم یم رادیه به اشاره و

 ش دهیناد یعنی نیا .باشه خونه دنبال براش گفتم شازده نیا به -

 .کوچه تو نکردم پرتش .نگرفتم

 :ستدیا یم بایفر کنار رادیه



 یکل چارهیب ی دختره هیگر ریز زد .رو انیجر گفتم بهش من -

 عمه با نجایا اومد .ینداد جواب تو زد زنگ امروزم .بود دهیترس

 از خبر یب منم اما هیچ موضوع نهیبب امیب گفت منو بعدم .زده حرف

 کرده؟ یکار ساغر بگو خودت ارغوان .جا همه

 :رود یم باال لبم ی گوشه

 نیدیپرس یم نشیخبرچ خود از -

 :ردیگ یم دندان به را لبش بایفر

 بشنوه ممکنه...زشته -

 :شوند یم گرد چشمانم

 نجاست؟یا مگه -

 :دهد یم تکان سر تاسف با بایفر

 کمی باال بره گفتم .شد بد حالش ختیر اشک نقدریا چارهیب دختر -

 کنه استراحت

 یم پله راه سمت و گذارم یم سالن کنار یعسل یرو را میدهایخر

 :روم



 .هیچ حسابش حرف نمیبب برم -

 :دیگو یم رادیه گذارم یم پا که پله نیاول یرو

 خودش اتاق بردتش عمه -

 تا پا نوک از یا رعشه یبعد ی پله یرو اما دهم یم تکان سر فقط

 یرو سقف با خانه کل کنم یم احساس .ردیگ یبرم در را سرم فرق

 .است شده آوار تنم

 کمد کی جز نفره، دو تخت کی جز یعنی نیا...بایفر اتاق...عمه اتاق

 قاب کی .یمانل از عکس قاب کی شیآرا زیم کی جز و یوارید

 ینم پنهان یکس چشم از وجه چیه به که زشیم یرو بزرگ عکس

 یم رونیب میپاها از حس .کوبد یم محکم دهانم پشت قلب .ماند

 یم ریام و بایفر اتاق در پشت تا را خودم طور چه فهمم ینم اما رود

  .رسانم

 به چشمانش کنم یم دعا فقط...باشد خواب ساغر کنم یم دعا فقط

 در و کشم یم نییپا که را رهیدستگ .باشد فتادهین عکس قاب ان

 داریب ساغر چون .نمیب یم اب یرو را میارزو ستمیا یم در چارچوب

 بهار ابر مانند و دارد قرار دستانش در یمانل عکس قاب چون .است



 یم من به انشیگر نگاه و آورد یم باال که را سرش .زدیر یم اشک

 .شود یم تمام مانده یباق من از که یزیچ ی مانده ته افتد

 ؟ینگفت چرا -

 طرفم به را عکس قاب و کشد یم غیج .است خشک و سرد لحنش

 :کند یم پرتاب

 ارغوان؟ ینگفت چرا -

 .دارد یبرم ترک اش شهیش و افتد یم میپاها ریز یمانل عکس قاب

 ینم هم نییپا و باال یحت .خورد ینم هم تکان .زند ینم قلبم گرید

 .ندارد وجود ام نهیس ی قفسه انیم یزیچ انگار .رود

 ؟یدیفهم یک تو -

 ترک ی شهیش از را نگاهم ترسم یم که دارد خش شیصدا نقدریا

 .بردارم یمانل عکس قاب ی شده

 :رود یم باال و شود یم محکم شیصدا تن

 بده منو جواب -



 مثل وجودم ی همه سرعت به دوباره و شوم یم یخال خودم از کباری

 یم حرکت باال جهت در آرام را میها پلک .زند یم کوبنده ینبض

 به ناباور که یدرشت یها اشک با و براشفته و قرمز صورت کی .دهم

 .اند زده زل من

 کی با را شیموها یجلو انگار که است کرده هیگر انقدر صاحبش

 .اند شسته آب ظرف

 فشار انقدر هم یرو داخل از را میها لب و لرزند یم میها مردمک

  .شود یم حبس میگلو پشت میها نفس تا دهم یم

 ییها دست کنم یم احساس دارد یبرم سمتم که را شیها قدم نیاول

 یبرم خراش تنم یها گوشت و زند یم چنگ ذره ذره را وجودم

  .دارد

 رسد یم که میجلو .کنم رفتار یعاد کنم یم یسع .شود یم خفه قلبم

 به را میها لب نگاهم یتو کند یم پرت طلبکارانه را چشمانش و

 .کنند دایپ انحنا باال سمت یکم تا اندازم یم زحمت

 شهینم باورم...شهینم باورم -



 که روم یم فرو یآدم نقش در هم باز من و زند یم نفس تند تند

 خبرم یب ایدن دار از انگار

  ساغر شده یچ -

  .است تر بلند شیها هیگر از شخندشین

 چطور ام؟ یک من یدیفهم یک از .ارغوان نزن راه اون به رو خودت -

 .یارین روت به یتونست

 :کند یم تنگ را چشمانش و

 واسه یگفت رادیه به نیهم واسه .شد عوض اخالقت هوی نیهم واسه -

  .کنه دایپ گهید خونه هی من

  .کوبد یم ام نهیس ی قفسه یرو محکم یکی دست با و

 یهست یشعوریب ادم یلیخ تو -

 .شوند یم درشت خود حد نیاخر تا حاال چشمانش

 ینم بر عکس نیا دنید با م حافظه اگه...نجایا ومدمین من اگه -

 ...گشت



 و بایفر که شانسم خوش یلیخ هنوز من و شود یم ساکت کدفعهی

 یم اتاق در دم تا حتما چون .اند دهینشن االن به تا را شیصدا رادیه

 چشمان با کرد خواهد رانیو را ام خانه آوار مثل که یقتیحق و ندیآ

 .نندیب یم خودشان

 هان؟ یبگرد منو لیوسا یاومد یبود اتاق تو که روز اون -

 :کند یم نییپا و باال بار چند را سرش

 یدیفهم موقع همون از -

 یم هم کنار نور سرعت با ذهنش در را اتفاق نیا پازل یها تکه دارد

 ندیچ

 دادم نشونت رو دستم یرو یسوختگ عالمت اون من یوقت...اره -

 .زند یم زل من به دوباره باز مهین یدهان با و

 .شوم یم کالفه ام جهینت یب کردن یباز نقش نیا از چقدر

 ارغوان -

 چهره کنم یم که نگاهش اما .شود یم تر میمال بار نیا شیصدا تن

 :شود یم درهم دوباره اش



 یپست یلیخ تو -

 .رود یم فرو قلبم در داغ خیس مثل ش جمله 

 یب رود یم نییپا ی طبقه تا شیصدا که یبلند غیج یبرا تالشش

 :ماند ینم جهینت

 ارغوان یپست یلیخ تو -

 .خورد یم سر چشمانم ی گوشه از اشک ی قطره نیاول

 :دهد یم تکان چشمانم یجلو بار دیتهد را اش اشاره انگشت

 .چشمامه یجلو قشنگ نحس روز اون .دونم یم ویچ همه حاال من -

 اونجا .پارک میبرد و رونیب یکشوند خونمون از منو که یبود تو نیا

 ...یرفت و یکرد ولم

 از .کنم یم وحشت که زدیر یم بهم یجور ناگهان .شود یم ساکت

 عرق و کشند یم ریت شیها قهیشق که نمیب یم کینزد ی فاصله ان

 .بندد یم نقش اش یشانیپ یرو یدرشت یها

 خبره چه نجایا -

 .شود یم تمام میبرا ایدن سوالش و بایفر آمدن با



 طاقت میزانوها نمانده یزیچ .نمیب یم سرش پشت درست را رادیه

 بایفر سمت مکث با ساغر نگاه .فتمیب و شوم خم اتاق وسط و اورندین

 یم سرم دور اتاق تمام من و ترکد یم بغضش .شود یم دهیکش

 یم کز یا گوشه اول فیرد متهم مثل و روم یم عقب عقب .چرخد

 .مانم یم حکمم دنیشن منتظر و کنم

 مامان -

 عکس ندارم طاقت .بندم یم را چشمانم دیگو یم مامان که ساغر

 رتیح نگاه...سوالش از پر ی چهره م خواه ینم .نمیبب را بایفر العمل

 .بماند بسته دهانم و کنم تماشا را رادیه خوردن جا احتماال و اش زده

 در شده جمع خون تمام خواهم یم .زند یم خنجر میگلو پشت بغض

  .بزنم عق را دهانم

 شده؟ یزیچ جان ساغر -

 :کند یم زمزمه هیگر با یوقت دارم را مرده کی حکم من و

 مامان م یمانل من -



 و ماند یم بسته میها پلک .شود یم دهیشن گنگ یلیخ زهایچ ی هیبق

 هیشب .یزمستان بلند خواب کی مثل .شود یم شروع ام یزندگ شب

  .شود تمام ستین قرار هرگز که ییلدای

 همزمان جانم .کشم یم سرم پشت وارید به را میها ناخن پشت از

  .ردیگ یبرم در را من شب یاهیس و شود یم مور مور

*** 

 ریمس در که نگاهم .پرم یم جا از صورتم به یسیخ عیما پرتاب با

 وسط .ستمین منحوس اتاق ان داخل گرید خورد یم چرخ اطرافم

 .نمیب یم هم کنار را ساغر و بایفر و ام افتاده یا کاناپه یرو سالن

 و دارد قرار بایفر دستان در شد دهیپاش صورتم یرو که یاب وانیل

 را گناهم نیبزرگتر فهمد یم باشد یهرکس که کند یم نگاهم یجور

 یتکان حال نیا با .دارد یدیشد درد سرم .ام شده مرتکب حقش در

 .نمینش یم کاناپه یرو و خورم یم

 هنوز؟ یا زنده -

 به که یا پله نیاول یرو که ست یرادیه مال طعنه از پر لحن نیا

  .کند یم نگاهم طلبکارانه و است ستادهیا دارد راه باال ی طبقه



 درشت یها مردمک یسیخ به چشمانم و چرخانم یم اعتنا یب را سرم

 .افتد یم ساغر اهیس و

 :کنم یم تر را لبم و دهم یم قورت را دهانم اب

 دم یم حیتوض بهت من ساغر -

 ستین قرار نکهیا به باشد قرص دلم و نلرزد میصدا کنم یم یسع

 یادیز هم دیشا .شود ثبت من یزندگ ی پرونده در شدنش گم اتهام

 .کنم یم فکر زیچ همه به راحت نطوریا که هستم الیخ خوش

 ترس از من و دیآ یم سمتم یبرزخ که باستیفر یبرا واکنش نیاول

 :شوم یم جمع خودم در

 ...یمانل نه ساغر -

 :فرستد یم رونیب حرص پر را نفسش و

 یزد ما ی خونه تو سال همه نیا یدینکش خجالت...یحیوق چقدر -

 یغلط چه یاوردین خودت یرو به کباری و میدیکش خرجتو .یخورد

 ...باش مطمئن .یکرد

 .ردیگ یم فرا یدرشت یسیخ چشمانم پشت و شود یم دورگه شیصدا



 گذرم ینم ازت من .ارغوان ید یم تاوانشو باش مطمئن -

 کی ها ادم نیا از کدام هر .شود یم چاک چاک م چارهیب قلب

  .کشند یم خواهند یم خودشان که یسمت را ان و اند گرفته را طرفش

 رادیه .شوم یم بلند و گذارم یم طرف دو را لرزانم یها دست کف

 جانب به حق و نهیس به دست و رود یم ساغر و اش عمه سمت

 :کند یم نگاهم

 ...ساغر -

 :کند یم مکث

 گفته ما به رو یچ همه یمانل -

 یم و ردیگ یم محکم را دستم مچ و دیآ یم جلو شتاب با ساغر

 .فشارد

 گذاشت جا پارک تو منو عمد از و رونیب برد خونه از منو نیا -

  :چرخاندم را زبانم و دندیجنب یسخت به بار نیا میها لب

 زدم صدات من اما -

 :شود یم تر رنگ پر تلخ یپوزخند با اخمالودش نگاه



 رمیبم و نیماش ریز برم تا یزد صدام عمد از -

 .کنم مقاومت میها اشک برابر در بخواهم که ماند ینم یتوان

 نبوده ینجوریا -

 :است پر یادیز توپش

 منم التیخ به .گذره یم موقع اون از که سالِ یلیخ درسته، نبوده؟ -

 روز اون جز به جز االن بگم دیبا اما .ستین ادمی یچیه و بودم بچه

 شهیم نییپا و باال داره ذهنم تو

 یم هراس از پر دلم شنوم یم که در قفل در را دیکل چرخش یصدا 

  .شود

 تمام خانه به ریام آمدن محض به و چرخاند یم سر یپوزخند با بایفر

  .شود یم فیرد چشمانم یجلو ها یدیام نا

 ردیگ یم محکم را دستش بایفر .دیآ یم نییپا ساغر چشمان از اشک

 .است رادیه کند یم سالم ریام به که یکس تنها و نیاول و

 و من سیخ صورت و ما نیب یا لحظه چند سکوت اما دهد یم جواب

 .کند یم متعجبش ساغر



 شده یچ...بایفر -

 :ترکد یم باالخره هم بایفر بغض

 بپرس گلت دسته از -

 .کند یم اشاره من به دست با و

 گوشه کی در تنها که من .کند یم گردش من به رو بهت با ریام نگاه

 یم فرق هیبق با ام جبهه شود یم متوجه باشد یهرکس و ام ستادهیا

 .کند

 ارغوان -

 شتریب همه از .ندارم را کردن نگاه جرات .اندازم یم نییپا را سرم

 .هستم شرمنده او شیپ

 :کند یم سکوت گرید بایفر شود یم شتریب که ساغر یها هیگر

 ریام شده دایپ دخترمون -

 شود یم هق هق ساغر ی هیگر .دیآ ینم رونیب ریام از ییصدا گرید

 .شنوم یم را رادیه قیعم نفس یصدا و



 دست که یا خلسه در .روند یم فرو بزرگ شوک کی در همه انگار

 .بندد یم را دهانمان یحت و مانیپاها و

 دیبا .ام ستادهیا انجا هنوز چرا من کنم یم فکر و لرزم یم خودم به

 ریام نیسنگ نگاه نیا از شتریب تا باشم دررو راه کی فکر دیبا .بروم

 .نکنم احساس خودم یرو قتییحق دنیشن از بعد را

 باستیفر صاحبش .شود یم دهیکش ییباال سرعت با دستم کدفعهی

 :اندازد یم نیزم یرو شتاب با و محکم را من که

 از رو یمانل یزد یم نهیس به رو سنگش سالها که یارغوان نیهم -

 ابونیخ سر تا دخترمون یوقت بعد .کرد رهاش پارک یتو و برد خونه

 ارغوان و شهیم دایپ نیماش هی بگرده خواهرش دنبال مثال که ادیم

 نیماش ریز بره و کنه هول بچه تا زنه یم صداش

 .پرد یم رونیب اش حنجره از گداخته یاتش مانند بایفر کلمات تمام

 ریام یپاها یحت نندیب ینم یزیچ نگارش و نقش و فرش جز چشمانم

 .ام نشسته شیرو روبه درست من که را

 :دیگو یم زده رتیح ریام

 بایفر یگ یم یچ -



 کوچک نگاه مین کی با ردیگ یم قرار بایفر از جلوتر یکس ی هیسا

 شیها شانه یرو بایفر یها دست .است ساغر بفهمم توانم یم هم

 .ندینش یم

 .نداشتم خبر من و گوشمه خیب ماهه چند .ریام یِمانل دخترمون -

 نگاهش ساغر به رهیخ زدن پلک یب تنها .رود یم ادشی را من ریام

 :کند یم باز لب شیها هیگر انیم او و کند یم

 کیکوچ  درمونگاه هی بردن منو زدن بهم میماش با که یمرد و زن -

 اون و بوده آشناشون اونجا صاحب .شهر نییپا یها محله از یکی تو

 ضربه بخاطر من .کشن ینم وسط رو سیپل یپا دمیشن من که طور

 شوک دچار  و شد پاک ام حافظه از یبخش خورد سرم به که یا

 ادرس دنبال کردن بزرگم که یمادر و پدر یعنی اونام .شدم ینیسنگ

 ادیب وسط سیپل یپا خواستن ینم ترس از البته .گشتن یم نشونم و

 .بشه درست دردسر براشون دنیترس یم و بود یامانت نشیماش چون

 اونا .گفتن بهم شدم بزرگتر که بعدها نویا .دمیفهم ینم اونموقع من

 تیهو بهم خودشون کنن دایپ مو خانواده تونن ینم دنید یوقت



 شدم من و گرفتن یالمثن .رو شون مرده دختر ی شناسنامه .دادن

 .یاحمد ساغر

 م خانواده دنبال نکردم یسع وقت چیه دمیفهم رو تیواقع هم یوقت

 دامیپ که نخواستن منو حتما میواقع مادر و پدر کردم یم فکر .بگردم

 نکهیا تا .نکردن

 کنترل را شیها نفس کند یم یسع و دارد یبرم ارتعاش شیصدا

 .کند

 کدفعهی ارغوان به میسوختگ عالمت دادن نشون از بعد نکهیا تا -

  .باهام شده عوض اخالقش شدم متوجه

 انکه یب کنند یم نگاهش تاسف با همه .رندیگ یم شدت شیها اشک

 .شود یم جزغاله و سوزد یم ذره ذره دارد هم من دل بداند

 دنبال واسم خواسته ازش ارغوان گفت بهم رادیه اقا یوقت امروز -

 که شده یچ بدونم خواست یم دلم .اوردمین طاقت بگرده خونه

 من اتاق تو شمیپ روز چند هرچند .بشم دور ازش من خواسته ارغوان

 شب همون من و نداشت یخوب برخورد باهام دمشید یوقت ثیحد و

