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ٌ ی : خالصٌ ناجرا از اٍن جایی شرٍع نیشٌ کٌ دنیز بٌ يهراى ارغَان برای تحصیل بٌ خان
قدیهی پدربزرگ نادرش سفر نی کنند؛ غافل از این کٌ دست سرنَشت زندگی اٍن رٍ با 

دٍ خَاير کٌ سال يای . دٍ دختری کٌ در گذشتٌ در این خَنٌ زندگی نی کردند گرى زدى
ٌ اند ٌ ای تَی این خَنٌ داشتند ٍ حاال دنبال آزادی از بند اٍن خَن  .گذشتٌ، زندگی نخفیان

 :نقدنٌ

ٌ ای از پرسشی نرنَز  بر لبانو سای

 در دلو دردی ست بی آرام ٍ يستی سَز

 راز سرگردانی این رٍح عاصی را

 با تَ خَايو در نیان بگذاردن، انرٍز

 گر چٌ از درگاى خَد نی رانی ام؛ انا

 تا نن این جا بندى، تَ آن جا، خدا باشی

 سرگذشت تیرى ی نن، سرگذشتی نیست

 کز سرآغاز ٍ سرانجانش جدا باشی

زندگیهان نانند کتاب داستانی است کٌ . آندى ایو کٌ برٍیو، يیچ کس ابدی نیست -
اٍلش سادى ٍ آرام پیش نی رٍد، ٍسط يایش يیجان نی گیرد ٍ در آخر پیرٍز یا نغلَب 

 .نی شَیو

ٌ ی ابدیهان راى نی یابیو ٌ چیز راحت ٍ آرام پیش نی رٍد ٍ یک راست بٌ خان  .گايی يه

ٍ گايی برای سنگ قبر نداشتٌ، آرزٍيای از دست رفتٌ ٍ یا انتقام نی نانیو ٍ سرگردان 
 !...نی شَیو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

3 fateme078   | ارٍاح يهخانٌرنان 

*** 

عقب نی کردم، یاد -در حالی کٌ چهدٍنو رٍ جلَ. کنار گل يای یاس باغچٌ ایستادم
این يفتٌ بٌ . دیشب افتادم کٌ بابا بعد از یک ناى، اجازى ی رفتن از تًران رٍ صادر کرد

 :کل نازش رٍ کشیدم؛ دیشب يو گفتو

اگٌ نذاری برم، نحل نریو دختر فراری نیشو ٍ از این زندٍنی کٌ برام ساختی فرار  -
 !نی کنو

ٌ قدر از این حرفو شَکٌ شدى بَد آخر يو . سیلی کٌ بٌ گَشو زد رٍ بٌ یاد دارم! بابا چ
 :گفت

ٌ ی نن کهتر از گل بٌ تَ نگفتن؛ انا اگٌ ! ير قبرستَنی کٌ نی خَای بری، برٍ - تَی خَن
 !نی خَای از این خَنٌ بری، باید جایی کٌ نن نیگو بری

نی گفت نادرم یٌ زنانی تَی اٍن خَنٌ . کلیدی رٍ از رٍی نیز برداشت ٍ بٌ دستو داد
بٌ نادرجَن نگاى کردم؛ صَرت گرد ٍ . زندگی نی کردى؛ حتی علتش رٍ يو نپرسیدم
ٌ ای بٌ صَرت کَچَلَش . لپ يای برآندى اش نن رٍ بٌ سهتش کشَند بی نحابا بـ ـَس

 .زدم

 :لبخند عهیقی زد ٍ گفت

این آجیال رٍ برات آٍردم، تَ راى از گشنگی تلف نشی؛ نادر، نری از ! نادر قربَنت! دنیز -
بٌ فکر خَدت نیستی بٌ فکر دٍستت ! بخری (...چیپس ٍ پفک ٍ )این آت ٍ آشغال 

 !باش

 .دست خشک ٍ چرٍکیدى اش رٍ تَی دستو گرفتو
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ارغَان يو از این چیزا دٍست ! قربَنت برم کٌ این قدر بٌ فکر ننی! دستت درد نکنٌ -
 .ندارى

ٌ کو سکَت کردم  .ی

 بابا نیَند؟ -

 :لب يای بی جَنش رٍ تکَن داد

 .گفت يهین دانشگاى آزاد برٍ -

دلیل . بی حَصلٌ بٌ چشو ياش کٌ با نژى يای سفید پَشیدى شدى بَد نگاى کردم
 :نسخرى ای برای رفتنو آٍردم

نادرجَن، شها کٌ نی دٍنید نن دٍلتی دٍست دارم؛ یعنی تهام ايداف نن تَی  -
 !دانشگاى دٍلتی نحقق نیشٌ

. خَدم بًتر از ير کسی نی دٍنستو فقط برای فرار از ٍابستگی، بٌ این سفر نی رفتو
 .نًربَن نگايو کرد

 .خب نادر نی نَندی، سال دیگٌ دٍبارى انتحان نی دادی -

 .حرف يای بابا رٍ تکرار نی کرد ٍ نن تَی این چند ناى، گَشو از این حرف يا پر بَد

نن دارم ٍاسٌ یٌ . حرف يای بًتری ٍاسٌ گفتن داریو! خَايش نی کنو ادانٌ ندید -
 !ندت طَالنی  از پیشتَن نیرم يا

قرآن رٍ بَسیدم ٍ لبخند پًنی بٌ نادر جَن . ظرف آب ٍ قرآن رٍ از رٍی نیز برداشت
 :زدم

 !زٍد برنی گردم؛ قَل نیدم -
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 :رٍی ابرٍيای کو پشتش تا انداخت

 نحل نادرت؟ -

 :لبخندم نحَ شد

 !قَل، قَل، قَل. نادرجَن نن برنی گردم؛ قَل نیدم -

ٌ ی تاسف تکَن داد  :سرش رٍ بٌ نشَن

 .نن بٌ قَل دادن ٍ عهل نکردن عادت دارم! برٍ؛ خدا بٌ يهرايت -

ٌ نَن انداختو ٍ با صدایی پر از بغض گفتو. در خَنٌ رٍ باز کردم  :نگايی گذرا بٌ خَن

ٌ دار خاطريای بچگی -  !خدانگ

ينَز يو نادرم رٍ با لبخند دندٍن نها ٍ . بٌ حَض آبی رنگ رٍبرٍی باغچٌ چشو دٍختو
 .نادری کٌ پَنزدى سالٌ دیگٌ نیست. دانن گل گلی ٍ لباس يای رنگارنگش نی دیدم

نادرجَن بٌ سهت ناشین رفت . با صدای بَق ناشین ارغَان از خاطراتو دست کشیدم
ٌ ام بلند شد. ٍ دست نن رٍ با دست يای کو جَنش بٌ اٍن سهت کشَند  :صدای نال

 .نادرجَن، خَدم داشتو نی رفتو! آخ آخ -

نحل نادريایی کٌ نگران کَدک چًارسالشَن يستند نگايو کرد ٍ انگشت اشارى اش رٍ 
 .جلَی دينو گذاشت

نی خَام بًش بگو یٌ تار نَ از اٍن نَيای نشکیت کو بشٌ یا ! يیچی نگَ! يیس -
 !رنگ بشٌ، نن این دختِر گیس بریدى رٍ خفٌ نی کنو

 :ارغَان بٌ این حرف يای نادرجَن عادت داشت ٍ گفت
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 نگٌ بچٌ یتیو گیر آٍردید؟ -

بعد رٍ بٌ ارغَان . در ناشین ارغَان رٍ باز کرد ٍ نن رٍ بٌ آرٍنی رٍی صندلی يَل داد
 :گفت

 !يَای دختر نن رٍ داشتٌ باش تا ننو بايات خَب بشو! دخترى ی گیس بریدى -

 :ارغَان با چشو يای سبزرنگش چندبار پلک زد

 نن ِکی با این دختِر بد رفتار کردم؟! حاج خانو -

 :نادرجَن اشک چشو ياش رٍ کنار زد ٍ در طرف نن رٍ بست

 !برید دیگٌ؛ حَصلٌ جَاب دادن بٌ سَال ياتَن رٍ ندارم، خداحافظ -

 .ارغَان پاش رٍ رٍی گاز گذاشت ٍ راى افتاد

ٌ ی جلَی ناشین بٌ نادرجَن نگاى کردم کٌ ظرف آب رٍ پشت ناشین خالی  از آین
 .نی کرد ٍ دست ياش رٍ بٌ عالنت خداحافظی تکَن نی داد