 مرتب چون .زده دست یکس رو میخانوادگ ی صندوقچه دمیفهم



 یرو به بازم اما .دارم وسواس یلیخ سرش من .بود نشده دهیچ

  .اوردمین ارغوان

 شده قرمز نگاه و ردیگ یم هم سر پشت و آرام و قیعم نفس چند

 :دوزد یم ریام به دوباره را اش

 ینم تماسامو جواب اخه .بزنم حرف باهاش که نجایا اومدم امروز -

 .رفت جیگ سرم هوی بعدش موندم منتظر کمی ستین دمید اومدم .داد

 ...جون بایفر بعد...بعد

 یم فشار بهم را شیها لب بایفر آرام یها اشک با و کند یم مکث

 :دهد

 که ادیب ارغوان تا بکشم دراز کمی اتاقتون تو برم خواست ازم مامان -

 ...عکس اونجا...اونجا

 ندینش یم شیزانوها یرو .شود یم طاقت یب و لرزند یم شیها شانه

 ادیز من با یلیخ اش فاصله .پوشاند یم  را صورتش دست با و

 نفس ی اجازه برم و دور نیسنگ یفضا .شود یم کم میهوا .ستین

 خانه از رفتن...خواهد یم کردن فرار دلم .دهد ینم من به دنیکش

 دامون دلم .شوم شناخته متهم و شود خوانده حکمم است قرار که یا



 هر انگشتان با .نباشد یکس او جز که ییجا .را او با بودن .خواهد یم

  .زنم یم چنگ را فرش دستم دو

 در هنوز ریام .شوم یم بلند آرام ها ان از کدام هر واکنش از قبل

 و کند یم آرام را دخترش بایفر .دهیشن که ست یها حرف شوک

  .کند یم نگاهم تمسخر و ریتحق با دارد هنوز که اوست فقط راد،یه

 .روم یم پله راه سمت و رمیگ یم چشم

 کجا؟ -

 یم مقابلم و دیآ یم سمتم عجله با .ستمیا یم بایفر محکم یصدا با

 :زند یم برق انزجار و نفرت هنوز چشمانش یتو .ستدیا

 ؟یبزن حرف برامون شاهکارت از یخوا ینم ؟یگرفت یمون الل چرا -

 حسادت نقدریا خودت خواهرت دخترمن، به چرا یبگ یخوا ینم

 رو و چشم یب و ریحق نقدریا .بشه گم تا رونیب شیبرد که یکرد

  .یبود

 :زند یم ادیفر و

 ارغوان یبزن حرف دیبا امشب -



 شیها تیشکا مقابل در تا دهم یم جرات خودم به بار نیاول یبرا

  .نمانم ساکت

 :زنم یم زل چشمانش داخل

 یبود خودت مقصرش -

 :خندد یم کیستریه

 من؟ -

 حرف آرامش با دارم دوست .او مقابل ی نقطه من و ست یعصب بایفر

 .را ایدن کار نیتر محال .کنم متقاعدش و بزنم

 .یمانل اومدن ایدن از بعد من گرفتن دهیناد با .گذاشتنت فرق با تو -

 یوحشتناک کار نیهمچ فکر به ساله دوازده دختر هی یشد باعث

 .یکرد تیجنا دخترت و من حق در تو...فتهیب

 :کند یم ریام به رو اند شده گرد رتیح فرط از که یچشمان با

 کنه؟ یم متهم داره منو ییرو پر با ؟ینیب یم -

 :دهد یم ادامه من به رو یعصب یلبخند با و

  ارغوان؟ یکش ینم خجالت -



 :گذارم یم اش شانه یرو را دستم

  رم یم خونه نیا از من -

 :خندد یم بلند بار نیا

 ؟یر یم -

 :کند یم باز هم از را دستانش و

 دارم نگهت خوام یم نجایا من یکرد فکر نکنه -

 :دهد یم ادامه خشم با و شود یم قطع اش خنده

 یش گم دیبا االن نیهم -

 تا شیپاها ام دهیند وقت چیه .رود یم باال ها پله از جلوتر خودش

 .رندیبگ سرعت ییجا به دنیرس یبرا و باشد داشته شتاب اندازه نیا

 یگ زده بهت و یمانل آرام هق هق به پشت و ستمیا یم ها پله کنار

 خی .ردیگ یبرم در دیشد ییسرما را تنم .شوم یم جمع خودم در ریام

  .شوم یم یبرف زمستان از تر

 نیب .کند یم ستیا ضربانش دوباره و ردیگ یم کوبش کباری قلبم

 چشمان به و برگردم ندارم جرات .ام کرده ریگ ناشناخته یوحشت



 بچرخد من سمت لحظه کی یبرا فقط چشمانش اگر .کنم نگاه ریام

 به کنم اعتراف راحت دیشا .کنم کنترل را میها لب نتوانم دیشا

 خودم هرگز .نشدم مانیپش دادنش انجام بابت وقت چیه که یگناه

 یم خجالت فقط .کنم ینم یته قالب هم حاال که نکردم مالمت را

 .ام شرمنده ششیپ که یکس تنها از ر،یام به گفتن دروغ بابت .کشم

 زدم یم کنار را وجدانم دینبا .داد یم را بایفر اشتباهات تاوان دینبا او

  .داشتم یم نگه اش گمشده دختر انتظار چشم و

 به ها پله یرو از محکم چمدانم .رمیگ یم باال را سرم یبلند یصدا با

 .افتد یم میپاها یجلو و خورد یم سر نییپا

 کن گم گورتو -

  .دیگو یم را اش جمله غیج با بایتقر بایفر

 و خانه نیسنگ یفضا .دارم یبرم را چمدانم و شوم یم خم حرف یب

 دل زود یبرا کند یم وادارم دنیکش نفس یبرا ژنیاکس نداشتن

 باشد مادرم آغوش که ییجا به .یبعد پناه سر فکر به .رفتن و کندن

 یها حسرت ی همه قدر و بزنم زار دلش تنگ ها ساعت بتوانم و



 یزانوها با و کشم یم خودم دنبال را چمدان .کنم هیگر م یزندگ

 .افتم یم راه در سمت لرزانم

 رفت ادتی نویا -

 در دامون با دمیخر یها بسته .زنم یم یچرخ مین رادیه حرف با

 .است دستانش

 میمستق چشمانش و دارد انحنا باال به رو همچنان لبش ی گوشه

 .کند یم تمسخرم

 رشیبگ -

 یم را ها بسته و فرستم یم نییپا دهان اب با را ام شده حناق بغض

 .رمیگ

 یباش آماده دیبا -

 .شنوم یم فقط و ساکتم

 رو امشب انیجر یاریب هم سر که یا قصه هی یبرا اماده -

 :دهد یم لمیتحو یصدادار پوزخند و

  نره و نکنه ولت که یباش خرشانس دیبا یلیخ -



 خوشحال یلیخ دیبا رادیه .آورم یم باال ها بسته یرو از را نگاهم

 شروع با .ردیبگ بزرگ یسونام کی است قرار را ام یزندگ که باشد

  .زند یم داد را اش یخوشحال چشمانش طوفان نیهم

*** 

 .ستمیا یم در یجلو زده مات من و کند یم باز را در

 ارغوان -

 بارد یم خی شیها گونه از که یصورت یرو اش شده شوکه چشمان

 :کند یم دایپ کش

 یم خودم فقط که آرام و اهسته .فرستم یم رونیب آه با را نفسم

 .شنوم

 یبرا یقدرت میپاها اما شود یم باز میبرا راه و رود یم کنار ثیحد

 یبرا در کنار چمدان شتریب همه از دانم یم .ندارند جلو به رفتن

 .است شده سوال ثیحد

 :دهم یم خاتمه اش یکنجکاو به ،یحرف هر از قبل

 نجایا اومدم شهیهم یبرا -



 خودم یبرا بچرخانم زبانم یرو را کلمه چند نیهم توانستم که نیا

 تن نه دارد تیاهم میصدا خش نه گرید اما .ستین باور قابل زین

 .دیآ یم باال ام حنجره از زور به که یکالم

  ارغوان؟ شده یزیچ -

 به را ام خورده زخم ما همه از تن و زنم یم پلک درمانده و خسته

 .کشانم یم داخل

 خاموش سالن برق .نمینش یم زانو دو و رود یم طاقتم سالن وسط

 خی یها گونه یرو شود یم روان میها اشک .ثیحد به پشتم و است

 .رمیگ یم تب لرزند یم که میها لب .ام زده

 بلند هقم هق بندد یم را در و آورد یم داخل را چمدان که ثیحد

 یم نییپا سرم و ترکد یم حباب مانند میگلو پشت بغض .شود یم

 سرم و رسد یم سرم یباال زده وحشت ثیحد کنم یم که هیگر .رود

 .ردیگ یم دستانش با را

  شده؟ یچ...ارغوان -

 یم بلندتر ام هیگر تن و دهم یم هل عقب به را او میها دست با

 .شود



 :لرزد یم هم او یصدا

 ارغوان یترسون یم منو یدار -

 :ردیگ یم را میها شانه دوست هر با بار نیا و

 ارغوان کن نگاه من به...افتاده؟ یکس یبرا یاتفاق -

  .نمیب ینم را چشمانش یتو ترس انگار...شنوم ینم را شیصدا انگار

 شده؟ یچ ثیحد -

 رونیب تا من یصدا بخاطر زارش حال ان با که نمیب یم که را مادرم

 گناه مظلوم کی ی هیگر .ردیگ یم اوج ام هیگر است آمده اتاق از

 .کار

 :شود یم پرتاب دهانم از زار و اشک با ام جمله و کنم یم نگاهش

 شد تموم ارغوانت مامان، -

 .شوند یم کدرتر چشمانش نمیب یم و پرد یم صورتش رنگ

 .رمیبگ را ام چانه دنیلرز یجلو توانم ینم اما رمیگ یم باال را سرم

 تر تنگ ام خورده ترک قلب و رود یم دهانم یتو میها اشک یشور

  .شود یم



 ی فاصله نیا با و رساند یم من به را خودش زنان نفس مادرم

 و روند یم فرو هم تو که را چشمانش دور یها نیچ نمیب یم کینزد

 .کند یم دایپ راه چشمانش ی گوشه از اشک بزنم حرف انکه یب

 :برم یم جلو را سرم

 دادم دست از رو یچ همه امشب -

 .ردیگ یم درد سرم و کشد یم ریت میها پلک ریز

 ارغوان -

 .کنم یم حبس دهانم پشت را نفسم من و زند یم میصدا درمانده

 ...دخترم -

 :برم یم را حرفش

 رو دستش .ومدهین در اب از درست کتاباش حساب دخترت -

 تیاذ یکس خواستم ینم بخدا .شکست سرشم پشت یپال...شده

 گرده یبرنم هرگز کردم یم فکر .شهینم داشیپ گهید گفتم...بشه

 :ندینش یم ام یشانیپ یرو مادرم دست

  ارغوان؟ یگ یم ونیهز -



 و بندم یم را چشمانم .نشاند یم اش نهیس یرو و ردیگ یم را سرم

 :کنم یم ام ینیب وارد را تنش عطر

  .بخوابم...بخوابم خوام یم ؟یبخون برام یبلد ییالال مامان -

 :دیگو یم بغض با مادرم

 ینم من به چرا دختر؟ هیچ دردت دونم ینم که برات رمیبم یاله -

 ارغوان؟ شده یچ یگ

  .آورم یم در هم را مادرم ی هیگر

 از ختهیر رونیب یموها نیب مادرم انگشتان .ماند یم بسته میها پلک

 .کند یم حرکت شالم

 قلب .شنوم یم را تندش یصدا .اوست قلب کینزد میها گوش

  .زند یم محکم من یبرا که مادرم

 از یمهم بخش که ییها آدم به دادن حیتوض .است سخت کارم

 سخت .بچرخد اعتراف به زبانت است سخت .دانند ینم را ام گذشته

 و یشست ینیریش کوچک ی بهانه هر با که را ییها یتلخ تمام است

 .یبرگردان دوباره یکرد پاک



  .ست یکی کندن جان با زدن حرف میبرا چقدر

 ینگران از خبر یب و ییالال یب .برد یم خوابم مادرم آغوش در

 .انمیاطراف

*** 

 جان ارغوان...ارغوان -

 .شنوم یم سرش پشت را ثیحد فیضع یصدا

 باالست تبش -

 :کنم یم احساس ام یشانیپ یرو را گرمش دست

 ن؟یکرد خبر دکتر -

 :کشد یم باال را اش ینیب اب ثیحد

 ینم .شهیم داریب شه تموم گفت کرد وصل سرمم .داده دارو اره -

 خوره ینم تکون هنوز چرا دونم

 :رسد یم چپم ی شانه یرو و رود یم نییپا گرم دست

 زدلمیعز...ارغوانم -



 همه از خبر یب و بسته چشمان نیهم .دارم دوست را حال نیا چقدر

 .دیگو یم او که یارغوان و دلم زیعز دنیشن و جا

 یم میصدا اهنگش خوش لحن همان با دوباره و ستین بردار دست

 :کند

 جان ارغوان -

 بخواهد او و گذشت سرم بر که یتیواقع از...شوم داریب ترسم یم

 خواهم یم .شود یطوالن خوابم بدهد اجازه کاش .دارم ترس بفهمد

 یبرا شتریب یکم را دامون خواهم یم .کنم نگاه چشمانش به رترید

 اگر...دهد نشان واکنش هیبق مثل اگر...بفهمد اگر .باشم داشته خودم

 .زمیر یم فرو ام مهین نصفه خواب نیهم در .نخواهد را من گرید

 مقاومت نوازشش و رود یم ام یشانیپ یرو ختهیر یموها نیب دستش

 .شکند یم را میها پلک

 بخواهم که کنم ینم دایپ ازین یلیخ نمیب یم که را نگرانش چشمان

 فهمم یم یانگشت سر حساب کی با .دهم صیتشخ را اطرافم طیمح

 .است کرده خبر را او  ثیحد



 نگاهش در انقدر اما چرخد یم او یرو مالمت با یا لحظه چشمانم

 .نشود متوجه را من یصدا یب سرزنش که هست یاشفتگ

 ؟یخوب ارغوان -

 تمام حاال که ییاو .چرخد یم او سمت التهابم پر و دار تب چشمان

 که یتیموقع در درست و لحظه نیهم در فقط اما .است من یزندگ

 .داند ینم یزیچ

 :زند یم یکوتاه لبخند ام یدلخوش محض

 ؟یآورد خودت سر ییبال چه... یفرفر مو-

 درد یکم هنوز سرم اما است شده کم تنم یگرفتگ گر و حرارت از

  .دارد

 خودش تخت یرو .کند یم کمکم ثیحد که شوم بلند خواهم یم

 در بگردم را ساغر لیوسا تا آمدم اتاق نیا به که یروز .ام دهیخواب

 .شود یم یتداع ذهنم



 پنجره سمت نگاهم .ردیگ یم فاصله ثیحد و ندینش یم کنارم دامون

 نصف دیشا کنم یم فکر خودم با و است کیتار هوا .شود یم دهیکش

 .است کشانده من ی خانه تا را او ثیحد و باشد

 اومده؟ شیپ یمشکل خونه تو شده؟ یچ ارغوان -

 که ثیحد طرف به چرخانم یم را سرم شانه از و کنم یم تر را لبم

 .است ستادهیا اتاق در کنار فیبالتکل

 زنگ خواستم یم .نجایا یاومد نبوده خوب حالت گفت خانم ثیحد -

 یبگ یدارشیب خودت دادم حیترج .روقتهید دمید شکوفا یآقا بزنم

 :میگو یم زحمت به .دارد ادامه ثیحد به رو هنوز نگاهم

 رونیب یبر شهیم -

 .رود یم رونیب اتاق از مکث با و دهد یم تکان سر فقط ثیحد

  .کند یم حرکت است نشسته دامون که ییجا سمت دوباره چشمانم

 :فرستم یم نییپا دهانم آب با را ام دوباره بغض

 ...من...من -

 :زنم یم لب صادقانه و خورم یم را حرفم یباق



 دامون یکن ول بگم ترسم یم -

 یم دل خودم یبرا خودم که شود یم ادا مظلومانه انقدر ام جمله

 .سوزانم

 .زدن حرف به کند متقاعدم خواهد یم انگار کند یم نگاهم یجور

 .شود یم تر نگران و کند یم اش کالفه سکوتم

 ...ارغوان بگو -

 :دهد یم ادامه دیترد با و

 درسته؟ هست یزیچ هی -

 :رود یم نییپا چشمم ی گوشه از اشک

 گهید اما .داد یم آزارم که هست یزیچ هی ،یگفت یم درست تو -

 دنیفهم همه...شد تموم

 .گرفت را راهش تر راحت دوم اشک و

 :شود یم تر مصر

 ارغوان بگو -

 .کنم یم کنترل ها اشک همان با را میها نفس



 تو که یاون هیشب یحت .یستین هیبق هیشب تو کنم باور خوام یم -

 تو...یستین هم داره ادعا فقط که یاون هیشب تو... دمید یم اهامیرو

 فقط تو...یستین هم دیسف اسب بر سوار شاهزاده هیشب

 من و طرف هی بشن جمع همه اگه که همون ،یخال دامون...یدامون

 جمع اون به کن پشت یبگ بهش تا ستین یازین گوشه، هی بمونم تنها

 .ادیم و بلد دامون .شمیپ ایب و

 :کنم یم دیترد یکم و

 نه؟ مگه -

 یا لحظه را وجودم .ندینش یم دستم یرو و دیا یم جلو دستش

 .ردیگ یم آرامش

 کردم ولت و یگفت اگه .یگ یم تو که نیهم .ارغوان نمیهم من -

 باشه؟ .باورت به کن شک اونوقت

 سرم یرو از را اش هیسا کابوس .رمیگ یم آرامش شیها حرف با

 و گردد یبرم بغض .شود یم آزاد ام شده حبس نفس و دارد یبرم

 .کند یم باز زدنم حرف یبرا را راه

*** 



 .دهد یم دستم به کند نگاهم آنکه بدون را مربا و نان ی لقمه

 آرام را لقمه .رمیگ یم یباز به را میها لب و کنم یم یخودخور

 .دوزم یم او به چشم دوباره و برم یم دهانم سمت

 ؟یقهر -

 .دهد ینم جواب

 دامون -

 .کند یم مقاومت باز

 از تر کمرنگ اخمش .اندازم یم صبحانه زیم به چشم و کشم یم اه

 .گفتم شیبرا را انیجر تمام که است شده یوقت

  ؟یبد جوابمو یخوا ینم دامون -

 نیا از ردیگ یم لجم خودم و ندینش یم میصدا در لرز یکم بار نیا

 .ماند یم دهیفا یب بودن یعاد یبرا که یتالش همه

 :دیگو یم خشک

 بخور تو صبحونه -



 به دستش یتو یخال ینیس با ثیحد شود یم باز که اتاق در

 .دیآ یم آشپزخانه

 :دهد یم قرار مخاطب را او دامون

 رم؟یبگ من نیندار اجیاحت یزیچ خونه یبرا -

 به رو لبخند با و گذارد یم ییظرفشو نکیس کنار را ینیس ثیحد

 .کند یم دامون

 میداد زحمتتون یکاف ی اندازه به .ممنون نه -

 چطوره؟ حالشون مادر .کنم یم خواهش -

 کم کم بخوابه کنم یم فکر دادم داروشم .خوبه -

 :کشد یم یقیعم نفس دامون

 دهینخواب ادیز شبید -

 .کند یم دنبال را من نگاهش رد و دهد یم تکان سر ناراحت ثیحد

 .دهم یم قورت و جوم یم را ام لقمه حرف یب

 :شود یم بلند زیم پشت از دامون

 گردم یبرم اما رم یم فعال من -



 قول به .است ثیحد به خطاب حرفش باز...کند ینم نگاهم هم باز

 اما بمانم تنها او سمت از ستین قرار یعنی نیا .گردد یبرم خودش

 .کند یم تمیاذ شتریب نزدنش حرف و نکردن نگاه و گرفتن دهیناد نیا

 دامون اقا نیکرد لطف -

 .رود یم در سمت و دارد یبرم اپن یرو از را نشیماش چیسوو

 و عقب به چرخد یم سرم .دیآ یم در صدا به خانه زنگ همزمان

 .دوزم یم ساعت به چشم

 صبح از وقت آن یکس چه کنم یم فکر نیا به و است هشت ساعت

 .باشد آمده است ممکن

 .دارد یبرم را اف اف مکث با دامون

 بله؟ -

 .کند یم یتالق من با نگاهش و کند یم سکوت

 .زند یم را اف اف  ی ودکمه ردیگ یم نگاه دوباره

 .ندارم هم یخوب حس و شوم یم کنجکاو

 :پرسد یم ثیحد من یجا



  بود؟ یک -

 :چرخد یم من به رو چشمانش ثیحد به ینگاه مین با دامون

 اومده رادیه با...ساغر -

 :زنم یم زل ثیحد ترس با و شوم یم شوکه اول

 گه؟ید خوابه مامان -

 اتاق، سمت نرفتن ای رفتن نیب و دیگو یم دیترد با یا اره ثیحد

 ماند یم فیبالتکل

 .رمیگ یم گر و شوم یم یعصب

 .میآ یم رونیب اشپزخانه از و شوم یم بلند یصندل یرو از

 ؟یکرد باز درو چرا -

 :کند یم اخم

 ببره لشویوسا اومده -

 .ستمیا یم وارید کنج و فشارم یم هم لب یرو حرص با را میها لب

 .زده وحشت هم ام یعصبان هم همزمان



 من نیب داند ینم هنوز .کند یم نگاهم سوال از پر یچشمان با ثیحد

 .است افتاده یاتفاق چه ساغر و

 با ساغر و ردیگ یم را رهیدستگ دامون خورد یم ضربه چند که در به

 .شود یم داخل شتاب

 سالم -

 به را نشیخشمگ چشمان ابتدا همان در و دهد یم را دامون جواب

 یجلو دارد فهمم یم یول است ادیز او با ام فاصله .دوزد یم من

 .نزد یحرف که ردیگ یم را خودش

 شب یتلخ .شود یم وارد و کند یم کج اتاق سمت پا تعلل یکم با

 مانده ریام شیپ فکرم .کند یم ینیسنگ دلم یرو اتفاقاتش و گذشته

 حاال بفهمم شد یم کاش .هستم اش شرمنده یلیخ که او شیپ .است

 نکند...برود یقاض به طرفه کی نکند .کند یم یاالتیخ چه موردم در

 اش یپدر احساسات یرو چشم و بمانم یباق متهم شهیهم ذهنش در

  .کنم یم جمع هم یرو را دستانم و گزم یم لب .ببند

 .گردد یبرم کوچکش چمدان با ساغر



 قدم و ستدیا یم سالن وسط درست راه مهین اما برود خواهد یم

 .دارد یبرم من سمت را شیها

 خشم نه تنفر، نه .ندارد یحس چیه گرید نگاهش رسد یم که مقابلم

 .ینگران یحت نه و یناراحت و

  .ارغوان شهینم تموم جا نیهم قصه -

 :کند یم مداخله دامون

 ساغر میبزن حرف ایب -

 :دهد یم را جوابش اما کند ینم نگاه دامون به

 ...سیرئ ادهیز زدن حرف واسه وقت -

 سر گردد یبرم دوباره و رود یم نییپا میپا کف تا باال از نگاهش

 :اولش یجا

 ...تو -

 :روم یم حرفش نیب

 چرا ینیبب یکن فکر کمی یریگ جبهه همه نیا یجا به کاش -

 اما .ادتهی خوب رو تصادف اون و روز اون تو...ساغر شد ینجوریا



 اتفاق اون نمونیب شد باعث رفتاراش با مادرت که ستین ادتی نویا

 هیتنب دفعه چند خوردم؟ کتک بخاطرت بار چند .ادیب شیپ وحشتناک

 فکر ساله دوازده دختر هی که شهیم یچ واقعا ...شدم ریتحق...شدم

 یچ تاوان دیبا من .زنه یم سرش به خواهرش کردن ستین به سر

  .رو تو مادر اشتباه یرفتارها ای خودمو؟ یبچگ اشتباه بدم؟ رو

 و زند یم پوزخند ساغر .دهم یم هیتک وارید به و روم یم تر عقب

 :کند یم رها  را چمدانش ی دسته

 چرا بعدها ؟یچ بعدا .دیرس ینم عقلت و یبود کیکوچ موقع اون -

 ینکرد یسع م یک من یدیفهم یوقت چرا .ینگفت بهشون رو تیواقع

  ؟یکن جبران

 :شود یم رگه دو تیعصبان از شیصدا و

 یکن دور منو یداشت یسع بلکه ینگفت رو تیواقع تنها نه تو ارغوان -

 کاله رو ما ی همه سر تو .شده یچ ممینفهم کدوممون چیه تا

 .یگذاشت

 :دهم یم قورت را دهانم آب

 یمانل ینبود من یجا تو -



 از بعد گفتنش اما کردم یم یدور هم اسمش آوردن از یحت سالها

 تالش هم یلیخ است ستادهیا مقابلم طلبکارانه نطوریا یوقت ها مدت

  .خواست ینم

 یخوب ی ندهیا چون .ارغوان ستمین جات که کنم یم خداروشکر -

 نمیب ینم برات

 و من نیب بایتقر و دیآ یم جلو دامون که شوم یم یخال درون از

 :ستدیا یم ساغر

 بزنم حرف شکوفا یآقا با خوام یم امیم همرات من -

 :کند یم دامون به رو و ردیگ یم دوباره را چمدانش ی دسته ساغر

 گردم یبرم یسوز ی خونه فعال .رم ینم اونجا -

 :کشد یم درهم ابرو دامون و خورم یم جا من

 چرا؟ -

 :خورد یم زنگ فنیا بالفاصله و رود یم باال ساغر لب ی گوشه

 رادِِیه حتما -



 زند یم را اف اف دوباره دامون و کند یم خوش جا لبم کنج یتلخند

 .گذارد یم باز هم را یورود و

 :دهد یم را دامون جواب ساغر رادیه آمدن از قبل

 بعد بشه انجام یا ان ید شیازما اول خواسته ریام بابا نکهیا یبرا -

 :دیگو یم من به رو زنان شخندین و

 تیواقع دهیشن و دهید که ییزایچ نیا کنه یم ارزو طفلک حتما -

 باشه نداشته

 یم بسته دهانم و کنم یم گم را ها واژه .شود یم غصه از پر وجودم

 یدیام یسو کور دنبال دلش در .است دواریام من به هنوز ریام .شود

 همه دیشا .ندیگو یم اشتباه او به شیها دهیشن دیشا که گردد یم

  .بماند ارغوان هنوز ارغوانش دیشا...باشد تلخ خواب کی زیچ

 .دهم ینم نشان کردنش نگاه به یلیتما من و رسد یم رادیه

 پس؟ یموند کجا -

 :رود یم در سمت دستش یتو چمدان با ساغر

 میبر شده تموم کارم -



 :عقب به گردد یبرم رادیه مکث با که افتد یم راه او از جلوتر ساغر

 ؟یاینم تو -

 :کند یم آسانسور به اشاره سر با

 دارم کار من برو -

 سوار سر تکان با و کند یم رادیه به نگاه فقط لحظه چند ساغر

 به رو تمسخر با و فرستد یم رونیب ینفس رادیه .شود یم آسانسور

 :کند یم دامون

 ؟یشد خبر با ارغوان دیجد شاهکار از -

 .رمیگ یم دندان به را لبم ی گوشه حرص با

 :دهد یم را جوابش دامون

 فهمم ینم رو تو به ربطش اما شدم که خبر با -

 ینم رو از یراحت به .شناسم یم هم را رادیه یول شود یم خنک دلم

 .رود



 اگه گفت .خونه اون تو یبذار پاتو یندار حق گهید گفت عمه -

 یلیخ که یدون یم .بکنه تمیشکا دستت از ممکنه ادیب شیآزما جواب

 تیکار وجه واسه بخصوص .شهیم بد برات

 .دهد یم قرار خطاب را من قایدق کالمش شین

 از لحظه هر ثیحد هست حواسم و افتد یم شمارش به میها نفس

 .رود یم فرو بهت در شتریب شود یم زده ما نیب که ییها حرف

 .ردیگ یم محکم را او یبازو و ستدیا یم رادیه کنار دامون

 من یجلو اونم...نکن دیتهد رو ارغوان ...یزن یم حرف یادیز -

 :کشد یم رونیب را شیبازو یعصب رادیه

 ی عمه دختر .شده یچ ستین حواست حتما یخواب .ستین دیتهد -

 ...بکشه خواسته رو خودش خواهر منو،

 :پرد یم حرفش وسط دامون

 بوده بچه -

 :زند یم پوزخند رادیه

 رونیب بردتش عمد از کرده یم حسادت بهش -



 :دیگو یم دوباره دامون

 بوده بچه -

 :کند یم ترش رادیه

 کرده یغلط چه نگفت .نزده یحرف یکس به سال همه نیا یحت -

 :شود یم دامون دست ریاس دستش مچ بار نیا

 .بوده بچه ؟یدینشن -

 :دهد یم تکان سر یخند زهر با

 ؟یچ االن بوده بچه اونموقع -

 :میگو یم من دامون یجا

 ترس .دادن دست از ترس .هیچ ترس یدون ینم تو ...دمیترس -

 شبم هروقت میبچگ تو من که یآدم همون بشه بایفر دوباره نکهیا

 یهیتنب مدل چه یمانل بخاطر قراره امروز کنم وحشت شد یم صبح

 .خورم یم رو حسرتش من و خره یم یچ یمانل یبرا امروز .بشم

 از را مقاومتشان تاب انگار .شوند یم زیر سر دوباره میها اشک

 .دهند یم دست



 یجا دیبا نره ادتی روز هی که نهیا ترس ه؟یچ ترس یدون یم تو -

 سرش ییبال کتیکوچ خواهر مبادا تا یباش داشته چهارتا چشم تا دو

 .یبخور تو رو کتکش و ادیب

 

*** 

 شبید از که ییموها .فرم یموها انیم ندینش یم یارام به دستش

 تماس حس نیا و ستین ثیحد .اند دهیند خودشان به شانه رنگ

 گر ای شود یارغوان میها گونه آنکه یب سکوتش یپ در و یا کدفعهی

 را دلم که یآتش یرو آب شود یم .آرامشم ی هیما شود یم رمیبگ

 لیدخ انگار .ندارند آمدن بند الیخ میها اشک .است سوزانده بد

 یم که یآرام آه .متورمم چشمان و سیخ یها پلک نیب اند بسته

  .کند یم مکث دستش کشم

 :شکند یم را سکوتش دومم اه

 ؟یفرفر مو یکن ینم تمومش -

 یم را میها شانه لرز فقط و ندارد دید چشمانم به .است نییپا نگاهم

 مو .است گرفته قرار ام شده جمع یزانو دو نیب ییجا میها لب .ندیب



 کش را میها لب چشمانش از دور توانم یم دیگو یم که یفرفر

 خوشم چقدر ندیب ینم که او .رندیبگ باال به رو ییانحنا خط و بدهم

 طیشرا نیبدتر در اگر یحت .جمله نیا از کنم یم ذوق و دیآ یم

 .باشم ام یفعل

 ارغوان -

 .تر عاشقانه یکم...است تر مهربان یکم .دارد فرق شهیهم با لحنش

 دل یالک که ستین یآدم دانم یم چون رمیگ ینم ترحم حس

 .بکشد ناز خواهد یم وقتش به و شود یم یعصبان وقتش به .بسوزاند

 .دامون دنیکش ناز نیا دهد یم مزه چقدر

 یبرا ندارم ام چنته در یزیچ گرید و ام زده را میها حرف .ام یخال

 .است شده حفظ از را من ی همه گرید .شدنش ریغافلگ و کردن رو

 یم بهتر را حالم ام شده سبک که نیا به کردن اعتراف خودم شیپ

 به سر و است شده جدا خودش ی دسته از که یکوچک پَر مثل .کند

 .کند یم پرواز خواهد یم دلش که جا هر به هوا

 دستش حرکت .کند یم حرکت باال جهت در سرم و رمیگ یم نفس

 رهیخ و کنم یم کج گردن مکث با .افتد یم نییپا و شود یم متوقف



 پلک ریز و دیآ یم جلو دستش همان ی اشاره انگشت .شوم یم اش

 .شوند یم محو انگشتش حرکت با میها اشک .ندینش یم میها

 زینر اشک نگفتم -

 .ندینش یم نیریش جانم در اش زمزمه

 دستم ید یم کار یگ ینم -

 که داده یدامون به را شیجا یعصبان دامون .رمیگ یم رو زده خجالت

 یم حرف شاعرانه و کند یم نگاه دار تب سمیخ چشمانم مقابل در

 .زند

 اتاق در ثیحد .کند یم حفظ را اش فاصله خورد یم زنگ که تلفن

  .رود یم تلفن سمت و کند یم باز مادرم

 درسته بله...سالم...الو -

 یم فرو قلبم و پرد یم صورتش از رنگ کنم یم حس لحظه کی

 .پاشد

 ن؟یگ یم یجد -



 دامون شدنم بلند با .کشم یم باال را ام شده خی تن و شوم یم نگران

 .ستدیا یم کنارم هم

 .شود یم خیم صورتم به ثیحد ی زده بهت نگاه

 قدم و افتد یم راه اشک ی چشمه ش یآب یها لهیت در که نمیب یم

 .شوند یم سست بردارم سپتش خواهم یم که ییها

 حتما...بله -

 :ردیگ یم را میگلو بغض گذارد یم که را یگوش

 شده؟ یچ -

 یم رمیتقد انگار .ام کرده آماده یبد خبر هر دنیشن یبرا را خودم

 .است شده کلفت پوستم داند

 بود مارستانیب از...از -

 تیوضع به راجع یبد خبر دنیشن و مارستانیب .افتد یم تپش به قلبم

 .خم را میزانوها و کند یم شل را میها دست مادرم

 رساند یم لبم به را جانم ثیحد و ردیگ یم موقع به را دستم دامون

 :کند باز دهان تا



 مارستانیب نیاریب رو مادرتون زودتر .شده دایپ ییاهدا ی هیکل گفت -

 با را نداشت آمدن باال جان و بود شده یزندان میگلو پشت که ینفس

 بر یکی یکی که ییها یتلخ انیم .فرستم یم رونیب تر قیعم آه کی

 نیبهتر نیا اند کرده نیزهرآگ را قلبم ششانین و ندیآ یم فرو سرم

  .اوردنین کم و ماندن به کند قرصم تواند یم که ست یخبر

 .کند یم فرق پشتش تیسند که ییها اشک .زمیر یم اشک دوباره

 گرید شد یم ها مدت که یمادر .است مادرم نام به اش یشاد سند

 یتلخ توانست یم او یبرا اتفاق کی دیشا .نداشتم یدیام بهبودش به

 چنگ که نماند یارغوان و بشکنم شهیهم یبرا من تا کند تمام میبرا را

 .دنیجنگ و ماندن یبرا یزندگ سمانیر به بزند

 دامون؟ یدیشن -

  .کشم یم رخش به را صورتم یسیخ

 و ذوق با که ثیحد لبخند از تر قیعم من، برعکس...زند یم لبخند

 .بدهد مادرم به را خبر نیا چطور داند ینم شوق

 ارغوان شهیم درست زیچ همه گفتم -



 سرم و کند یم جسارت هم دامون .روم یم جلوتر و کنم یم جسارت

 ارامش یکم .ست یخوب یجا هقم هق یبرا اش نهیس .ردیگ یم را

 .است گذشته سرم از که یطوفان از بعد ارامش کی .خواهم یم

 