ارغَان اخو غلیظی کرد کٌ گفتو االن عصبانیتش فَران نی کنٌ ٍ دٍتایی تٌ درى 
 .نی افتیو

ٌ ای کٌ بابات کلیدش رٍ ! این نانان بزرگت نن رٍ نکشٌ ٍل کن نیست - حاال این خَن
 دادى کجا يست؟ بٌ دانشگاى نزدیکٌ؟

 بابام کٌ نا رٍ جای بد نهی فرستٌ، نی فرستٌ؟. نن تا حاال خَنٌ رٍ ندیدم. آرى بابا -

تَی دلو گفتو بابا اگٌ نی دٍنست از قصد دانشگاى این جا رٍ زدم، يیچ ٍقت بًو کلید 
 !نهی داد ٍ آخر نی گفت برٍ فراری شَ

 .چٌ نی دٍنو، انیدٍارم جای خَبی باشٌ؛ ٍگرنٌ نن طاقت نهیارم ٍ برنی گردم خَنٌ -
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 .با شیطنت نگايش کردم

 ترسَ خانَم، یاد خَابگاى دخترا افتادی؟ -

 :اخو کرد ٍ با حرص بٌ آینٌ نگاى کرد ٍ گفت

احساس خَبی بٌ این سفر کٌ چٌ عرض کنو، بٌ این تغییر نکان ! نن ترسَ نیستو -
 !ندارم

 !بخَر این پستٌ رٍ سفرنَن رٍ خراب نکن -

 .چپ چپ نگايو کرد

نن خَب نی دٍنو از سَسک يو نی ترسی؛ حاال بقیٌ ! ادای آدنای نترس رٍ درنیارا -
 !جَنَرا بهاند

 !ننو نی ترسیدم؛ شاید بیشتر از اٍن. حق با ارغَان بَد

 دنیز؟ -

 يَم؟-

 .نبًو ٍ گنگ بٌ پستٌ خیرى شد

 نا از چی نی ترسیو؟ اصال از کی نی ترسیو؟ -

 :لبخند پًنی زدم

 !نن از تَ نی ترسو؛ تَ از بقیٌ جَنَرا -

 .اٍن ضبط رٍ بزن ببینو چی داریو ٍاسٌ شنیدن! اصال بی خیال ترس! چرت نگَ -

 .شیطنتو گل کردى بَد. سی دی رٍ کٌ داخل کیفو بَد برداشتو ٍ داخل ضبط گذاشتو
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 .ارغَان ننتظر شرٍع آينگ بَد ٍ نن ننتظر ترسَندن اٍن

 :صدا پلی شد

 !اگٌ برید کشتٌ نی شید! رٍح! اٍن جا پر از رٍحٌ! نرٍ نرٍ اٍن جا! قارقار -

 :چشو يای ارغَان پر از ترس ٍ اضطراب شد

 این آينگ عهتٌ؟! الًی سقط شی -

 .فًهیدم کٌ صدای نن رٍ شناختٌ؛ انا باز نی خَاستو انکار کنو

 نن ٍاقعا نفًهیدم این سی دی از کجا اٍندى؟ -

 .نگاى تیزی بًو کرد ٍ پستٌ رٍ داخل دينش گذاشت

 !صدای داغَنت تابلَ بَد! خالی نبند -

ٌ اش کردم ٌ ی بازٍی نداشت  .لبخند زدم ٍ دستو رٍ حَال

 فًهیدی سیاى بازیٌ؟! ای ناکس -

حاال ! خیر سرم دارم رانندگی نی کنو. دينت رٍ ببند؛ چَن حَاسو پرت نیشٌ! دنیز -
 .آينگ بذار

 .آينگ نالیهی گذاشتو

 .از رٍی ناچاری جَنو رٍ بٌ دست ارغَان سپردم. چشو يام رٍ رٍی يو گذاشتو

 .با صدای جیغ از خَاب بیدار شدم

 چتٌ رٍانی؟ جن دیدی؟_

 .باالخرى بٌ حرف اٍند. نن نن نی کرد ٍ فقط بٌ جلَ نگاى نی کرد
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 !نگاى کن... برٍت رٍ ن... رٍ... رٍ -

 .بٌ رٍبرٍ نگاى کردم؛ یٌ گرگ جلَنَن رٍ گرفتٌ بَد

 .ينَز تاریک نشدى؛ نی تَنیو از یٌ نسیر دیگٌ بریو! نترس -

يو خَابو نیاد ٍ . تَ تهرگیدی؛ نِن بدبخت این جا داشتو رانندگی نی کردم! خفٌ شَ -
 !این جاست تا نا رٍ بخَرى...يو این کٌ این

 :عصبی داد زدم

 !نیگو دٍر بزن -

بدٍن تَجٌ بٌ ٍضعیت . ناشین عقب گرد کرد ٍ نسیرنَن رٍ بٌ راى دٍرتری تغییر دادیو
 :سابق گفتو

 .ٍلی رايهَن دٍر شد -

 نی نَندیو بخَرتهَن؟ -

گرگ ارتش تک نفرى اس؛ ٍلی نا دٍ نفر نی تَنستیو از رٍش ! ٍلی نی شد لًش کرد! نٌ -
 .رد بشیو

 :نیشخندی زد

 !نعها چَ حل گشت، آسان شَد -

 حاال چند ساعت نَندى برسیو؟ -

 .یٌ ساعت ٍ نیو، شایدم بیشتر -

 :بی نعطلی رٍی صندلی کٌ برای راحت خَابیدن عقب دادى بَدم تکیٌ زدم
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ٌ خیر تا اٍن نَقع -  .پس شب ب

 :دستش رٍ دٍر گردنو قرار داد

ٌ ام یعنی چی؟! لًت نی کنو -  نی فًهی خست

 .باشٌ نهی خَابو! نی فًهو -

 .تهام حَاسش رٍ بٌ فرنَن ناشین داد

 !پغازى است؟ گشنهٌ-دنیز، این جا چرا این قدر بی نغازى -

 :بٌ اطراف نگاى کردم

 .نهی دٍنو، نی گردیو پیدا نیشٌ -

 !انیدٍارم بشٌ؛ چَن اگٌ نشٌ نن از گشنگی نجبَرم تَ رٍ بخَرم -

 اٍن  ٍقت تنًا تَی این شًر غریب چٌ کار نی کنی؟! اٍى اٍى -

 :با دست بٌ سرش زد

 !اصال خَش نزى نیستی! آخ گفتی -

*** 

 !دنیز، پاشَ رسیدیو -

ٌ کو نالیدم ٍ از پنجرى بٌ بیرٍن نگاى کردم یٌ در بزرگ آينی قرنزرنگ کٌ . چشو يام رٍ ی
 .از پشت در درخت يای بلندی پیدا بَد

 دنیز نطهئنی این جاست؟ -

 .در ناشین رٍ باز کردم
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 .صبر کن ببینو پالکش چندى -

ٌ ای این دٍر ٍ ٍر نبَد. بٌ سهت در رفتو این قدر این نحل خلَت بَد کٌ یٌ . يیچ خَن
شاخٌ . خدا خدا نی کردم این، اٍن خَنٌ نباشٌ. لحظٌ تهام ترس يام بٌ یادم اٍند

 .خاک يای رٍی پالک رٍ پاک کردم؛ چًل ٍ چًار، خَدش بَد. درخت رٍ کنار زدم

 .کلید رٍ از جیب نانتَم درآٍردم ٍ قفل رٍ باز کردم

 .ارغَان رٍ صدا زدم

 .االن در رٍ باز نی کنو؛ ناشین رٍ بیار تَ. ارغَان، این جاست -

ٌ اس یا جنگل؟! خدای نن! اٍى. با پا لگد نحکهی بٌ در زدم  !این جا خَن

 .در دیگٌ رٍ يو باز کردم تا ارغَان ناشین رٍ بیارى تَ

 .تازى ساعت شیش بَد؛ انا خَف عجیبی تَی این خَنٌ ٍجَد داشت

 خانو؟ -

 .نرد قدبلند ٍ الغری کنار در ایستادى ٍ بٌ نن زل زدى بَد. بٌ سهت صدا برگشتو

 کاری داشتید ؟ -

 صاحب این خَنٌ شهایید؟ -

 .بلٌ -

 :ارغَان کنارم اٍند. نرد ساکت نَند

ٌ اس نا رٍ آٍردی؟! ٍای خدا بابات رٍ نیانرزى -  !دٍتا سگ این جاست! این يو خَن

 :نرد غریبٌ پَزخندی زد
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 .نی خَاستو بگو بًترى از این جا برید -