 کی من یبرا .میده یم انجام روز همان را مادرم یبستر مقدمات

 نیهم .ندیگو ینم ییاهدا ی هیکل مورد در یزیچ .است رید هم روز

 با ش خانواده و ست یمغز مرگ کننده اهدا شخص که میدان یم قدر

 سهم شد ش هیکل کی و اند کرده اهدا را بدنش یاعضا تیرضا

 .مادرم

 تا باشد یبستر دیبا یروز چند مادرم عمل از قبل پزشک دستور به

 .نزند پس را عمل نیا بدنش و شود انجام زیالید

 .دهد یم یحاتیتوض عمل از بعد یبرا و ندیب یم تنها را من دکترش

 را اش هیکل دوباره وگرنه کند مصرف دارو دیبا سالها تا مادرم نکهیا

  .دهد یم دست از

 کی مادرم خود اصرار به اما باشم کنارش ها شب خواهم یم خودم

 یم عیسر اتفاق نیا آنقدر .ثیحد را شب کی و مانم یم من را شب



 مدت یبرا را زیچ همه و بایفر و یمانل که ردیگ یم را وقتم و افتد

 دامون ستمین مارستانیب در که ییها شب .کنم یم فراموش یکوتاه

 که ست یمهربان زن همان مادرش .برد یم خودشان ی خانه به را من

 رفتار خودش دختر مانند من با .بودم دهید یخواستگار ی جلسه در

 جدا یاتاق .شود یم زبانمیم شان ینقل آپارتمان در منت یب و کند یم

 یم ها ان ی خانه در که را یشب دو آن هم خودش و دهد یم من به

 که را یمن و زند یم کننده دواریام یها حرف .ماند یم کنارم گذرانم

 ادی را من گرمش دستان .کند یم آرام هستم مادرم عمل دلواپس

 دهد یم قرار شیپاها یرو را سرم یوقت بخصوص .اندازد یم دامون

 .ردیگ یم یباز به میموها خرمن انیم را انگشتانش و

 را میمانتو .شوم یم داریب شهیهم از زودتر دارد عمل مادرم که یصبح

 یم خارج اتاق از اندازم یم دستم ساعد یرو که یشال با و دهیپوش

 و است کرده آماده را صبحانه زیم که نمیب یم را دامون مادر .شوم

  .دیآ یم رونیب اتاق از موقع همان خودش

 .میگو یم ریبخ صبح دو هر به من و کند یم نگاهم متعجب

 کجا؟ -



 گهید مارستانیب -

 :دیگو یم مادرش

 .شهینم که نخورده صبحونه دخترم -

 :کند یم خوش جا دامون یابرو دو نیب یکوتاه اخم

 عمل تا مونده یلیخ هنوز .میر یم هم با میخور یم صبحونه -

 کی و تازه سنگک نان با پدرش همزمان که کنم مخالفت خواهم یم

 تازه خورد یم دماغم به که میحل یبو .شود یم خانه وارد میحل ظرف

 ی دلشوره و ینگران بخاطر که شنوم یم را شکمم قور و قار یصدا

  .بودم کرده منع خودم هم از را شام عمل نیا

 ینگاه .دهم یم قورت لقمه چند زور به و نمینش یم صبحانه زیم یپا

 انگار و مانده قهیدق چهل و هفت یرو ها عقربه .اندازم یم ساعت به

 .است کرده دایپ کش

 حال نکهیا وجود با و دهد یم انصراف خوردن از زود هم دامون

 .شود آماده تا گردد یبرم اتاقش به کند یم درک را ام شده شیتشو

 داده مادرش و پدر به یحیتوض چه طمیشرا و من مورد در دانم ینم



 برخورد یعاد یلیخ و اورند ینم میرو به یزیچ وجود نیا با اما است

 و هستم عروسشان سالهاست کنم یم حس که یجور .کنند یم

 نیا عیسر اما ندینش یم لبم به لبخند تصورش از .ها آن ی همخانه

 اتاق از حاضر دامون و کنم یم جور و جمع را ام یدرون طنتیش

 ی شده نصب یدیکل جا از که را نشیماش چیسوو .زند یم رونیب

 کند یم ریخ یدعا مادرش .میکن یم رفتن عزم دارد یبرم وارید یرو

 نیماش سوار .میریبگ تماس او با بود  یکار اگر دارد اصرار پدرش و

 ثیحد کنم یم فکر .خورد یم زنگ ام یگوش شوم یم که دامون

 در را میها سلول دوباره ترس حس نمیب یم که را رادیه نام اما است

 .ردیگ یبرم

 ه؟یک -

 رادیه -

 .دهم یم قورت را دهانم آب و

 بده جواب -

 لمیموبا ی صفحه یرو سبز قسمت و کنم یم گوش دامون حرف به

 :کشم یم را



 بله؟ -

 :کند یم بازخواستم سالم یب

 ارغوان؟ ییکجا -

 .شود یم یاصل ابانیخ وارد و کند یم عوض را دنده دامون

 داره عمل امروز مادرم...مارستانیب رم یم دارم -

 مطلب اصل سر رود یم هیحاش یب

 گرفت رو ششیازما جواب االن ساغر -

 :بماند من العمل عکس منتظر ندارد طاقت هم او .کنم یم سکوت

 مثبته ششیازما جواب -

 یصدا رادیه یجا من و شود یم عوض خط پشت مخاطب ناگهان

 :شنوم یم را ساغر

 ضررت به ممکنه که یاتفاق هر ی اماده .ارغوان کن آماده خودتو -

 شه تموم

 



 .کنم یم قطع را تماس بدهم دادن جواب زحمت خودم به آنکه بدون

 در فعال ساغر و هماست مامان ریدرگ یوقت هر از شتریب حاال ذهنم

 و دمیترس کند فکر دیشا نفهمد خودش دیشا .دارد قرار آن ی هیحاش

 که ستیزیچ تنها مادرم عمل فکر .ستین مهم میبرا .ندادم را جوابش

  .دهم یم تشیاهم کند و فرسا طاقت لحظات آن در

 گفت؟ یم یچ -

 :رمیگ یم را ام یشانیپ یرو دست با

 اومده ساغر شیآزما جواب بگه خواست یم -

 تر زبانم با را لبم .بدهم ادامه خودم ماند یم منتظر .کند یم سکوت

 .کنم یم

 مثبته -

 یم رهیخ رونیب به کنارم ی شهیش از و اندازم یم نییپا را دستم و

 .شوم

 .میستیا یم قرمز چراغ پشت

 ارغوان -



 یبرم را سرش مکث با .زنم یم زل رخش مین به و کنم یم رو

 .ردیگ یم قرار نگاهم مقابل درست چشمانش حاال و گرداند

  پشتمم من...نباش نگران -

 .نکرد ترکم دیفهم را قتیحق که موقع ان از چون دیبگو نبود ازین

 .خواهد ینم را من گرید که نکردم حس

 دوازده ی بچه دختر هی .ارغوان گم ینم تیدلخوش محض رو نایا -

 نهیبب که گرده ینم حلش دنبال نهیب یم بیآس روحش یوقت ساله

 یم دست .شه راحت یشگیهم عذاب اون از که بکنه تونه یم کاریچ

 رو یمانل تو .فتهیم کردنش پاک فکر فقط و مسئله صورت رو ذاره

 به حواست اون یجا .ینش سهیمقا باهاش نقدریا گهید تا یکرد پاک

 یستین مقصر تو فقط .نکنن ت هیتنب اون یجا...نباشه بر و دور

 .بدن پس جواب دیبا همه ...مقصرن همه .ارغوان

*** 

 نیکن سرفه بار چند -

 تا کند یم سرفه بار چند جراحش پزشک ی گفته به هما مامان

 .ندارند یدیشد درد شیها هیر میشو مطمئن



 بدهند او به ییداروها خواهد یم بخش پرستار از پزشک حال نیا با

 مثانه تست یبرا نطوریهم .کند تحمل یجراح از بعد را یکمتر درد تا

 ینم طول شتریب روز دو یکی ندیگو یم و کنند یم استفاده کاتتر از

  .شود مرخص تواند یم ان از بعد و کشد

 بود وندیپ حال در وی یس یآ بخش در هما مامان که یساعت سه تمام

 را چشمانم .نشستم یم ...رفتم یم راه .گرفت ینم ارام قرارم یب دل

 دامون یوقت یحت .کردم یم باز سرعت به دوباره و بستم یم یا لحظه

 گرسنه و ندادم نشان ییاشتها دیخر چیساندو ثیحد و من ناهار یبرا

 عمل کشدار یها ساعت .شود مشخص مادرم عمل فیتکل تا ماندم

 باز چشمان دنید محض به و امد بهوش ساعت چند از بعد و گذشت

 محکم را دستانش و دمیدو تختش سمت و ختمیر اشک اش شده

 یا گوشه مغموم و بکشم اه شیبرا که نداشتم یا غصه گرید .گرفتم

 چه و بود داده من به را مادرم خدا .بزنم زار خودم حال به و فتمیب

 تمام و ستادندیا یم میجلو دخترش و بایفر اگر .نیا از باالتر یزیچ

 یم ها ان به دادن پس جواب به مجبور را عمرم ی مانده یباق یسالها

 و ینگران نیکوچکتر ماندم یم متهم نظرشان در شهیهم و شدم

  .دادم ینم راه دلم به یآشوب



 تخت کنار تنها من و گردد یبرم خانه به استراحت یبرا ثیحد

 .نمینش یم است خواب مسکن نوع چند ی استفاده اثر بر که مادرم

 یآرام به اتاق در که است رهیخ آرامشش از پر صورت یرو نگاهم

 .شود یم باز

 ارغوان -

 خوانم یم نگاهش از .چرخانم یم عقب به را سرم دامون یصدا با

 .است مردد یحرف گفتن یبرا

 شده؟ یچ -

 .فرستد یم رونیب را نفسش و دارد یبرم سمتم یقدم چند

 ندتیبب خواد یم مارستانِیب اطیح تو شکوفا یاقا -

 

 .زند یم محکم نهیس درون قلبم و خورم یم جا دامون حرف از

  .است گرفته جرم ارتکاب حال در را من مچ یکی کنم یم حس

 یرو بدنم طرف دو را ام کرده عرق یها دست کف و شوم یم بلند

 .کشم یم مانتو



 .کند یم کمینزد را خودش که شود یم ام یشانیپر ی متوجه دامون

  ارغوان؟ یخوب -

 :زنم یم لب

 ترسم یم -

 کند درک دامون کاش .لرزد یم ام چانه کلمه کی نیهم گفتن موقع

 مارستانیب به چرا فهمم ینم .ندارم را ریام با شدن رو روبه جرات

 .مادرم عمل از بعد روز کی هم ان .است امده

 ارغوان یبترس ستین ازین -

 :دهم یم تکان راست و چپ به یسر

 و بایفر یها قضاوت از پره گوشش االن .اخه بهش بگم یچ من -

 ساغر

 :زند یم لبخند المیخ یآسودگ محض دامون

 داشت باور اونا حرف به فقط شکوفا یاقا اگه کنم یم فکر من اما -

 نبود نجایا االن

 .دهم یم قورت را دهانم آب



 ارغوان منتظرته -

 :پرسم یم نامطمئن

 ؟یایم همراهم...تو -

 :زند یم پلک آرام

 باشه -

 از دامون همراه وقت ان .کنم غلبه ترسم بر تا کشم یم یقیعم نفس

 ی محوطه به را خودم زنان قدم کنارش و روم یم رونیب اتاق

 انتظار و ستادهیا یا گوشه نمیب یم را ریام .رسانم یم مارستانیب

 مکث با دامون .رود ینم جلوتر میپاها دنشید با .کشد یم را دنمید

 :چرخد یم سمتم و ستدیا یم من

 ؟یموند چرا پس -

 :کنم یم نگاهش ینگران با

 برمال یدون یم یوقت ؟یچ یعنی یکار یمخف سال جدهیه یدون یم -

 کنه عوض ارویلیخ یزندگ تونه یم راز اون کردن



 که شوم یم رهیخ ریام به فاصله همان از و رمیگ یم را ام اشفته نگاه

 :است نشده اطیح به ما آمدن ی متوجه هنوز

 بخاطر حداقل .بگم بهش رو یچ همه نایا از زودتر تونستم یم من -

 رو یمانل فقط من .کرده یپدر حقم در و واستاده اونجا که یادم اون

 .هست هم ریام دختر اون که رفت یم ادمی .دمید یم بایفر دختر

  .کنم جبران رو گذشته نکردم یسع شناختمش م یوقت

 .دیآ یم باال دامون به رو مکث با و لغزد یم نییپا به نگاهم

 سالها اون .کردم یم رفتار نایا از بدتر بودم ساغر یجا منم دیشا -

 رو خودشون مرفه یزندگ اقتیل .کرد یزندگ فقر تو من بخاطر

 هدر یپول یب و یندار بخاطر استعداداش .گرفتم ازش من و داشت

 یلیخ صاحب اون از بعد من .دامون ستین یشدن فراموش نایا .رفت

 اون دیشا اما .خوب خوراک خوب، لباس خوب، تیموقع .بودم زایچ

 کرد یم نگاه باشه داشته خواست یم که یزیچ به حسرت با شهیهم

 تنهام و یباش پشتم هم تو اگه .بخردش تونه ینم دونست یم و

 یم فکر نایا به ادیز روزا نیا .امینم رونیب زایچ نیا فکر از من ینذار

 ...االن اما .گذشتم یم ازش ترس همون و یخودخوداه با قبال .کنم



 همان .ستدیا یم مقابلم و گردد یبرم مکث با را رفته جلو قدم دامون

 .بندد یم نقش شیها لب یرو ششیپ قهیدق چند لبخند

 داره یاستعداد چه یدیفهم یوقت .یکرد کمک ساغر به تو یول -

 صاحبخونه یوقت .یکرد اشناش خانم بایفر با بعد و کار سر شیبرد

 هی تا سرش یباال امن سقف هی .یداد مکان و جا بهش کرد رونشیب

 اون .بندازه رو یا صاحبخونه هر به نباشه مجبور تنها و جوون دختر

 رو نایا ی همه دیبا ساغر .ارغوان ستین بد ذاتت تو کنه درک دیبا

  .ادیب ادشی

 ریام با دیبا دیشا .ست یمقطع اما .شوم یم آرام دامون یها حرف با

 مثل و شده جمع دلم در که ییزهایچ ی همه دیبا .بزنم حرف هم

 دیبا دیشا .زمیبر رونیب شیبرا را فشاردش یم نیسنگ حجم کی

 یکس .خودم ی خانواده از یکی .باشد من طرف هم دامون جز یکی

 .باشم شده بزرگ او ی هیسا ریز سالها من که

 

 با خواهم یم دامون از بار نیا .رسانم یم ریام به را خودم سالنه سالنه

 .کنم قبول را مشکالتم با تنها ییارویرو جرات دیبا .دیاین من



 باشد بلد دیبا من مثل یدختر هر .ستین خوب هم یلیخ یوابستگ

 همه نظر از اگر یحت .ردیبگ را حقش و ستدیبا خودش یپاها یرو

 .باشد گناهکار

 .شنوم یم زحمت به را میصدا خودم که یجور کنم یم سالم اهسته

  .گردد یبرم سمتم مکث یکم با که است ستادهیا من به پشت ریام

 فروغ چشمانش .ندینش یم تنم به دیشد باد کی هجوم مثل یدلتنگ

 در نشسته غم غبار .را یشگیهم صالبت نگاهش و ندارد را گذشته

 محبت جز که یریام بابا یبرا بودم، دلتنگش .کنم یم احساس را دلم

 و کند هیتنب بود بلد بایفر هیشب نه .ام دهیند او از یزیچ پدرانه لطف و

 کردنش یپدر کنم حس و ردیبگ ام دهیناد نه و بزند زبان زخم

 .کوتاه و بوده یمقطع

 یخروج در یکینزد به دست با و دهد یم را سالم جواب باالخره

 :کند یم اشاره

 مکتین رو مینیبش میبر -



 یم عقب به لحظه کی فقط .روم یم همراهش و دهم یم تکان سر

 بدهد اجازه خواستم او از که نمیب یم ییهمانجا را دامون و چرخم

 .بروم تنها را راه ی هیبق

 هردو .نمینش یم مکتین یرو کوتاه ی فاصله یکم با ریام کنار

 در میتوان یم که ست یا لحظه نیبهتر سکوت نیا انگار و میساکت

 حرف اندازه کی به هردو میدان یم هرچند .میکن تجربه هم کنار

 آدم وجود ذره ذره و شود یم غمباد نگفتنش که ییها حرف .میدار

  .خورد یم را

 از نزنم حرف و باشد ریام .آورد یم در پا از را من سکوت نیا تحمل

 به نگاهش همزمان و طرفش به چرخد یم سرم .است بدتر مرگ

 که میکن یم باز را دهانمان لحظه کی در دو هر  .گردد یبرم طرفم

  .شود یم بسته مان شده باز مهین دهان جفتمان واکنش با بالفاصله

 هم ریام یها لب به که ندینش یم جا لبم یرو یلبخند ناخواسته

 .کند یم تیسرا

 .افتد یم قلقلک به دلم یتو یزیچ

 :چرخد یم تر راحت حاال زبانم



 نیبگ شما اول -

 :کند یم مقاومت

 بگو تو -

 دنبال خواهم یم تا .روم یم کلنجار خودم با و کنم یم سکوت دوباره

 :رمیگ یم قرار ریام مخاطب بگردم شروع یبرا یمناسب ی جمله

 دختر بود شده تنگ برات دلم -

 ی پرده پشت اشک از یا هاله .ریام مقابل گردد یبرم سرم ناباور

 اب با را دارد آمدن هوس که یبغض .کند یم خوش جا میها پلک

 یم نگاه ریام به ام شده گرد چشمان با باز و رانم یم عقب به دهانم

 .ستین الیخ و خواب ام دهیشن که را یزیچ کنم اعتماد تا کنم

 واژگانش بنظر .زند یم زل رو به رو به و کند یم فوت را نفسش ریام

 .اند برگشته

 هنوز من و برگشته یمانل .ارغوان نهیسنگ برام خونه یستین که تو -

 .ستین یکی اون اما اومده دخترم کی .شمیپ سال جدهیه ی نقطه تو

 تو .بود یزندگ یبرا من ی بهانه سال هجده نیا تموم که یاون



 نکنم حس من و بزنه صدام بابا که بود یارغوان ،یمانل بدون یروزها

 و هیگر شاهد فقط و افتاده تنها گوشه هی دردم از پر و بیغر دل

 گل من اما هست یمانل .ش کهیکوچ دختر فراغ یبرا همسرشه یزار

  .ارغوان هیکی روزم و شب یستین .کردم گم رو ارغوانم

 ی چشمه که دوزد یم یمن به چشم و ردیگ یم رو روبه از را نگاهش

 .است شده زیر سر دوباره اشکم

 قبول نویا من .باشه یکرد گم رو یمانل تو گن یم...یمقصر گن یم -

 من .مقصره خودت از شتریب بایفر دارم قبول که قدر همون دارم

 تر سخت یکم و بهت کردم یم توجه اگر .شماها از شتریب یلیخ

 تو بندازم ادشی که .نتونیب نذاره فرق که بایفر یجلو ستادمیمیوا

 خدا میکرد یم فکر جا همه از دیناام یوقت که یهست یدختر همون

 یاومد ده ینم بچه بهمون هرگز گهید و برداشته ما سر از را لطفش

 دیشا کرد روشن رو ما دل ی شده خاموش چراغ مونویزندگ یتو

 یم دست از یطوالن یسالها رو یمانل نه .فتادینم اتفاقا نیا هرگز

 .رهیبگ منو ی هیقی دیبا اول یمانل .دید یم بیآس تو روح نه میداد

 قدرت چقدر ساله دوازده دختر هی مگه .باشه طلبکار مادرش از بعد



 گناهش ارزش که یجرم به و متهم بشه حاال که داره یریگ میتصم

 با من .دنیشن هیکنا و موندن تنها به بشه محکوم دونسته ینم رو

 ما کنار .شمونیپ یبرگرد دیبا تو گفتم .زدم حرف م یمانل

 بزنم حرف تر راحت تا کنم یم کنترل را میصدا لرزش

 یم نویا و گناهکارم خودم قدر من .نیهست من ریام بابا هنوز شما -

 شب همون از من ریمس .خونه اون تو برگردم نینخوا ازم اما .دونم

 ینم من ببخشه منو یمانل و ادیب کوتاه جون بایفر اگه یحت .شده جدا

 به نیا از .کنم یزندگ خونه اون یتو دوباره کنم یراض رو خودم تونم

 من بدون اما .هیمانل سهم اونجا بعد

 

 :کنم یم دامون به اشاره نگاهم با

 نکهیا با .نذاشته تنهام مدت نیا تموم تو .ریام بابا نینیب یم اونو -

 و موند کنارم باز موندم دور ازش و کردم حروم رو عمرم سال شیش

 ...خوام یم حاالم .نکردم ییتنها احساس

 ای است شرم و خجالت لشیدل دانم ینم .شوم یم ساکت یا لحظه

 :زنم یم را حرفم ی ادامه سرعت به اما ینگران و ترس



 اجازه اگه .کنم یزندگ آدم نیهم کنار رو عمرم ی هیبق خوام یم -

 دامون که باشم یسقف ریز دارم دوست من من میکن عقد ما و نیبد

 یبرم یوقت بدونم که ییجا .کشه یم نفس اون که همونجا .هست

 که یکابوس نه هست یخبر هیکنا و شین و ریتحق از نه خونه گردم

  .سراغم ادیب خواب موقع هرشب

 یم ریام سمت دوباره را سرم و کنم یم جمع داخل از را میها لب

 :زنم یم زل کند یم دنبال را دامون که او نگاه رد به و چرخانم

 به نیا از نیبد اجازه اما .نیمون یم ریام بابا من یبرا شهیهم شما -

 ها شب که ییجا .رهیگ یم آروم دلم که ییجا .باشم دامون کنار بعد

  .بخوابم راحت تونم یم

 حس که زند یم یلبخند .کند یم نگاهم و چرخد یم مکث با ریام

 .است بزرگش دختر یدلخوش محض کنم یم

 دوست بایفر شتریب .میریبگ جشن هی یمانل برگشت واسه قراره -

 همه نیا از بعد اونم بوده شوک هی همه یبرا خبر نیا باالخره .داشت

  .ارغوان یباش هم تو خواد یم دلم .سال

 :شود یم مانعم عیسر خودش که کنم مخالفت خواهم یم



 و زنم یم حرف یمانل و بایفر با من .شمیم دلخور که نه نگو -

 یها حرف ی حوصله چون .ارنینم حرف من حرف رو اونام مطمئنم

 فتهیب راه پچ پچ نیا یمهمون تو خواد ینم دلم .ندارم رو یزنک خاله

 گم خودش شیپ سالها یمانل .ستین شکوفا ریام بزرگ دختر چرا که

 یتیواقع نه .شنون یم هیبق که هیا قصه نیا .شده دایپ خودشم و شد

 شو خانواده راز ستین قرار یکس .بمونه خودمون دل تو فقط دیبا که

 من و بایفر .یستین تو مقصر تنها گفتم، اولشم .کنه فاش ییجا

 .ادیم روزت و حال به داره یچ میدیند چون میدار رو ریتقص نیشتریب

 :شود یم رهیخ رو روبه به و ردیگ یم یقیعم نفس

 ای زنم یم زنگ خودت به ای قبلش .ست گهید شبه چند یمهمون -

 .میریگ یم رو دوتا شما عقد مراسم م یمهمون از بعد .دامون

 یم منطقم .میآ یم کوتاه شیها حرف برابر در و شوم یم میتسل

 نیا به گذارد ینم یزیچ...دلم اما بروم و نزنم نیزم را حرفش دیگو

 .باشم نیخوشب دعوت و یمهمان

 .ستمیا یم هم من و شود یم بلند ریام

 چطوره؟ مادرت حال -



 :زنم یم لبخند

 خوبه -

 :دهد یم تکان سر

 شده انجام تیموفق با وندشیپ که خوشحالم -

 افتاد تلخ یروزا نیا تو که بود یاتفاق نیبهتر نیا -

 یم گرمش و مردانه دستان با را میها شانه و دیآ یم جلو یکم ریام

 :ردیگ

 سالها ینیب یم یکن یم باز که چشم دفعه هی .شهیم تموم نایا ی همه -

 .مونده یباق روزها نیا از کمرنگ ی خاطره هی فقط و گذشته

 شکل اهاتیرو تو وقت چیه دامون کنار تیشاد با که ییروزها

 انینم در کابوس

*** 

 فیبالتکل هم باز و کشم یم رونیب کاور از یکی یکی را میها لباس

 یم سرک داخل به و کند یم باز را در ثیحد .ستمیا یم اتاق وسط

 :کشد



 نشد؟ تموم -

 شیرو و روم یم تخت کنار درمانده و گذارم یم ام چانه ریز دست

 نمینش یم

 ثیحد برم خوام ینم -

 :کند یم ورود اتاق داخل به کامال شده گرد چشمان با و گزد یم لب

 ادایم دامون آقا االن ؟یچ یعنی رم ینم -

 :اندازم یم باال را میها شانه تیاهم یب

 یم .ساغر نه زده زنگ بایفر نه روز چند نیا تو .ندارم یخوب حس -

 .بشم خی رو سنگ و اونجا برم ترسم

 

 :کند یم نازک چشم پشت و ندیچ یبرم لب ثیحد

 یم ناز خانم اونوقت مونده دلمون رو یمهمون هی به رفتن یارزو ما -

 کنه

 و شود یم جمع صورتش که نمیب یم اما زنم یم لبخند اش یشوخ به

 .رود یم نیب از خودش لبخند طرح



 :خورد یم نیچ چشمانم ریز

 ث؟یحد شد یچ -

 .بندد یم را اتاق در مکث با و کند یم نگاهم

 :آورد یم تر نییپا را شیصدا تن و ندینش یم کنارم بعد

 یندار یاجیاحت گهید که من به شده خوب مامانت که حاال گم یم -

 درسته؟

 شهرستان در هم مادرش و پدر .ندارد را ییجا ثیحد دانم یم

 گرید ی بچه چند شکم است مجبور کارگرش پدر و کنند یم یزندگ

 از بعد .فرستد یم یخرج کم شانیبرا یگاه ثیحد .کند ریس هم را

 .کند یم یزندگ ما با یسال چند و شد مادرم پرستار شوهرش فوت

 خوب که کشه یم طول حاالها حاال مامانم .ثیحد هیحرف چه نیا -

 یک خب باشه ششیپ یکی دیبا برم کنم ازدواج من یوقت بعدش .بشه

 تو از بهتر

 :قبل از تر کمرنگ اما زند یم لبخند

  .نداره گهید پرستار به یاجیاحت اخه -



 :کند یناامن احساس خواهم ینم .فشارم یم و رمیگ یم را دستش

 واسه خوبم کار هی و میگرد یم .شهیم درست یچ همه نباش نگران -

 سالها نیا تموم .ثیحد یستین تنها تو .بزرگه خدا .میکن یم دایپ تو

 مادرم از یک ینبود اگه .برام ینبود یواقع دوست هی از کمتر تو

 .ممنونم موندت بابت من بود؟ بهش حواسش یک .کرد یم مراقبت

 بدم دست از رو تو مثل یخوب دوست خوامم ینم

 ش یاب یها لهیت در نشسته یها اشک از را نیا من و کند یم بغض

  .فهمم یم

 یلیخ .یخوب یلیخ تو...ارغوان -

 دهد یم من به یخوب حس که یآغوش .میرو یم گریهمد آغوش در

 را دامنم صبح از که را یاسترس تا زدیر یم وجودم به یارامش و

 .زدیبر رونیب بود گرفته

 :شود یم بلند ثیحد خورد یم صدا که فنیآ زنگ

 اومد دامون اقا -

 :کند یم من به رو حرص با و



 زود بپوش رو نایهم از یکی پاشو هم تو -

 یمجلس یها لباس چمدان در لمیوسا کردن جمع و بایفر لطف به

 ماندنم و شدن مرخص و مادرم حال بخاطر .ستین همراهم یچندان

 یمشک لباس ناچار .نداشتم هم را رفتن دیخر دماغ و دل او کنار

 ش هیقی و دارد یرب سه یها نیاست که کند یم انتخاب را یرنگ

 که پوشم یم دهیپوش یها لباس اغلب کارم بخاطر .ستین باز چندان

 به یصندل .رسد یم میپاها مچ تا هم دامنش قد .نشود دردسر میبرا

 یکتان دیسف یمانتو آخر در و کنم یم پا به و دارم یبرم رنگ همان

  .زنم یم رونیب اتاق از و پوشم یم شیرو

 او با و روم یم مادرم اتاق به .است من منتظر خانه از رونیب دامون

 از حال نیا با و زند یم ام گونه به یا بوسه .کنم یم یخداحافظ

  .شود ینم کم ام یدرون آشوب

 .است مشغول نشیدورب با نمیب یم شوم یم که دامون نیماش سوار

 سالم -

 :کنم یم نگاه نشیدورب به یسوال من و دهد یم را جوابم ییخوشرو با

 ؟یاریم نیدورب یدار -



 :دهد یم تکان دییتا سر

 ارمیب گفت زد زنگ ساغر اره -

 نام دنیشن از تعجبم اما .بزند شیصدا یمانل ندارد عادت هم دامون

 .ماند ینم پنهان ساغر

 زده؟ زنگ بهت ؟یچ -

 .گذارد یم عقب یصندل یرو را نیدورب و پشت به شود یم خم دامون

 یمهمون از اونجا امشب و ارمیب نمویدورب کرد سفارش یکل اره -

 رمیبگ عکس

 .روم یم فرو فکر به و دهم یم باال را ام چانه

 یدلخور نه لحنش از من و یهست تو دونه یم اون نباش نگران -

 تیعصبان نه کردم حس

 :پرسم یم مردد

 واقعا؟ -

 :دهد یم تکان دییتا سر

 ارغوان راحت التیخ -



 :کشم یم آه هیشب یقیعم نفس

 میبر پس باشه -

 افتد یم که راه .کند یم روشن را نیماش و زند یم لبخند دامون

 یم .کند یم عرق دستانم کف و رود یم باال قلبم ضربان ناخواسته

 دلم و بروم یمهمان آن به دینبا فهمم یم...ستین خوب حالم فهمم

 .خورند ینم تکان ام شده دوخته بهم یها لب اما ندارد یخوب حس

 

 دهانم پشت قلبم و شود یم شتریب استرسم میرس یم که خانه کینزد

 ان یرو را اضطرابم تا رمیگ یم چنگم در را فمیک محکم .کوبد یم

 .کنم یخال

 .کند یم پارک مهمانان یها نیماش ازدحام کنار را لیاتومب دامون

 بزنم حدس توانم یم نکهیا با .آورم یم کم نفس اطیح در یجلو

 من دنید منتظر چشم هزاران انگار اما اند نکرده دعوت مهمان یلیخ

  .رندیگ یم رعشه سرم نوک تا میپاها کف از نطوریا که هستند

 ارغوان -

 .فتمیم راه دنبالش ناچار من و زند یم میصدا دامون



 دهیپر روت و رنگ باز که تو -

 دوزم یم چشم اخمالودش ی چهره به

 یم اطیح در را تاب یب نگاه و کنم یم سیخ را میها لب زبان با

 که بهیغر چند و نمیب یم را بایفر یها لیفام از نفر چند .چرخانم

 و پدر .ندارد یلیفام خودش .باشند ریام همکاران از دهم یم احتمال

 در هم بستگانش اکثر و شدند فوت شیپ سال یلیخ مادرش

 شد باعث یلومتریک ی فاصله نیهم که کنند یم یزندگ شهرستان

 بایفر دانستم یم چند هر .رندینگ را سراغش هم بار کی یسال گرید

  .آمد ینم خوشش ریام یها لیفام از چون ست یراض نیهم به

 با را زهایم یرو و اند دهیچ یصندل و زیم فیرد دو و اطیح طول در

 یبرا هم ینیریش و وهیم یها ظرف .اند پوشانده یرنگ یاسی یتور

 و است مهر اواسط بایتقر .است شده گذاشته ها ان یرو ییرایپذ

 .نشست اطیح داخل شود یم و نرفته یسرد به رو هوا هم یلیخ

 و خودم به .نمیب ینم را ساغر و بایفر اما برم و دور چرخانم یم چشم

 .ندیآ یم استقبال به کردم یم فکر چرا .زنم یم پوزخند افکارم



 یم دست او با دامون .دارد یبرم قدم ما سمت که نمیب یم را ریام

 نشانم را اش گشاده یرو بعد .کند یم یپرس احوال و سالم و دهد

 :کند یم باز میبرا را دستش و دهد یم

 دخترم یاومد خوش -

 شانه پشت گرمش دست .روم یم جلو و شود یم کم استرسم از

 .شود یم فمینح تن مهمان گرمش آغوش و ندینش یم میها

 یمرس...بابا سالم -

 زهایم از یکی پشت دامون همراه کند یم تعارف و بوسد یم را سرم

 از .شود ینم باز دهانم اما ساغر و بپرسم بایفر از خواهم یم .مینیبنش

 اواخر نیا که رادیه .است آور تعجب میبرا رادیه نبود شتریب همه

 بایفر دستور به و کرد یم ش یهمراه رفتیم و بود ساغر جا هر

 .گذاشت ینم شیتنها

 به را من دل حرف که است کنجکاو من ی اندازه به هم دامون ظاهرا

 .آورد یم زبان

 ستن؟ین یمانل خانم...و خانم بایفر -



 دلش یلیخ کنم یم حس .چرخاند یم زبانش یرو مکث با را یمانل

 اشتباه نیهم و کند شیصدا ساغر بایفر ای ریام یجلو خواهد ینم

 .خواهد یم یا لحظه چند سکوت نکردن خطاب

 :زند یم لبخند ریام

 هست م یمانل تولد امشب راستش -

 کرده فراموش را  یخیتار نیهمچ چطور .دیآ یم باال سرعت با سرم

 .آمد یم حساب به میروزها نیبدتر جز هرسال که یخیتار بودم؟

 به هم تلنگر کی ی اندازه به یحت روز نیا که بودم ریدرگ چقدر

 .خوشحالم اندازه همان به البته و نکرد خطور ذهنم

 میدیخر یم هیهد هی براش نیگفت یم کاش -

 :کند یم من به رو و

 نبود؟ ادتی تو -

 .میآ یم خودم به دامون سوال با

 هان؟ -

 خواهرت یبرا کادو -



 :آورد یم باال را نشیدورب بالفاصله و

 هیهد یپا بذار .رمیبگ یخوب یعکسا ازش امشب دم یم قول البته -

 ارغوان و من ی

 .ردیگ یم را دامون ی شانه و خندد یم کوتاه ریام

 خواستم یم رو ارغوان حضور فقط من .نیدار اریاخت -

 :زند یم زل چشمانم به و

 ارغوان و یمانل و انیجر دیبا امشب .ست هیهد نیبهتر واسم نیا -

 چشم شونیخواهر حساب به دیبا امشب .شه تموم شهیهم واسه

 .گذشته رو ببندن

 