 :ابرٍم رٍ باال انداختو

ٌ ایو -  .آقا نا تازى اٍندیو، کجا بریو؟ شها باید برید؛ نا خست

 :درحالی کٌ پشت در بَد داد زد. در خَنٌ رٍ رٍی نرد بستو

 !نیل خَدتَنٌ؛ ٍلی زندگی تَی این خَنٌ نساٍی با نرگٌ! خانو، این جا انن نیست -

 .بی تَجٌ بٌ حرفش دست ارغَان رٍ گرفتو ٍ بٌ سهت خَنٌ کشَندم

 :غرغرکنان گفت

 .بیا برگردیو! کجا نی بری نن رٍ؟ ٍسایل ٍسط باغ نَندى -

ٌ قدر يو این . نهی دٍنستو قرارى با چٌ ننظرى ای رٍبرٍ بشو؛ انا تٌ دلو رٍشن بَد يرچ
 .خَنٌ قدیهی ٍ بد باشٌ، باز يو از خَنٌ ٍ تنًایی بًترى

بیا بریو تَ، ببینیو این خَنٌ چٌ شکلی يست اصال؛ بعد ٍسایلهَن رٍ ! چرت نگَ -
 .برنی داریو

 :آى بلندی کشید

 !خاک تَ سر نن کٌ با تَ يهخَنٌ شدم -

ٌ  آخر باغ قرار داشت ٌ يا رسیدیو؛ حدٍد . بابا گفتٌ بَد دٍ تا اتاق تَ در تَئٌ. خَن بٌ پل
دى تا پلٌ بَد کٌ بعد از طی کردنش بٌ نحَطٌ اصلی نی رسید ٍ دٍ تا در سفید کٌ 

 .رٍبرٍی یکی از اتاق يا ایستادیو. پنجرى يای چًارضلعی نشکی داشتن

رٍی در عکس دٍ تا دختر با نَيایی کٌ رٍی صَرتشَن رٍ پَشَندى بَد طراحی شدى 
 .بَد
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ٌ  ارغَان طَری حرف زد انگار کٌ نی خَاد نانع جًنو  .رفتن خَدش بش

 !بیا برگردیو! دنیز -

 :کلید رٍ داخل قفل انداختو

 .صبر کن االن بازش نی کنو-

 :ارغَان کنار در نشست ٍ دستش رٍ رٍی سرش گذاشت

! يهین االنش با دیدن این نقاشی خَف کردم! نی خَام صدسال سیاى بازش نکنی -
 !دیگٌ چٌ برسٌ برم تَی این تَنل ٍحشت

 .در خَنٌ رٍ باز کردم ٍ ارغَان جلَتر از نن داخل شد

در ٍ دیَار کايگلی، سقفی کٌ ير لحظٌ . نبل يا با رٍکش سفید پَشَندى شدى بَدند
 .نهکن بَد بریزى ٍ نن ٍ ارغَان با دنیا ٍداع کنیو

*** 

ٌ ای! نن نیرم حهَم تَ يو بگیر بخَاب -  .رانندگی کردی، خست

 .چشو ياش رٍ نالید ٍ نانتَش رٍ رٍی زنین ريا کرد

 .نن باياش حال نهی کنو. نن خَابو نهیاد این جا يو تخت ندارى! نٌ نرٍ -

 .بٌ نبل يایی کٌ رٍشَن رٍکش بَد اشارى کردم

 .خب رٍی یکی از این نبل يا بخَاب -

 .نبل نیستن -

 پس چین؟ -
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کلی چیزيای قدیهی، اسباب بازین؛ از این يایی کٌ نادربزرگ يانَن باياشَن بازی _
 !نی کردن

 .گنگ نگايش کردم

 تَ کی دیدی؟ -

 .ٍقتی اٍندیو زیرش رٍ نگاى کردم -

ٌ شَن برداشتو با دیدن اٍن ٍسایل قدیهی . بٌ سهتشَن رفتو ٍ رٍکش رٍ از رٍی يه
دٍتا عرٍسک بافتنی کٌ با دٍ تا دکهٌ ٍ یٌ نخ قرنز چشو ٍ لب دار شدى . شَکٌ شدم

یٌ صندٍقچٌ کٌ درش قفل شدى بَد ٍ کلی ٍسایل نحل آینٌ ٍ ٍسایلی کٌ با . بَدند
 .چَب درست شدى بَدند

ٌ طَری این يا رٍ نبل دیدى بَدم  !نَندى بَدم نن چ

پتَ رٍ از چهدٍنش . خَاستو بٌ ارغَان چیزی بگو کٌ دیدم رٍی زنین خَابش بردى
 .برداشتو ٍ رٍش کشیدم

*** 

ٌ ام رٍ بٌ يهراى شانپَ ٍ صابَن ٍ لیف برداشتو ٍ دنبال  تاپ ٍ شلَارک نشکیو ٍ حَل
در رٍ باز . بٌ اتاق دٍم رفتو؛ کنار کهد یٌ در چَبی بَد. تَی اتاق اٍل نبَد. حهَم گشتو

فکر نکنو . گهَنو نسل این خَنٌ یٌ قرن پیش ننقرض شدى. کردم؛ انگار این جا حهَنٌ
دٍش آبش زنگ زدى بَد ٍ دنپایی يو نداشت، ! يهچین حهَنی تَ کل کشَر باشٌ

 .جایی ٍاسٌ گذاشتن حَلٌ نداشتو؛ برای يهین با لباس يام بیرٍن از حهَم گذاشتهشَن

 :شرٍع کردم بٌ آينگ خَندن. شانپَ رٍ رٍی سرم خالی کردم

 ...نن با تَ خَشو تَ خَشی با دل نن -
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چشو يام . چشو يام رٍ باز کردم ببینو چٌ خبرى کٌ کف رفت تَ چشو يام. آب قطع شد
. نی سَخت؛ دنبال حَلٌ یا يرچیزی کٌ بشٌ باياش چشو يام رٍ پاک کنو نی گشتو

دستو یٌ چیزی . دستو رٍ رٍی دیَاری گلی نی کشیدم تا یٌ ٍقت رٍی زنین لیز نخَرم
بٌ نحض . آخیشی گفتو ٍ پارچٌ رٍ رٍی چشو يام کشیدم. نحل پارچٌ رٍ چنگ زد

پر از خَن . بٌ دست يام نگاى کردم! بازکردن چشو يام حس کردم تهَم صَرتو تر شد
پايای زنختی رٍبرٍم ! پارچٌ رٍ ٍل کردم تا ببینو این از کجا پیدا شدى! شدى بَد

ٌ ای کٌ باياش چشو يام رٍ پاک کردى بَدم لباس یٌ آدم بَد. قرارگرفتٌ بَد با ! پارچ
 .سرم رٍ باالتر آٍردم. دين باز بٌ پايا ٍ لباس خَنی نگاى نی کردم

تنًا . نَيای نشکی کٌ رٍی صَرتش قرار گرفتٌ بَدند ٍ انگشت يایی با ناخن يای بلند
 .کاری کٌ تَنستو انجام بدم، زدن یٌ جیغ بلند بَد

باز با پاشیدى شدن آب رٍی صَرتو، چشو يام رٍ نیهٌ. ٍحشت تهام ٍجَدم رٍ گرفتٌ بَد
 .تصَیر تاری از ارغَان رٍبرٍم ایستادى بَد. کردم

 خَبی؟ چرا جیغ زدی؟ -

 .چًرى ی اٍن دختر ٍ لباس خَنیش بٌ نظرم اٍند

 !کجا رفت؟ -

 کی ؟ -

 .يهَن دختِر، يهَن کٌ نن با لباسش چشو يام رٍ خشک کردم -

 .گنگ نگايو کرد

 !خیاالت ٍرت داشتٌ دخترى ی ترسَ! کسی تَ حهَم نبَد-

 .آب قطع شدى بَد! نیگو نن دیدنش -
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 :نیشخندی زد