 :دهد یم قرار خطابم و

 نه؟ مگه -

 دارم دوست .کنم اکتفا محو بایتقر لبخند کی به توانم یم زحمت به

 که بود خواهر .شد خواهر میبرا ییآشنا یابتدا همان از ساغر میبگو

 یب نداشت یزندگ یبرا ییجا یوقت که بود خواهر .دادم کار او به



 تا بود خواهرم .دادم او به را خودم ی خانه در دیکل داشت چشم

 .دمیند را شدنش یمانل یرو من و بود ساغر فقط که یزمان

 قبل مثل که یساغر .باشد ساغر من یبرا خواهم یم هم حاال

 یکس ابانیخ در یوقت بدانم که یدختر همان .باشم داشته دوستش

 من از و برسد سر یاتفاق یلیخ بدزدد را فمیک خواست و شد مزاحمم

  .کند دفاع

 دامون و مانم یم من و رود یم ریام

 ستین داشیپ -

 سمتش چرخانم یم چشم

 ؟یک -

 :رود یم باال لبش ی گوشه

 رادیه -

 :روند یم باال تفاوت یب میها شانه

 بدونم چه -

 .دارم یبرم وهیم ظرف از یاریخ و



 نبودنش نیا به مشکوکم -

 یم متوجه دامون .افتد یم دستم از اریخ و زدیر یم نییپا یهر دلم

 :کند یم نگاهم متعجب و شود

 شد؟ یچ -

 :کنم یم نگاهش و دهم یم قورت را دهانم آب

 نگرانم منم ستین که نیا راستش -

 ستنین شم خانواده -

 :دوزم یم چشم مهمانان جمع به گرید کباری

 ومدنین که فعال -

 :اندازم یم ساختمان به را نگاهم و

  باشه بایفر شیپ دیشا مادرش -

 .دارد یبرم را ارمیخ و گذارد یم زیم یرو را نیدورب

 رمیبگ پوست واست بذار -

 .کنم یم امتناع



 خورم ینم نه -

 و گذارد یم یدست شیپ یتو را اریخ .شود یم ام ینگران ی متوجه

 .ردیگ یم را دستم کی

 هات شونه رو یبنداز بدم کتمو یخوا یم سردته؟ خه؟ی دستت چرا -

 ترسم یم ستین سردم -

 :کند یم اخم کوتاه

 ؟یبترس یزیچ از یدار جرات هستم من یوقت مگه -

 خوب حال چند .عشق هم یمهربان هم...است دستور هم لحنش یتو

 .زدیر یم وجودم در و شود یم ادغام هم با را

 نیاومد خوش سالم -

 و چرخانم یم سر باور نا که یوقت تا کنم ینم اعتماد میها گوش به

 یساغر همان تواند ینم او .نمیب یم زمانیم مقابل رو خنده را ساغر

 الیخ و کرد یم دمیتهد تلفن پشت شیپ روز چند تا که باشد

 .نداشت گذشتن و دنیبخش



 مبهوت و مات هنوز من اما دهد یم را جوابش و شود یم بلند دامون

 سخت همه نیا گرانید به کردنم اعتماد چرا دانم ینم .ام نشسته

 .است شده

 س؟ییر یآورد نتویدورب -

 :دهد یم نشانش را نیدورب

 مبارک تولدت ضمن در بله، -

 را خودم باالجبار من سمت نگاهش با و کند یم تشکر لبخند با ساغر

 .کشم یم باال یصندل یرو از

 :کنم یم تمام را ام جمله اما شود یم باز یسخت به دهانم

 یمانل...مبارک تولدت -

 ساعد دور و آورد یم جلو دست و کنند یم دایپ انحنا شیها لب

 :کند یم حلقه دستم

 سییر یریبگ عکس خواهرم و من از دیبا امشب -

 :زند یم چشمک من به رو ساغر و دیگو یم یچشم دامون

 نیباش خوش -



 که افتد یم بایفر به نگاهم و نمینش یم میجا سر گرفتنش فاصله با

 دو آن نیب هم ریام .است صحبت حال در رادیه مادر با دورتر یکم

 دنمانیند به تظاهر و امدین جلو عمد از کنم یم احساس .دارد قرار

 .کرد

 و راحت اگر امشب  .دیا یم سراغم به یلعنت استرس آن دوباره 

 .آورم یم جا به شکر ی سجده بار هزار برگردم خانه به اسوده

 

 کنار از بردارش زن همراه و شود یم جدا ریام از مکث با بایفر

 را دستش یفور که کند سالم خواهد یم دامون .شود یم رد زمانیم

 جواب بایفر مثل یکس از و کند سالم دیآ ینم خوشم .رمیگ یم

 یم نگاه رخم مین به متعجب .است تر مهم میبرا دامون غرور .ردینگ

 یم سر سمتش لبخند با .کنم یم حس را اش ینیسنگ من و کند

 :میگو یم و چرخانم

 .خورد یبرم بهم داد ینم جوابتو اگه دنیند به زده خودشو یدیند -

 :شوند یم باز لبخند به شیها لب

 شد؟ یم یچ خورد یم بر اگه -



 :شود یم باز شمین هم من

 رفتم یم شدم یم پا -

 :رود یم باال شیابرو لنگه کی

 ؟یجد -

 :دهم یم تکان سر دییتا با

 بردم یم کشوندم یم خودم با هم رو تو -

 :ندینش یم میها شانه یرو پشت از یدست

 ارغوان -

 به که وانیا یباال به اشاره .گردم یبرم پشت به ساغر یصدا با

 :کند یم دارد راه یاصل ساختمان یورود

 اونجا میبر یایم -

 یم دیشا .دیگو یم نیا از ریغ عقلم اما فتمیب راه او با خواهد ینم دلم

 نخواهم چرا من را، گذشته بکشد خط خواهد

 باشه -



 :کند یم دامون به رو و

 ریبگ عکس ارغوان و من از شما سییر -

 یها پله از و افتم یم راه ساغر یهمپا من و کند یم قبول دامون

 رد چشمانم و رود یم یکیتار به رو کم کم هوا .روم یم باال وانیا

 .کند یم دنبال اند گرفته را ماه دور که را ییابرها

 شده؟ یزیچ ساغر -

 .زند یم لبخند فقط میرس یم که وانیا یباال .آورد ینم طاقت دلم

 نفر چند همراه که افتد یم رادیه به چشمانم چرخانم یم که سر

 چشمانم دامون نیدورب فلش نور .شود یم باغ وارد دست به نیدورب

 سقوط یبلند کوه از کنم یم احساس لحظه کی فقط و زند یم را

 :ام کرده

 و محبوب یمجر شکوفا ارغوان خواهرم دیدون یم که همونطور -

 که یخواهر .خواهرش تولد یمهمون .هیمهمون نیا تو شما معروف

 گورش و گم قصد از و رونیب برد خونه از اونو خودش شیپ سالها

 .کرد



 آن در و بودند رادیه همراه که کنم یم نگاه یکسان به واج و هاج

 .هستند یلمبرداریف مشغول لحظه

 یم قصد از .اندازد یم نییپا را نشیدورب دامون ساغر، حرف با

 زدیر یم رونیب دهانش از حرف نیا که یموقع را من عکس خواست

 اما .دهد لشیتحو را ها عکس دامون است محال هرچند .کند شکار

 به .جانم رفتن لیتحل به .کنم یم فکر میزانوها لرزش به فقط من

 .ندارد را داشتنم نگه تاب که کمرم

 اشتباه .ادمن اونام ن؟یساز یم بت هاتون یتیبریسل از نقدریا چرا -

 گم یم ها نیدورب نیا یجلو امشب من .کنن یم گناه...کنن یم

 هم کباری یحت و برد مرگ لب تا رو من که بود یکس شکوفا ارغوان

 .نشد مونیپش گناهش از

 زل ما به رتیح با که یچشمان دنید نه...دارم دنیشن طاقت گرید نه

 ریام و دوزد یم ساغر به چشم خشم با که است دامون فقط .اند زده

  .است شده منقبض صورتش عضالت که

 نامه یزندگ تمام .شود یم ها روزنامه اول تریت شکوفا ارغوان فردا

 متهم...شوم یم قضاوت من فردا از .هوادارانش دست افتد یم اش



 پست نیاخر کامنت ریز فردا .محکوم آخر در و شوم یم

 محافل نقل یمدت و افتد یم راه به ناسزا و دشنام بازار نستاگراممیا

 دیگو یم و دهد یم یگرید نشان ندیبب را عکسم هرکس .شوم یم

 کرده کاریچ خواهرش با یدان یم است؟ افتاده یاتفاق چه یا دهیشن

 مثل .دارند خبر من یکودک زخم و من قتیحق از کدامشان اما است؟

 قرار قضاوت مورد ینادان سر از و نطوریا که یمعروف یها ادم ی همه

 یفضا در و سازند یم داستان کی و هزار شانیبرا و رندیگ یم

 .کنند یم پخش یمجاز

 :کوبد یم بهم را دستانش کف ساغر

 گذشت خوش میلیخ و گرفتم مو هیهد منم .شد تموم یمهمون خب -

 :زند یم چشمک وقاحت با من به رو و

 ا؟یآناستاز نه مگه -

 ندینب تا .ندهد نشانش را شکستم بغضم تا خورم یم فرو را میها لب

 .است شده لگدمال غرورم چطور

 پله از خودش سر پشت را من .است دامون .کشد یم را دستم یکس

 اما شوند یم سبز راهم سر نیدورب با خبرنگارها .برد یم نییپا ها



 پشت میپاها فهمم ینم اصال من و زند یم کنارشان تیعصبان با دامون

 .دارند یبرم قدم کجا به او سر

 

 

 

 

 (ندرالیس یناخواهر)_ایآناستاز

 

*** 

 و روند یم کج که یخطوط .شود یم تر رنگ پر ذهنم یتو خطوط

 خط نیا .اولش یجا سر گردد یبرم کج صورت همان به راهشان

 یجلو بار کی .چرخاند ریمس هزار به شب همان از را من یفرض

 چشمان شیپ کباری .صورتش یرو زمیبر را دهانم اب که ساغر

 جان که دهم فشار آنقدر و شیگلو دور اندازمیب دست تا رادیه

 کنم جرات که خبرنگارها همان یجلو هم کباری .نمیبب را دادنش

 .شوند تکه هزار تا بشکنم را شانیها نیدورب و جلو بروم



 میها لب یفور رند،یگ یم شکل ذهنم ی گوشه ها خط نیا که بار هر

 کی تا کنم یخال را حرصم تا دهم یم فشار میها دندان با چنان را

 .ندهند دستم کار وقت

 .نداشت یکار من یبرا من وقت چیه کردن کلفت پوست و دنیجنگ

 میپاها یرو دوباره و کنم شروع صفر از شهیهم داشتم عادت که من

 یم و ندیگو یم موردم در که ییها حرف یرو را میها گوش .ستمیبا

 یها خط نیا هم بار نیا .ستین یمهم زیچ کنم وانمود و ببندم شنوم

 ییشکوفا ارغوان همان دوباره توانم یم من .کنم یم پا کله را کج

 و بزند رونیب اش لهیپ از یعاد و خونسرد است بلد که شوم

 شروع گرانید رفتار و قضاوت از دلهره و ترس بدون را شیروزها

  .برساند شب به و کند

 .نبود نفر کی کابوسم گرید .بودند برگشته ها کابوس شب ان از بعد

 حضور منحوس یمهمان ان در که ییها آدم هم و بود یمانل هم

 یم گوش شیها حرف به و بودند رهیخ ساغر دهان به و داشتند

 .ارمیب ادی به هم را بایفر ی چهره تا خودم به آورم یم فشار .کردند

 که نمیبب را او صورت تا نچرخاندم را سرم یکم چرا .ستین یچیه اما



 چرا .است برده را ارغوان یابرو دخترش که بوده خوشحال احتماال

 .ستین ادمی واکنشش از یزیچ چرا دم؟یند را او من

 هم نیماش داخل .نزدم حرف میدیرس خانه به دامون با یوقت

 نیکاب داخل یحت خانه، به ورود موقع .قرمز چراغ پشت .نطوریهم

  .آسانسور

 خودش .آمد رونیب ساغر زبان از ها یگفتن .نبود گفتن یبرا یزیچ

 .نداشتم گفتن یبرا یزیچ گرید من .کرد یمعرف همه به را ارغوان

  .بود رو همه یبرا ام نامه یزندگ

 پست تمام کامنت اول .گرفت را ام یگوش دامون دنیرس محض به

 ماند یم یگوش گفت .کرد خاموش را یگوش بعد و بست را میها

 .خودش شیپ

 .نداشت دنیچرخ یبرا یینا زبان .نکردم مخالفت

 .ندهم جواب زد زنگ هم خانه تلفن گفت

 حرف اما .نداشت را نجایا شماره چکسیه .زدم پوزخند دلم یتو

 .کردم که یفکر یبرا بود محکم یدهن تو کی دامون



 بده رو نجایا ی شماره ممکنه ساغر -

 شب ان .چرا نگران اما .نبود مبهوت .نبود جیگ من ی اندازه به دامون

 و نزد پلک .نشست سرم یباال دمیکش دراز تخت یرو یوقت صبح تا

 تنها من و گرفت یم را دستم دمیپر یم خواب از غیج با که بار هر

  .دیگو یم چه دمیشن ینم اصال .کردم یم نگاه را شیها لب حرکت

 و کردم یم پاک دست پشت با را ام یشانیپ یرو عرق یها قطره

 .دمیکش یم دراز دوباره

 داده تکان سر تاسف با فقط دامون و بود دهیپرس یمهمان از ثیحد

 به و کرد سکوت هم او چون بپرسد یشتریب زیچ دیند ازین انگار .بود

  .برگشت مادرم شیپ اتاق

 جواب باالخره تا دمیشن را شیصدا بار ده .خورد زنگ دامون یگوش

 کنار و گرفت فاصله تخت از فقط .زند یم زنگ یک نگفت من به .داد

 :بود اورده نییپا هم را شیصدا تن .رفت پنجره

 بده یلیخ حالش...ن؟ینداشت خبر شما -



 بغض نه اما .شدم یم متوجه خودم را بدم حال .گفت یم راست

 یزیچ اتفاق نیا .بودم شوکه فقط .ختمیر اشک قطره کی نه و داشتم

 .کرد عمل من فینح تن به یولت هزار برق انیجر کی هیشب

 من و یعکاس رفت یم دامون .نبود بهتر یلیخ اوضاع شد یم که صبح

 .شدم یم مشغول دستم یها ناخن با و مبل ی گوشه کردم یم کز

 عذاب را ثیحد و شد یم دهیکش مبل یچوب ی دسته یرو ها ناخن

 نیا اما کرد ینم یکوتاه او و باشد مراقبم بود گفته دامون .داد یم

 کرد یم کالفه را ثیحد ام شده دوخته یها لب و یریگ گوشه و حال

 را من یگاه .بگذراند را وقتش مادرم کنار اتاق یتو داد یم حیترج و

  .کرد یم یباز کنارش را مجسمه کی نقش فقط و ششیپ برد یم

 هم باز زنم ینم حرف چرا شده؟ یچ دیپرس یم که جوابش در

 .کردم یم سکوت

 یم چشم دستم یها ناخن به دوباره زدم یم رونیب که اتاق از

 .گرفت چنگ را ساغر صورت ان با شد یم که ییها ناخن .دوختم

 



 .کرد یم غلبه کج یها خط آن یرو ذهنم روشن قسمت دوباره بعد

 .آمد یم دامون که شب کینزد تا نشستم یم مبل یرو رفتم یم

 .کردم یم احساس خودم کنار را اش هیسا اما دمید ینم را خودش

 را دستم .آورد یم غذا میبرا .زد یم حرف .نشست یم شمیپ هیسا

 حرف باز دید یم که اخرش .کرد یم نوازش را میموها...گرفت یم

 تخت یرو .ببرد اتاقم تا و کند بلندم که دیکش یم را دستم زنم ینم

 داشت یبرم را یکی ،یعسل یرو قرص ی بسته از دمیکش یم دراز که

 گرید خوردم یم را قرص آن یوقت از .انداخت یم دهانم داخل و

  .دمید ینم هم کابوس ها شب

 زدم یم حرف من نه اما .شد تکرار ینطوریهم یادیز یروزها و شب

 خواست یم دلم یگاه .دیبر یم دل و شد یم خسته دامون نه و

 خط .کند ینم دل متحرک ی مرده نیا از چرا رود؟ ینم چرا بپرسم

 آورد یم ادمی روشن قسمت اما .زد یم استارت دوباره داشت کج

 که یدامون

 



 چکسیه به بودنت بیغا وجود با و امدین رونیب فکرت از سال شش

 ینم هم نگاهش .کند ینم ینینش عقب هم حاال نکرد فکر هم یگرید

 .است کالفه گفت

 

 ریاس را او روز و شب چند .شود یعصبان .کند تیشکا دمیند کباری

 بدهکارش را اش ییتنها یروزها نیا اندازه چه بودم؟ کرده خودم

 یها خط آن به گرید دیبا دیشا .باشد بس دیشا کنم یم فکر بودم؟

 راه مادرم .شوم بلند و میزانوها یرو بگذارم دست و نکنم اعتنا کج

 یم ییدستشو ثیحد یب .ندینش یم...شود یم بلند مادرم .است افتاده

 با که ییها آدم به شده اضافه هم او .خورد یم غذا ثیحد یب .رود

 معجزه .هستند معجزه کی منتظر برگشته بخت من حال به ینگران

  .کند پا سر را ها آن ارغوان که یا

 

 پرده کار هر از قبل ها صبح .نمیب یم ادیز را یباران یهوا روزها نیا

 بغضشان دنیترک الیخ که ییابرها و رهیت آسمان به کشم یم کنار را

 یها اشک و ترکد یم بغضشان رعد یصدا با .زنم یم زل دارند را

 یم .شود یم بهتر هوا .زدیر یم ها ابانیخ و کوچه یرو نشانیبلور



 کرد جرات شود یم .دیکش قیعم نفس کی و کرد باز را پنجره شود

 است شده ماه دو دیگو یم دامون .گذاشت رونیب خانه از را پا و

 روزنامه ای دندیشن یزیچ چه شب آن رفته ادشانی همه گرید .ارغوان

 .است ادیز سوژه روزها نیا دیگو یم .کردند چاپ یمطالب چه ها

 موضوعات .یگرید داغ ی سوژه یرو روند یم نشده تمام تو انیجر

 کن فراموشش .دارد وجود هم تو از تر یجنجال

 لشیتحو محو لبخند کی سکوتم شکستن از قبل بار نیاول یبرا من و

 و شد خوشحال لبخند نیا از چقدر .بود دهیدرخش چشمانش .دادم

 نیا ست یزیناچ زیچ او یها محبت برابر در که بودم شرمنده من

 یکوتاه برابرش در چقدر .کردم یم غیدر او از من که یلبخند

  .آوردم ینم خودم یرو به و داشتم

 

 که را یا مزه نیآخر .کرد باز را میاشتها صبح اول ی کرده دم یچا

 یم یچ دمیفهم ینم هم مدت نیا در .نبود خاطرم تو بودم دهیچش

 دامون .شد یم باز دهانم یگرید دست قدرت و زور به فقط .خوردم

  .دیخند یم



 یم جانماز زودتر کنه یم بهتر و هوات و حال بارون دونستم یم -

 شستم

  .کردند نگاهم ذوق با و زدند لبخند هم ثیحد و مادر و زد چشمک و

 یم حلقه م یچا داغ فنجان دور را دستانم و رمیگ یم رو زده خجالت

 ناگفته؟ ی کلمه چند...بدهکارم؟ نفر سه نیا به لبخند چند من .کنم

 مادرم که یبار نیاخر اصال .میگلو پشت در مانده پنهان ی جمله چند

  بود؟ شیپ وقت چند دمیبوس را

 بودند زده شهیر خبرنگارها و بایفر و رادیه و ساغر ذهنم در انقدر

  .بودم کرده فراموش را ام یزندگ افراد نیتر مهم که

 

 بعد به ییجا کی از دیبا .کنم یم شتریب فنجان دور به را دستم فشار

 و بگذارم کنار را یافسردگ فاز نیا .کنم تمام را یخودخواه نیا

 شروع یگوش همان از است بهتر دیشا .اورمیب دست به را جسارتم

 شب دوماه .شد خاموش شیپ دوماه که دامون دست من یگوش .کنم

 از زودتر دیبا من...دمینفهم چرا من بودم؟ رمیاس ها ادم نیا روز و



 ماند حبس ماه دو که ییشکوفا ارغوان .کردم یم دایپ را خودم ها نیا

  .داد بالشان و پر و کرد فکر ها خط ان به فقط روز هر و خانه در

 نیهم از .کنم یم کینزد میها لب به خودم ی اراده با را فنجان

 تنها اگر یحت .کنم فراموش را غرورم شکستن و شکست دیبا امروز

 من که ینفر سه .باشند ام خانواده یاعضا از نفر سه من ی بهانه

 فقط .ارزشمندند من یبرا ها ان فقط چون .دهم یم جان شانیبرا

 .نفر سه نیهم

 

*** 

 و کند یم حرکت یعروس دیسف لباس یرو نوازش با و آرام دستم

 به را نگاهم و کنم یم تصور آن یتو را خودم .ستمیا یم پشتش من

 .اندازم یم رو به رو ی نهییآ

 خوبه؟ نیهم -

 :کند یم کج گردن و ستدیا یم کنارم دامون

  ؟یمطمئن گهید فقط خوبه -



 بر یلبخند و کند یم حرکت ستادهیا او که ییجا جهت در چشمانم

 :نشانم یم لبم

 ؟یشد خسته -

 باز هم از را شیها دست و فرستد یم رونیب یبلند اه با را نفسش

 :کند یم

 سه هی باهات چرخم یم دارم ساعته سه همش ه؟یچ خسته بابا نه -

 .بکشم کنم فکر گهید ساعت چهار

 :گرفتم فاصله عروس لباس از و گرفت ام خنده اش یشوخ از

 سه بدم ادامه اگه معلومه که نجوریا .نباش نگران نه...تو دست از -

 دارم الزمت منم .یر یم دست از گهید ساعت چهار

 زدم شیرو به یچشمک و

 

 وصل من قرار یب چشمان به را نگاهش برق و دیآ یم جلوتر دامون

 :کند یم

 ؟یش یم تر جذاب یکن یم طنتیش یدون یم -



 :رود یم باال میابرو لنگه کی

 تو؟ ای کرده گل من باطن طونیش االن -

 :کند یم پر را صورتش یلبخند و کشد یم عقب

  چهارشنبه بشه یبلند شب چه -

 ازدواجمان جشن شب چهارشنبه .ردیگ یم گر سرم فرق تا پا نوک از

 و دامون کینزد یها لیفام و خانواده با ییخودما جشن کی .است

 خواست ینم دلم را چکسیه گرید .ثیحد و هما مامان نطوریهم

 یبرا .بودم کرده رها را خودم آن بند و گذشته از من .کنم دعوت

 .شهیهم

 جهت نییپا به سرم و اندازند یم گل میها گونه دامون حرف ریتاث با

 یم ریت دوباره چشمانم .ندینش یم ام چانه ریز دستش که دارد یبرم

 :کند یم زمزمه و آورد یم کترینزد را سرش .او دار تب نگاه به زند

 میمخلص یلیخ...دار ناز خانم عروس -

 یم دایپ کش طرف دو از که ستین خودم با میها لب کنترل گرید

 .دهد یم نشان را میها دندان فیرد و کند



 با .شود یم رزور یمهمان شب یبرا و کنم یم انتخاب را عروس لباس

 که سوار .میرو یم لیاتومب سمت و میزن یم رونیب مزون از دامون

 و کنم یم باز را داشبورد در ناخواگاه افتد یم راه دامون و میشو یم

 نیهمچ تصور یزمان .آورم یم رونیب را ها دعوت کارت از یتعداد

 سال شش ان .شد یم محسوب یافتنین دست یایرو یروز

 از یکار دنیکش حسرت جز و شد یم تنگ دلم که زمان آن...یدور

  .آمد یبرنم دستم

 نیا که .دارم را دامون که کنم یم شکر را خدا قلبم میصم از حاال

 عشقمان و گذشته به که او به هم شد داده من به هم فرصت

 سر پشت تلخ اتفاقات نیا هرگز دیشا نداشتم را او اگر .میبرگرد

 زمان نیبهتر در را اش معجزه نیبهتر خدا .آوردم ینم تاب را هم

 .کرد بمینص

 .کنم یم سرما احساس لحظه چند یبرا میرس یم که خانه در یجلو

 دهم حرکتشان توانم یم نه که اند بسته لیقند میپاها جفت به انگار

 و نفرت حس .بخورم نیماش از شدن ادهیپ یبرا یتکان نیکوچکتر نه



 و کشم یم درهم چهره و رمیگ یم را وجودم کبارهی خشم و بغض

  .کنم یم اخم

 کنن؟ یم کاریچ نجایا نایا -

 .خوددارتر من برعکس البته و است متعجب من مثل هم دامون

 افتاده یاتفاق دیشا -

 یبرم اند نشسته داخلش ساغر و خودش که رادیه نیماش از چشم

 :کنم یم دامون به رو و دارم

 کنن گم نجایا از رو گورشون بگو برو -

 :ندینش یم لرزانم یها دست جفت یرو دامون دست

 ارغوان باش آروم تو باشه -

 ها ان به لیاتومب ی شخیش پشت از دوباره و چرخانم یم سر انزجار با

 رونیب نیماش از هم با دنمانید محض به و مکث با که شوم یم رهیخ

 .ستندیا یم جلو کاپوت کنار و ندیا یم

 بعد لحظه چند و گردد یبرم دامون و دیآ یم باال شتاب با میها نفس

 .رود یم سمتشان آرام من، به ینگاه مین با .شود یم ادهیپ نیماش از



 یبرا را سرش فقط رادیه و ساغر سالم جواب در که نمیب یم دور از

 توانم یم .کند یم صحبت او با رادیه بعد و دهد یم تکان ها آن

 و اب با که رادیه و .است شانیپر و نگران که نمیبب را ساغر صورت

 ستمین کنجکاو حال نیا با .کند یم فیتعر دامون یبرا را یزیچ تاب

 دنشانید .شود کم تنشم تا بروند نجایا از خواهد یم دلم فقط و

 و باال ام نهیس ی قفسه در هراسان قلبم و کند یم تند را نبضم دوباره

 .رود یم نییپا

 بار نیا اما .گردد یبرم نیماش سمت دامون که کشد ینم طول یلیخ

 هوا نکهیا با و دیآ یم من ی پنجره طرف به خودش یصندل عوض

 یم فهمم یم نگاهش از .دهم یم نییپا را شهیش اما است سرد بایتقر

 .است مردد اما بزند یحرف خواهد

 ...ارغوان -

 :کنم یم یتند هم باز

  نجا؟یا خوان یم یچ نایا شده؟ یچ -

 من به رو مکث با دوباره و شان سمت چرخد یم شانه طرف از سرش

 :کند یم



 میایب تا منتظرن موقع همون از .میستین ما دنید اومدن -

 :رود یم باال لبم ی گوشه

 راه یزیآبرور هم هیهمسا و در یجلو نجایا خوان یم نکنه چرا؟ -

 بندازن

 شده یزیچ هی راستش -

 .کنم یم نگاه ها ان به اخم با و زنم ینم حرف

 ...شکوفا یاقا -

 :رمیگ یم دلشوره دامون سکوت با

 ریام بابا -

 :دهد یم تکان سر دامون

 ندارن خبر ازش گهید و .رفته و گذاشته یمانل تولد شب همون از -

 

 :کنم یم تکرار ناباورانه و خورم یم جا

 ؟یچ یعنی...ندارن؟ خبر ازش -



 را نیماش در .شوم یم طاقت یب من و دهم یم تکان سر فقط دامون

 یم را دستم دامون که بروم ساغر سمت خواهم یم و کنم یم باز

 :ردیگ

 گذاشته نامه هی فقط .گشتن دنبالش رو جا همه .داغونن اونا ارغوان -

 رفته و

 پا دارد شدن سیخ قصد که یچشمان با و گذارم یم میگلو ریز دست

 دیآ یم جلو من با همقدم ساغر .کنم یم تند رادیه و ساغر طرف به

 .رسد یم مقابلم و

 کجاست؟ ریام بابا -

 :زنم یم داد طلبکارانه و

 کجاست؟ -

 چشمانم از دارد را خوردنش فرو قصد یسخت به ساغر که را یبغض

 به را ان و اورد یم رونیب یا برگه فشیک داخل از .ماند ینم پنهان

 :ردیگ یم طرفم



 میکرد یسع بایفر مامان و من مدت نیا تموم...رفته و گذاشته نویا -

 یم فکر .دنبالش میبگرد رو کجا گهید میدون ینم اما .میکن داشیپ

  .میکرد باهات که یکار بخاطر .کنه هیتنب رو ما خواد یم کنم

 قطره نیاول .رمیگ یم دستش از را کاغذ و برم یم جلو آرام را دستم

 ی رهیدا کی .کند یم سیخ و چکد یم کاغذ یرو ام یتاب یب ی

  .است من سیخ چشمان رد که سیخ

 اون .دادم دست از پدرمو کردم که یکار با شب اون من ارغوان، -

  .شکستن رو بزرگش دختر دل نهیبب نداشت تحمل چون .رفت

 پلک ریز حاال که رسد یم ساغر صورت به دوباره و دیا یم باال نگاهم

 .است شده تر شیها

 تحملمون گهید ما .بگو بهمون یگرفت ازش یخبر اگه خدا رو تو -

 ...هم یتون یم اگه...اگه .شهیم تموم داره

 .فشرد بهم را شیها لب و کرد مکث

 ببخش هم رو ما یتون یم اگه -



 نییپا سرش .شود یم دهیکش رادیه سمت چشم ی گوشه از نگاهم

 .زند ینم یحرف و است

 و بود خودم کار فقط خبرنگارها اوردن .یبدون نویا خوام یم -

 یم .بودم نگفته رو لشیدل رادمیه به یحت .دونست ینم چکسیه

 تاوان شده ریام بابا بدون بایفر مامان و من ییتنها .بوده بد کارم دونم

 تند موردت در من دونم یم .سخته گذشته جبران دونم یم .من کار

  .کردم انکارش من و یزد صدام پارک، رونیب روز اون تو .رفتم

 :دوزد یم من به میمستق را قرمزش و التهاب پر چشمان

 چشم نیا و ادیب .خونش ادیب و ببخشه مارو .برگرده بابا کن دعا اما -

  .شه تموم کننده وونهید یانتظار

 پر توپ با خواستم یم را میها حرف تمام .میبگو چه دانم ینم

 مثل ساغر یها حرف تمام انگار .ام یخال حاال اما کنم کیشل سمتش

 .شود یم ختهیر درونم آتش یرو سرد اب سطل کی

 :دیگو یم رادیه به و گرداند یبرم سر

 میبر -



 :دهد یم من به را نگاهش دوباره و

 ارغوان خداحافظ -

 و رفته ام یدلخور تمام و .ام شوکه .دهم ینم تکان هم سر یحت

 .رمیام بابا بتیغ یبرا ینگران .است آمده بزرگ ینگران کی شیجا

 شیها نوشته .کنم یم باز را اش نامه روند یم که رادیه و ساغر

 .باستیفر به خطاب

 نگاه یتو ترس .شدم تکه تکه من انگار و نیشکست رو ارغوان -

 و باشم نکهیا از وحشت .کردم وحشت و لرزوند رو وجودم ارغوان

 از که ییجا بندازمش و ببندم رو نحس ی گذشته نیا ی گره نتونم

 سالها که یکس .یدار رو دخترت تو بایفر .بمونه دور م خانواده

 ی همه .اتیرو ی همه .بود یمانل تیزندگ تمام .یبود منتظرش

 و شیدار که حاال .رو ارغوان نه و یدید منو نه که اونقدر .باورات

 ی هیبق و باش .ستین یاجیاحت هم من حضور به پس رفته ارغوان

 من نبخشه رو شما ارغوان یوقت تا چون .بگذرون یمانل با رو تیزندگ

 .گردم یبرنم هم

 ریام



 شوم یم رهیخ دامون و دارم یبرم ها نوشته یرو از را نگاهم یسیخ

 .است ستادهیا سرم پشت که

 

  .دهم یم رونیب نفسم با همراه یآه و فشارم یم ام نهیس یرو را نامه

 ذوق با مادرم و ثیحد .ندارم ستادنیا یبرا یینا روم یم که خانه به

 یم دستشان را لمیموبا یگوش تنها من و پرسند یم عروسم لباس از

 سمت را راهم و زنم ینم یحرف نامه از .نندیبب را لباسم عکس تا دهم

 .کنم یم کج اتاق

 شدنم داخل از قبل .دیآ یم دنبالم سکوت در دامون مدت نیا تمام

 .زند یم اشاره و دارد یم نگه را در من از جلوتر اتاق به

 و بندد یم را در دامون .روم یم اتاق وسط تا و کنم یم نگاهش

 .ستدیا یم مقابلم

 .است شده سوال میبرا حرکتش

 شده؟ یزیچ -

 .ماند یم ساکت مکث با لحظه چند و کند یم فوت را نفسش



 :شوم یم نگران یکم

 دامون -

 نیا .اش چانه ریز کشد یم دست و من سمت چرخاند یم چشم

 اگر یحت .بزند حرف خواهد یم دلم .ندارم دوست را بودنش مردد

 .نباشد من نفع به

 