تَ کٌ جیغ زدی، نن رٍ از خَاب پرٍندی؛ اٍندم دیدنت با اٍن ٍضع رٍی زنینی ٍ از  -
 .يَش رفتی، آب يو دارى شرشر رٍی زنین نی ریزى

 :بدنو لرز گرفت

 !بٌ قرآن نن اٍن دخترى رٍ دیدم! نن نطهئنو آب قطع بَد -

 !آرى خَدشٌ! نقاشی رٍی در ٍرٍدی

 .بٌ سهت در ٍرٍدی رفتو، ارغَان رٍ صدا کردم

این دخترى، يهَن سهت چپیٌ، اٍنی کٌ نَياش نشکیٌ، با يهین لباس تَ ! بیا ببین -
 .حهَم بَد

 .ارغَان با تعجب بٌ نن خیرى شد

اٍلش کٌ اٍن گرگ، بعد يو اٍن نردى ٍ ٍسایل يای قدیهی، حاال يو ! خدا بٌ خیر کنٌ -
 !گَر بابای دانشگاى، نن نی خَام برگردم تًران. کٌ این دختر

 :با دٍدلی حرف دٍپًلَیی زدم

ٌ خاطر خیاالت نن، بی خیال دانشگاى بشیو. شاید خیاالت برم داشتٌ - تَ . نهی خَاد ب
 !نی خَای بری برٍ

 !اگٌ نن نباشو این دختر نَبلندا نی خَرنت! نن تنًات نهی ذارم کٌ -

 .نهنَن کٌ يستی -

 .نا يرچی کشیدیو از رفاقتهَن بَد -
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 .ننو ٍاسٌ يهینٌ کٌ تا االن بٌ رفاقتت ایهان آٍردم-

 .بریو تَ این جا سردى -

ينَز يو تهام فکرم بٌ اٍن دختری بَد کٌ نهی دٍنو انسانٌ یا فراتر از انسان، رٍحٌ یا 
 .جن ٍ اٍن نقاشی عجیب

 .بیا جا انداختو، بخَابیو شاید فردا رٍ ببینیو -

 ارغَان کی دانشگاى شرٍع نیشٌ؟ -

-  ٌ  .دقیقا یٌ يفتٌ دیگ

 .پس بخَابیو شاید این جا زندى بهَنیو -

نانانت قبال این جا بَدى؛ شاید با اٍن يو دٍست ... این يا با تَ دٍستن زندى نی نَنی -
 !بَدن

*** 

 .دارن در نی زنن -

 .برٍ باز کن -

ٌ م - ٌ جا رٍ خاک بر داشتٌ، یخچالش يو خالیٌ؛ انگار کهد . دنیز نن تَ آشپزخَن يه
 !گذاشتن تَ آشپزخَنٌ

 .ببین چی کو داریو برگشتو بریو خرید. باشٌ رفتو -

از اتاق بیرٍن . شنل آبی رنگو رٍ رٍی تاپو پَشیدم ٍ یٌ شلَار گرم کن يو پام کردم
صدای سگ يا آزارم نی داد؛ . از بین درخت يای سر بٌ فلک کشیدى ی باغ گذشتو. اٍندم
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بٌ . ير گانی کٌ برنی داشتو صداشَن بلندتر نی شد. انگار داشتند بايام حرف نی زدند
 .نحض بازکردن در خَنٌ ساکت شدند

 .يهَن نرد دیشبی جلَی در ایستادى بَد

 کاری داشتید؟. سالم -

 نیشٌ بیام داخل؟ -

 :پام رٍ جلَی در گذاشتو ٍ با اخو گفتو

 !نٌ -

 :گفت. خَاست در رٍ بیشتر باز کنٌ ٍ بیاد تَ کٌ در رٍ رٍش بستو

 !خانو، این خَنٌ انن نیست -

 !بس کنید آقا -

 !رٍح کٌ لباس ندارى! بٌ در تکیٌ دادم؛ یعنی اٍن دختِر رٍح بَد؟ نٌ

ٌ ی نا -  !يهسر نن يو قبال تَی يهین خَنٌ زندگی کردى! اگٌ باٍر نهی کنید، بیاید خَن

 :با اعتهاد بٌ نفس گفتو

 خانو شها کی این جا بَد؟! این خَنٌ سال ياست کٌ خالی بَدى -

 .با نادرت -

 .در خَنٌ رٍ بٌ رٍش باز کردم. نغزم سَت کشید

 شها نادر نن رٍ از کجا نی شناسید؟! بیاید داخل -
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نگٌ پدرت فانیلیش جَانهًر نیست؟ نگٌ نادرت اسهش گلشید نبَد؟ ٍقتی با بابات  -
 قًر کرد نگٌ نیَند این جا؟

 .شها این يا رٍ از کجا نی دٍنید؟ این يا نربَط بٌ دى سال ٍ اندی پیشٌ -

ٍقتی اٍند تَی این خَنٌ . يهسر نن، شقایق، دٍست نادر خدابیانرزت بَد! گفتو کٌ -
يهسر نن يو پیشش نَند ! رفتارياش تغییر کرد؛ نیشٌ گفت یٌ آدم دیٍَنٌ شدى بَد

نیشٌ بیام تَ؟ . تا آرٍم شٌ؛ ٍلی نٌ تنًا حال نادرت بدتر شد، زن نن يو دیٍَنٌ شد
 .این جا نهیشٌ حرف زد، نی شنَن

 کیا نی شنَن؟! کیا؟ -

 .يهَن دخترا -

 !دارید نن رٍ نی ترسَنید -

نهی دٍنو این نرد کیٌ؛ ٍلی حتها آشناست کٌ . يهراى نرد غریبٌ بٌ سهت اتاق يا رفتو
 .سگ يا با دیدنش يیچ ٍاکنشی نشَن نهیدن

 :رٍ بٌ نرد گفتو. یٌ لحظٌ یاد ارغَان افتادم کٌ تازى ناجرای حهَم رٍ فرانَش کردى

 نیشٌ یٌ رٍز دیگٌ بیاید؟ -

 :با تعجب پرسید

 چرا؟ -

ٌ ست؛ شها رٍ نبینٌ بًترى -  .دٍست نن االن تَ این خَن

 .لبخند تلخی زد

 .اٍن يو باید ير چیزی رٍ کٌ تَ نی خَای بدٍنی بدٍنٌ! نٌ -
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رٍبرٍش ایستادم ٍ چًرى اش رٍ کانل بررسی کردم؛ چشو يای ریز، بینی عقابی ٍ لب يای 
با نَيای جَگندنیش کٌ يیچ ٍقت ! کَچیک ٍ خشک؛ انگار سال ياست کٌ آب نخَردى

 .رنگ شَنٌ ٍ حهَم رٍ ندیدى

 .ٍلی اٍن نهی خَاد چیزی بدٍنٌ -

 :عقب رفتو کٌ گفت. سرش رٍ بٌ سهتو خو کرد

یعنی نهی خَاد درنَرد دٍتا خَايری کٌ کهتر از صدسالٌ پیش تَی این خَنٌ زندگی  -
 نی کردن چیزی بدٍنٌ؟

 :بعد از کهی سکَت ادانٌ داد

بٌ نظر نن دٍستتَن از شها شجاع ترى ٍ . فکر نی کنو شها آدم يا رٍ خَب نهی شناسید -
 .درک این نسائل براش راحت ترى

برگ يا رٍ . تهام زنین پر شدى بَد از برگ يایی کٌ از درختان بلند باغ پایین افتادى بَد
 :زیر پا لٌ کردم ٍ گذشتو ٍ با تحکو گفتو

این يهٌ سال ننتظر آزادی نَندم ! اگٌ ارغَان بترسٌ ٍ بخَاد برگردى نهی بخشهتَن آقا -
لطفا ! ٍ حاال کٌ از اٍن خَنٌ بٌ سختی آزاد شدم، اجازى نهیدم کسی آزادیو رٍ سلب کنٌ

 !از این جا برید

 :بی تَجٌ بٌ سخنرانی نن از سراشیبی راى گذشت ٍ گفت

 .ننتظر دیدن اٍن نقاشی يستو کٌ نادرت کشیدى! بریو داخل -

 .با تعجب نگايش کردم 

 یعنی اٍن نقاشی رٍی در، کار نادر ننٌ؟ -
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 :از کنارم رد شد ٍ در حالی کٌ نستقیو نسیر خَنٌ رٍ پیش گرفتٌ بَد گفت

نادرت حق داشت از این خَنٌ دل نکنٌ ٍ با ! نی دٍنی خانو، این خَنٌ ٍاقعا قشنگٌ -
البتٌ اٍن آخر عهریش خَدش يو یٌ پا رٍح شدى بَد ! دٍتا رٍح این جا زندگی کنٌ

ٌ ی این يا بَد  !این قدر کٌ دنبال گذشت

نن تا آخرین لحظٌ کنارش بَدم؛ اٍن تَی خَنٌ، کنار نا ! نادر نن کٌ این جا نهرد -
 .سکتٌ کرد

 .صدای شکستن شیشٌ باعخ شد بٌ سهت اتاق بدٍم

ٌ يا باال رفتو ٍ از پشت پنجرى . برگ يای زرد ٍ نارنجی رٍ یکی پس از دیگری لٌ کردم از پل
ٌ ای از جلَی پنجرى رد شد. اتاق بٌ داخل خیرى شدم جیغی کشیدم ٍ چندنتر . سای

با کرايت دستگیرى ی چَبی رٍ باز کردم ٍ . دٍبارى صدای داد ارغَان اٍند. عقب تر رفتو
اتاقی نربع شکل کٌ در باالترین قسهتش، اسباب قدیهی بَد ٍ تنًا چندتا . ٍارد شدم

 .پشتی ٍ فرش شش نتری نحیط رٍ پَشَندى بَد

 .ارغَان کنار پنجرى ایستادى بَد. داخل آشپزخانٌ شدم

 ارغَان چی شکست؟ -

دختری کٌ دیدى بَدم ارغَان ! برای چند لحظٌ قلبو از حرکت ایستاد. بٌ سهتو برگشت
 .خَاستو جیغ بکشو کٌ صدای ارغَان رٍ از پشت سرم شنیدم. نبَد

 تَ کٌ این جایی؟! اى -

 :در حالی کٌ بٌ اٍن دختر چشو دٍختٌ بَد با لکنت گفتو

 نهی بینی؟... تَ این دختِر رٍ... تَ -
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 .کدٍم دخترى؟ نن این جا کسی رٍ نهی بینو-

 :ارغَان دستو رٍ نحکو ٍ گفت

 حالت خَبٌ؟ -

 .بٌ دختری کٌ بًش خیرى شدى بَدم اشارى کردم

 تَ این رٍ نهی بینی؟ -

-  ٌ  !ن

 :چشو يام رٍ بستو؛ ارغَان رٍ تَ یٌ حرکت بغل کردم کٌ گفت. دختر بٌ حرکت افتاد

 !دیٍَنٌ چشو يات رٍ باز کن! چرا این جَری نی کنی؟! اى -

 :درحالی کٌ چشو يام رٍ بستٌ بَدم ٍ گریٌ نی کردم فریاد کشیدم

چی از جَن نن نی خَای؟ نن کٌ بايات کاری ندارم؛ دست از سرم ! برٍ عَضی... ! برٍ -
 !بردار

 .چشو يام رٍ آرٍم باز کردم ٍ بٌ پشت سرم نگاى کردم، کسی اٍن جا نبَد

 ارغَان تَ يو حرفو رٍ باٍر نهی کنی؟ -

 !آرٍم باش -

در حالی کٌ نیو خیز شدى . از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍندیو ٍ ارغَان خَاست کنار پشتی بشینو
 :بَدم، یاد نرد افتادم ٍ گفتو

 !اٍن نرد پایین باغ ننتظرى! نٌ... ! نٌ -

 .بٌ سرعت سهت در اتاق دٍیدم ٍ صداش کردم
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 !آقا کجایید؟... ! آقا -

 !صدای پارس سگ يا بٌ گَش نی رسید؛ پس این نرد رفتٌ

 :فریاد زدم. دٍبارى ٍارد خَنٌ شدم

 !بیا از این جا بریو! ارغَان -

 کجا بریو؟ -

 .نگايی بٌ سر ٍ ٍضع نرتبش انداختو

 !نن يو باید آنادى شو کٌ بریو! آفرین -

 :نحل آدم يایی کٌ نی خَان تالفی کنند، تَی اٍن شرایط گفت

البتٌ خَدم يو بٌ کلی چیز نیز احتیاج دارم؛ تَ يو ! دارم نیرم ٍاسٌ تَ یٌ چیزی بخرم -
 .دٍ دقیقٌ بشین تَی این خَنٌ تا نن بیام

 .عاجزانٌ نگايش کردم

 !خَايش نی کنو! نرٍ! نٌ -

 :در خَنٌ رٍ باز کرد ٍ با آسَدگی خاطر گفت

راستی تَی اٍن اتاق بغلی یٌ سری ٍسایلٌ؛ نن حال نداشتو بازشَن کنو، تَ باز کن  -
 .شاید بٌ دردت بخَرى

*** 

این قدر خستٌ . بالشتی از داخل کهد چَبی اتاق کناری برداشتو ٍ رٍی زنین دراز کشیدم
 .بَدم کٌ بٌ استقبال خَاب رفتو
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 !دنیز -

آرٍم تر از . صدای آشنا تَی گَشو تکرار نی شد؛ صدایی کٌ اسو نن رٍ صدا نی کرد
 .یٌ زن جٍَن آشنای رٍبرٍم خیرى شدم. يهیشٌ چشو يام رٍ باز کردم

 !نانان... نا... نا -

ٌ ی جدید راضی يستی؟ - ٌ طَرى کَچَلَی نن؟ از خَن  حالت چ

نهی ذارن نن راحت زندگی کنو؛ نانان تَ ! نانانی چند نفر این جا يستن -
 نی شناسیشَن؟

 :خندید ٍ گفت

 !اٍن دٍتا نَجَد بی آزار چی کار بٌ تَ دارن کَچَلَ؟ -

ٌ ای گفتو  :با لحن بچگَن

 !نی خَان نن رٍ با خَدشَن ببرن! اٍن يا بی آزار نیستن نانان -

 .اسهاشَن رٍ صدا کن؛ از اٍنا نترس. اسهشَن نَشین ٍ نیرى است -

ٌ جا تاریک شد تَی اٍن تاریکی، دٍتا دختر بٌ . ير چی نادرم رٍ صدا زدم نبَد. یًَ يه
 .سهتو يجَم نی آٍردند ٍ نن از ترس جیغ نی زدم

 !دنیز -

 .چشو يام جز ارغَان کسی رٍ ندید

 کجا بَدی؟ -

 :با تهسخر لب يای رژزدى اش رٍ کج کرد ٍ گفت
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 !پیش اٍن دٍ تا دخترى -

گفت . نانان گفت اسهشَن نَشین ٍ نیرى اس! دیدی گفتو؟ دیدی تَ يو دیدیشَن -
 !باید باياشَن دٍست شو

با دیدن قیافٌ دريو ارغَان ٍ لبخند کجی کٌ زدى بَد، نطهئن شدم ينَز يو فکر نی کنٌ 
 .دارم درٍغ نیگو

 .بیا برات شام درست کردم، دٍ ساعتٌ خَابی! تَيو زدی -

بٌ . صدای خیلی آرٍم ٍ نانفًَنی کٌ فقط نن نی شنیدم. صدایی گَشو رٍ آزار نی داد
 .ارغَان کٌ داشت غذاش رٍ نی خَرد، نگاى کردم

 صدای چیٌ؟ -

 صدا؟ کدٍم صدا؟ -

 :نفس عهیقی کشیدم

 !چنگالت رٍ تکَن ندى، حرف يو نزن-یٌ لحظٌ قاشق -

بدٍن يیچ حرفی، قاشق ٍ چنگالش رٍ داخل ظرفش گذاشت ٍ دست بٌ سینٌ فقط 
 .نگايو کرد

 :صدا ٍاضح تر شد

 ...ب... ن... ا -

 :عاصی شدم ٍ داد زدم« انب»از شنیدن کلهٌ 

 چی؟ -
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ينَز دٍ رٍز نشدى بَد . ارغَان از رفتاريای عجیبو ترسیدى بَد؛ خَدم يو ترسیدى بَدم
ٌ يا رفتار نی کردم  !کٌ بٌ این جا اٍندى بَدم؛ انا نحل دیٍَن