 ریدلگ رونیب یابر یهوا .روم یم پنجره کنار و کشم یم عقب کالفه

 .کند یم ترم

 :است دامون مخاطبم اما کنم ینم نگاه سرم پشت به

 ینداشت تعارف من با که تو .بگو هیهرچ -

 :دهد یم نشان واکنش تر حیصر بار نیا

 ندارم االنم -

 :کنم یم او به رو و رمیگ یم رونیب به کردن نگاه از دل

 خب؟ -

 :است گذاشته کنار کامال را دشیترد



 دیبا که یا اندازه به اون اما...درست رفته شکوفا یآقا ارغوان نیبب -

 یدلخور ساغر دست از تو .داره حق باشه ریدلگ خانم بایفر از

 ارغوان یول .یدار حق برده ابروتو که اندازه اون به فقط .درست

 .خورد یم تکان شیگلو بکیس نمیب یم و کند یم مکث دوباره

 

 یم نگاهم در چشمانش و دیآ یم باال صورتش که کشد ینم طول

 .ندینش

 .یدون یم خودتم یلیخ .یزیعز برام تو باشه؟ خودتو نکن سوا اما -

 مونم یم من طرف هی شن جمع ایدن ی همه یمطمئن که همونقدر

 .نکن سوا خودتو سهم اما .مونم یم نکن شک ارغوان اره .کنارت

 یب تو وسط نیا .هست م هیبق حق .هیناراحت تو حق همونقدر باشه؟

 یجا پس .شد جدا ش خانواده از گناه یب ساغر و یکرد خطا گناه

 .دیند رو دخترش شدن بزرگ سالها که خانم بایفر یجا .باش اونم

 نکن سوا اشتباهتو اما ریبگ حقتو .بزن داد .باش یعصبان...باش دلخور

 با...خودت با .بکن وا سنگاتو نیبش .رو یچ همه رونیب زیبر .ارغوان

 یمانل با...با...ت خانواده



 

 که ییها حرف .هستم او یها حرف مات من و دیگو یم دامون

 از .داشتم اجیاحت را دنشیشن که ییها حرف .دلم به شود یم تلنگر

  .کنم کتهید خودم یبرا نبودم بلد خودم اما .قبل وقت یلیخ

 میدار دوسشون که ییآدما از کندن دل .ارغوان سخته ییجدا -

 یعصبان .یدلخور کردن بزرگت که یا خانواده از تو .تر سخت

 نشسته اشک به یچشما نیهم امروز نویا .یدار دوسشونم اما یهست

 نکهیا .جلوش یاومد کوتاه تو و زد حرف ساغر نکهیا به .گفت ات

 .خودت کن، درستش ارغوان .شدن سوا نیا دنیبر مرز به یدینرس

 یبچگ تو اتفاق هی ینذار .بهت دارم اعتماد که اونقدر ...یتون یم

 یم تو .کن خاموشش و روش زیبر آب .باشه داشته ادامه ششیات

 ارغوان یتون

 

 ها ساعت و مانم یم من .رود یم شود یم تمام که دامون یها حرف

 دامون .دهم ینم حق او به میبگو است دروغ .جمالتش به کردن فکر

 به کس هر دانم یم من و کرد اشاره هیبق از من گناه نشدن سوا به

 با سالها که نبود گناه اگر .من یحت است کرده گناه خودش سهم



 دل ریام گناه نیا ی اندازه .شدم ینم بلند و دمیخواب ینم کابوسش

 خودش یعیطب حق از و شد بزرگ فقر در یمانل .رفت و شد شکسته

 خورد غصه دخترش شدن بزرگ دنید دل به حسرت بایفر .ماند دور

 .خاتون و .دل ته از یها خنده تا دیچش هیگر طعم شتریب چشمانش و

 لیدخ گناهانم ی اندازه به هم ان .بودم داده دست از را خاتونم من

 بعد سالها من و کرد طاقت یب را قلبش یمانل نبود غم دانم یم .بود

  .دمیکش دوش به را عذابش

 باز .ندارم اشتها میگو یم اما زند یم میصدا ثیحد شام یبرا شب

 کردن چهارتا دوتا دو تا .کنم فکر شتریب تا برم یم پناه خلوت به هم

 .دیایب رونیب اب از درست میها

  

 است شب ده .کنم یم روشن را اش صفحه و دارم یبرم را ام یگوش

 نیهم به هنوز ساغر ی شماره .روم یم نمیمخاطب ستیل سراغ من و

 .است شده رهیذخ اسم



 میزانوها .بدهم هیتک وارید به تا روم یم عقب و نمینش یم تخت یرو

 یم میزانو یرو را ام شده مشت ازادم دستم و کنم یم جمع را

  .گذارم

 با و کشم یم یقیعم نفس .ماند یم فیبالتکل اش شماره یرو انگشتم

 .کنم یم تکرار خودم

 ارغوان میندار کردن سوا

 یزمان تا .رمیگ یم را اش شماره و رود یم ساغر اسم یرو انگشتم

 .کنم یم حبس را نفسم چدیپ ینم گوشم در شیصدا که

 الو؟ -

 :دیگو یم دوباره او و زنم ینم حرف

 ارغوان؟ -

 ساغر که بلند و محکم نه .فرستم یم رونیب یآرام به حاال را نفسم

 .بشنود

 ساغر سالم -

 .رمیگ یم دندان به را لبم من و کند یم سکوت او بار نیا



 

 :پرسم یم و شود یم باز مشتم

 نشده؟ یخبر ریام بابا از...از -

 :دهد یم جواب آهسته

 نه -

 ن؟یگشت دنبالش کجاها -

 ...که میگرفت رو سراغش مارستانیب تو همکار تا چند از فقط -

 :روم یم حرفش وسط

 ؟یچ شهرستان -

 :خورد یم جا

 شهرستان -

 :نشانم یم لبم یرو یکوتاه لبخند

 داره لیفام اونجا بابا -

 .کند یم مکث



 ساغر -

 .دهد ینم جواب

  .فشارم یم بهم را میها لب

 یمانل -

 :دهد یم جواب یفور

 بله؟ -

 :دیگو یم خودش عوض در و چرخد ینم گرید زبانم

 ینم یفرق یول .یکن صدام اسم نیهم با هم تو بار هی داشتم دوست -

 رو یمانل هم دارم دوست رو ساغر هم کنه

 :خندم یم

 خوبه؟ بودن اسمه دو -

 :کند یم طنتیش

 .اره باشه هیبق گذاشتن سر به سر یبرا اگه -

 



 دهنده ازار که ییها سکوت آن از اما .میشو یم ساکت دو هر باز

  .دهد یم کردن فکر فرصت ما یهردو به که یسکوت .ستین

 ارغوان -

 :میگو یم ناخواسته

 جانم؟ -

 .خونه گردونم برش خوام یم م؟یکن دایپ رو بابا یکن یم کمکم -

 کامل ی خانواده .میباش خانواده هی خوام یم .مامانم شیپ

 :میگو یم دل ته از

  کنم یم کمکت...حتما -

 ارغوان -

 .مانم یم حرفش منتظر لب به لبخند با

 حرفامو بتونم رهیگ یم دلم یوقت من که خواهر هی...باش خواهرم -

  .بزنم اون به

 .بندد یم سد میگلو پشت بغض

 ارغوان؟ یشیم خواهرم -



  .افتد یم نییپا چشمم ی گوشه از اشک

 کرد؟ فراموش رو گذشته شهیم -

 یم کلنجار سوال نیا با من ی اندازه به هم او دیشا .دیگو ینم یزیچ

 زخم گذشتن سر پشت یبرا یمرهم .ست یخوب مرهم زمان اما .رود

 سوا اما .ذهن کیتار خاطرات قسمت کردن پاک و گذشته یها

 آسان را راه نیا تواند یم داشتنش قبول و هرکداممان سهم نکردن

  .کند تر

 دم؟ید یخواب چه شیپ شب چند یدون یم -

 .میا یم خودم به سوالش با

 ؟یچ -

 .نه هم کنار .میبود دهیکش دراز سرسبز چمن هی تو دمید خواب -

 شد دعوامون کمون نیرنگ و افتاب سر .هم مخالف

 :خورد یم تکان دلم در یزیچ

 ادته؟ی یبچگ مثل -

 :کند یم دییتا



 داشتم دوست و آفتاب من اوهوم -

 :زنم یم لبخند

 بارون من -

 :دهد یم ادامه ذوق با باشد کرده کشف را یمهم زیچ انگار ساغر

 .رو بارون بعد کمونه نیرنگ شتریب تو -

 

 لحظات نمیب یم ام برگشته یکودک یروزها به که حاال .ردیگ یم دلم

 ییها کردن قهر .یبچگ یها بحث و جر نیهم .ام داشته هم خوب

 یکوچک ی بهانه هر با دوباره و دیکش ینم طول هم روز شبانه کی که

  .میکرد یم یآشت

 

  .دارد بخاطر خوب را روزها آن هم ساغر که است که خوب چقدر

 ارغوان یراست -

 :شود یم زیت میها گوش

 داده گل هات کاکتوس از یکی -



 :شوم یم زده جانیه

 ؟یجد -

 :دیگو یم جواب یجا

 کنه باز رو بالکن در رفت مامان بار هی .ها اتاقت تو نرفتم من البته -

 کنه گل کاکتوسش بود منتظر یلیخ ارغوان گفت .دید

 یم یقیعم نفس و کنم یم دراز تخت یرو را ام شده جمع یزانوها

 :کشم

 حتما .ارنیب دست به دلتو خواستن کاکتوست یها گل کنم فکر -

 یکرد قهر اونام با کردن فکر یستین

 .دیا یم میها لب سراغ یمحو لبخند

 :کند یم عوض را بحث ساغر

 داره؟ لیفام کجا بابا یگفت -

 

 .ریام بابا شیپ رود یم هم من فکر

 رمیسم یروستاها از یکی تو -



 :کند یم تعجب یکم

 م؟یدار لیفام اونجا ما -

 ؟یبر یدار دوست اره -

 :دهد یم جواب مکث با

  .میبر دارم دوست -

 .شود یم آب آن با من دل و دهد یم رییتغ را جمله فعل

  .میکن عجله دیبا .باشه میعروس جشن واسه قراره اگه پس -

 :پرسد یم دیترد با

 اونجاست؟ یمطمئن تو -

 ییسالها ی همه در .دیگو یم یگرید زیچ دلم اما .ندارم نانیاطم ادیز

 رفتن به یادیز رغبت کفا یم احساسم بودم کرده یزندگ کنارشان که

 ینم نشان خوش یرو وقت چیه بایفر اما .اش یمادر زادگاه به .دارد

 زیچ همه از دست که حاال دیشا .کرد ینم ش یهمراه  به اعالم و داد

 را شیارزو که کشانده ییجا همان به را او شیپاها رفته، و شسته

 .داشت



 

 دو ها ساعت .کنم دایپ را ریام بابا و بروم ساغر همراه خواهد یم دلم

 یم که میبگو او به .میبزن حرف شیبرا و مینیبنش کنارش خواهر

 آزرده را ما دل که یزیهرچ و میباش داشته تازه شروع کی میخواه

 را خودمان وقت ان .میکن فراموشش و میبگذار سر پشت است کرده

 طنتیش برابر در هم او و میکن لوس شیبرا ها یبچگ مانند

  .برگردد و دیایب کوتاه شیدخترها

 بودنش ام نشسته عقد ی سفره سر دامون کنار یوقت دارم دوست

 تشیحما ی پشتوانه به و میبگو بله تر اسوده یالیخ با و کند دلگرمم

  .کنم شروع یا تازه یزندگ

*** 

 از .چرخم یم راست یپهلو به و دهم یم حرکت بالش یرو را سرم

 کنم یم هوس من و دیا یم داخل به یخنک باد باز مهین ی پنجره یال

 را من صبح دم خواب نیا یزیچ خواهد ینم دلم .بخوابم گرید یکم

زدیر یم بهم را تصوراتم تمام دامون لیموبا زنگ یصدا اما زدیبر بهم

. 



 یم مقاومت شدن باز برابر در میها پلک و است بسته هنوز چشمانم

 یم خش من لیموبا کیموز شود یم قطع که دامون یگوش زنگ .کند

 .خوابم مهین مغز به اندازد

 :دهم یم تکان را دامون ی شانه و برم یم شیپ را دستم

 خدا رو تو کن خفه اونو -

 دهیشن دامون دانم یم دیبع که یجور .دیا یم باال زحمت به میصدا

 .باشد

 .رود یم جلو به رو یعسل جهت در دستم و کنم یم نچ

 الیخ با نیهم یبرا .ست یکس چه صبح اول مزاحم نیا دانم یم

 :دهم یم فحشش راحت

 ساغر ادیب روت تو تف -

 پرتاب سمتش را م تشر نیاول صفحه دنیکش با کشم یم یا ازهیخم

 :کنم یم



 نیبب وقت اون یر یم عسل ماه و یکن یم یعروس هم تو باالخره -

 یها صحنه تو پرم یم پا جفت شبش همون سهله که صبح هفت

 تون عاشقونه

 

 را خودم و شنوم یم تلفن پشت از را اش خنده کیشل یصدا

 را مانیها یگوش رفت ادمی شبید همان چرا که کنم یم سرزنش

 .بگذارم لنتیسا یرو

 زهرمار -

 :دیگو یم و کند یم کنترل را اش خنده

 .سرده هواش نجایا .گلم نیکن استفاده صبح اول افتاب از نیپاش -

 داره رو فصل نیبهتر شیک االن

 

 یم دهیکش دستم از یگوش که کنم یم نثارش فحش چند لب ریز

 .شود



 دو نیب تیعصبان یها رگه که چرخانم یم دامون سمت را سرم

 شکار ساغر دست از من ی اندازه به هم او دهد یم نشان شیابرو

 است

 :گذارد یم بلندگو یرو را یگوش

  .یزد زنگ صبح اول باز تو -

 :کند یم گل طنتشیش و اندازد یم ینگاه من سمت و

 کم روشونو زنا خواهر .اونطورن نطورنیا شوهرا خواهر گفته یک -

 بخدا کردن

 :اورد یم در را ها دهیترس یادا ساغر

 فرار من .سیرئ دست افتاد یگوش اوخ اوخ -

 .میزن یم خنده ریز دامون و من و کند یم قطع یجد را تماس

 بامزه و طونیش .نهیهم ذاتش ساغر -

 

 یم دهیکش شیبازوها سمت نگاهم و کنم یم دییتا را دامون حرف

 یکم .گذارم یم آن یرو را سرم و کشانم یم جلو را خودم .شود



 لب از را نگاهم .رود یم فرو میموها خرمن انیم دستش و چرخد

 نییپا دستش .بندم یم پلک دوباره و رمیگ یم اش امده کش یها

 ی شده شل بند یرو از انگشتش .ندینش یم میها شانه دور و رود یم

 .چسباند یم اش نهیس به را سرم ارام یحرکت با و کند یم حرکت تابم

 شب که  یعطر همان یبو .کند یم پر را ام ینیب یها پره تنش یبو

 انتخاب شیبرا شیک بازار در روزش همان خودم من و بود زده قبل

 .بود دهیخر هم او و کردم

 :کند یم زمزمه یوقت چدیپ یم گوشم ی الله در شیها نفس هرم

 یفرفر مو -

 .دهم ینم را جوابش اما لبم یرو شود یم پهن لبخندم

 نازدونه یموفرفر -

 :کنم یم بلند را سرم

 دمه؟یجد لقب دونه ناز -

 :زند یم زل چشمانم به و خندد یم

 میدارشیخر که هم ما .ادهیز نازت اخه -



 :میگو یم جانب به حق و اندازم یم باال را میابروها

  کن حاضر صبحانه خانم نازدونه نیا پس خب -

 ن؟یهم -

 :خواهد یم را گذاشتنش سر به سر دلم

 نیهم فعال خب -

 :شود یم دمغ

 بهتره تیسوئ یگفت هتل مینرفت که خودته ریتقص -

 :گردم یبرنم ام زده قبال که یحرف از

 تره؟ نفره دو خلوتمون ینطوریا خب -

 :خندم یم و

 .یرفت یم کردن درست صبحونه از هم تو اونوقت -

 :کند یم مکث من به رو بار نیا و ردیگ یم فاصله یکم

 کنه؟ یم کاریچ نازدونه یفرفر مو نایا عوض -

 



 :اورم یم در را کردن فکر یادا

 دونم ینم...اوووم -

 .دهد یم تکان را قلبم نگاهم طنتیش برق

 پلک با چشمانم همزمان .کنم ینم یحرکت دیا یم جلوتر که سرش

 یال خنک مینس همان مثل شیها لب تماس و شود یم بسته او یها

 یبهشتیارد هیشب .برد یم شیپ بهار فصل خوب حس تا را من پنجره

 .کند یم نوازشمان زاللش یها چشمه آب یصدا دنیشن که

 

 نرم پنجه و دست نیریش حال همان بهت در هنوز ردیگ یم که فاصله

 را من و زند یم کنار کامل دست با را رفته نییپا ی ملحفه .کنم یم

 شانه یرو وارونه را فمینح تن و کند یم بلند شیها دست یرو

 .اندازد یم شیها

 دامون؟ یکن یم کاریچ -

 میکن درست صبحونه هم با که میبر -

 :کند یم حرکت در سمت او و نمیچ یبرم لب



 خودت فقط ریخ نه -

 هم او .زنم یم ضربه آرام پشتش به میها دست با حال همان در و

  .ندهم تکانشان و نکنم یچموش تا دارد یم نگه محکم را میپاها

 :میگو یم و خندم یم

 نییپا اریب منو -

 اشپزخونه تا برمت یم ینطوریهم -

 :برم یم باال را میصدا تن

 نییپا ارمیب -

 :خندد یم

 یفرفر مو نکن یطونیش -

 

 ۱۳۹۸ مرداد هشت انیپا