 ...ا... ب... ن... ا: صدا

 یعنی چی؟« انبا»خب  -

 .ارغَان بٌ زبَن اٍند

 انباری؟ -

 :نگايی بٌ ارغَان انداختو ٍ گنگ پرسیدم. صدايا ساکت شدند

 این جا انباری دارى؟ -

ٌ ی نادری تَئٌ -  از نن نی پرسی؟! نن چٌ نی دٍنو؟ خَن

 :از کنار سفرى بلند شدم ٍ بٌ سهت در ٍرٍدی رفتو؛ فریاد کشیدم

 !انبار رٍ بًو نشَن بدین! يی دختريا -

 .ارغَان يهراى شهعدٍن بٌ طرفو اٍند

بعد ! اٍن ٍقت تَ ازشَن کهک نی خَای؟! آخٌ رٍح ٍجَد ندارى! ببین تَ دیٍَنٌ شدی -
 .بٌ نن نیگٌ ترسَ

خَاستو جَابش رٍ بدم کٌ دست يای سردی دستو رٍ لهس کردند؛ خَاستو دستو رٍ 
 :عاجزانٌ گفتو. بیرٍن بکشو کٌ شرٍع بٌ کشیدنو کردند

 !ارغَان کهک... ارغَا -
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پشت سرش یٌ دختر دیگٌ بَد؛ داشتو بٌ . ارغَان نات ٍ نتحیر داشت نگايو نی کرد
 .خَب یا بدبَدن این نَجَدات فکر نی کردم کٌ یٌ لحظٌ از ير حرکت ایستادم

ٌ جا تاریک بَد؛ دنبال راى برگشت نی گشتو بٌ دستو کٌ درد گرفتٌ بَد نگايی . يه
ٌ ی نَری رٍی دستو رٍشن شدى بَد کٌ جای انگشت يای دست بَد. انداختو  !يال

 .دستو نحل چراغی عهل نی کرد کٌ بٌ کهکش دنبال انبار بگردم

 .يهین طَر در حال گشتن بَدم کٌ از یٌ ارتفاع کَتاى سر خَردم ٍ کنار یٌ در آينی افتادم

اگٌ از این طرف باغ نهی گذشتی يیچ ٍقت نتَجٌ این زیر . یٌ زیرپلٌ ٍسط يای باغ بَد
 .نی شد گفت بٌ عقل جن يو نهی رسید کٌ یٌ يهچنین جایی يست. پلٌ نهی شدی

 .باز شد ٍ نَر سفیدی چشو يام رٍ آزار داد. با پا بٌ در ضربٌ زدم

 کسی این جاست؟ -

ٌ شدن در انبار تهام انیدم رٍ برای . دنبالٌ کلید برق نی گشتو صدای گَش خراش بست
 .بٌ سهت در برگشتو؛ ير چی بًش ضربٌ زدم باز نشد. برگشتن از این برزخ نابَد کرد

 !کهک -

زیر لب شرٍع کردم بٌ قرآن خَندن؛ نهی دٍنو این چٌ سّریٌ کٌ ٍقتی آدم يا نی ترسند 
 .تازى یاد خدا نی افتند

 :تَی اٍن ظلهات بٌ در تکیٌ دادم ٍ گفتو

چی ! نانان نگٌ نگفتی این يا دٍستٌ نا يستن، پس چرا نن رٍ این جا زندانی کردن؟ -
 نی خَان از جَن نا؟

 !فقط کهکهَن کن... يیچی -
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 .بٌ سهتش برگشتو؛ کسی اٍن جا نبَد. صدا دقیقا از پشت گَشو اٍند

 نن باید چی کار کنو براتَن؟ -

 .نا این جا دفن شدیو؛ این جا رٍ دٍست نداریو -

 :با لکنت گفتو

 !دٍستو باال ننتظرى! باشٌ نن کهکتَن نی کنو؛ فقط بذارید برم... با... ! خب -

ٌ اش بلند شد  .صدای قًقً

 .اٍن پیش تَئٌ، دارید با يو شام نی خَرید! نٌ -

 .انا نن کٌ این جام -

 !خدایا دارم دیٍَنٌ نیشو

 .صدای ارغَان تَ گَشو پیچید

 .دنیز حَاست کجاست؟ غذات رٍ بخَر دیگٌ -

چندبار پلک زدم؛ نفس عهیقی . ناخَاستٌ قاشقی کٌ تَی دستو بَد رٍی سفرى خالی شد
ٌ ش تَيو بَد. کشیدم  .پس يه

این قدر تندتند نی خَردم کٌ دين ارغَان . بدٍن يیچ حرفی شرٍع بٌ غذاخَردن کردم
 .باز نَندى بَد

 خَش نزى ست؟ -

 !خیلی! اٍم -

 :در يهَن حین گفت. اٍن يو شرٍع بٌ خَردن کرد
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 ...فقط. نَش جَنت -

 :در حالی کٌ سعی نی کردم غذا داخل گلَم نپرى گفتو

 فقط چی؟ -

 .لحنش تغییر کرد

 با انباری چی کار نی کنی؟ -

 .گیج ٍ گنگ بٌ ارغَان نگاى کردم

 کدٍم انباری؟ -

 .صداش کهی تغییر کرد

 !يهَنی کٌ نا تَش دفن شدیو -

 .نحتَیات غذایی کٌ خَردى بَدم با یٌ سرفٌ خالی شد

 !ارغَان تَ کجا دفن شدی؟ -

 .با دیدن فردی کٌ بٌ جای ارغَان رٍبرٍم نشستٌ بَد شَکٌ شدم

 !زم تَ... با... با -

 .رٍی لب يای بنفشش تغییری ایجاد کرد

ٌ ای این جا باشٌ؟ -  نگٌ قرار بَد کس دیگ

 :زیر لب زنزنٌ کردم

 !خدایا چرا تهَم نهیشٌ؟ چرا از خَاب بیدار نهیشو؟ نانان تَ رٍ خدا کهکو کن -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

30 fateme078   | ارٍاح يهخانٌرنان 

از . يهین طَر کٌ چشو يام رٍ بستٌ بَدم، احساس کردم دستی رٍی پايام قرار گرفت
 :شدت سرناش یخ زدم

 .نگٌ نانانت نگفت از نا نترسی؟ نا نی خَایو بايات دٍست شیو -

چشو يام رٍ کو کو باز کردم، بٌ چشو يای قرنز دختر رٍبرٍم خیرى شدم؛ دٍتاشَن نحل 
دٍبارى ناخَاستٌ جیغ کشیدم؛ انا . يو بَدند، یکی رٍبرٍم ٍ یکی دقیقا کنارم نشستٌ بَد

ٍقتی ندٍنی االن تَی زنان حالی یا گذشتٌ، کی نی خَاد . این دفعٌ فایدى ای نداشت
 نجاتت بدى؟

! این کٌ االن کنارت بًترین دٍستت نشستٌ یا دٍ تا رٍح، دیگٌ برات فرقی نهی کنٌ
تَ . يهَن دختری کٌ دستش رٍ رٍی پايام گذاشتٌ بَد بٌ چشو يام خیرى شد

 .چشو ياش دٍتا دختر کَچَلَ رٍ نی دیدم کٌ با ذٍق ٍ شَق پیش نادرشَن رفتند

 .نانان نا اٍندیو... نانان -

 !صفا آٍردید، خَنٌ رٍ با قدم ياتَن ننَر ساختید! خَش اٍندید! سالم کَچَلَيای نن -

 :دختری کٌ دٍر حَض نی دٍید گفت

ٌ ش نن رٍ نی زد -  .نانان این نیرى يه

 :زن رٍ بٌ دختر دیگٌ کٌ رٍی زنین ٍلَ شدى بَد گفت

 !ا؟ نیرى چرا خَايرت رٍ زدی؟ زٍد نعذرت خَايی کن -

يهَن دختر از رٍی زنین بلند شد ٍ سهت خَايرش کٌ دٍر حَض نی گشت رفت ٍ 
 :گفت

 !ببخشید -
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 .ير دٍ خَشحال بٌ يو نگاى کردند ٍ يهدیگٌ رٍ در آغَش گرفتند

 :دختر تپل تر کٌ اسهش نیرى بَد گفت

 نانانی در نی زنن؛ نیشٌ نن برم بازش کنو؟ -

 !برید قایو بشید! نٌ... نٌ -

 :نَشین زد تَ سرش ٍ گفت

 یعنی بابا اٍندى؟! ای ٍای -

 :زن عصبانی بٌ دٍتا دخترش کٌ نزدیک در خَنٌ ایستادى بَدند گفت

 !نیگو برید قایو بشید -

 :دٍتایی با يو گفتند

 !چشو نانانی -

بٌ طرف در نشکی رنگ رفت، تهام اعضای . زن چادر گل گلی سفیدرنگی بٌ سر داشت
 :از سراشیبی طَالنی حیاط عبَر کرد ٍ در رٍ باز کرد. بدنش بٌ لرزى افتادى بَدند

 .سالم آقا، بفرنایید داخل -

 :نرد کالى نشکی رنگی بٌ يهراى کت شلَار نشکی بٌ تن داشت گفت

 .ضعیفٌ، اگٌ تَ بری کنار نن داخل نیشو -

 :نرد گفت. زن از جلَی در کنار رفت

 !انشب نًهَن داریو؛ قلیَن رٍ چاق کن -

 آقا نهی خَاید دختريا رٍ ببینید؟: زن
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ٌ ی جفتشَن رٍ نی برم نیدم ! دختريا نگٌ آدنن؟ بگَ جلَ نًهَن يا نیان - اگٌ بیان کل
 .تَ يو برٍ سر پخت ٍ پزت. خَراک سگ يا بشن

*** 

بٌ جای اٍن چشو يای قرنز کٌ نن رٍ بردن تَی خاطراتشَن . چشو يام رٍ باز کردم
 .ارغَان بًو زل زدى بَد

 !االن این تَیی یا نن تَ رٍ نی بینو؟! ارغَان -

 !چی نیگی تَ دیٍَنٌ؟ -

 شانت رٍ خَردی آخر؟ -

 !نن تازى از خرید برگشتو؛ شام نپختو کٌ -

ٌ ی این برگشت بٌ گذشتٌ رٍ نداشتو  .از سر جام بلند شدم. دیگٌ حَصل

 .شام درست نکن، نی ریو بیرٍن یٌ چیزی نی خَریو -

ٌ قدر خَشو اٍندى؟! چشو قربان -  راستی بًت گفتو نن از این جا چ

 :گفتو. چشو يام گرد شد

 .تَ کٌ نی خَاستی برگردی -

 !این تَیی کٌ داری جا نی زنی! زکی بابا -

 .نن کٌ جا نزدم -

 پس چرا اصرار داری برگردیو؟ -

 تَ این جا رٍ دٍست داری؟ -
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فکر نهی کردم بٌ این ... نی دٍنی. حرف يای صبحت خیلی آرٍنو کرد! ، آرى خب نعلَنٌ -
 .زٍدی يا آرٍم شی

 !نگٌ نن با تَ حرف زدم؟ -

 .بعد نهاز صبح! آرى دیگٌ -

 !نهاز صبح؟ نن کٌ نهاز صبح بیدار نشدى بَدم

 حاال چی گفتو بًت؟ -

بعد . نن يو گفتو بی خیال بابا. گفتی کٌ بریو زیرزنین تا نن بفًهو تَ ترسَ نیستی _
 !يو نشستی خاطرات بابابزرگ نادرت رٍ گفتی؛ عجب گندى التی بَدى النصب

 !نن اصال نهی دٍنو اٍن کی يستش! بابابزرگ نانانو؟ -

 .صاحب این خَنٌ دیگٌ -

 .نن فکر نی کردم تَ اٍن يا رٍ نهی بینی -

 کیا رٍ؟ -

 !يهَن يایی کٌ بٌ جای نن بايات حرف زدن -

 :قلنج انگشتش رٍ شکست ٍ گفت

 .نن حاضرم بايات شرط ببندم کٌ اٍن خَدت بَدی! داری نی ترسَنیو -

 حاال بگَ درنَرد زیرزنین ٍ بابا بزرگ نانانو بًت چی گفتن؟! نن خَاب بَدم ارغَان -

نن يو بَدم شَکٌ نی شدم؛ با یٌ رٍح کٌ . ساکت بٌ زنین نگاى نی کرد؛ شَکٌ شدى بَد
 !خَدش رٍ بٌ شکل ٍ شهایل دٍستت درآٍردى بشینی خاطرى بگی ٍ بخندی
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گَیا نادربزرگ نادرت حانلٌ . دیشب نی گفتی از این خاندان يای بااصالت بَدید -
ٌ دار  نهی شدى؛ برای يهین نیرزا رضا کٌ پنجاى سال ٍ خردى ای سن داشتٌ ٍ ينَزم بچ

 ٌ  .نشدى بَدى، نیرى با یٌ دخترى دٍازدى سالٌ ازدٍاج نی کن

ٌ ش؟ -  خب خب، بقی

 ...بقیش رٍ دیگٌ نگفتی؛ یعنی نگفت -

ٌ ی تاسف تکَن دادم  .سری بٌ نشَن

 آيان، تَ نی دٍنی انبار کجاست؟-

 !دیشب تَ بًو گفتی بریو نن يو گفتو نٌ! نٌ -

 .با صدای در ٍرٍدی نگاى خیرى ای بٌ ارغَان کردم

 کیٌ این نَقع شب؟ -

 .نهی خَاد باز کنی. نهی دٍنو؛ شاید اٍن نرد باشٌ -

 .کنارم زد

-  ٌ  !دیٍَنٌ شاید بتَنٌ کهکهَن کن

 :عاجزانٌ بلند شدم ٍ گفتو

 ...ارغَان نرٍ -

حرف نن براش پشیزی ارزش نداشت؛ سرش رٍ انداخت پایین ٍ رايش رٍ گرفت ٍ 
 .رفت
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تلفنو زنگ خَرد، اسو نانان جَن رٍی صفحٌ . رٍی زنین نشستو ٍ بٌ پشتی لو دادم
 .چشهک نی زد

 !سالم نانانی! سالم عشقو -

اٍن زاغَل کجاست؟ چرا گَشیت خانَش ! سالم بٌ رٍی نايت دختر چشو عسلی -
 اٍن جا راحتید؟! بَد؟

حیف کٌ با بابا سر این جا ! کاش نی تَنستو بگو یکی از آرزٍيام اینٌ کٌ برگردم تًران
 !نَندن شرط بستو

اٍن يو . آرى! نن خَبو؛ اٍن زاغَل يو اسو دارى، ارغَان.  این جا خَب٬ٌآرى قربَنت برم -
 .این جاست؛ سالم نی رسَنٌ

 !نی خَام صدسال سیاى نرسَنٌ -

 راستی شها قبال تَی این خَنٌ زندگی کردید؟ -

 .نٌ نادر، اٍن جا ٍاسٌ زن دٍم آقام بَد -

ٌ ای يو داشت؟ - ٌ ی دیگ  آقا جز شها بچ

این سَاال چیٌ نی پرسی؟ دختر تَ رفتی اٍن جا درس بخَنی یا شجرى نانٌ آقام رٍ  -
 دربیاری؟

 !خَايش نی کنو! جَاب بدید -

اٍن جَری يو کٌ ننٌ جَنو نی گفت، . یادنٌ قبل از تَلد نن، حهیرا با آقام ازدٍاج کرد -
ٌ اش نهی شدى طالقش دادى  .چَن بچ

ٌ ای داشتٌ باشٌ؟ -  یعنی نهکنٌ حهیرا بچ
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 .برٍ بخَاب نادر. اگٌ بَد کٌ آقام نی آٍردش پیش نا! نعلَنٌ کٌ نٌ -

 بابا کجاست؟ -

دٍتا زنگ بًش بزن بفًهٌ دختر يو ! بندى خدا رٍ این قدر اذیت نکن. ينَز نیَندى -
 .دارى

 .چشو  -

درحال چیدن پازل این ٍقایع تَی نغزم بَدم کٌ صدای بازشدن در ریشٌ افکارم رٍ پارى 
 .کرد

 :پرسیدم. ارغَان در خَنٌ رٍ باز کرد

 کی بَد؟ -

 .پستچی -

 !این نَقع شب ٍ پستچی؟ -

 .یٌ خانو بَد، گفت اسهش شقایقٌ! الکی گفتو جَ عَض شٌ -

ٌ نَن اٍند -  !ننتظرش بَدم؛ این زن يهَن نردى اس کٌ تَ خَن

 :بی نعطلی گفت

 !ننتظرش نباش -

 چرا؟ -

 !گفت شَيرش از اٍن شب دیگٌ خَنٌ نرفتٌ -

 .خط نهتدی رٍی نغزم کشیدى شد کٌ تَان فکرکردن رٍ ازم گرفت
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 تَ بًش چی گفتی؟ -

 ...فقط. گفتو این جا نیست، اٍن يو تشکر کرد ٍ رفت -

 فقط چی؟ -

ٌ ی انحال شها نیست. گفت شها يو این جا نهَنید - گفت نادر تَ يو اشتباى ! این جا خَن
بٌ آدم يا يو نهیشٌ اعتهاد کرد، چٌ برسٌ بٌ این نَجَدات . کرد کٌ بٌ ارٍاح اعتهاد کرد

 !فَق آدم

 اٍن نرد نگٌ با تَ نیَندى بَد؟ -

ٌ ای باال انداختو ٍ با لبخند تلخی گفتو  :شَن

 !اٍندى بَد؛ تا اینکٌ تَ جیغ کشیدی ٍ نن اٍندم تَ خَنٌ، دیگٌ اٍن رٍ ندیدم -

 :چشو يای سبز تیرى اش برق زد ٍ بٌ آيستگی گفت

 .نن کٌ جیغ نکشیدم -

 .نغزم سَت کشید؛ یادم افتاد یکی از اٍن دختريا بَد

 !تَ نبَدی، اٍن بَد -

 !پاشَ جات رٍ بنداز! حالت خَبٌ؟ باز تَ يذیَن گفتنت شرٍع شد -

 :پتَی نسافرتی سبزرنگ رٍ رٍم کشیدم کٌ گفت. کنار يو دراز کشیدیو

 چرا چشو يات رٍ نهی بندی؟ -

 :پتَ رٍ رٍی صَرتو نی کشو ٍ نیگو

 !نی ترسو چشو يام رٍ ببندم ٍ دٍبارى اٍن يا بیان -
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 :بٌ حالت تهسخر آنیزی گفت

 اگٌ باز بذاری نهیان؟ -

 !نهی دٍنو -

 !نانان بزرگت چیزی نهی دٍنٌ؟ -

ٌ دار نشدى؛ این جا يو نیرزا ٍاسٌ اٍن . تَ پایین بَدی زنگ زد - نی گفت حهیرا اصال بچ
ٌ ياش رٍ يو این جا برگزار . خریدى البتٌ خَدش يو این جا نًهَنی نی گرفتٌ ٍ جلس
 .نی کردى

پتَ رٍ از صَرتو کشید ٍ با چشو يای گردشدى اش کٌ تَی تاریکی نحیط نی ترسَندم 
 :پرسید

 حهیرا کیٌ؟ -

 .نادر نَشین ٍ نیرى -

نٌ از ترس يای دائهش خبری بَد، . نحل کسایی کٌ یًَیی تغییر نايیت نیدن شدى بَد
 .شاید فکر نی کرد نن درٍغگَ يستو! نٌ از برگردیو، برگردیو يا

ٌ قدر خرافاتی شدی! ٍای خدا -  !تَ چ

 :کالفٌ گفتو

 .اٍن يا نن رٍ نی برن تَ خاطراتشَن -

 :با پَزخند ٍ خندى ای کٌ سعی در نخفی کردنش داشت گفت

ٌ قدر فیلهش رٍ دٍست داشتو! یاد ناشین زنان افتادم -  .چ
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پتَ رٍ دٍبارى رٍی صَرتو انداختو ٍ نَبایلو رٍ از رٍی بالشت برداشتو ٍ زیر پتَ نشغَل 
ٌ ی گَشی نی کشیدم. بازی شدم  :باالخرى عصبی گفتو. انگشت يام رٍ نحکو رٍی صفح

 !نن دارم جدی نیگو -

ٌ ش نی خَای نن رٍ بترسَنی! بس کن بابا - دیشب خَدت بَدی، نحل بچگی يات ! يه
کٌ نَيات رٍ نی انداختی جلَی چشهت ٍ نن رٍ نی ترسَندی؛ االن يو تَيو برت 

 !داشتٌ

 یعنی تَ حرف يای نن رٍ باٍر نکردی؟ -

 :بی تَجٌ بٌ سَال نن گفت

ٌ خیر -  .شب ب

 .جَابو رٍ ندادی -

نی ترسو نن يو نحل دٍست نانانت بشو، بعد یٌ شَير زشت نحل اٍن آقايٌ گیرم  -
 !بیاد

 !حتها ننو نی نیرم -

ٌ خیر، خَابو نیاد! نٌ بابا تَ سگ جَنی - نراقب باش صبح پا نیشی بٌ جای نن . شب ب
 !اٍن يا نباشن

 .نسخرى -

*** 

 دنیز؟ -

 :در حالی کٌ رٍی تشک غلت نی زدم گفتو
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 .خفٌ شَ خَابو نیاد -

ٌ م نی خَرد رٍی اعصابو سَيان نی کشید  .دست يایی کٌ ندام بٌ شَن

 .چشو يات رٍ باز کن -

 .نیگو خَابو نیپرى! اى -

 !اٍن دارى نَشین رٍ نی زنٌ -

با دیدنش از ترس از رٍی تشک پریدم ٍ بٌ سهت دیَار . چشو يام رٍ آرٍم باز کردم
 .دٍبارى بٌ چشو ياش خیرى شدم. رفتو

نَشین رٍ نی بینو کٌ رٍی زنین افتادى ٍ صَرتش کبَد شدى ٍ نرد با شالق باال سرش 
 .ایستادى

 نگٌ بًت نگفتٌ بَدم حق نداری از اتاق خارج بشی؟! دخترى ی فالن فالن شدى -

 !آقا ببخشید -

ٌ  ات باالی سرت فاتحٌ نی خَند -  !شانس آٍردی کسی ندیدت، ٍگرنٌ باید اٍن نن

 .حهیرا با چشو يای درشت قشنگی کٌ سرنٌ کشیدى بَد، دست نیرزا رٍ گرفت

 !خَايش نی کنو برید بٌ نًهَن ياتَن برسید! آقا غلط کرد! آقا تَ رٍ خدا -

 :نرد کاليش رٍ از رٍی اٍلین پلٌ برداشت ٍ در حالی کٌ رٍی سرش نرتب نی کرد گفت

 لعیا اگٌ این رٍ نی دید تَ جَاب نی دادی؟ -

این يا باید ! خب بًتر نیست بًشَن بگیو؟ خب نن ٍ شها دٍ تا دختر دى سالٌ داریو -
 .برن نکتب، باید درس بخَنن
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 :با خشو نگايی بٌ حهیرا کرد ٍ گفت

 تَ نکتب خَنٌ رفتی؟ تَ سَاد داری؟ -

ٌ يای شهان - شها کٌ رییس یٌ ایلید ... نٌ، نن دختر یٌ باربر سادى بَدم؛ ٍلی این يا بچ
 .ٍ يهٌ ازتَن حساب نی برن

ٌ يای نن نیستن - ٌ ی لعیا بچٌ ننٌ! چندبار بًت بگو؛ این دٍتا بچ ٌ ای کٌ پدر ٍ ! بچ بچ
 .نادرش از خانَادى يای بااصالت باشن

ٌ يای شها چی؟ اٍن يو از خَن شها نیست؟ اصال لعیاخانو کٌ  - اٍن ٍقت خَن بچ
ٌ دار نهیشن  !بچ

 !لعیا تَ رايی دارى -

ٌ چیز زندگیشَن رٍ از دست دادند ٍ چیزی برای از دست  حهیرا نحل آدم يایی کٌ يه
 :دادن ندارند گفت

 آقا پس نا باید چی کار کنیو؟ -

 :نیرزا کت خاکستری اش رٍ نرتب کرد ٍ گفت

 .خَنٌ يو کٌ دارید. تَ جٍَنی ٍ نی تَنی خرج خَدت ٍ این يا رٍ در بیاری -

 نی خَاید نتارکٌ کنیو؟ -

تَ از ! تَ دختربچٌ بَدی، حاال يو دختربچٌ داری. زٍجیت نا از اٍلش اشتباى بَد -
 !خانَادى ای بَدی کٌ اصالت نداشت، ير کاری يو کٌ بکنی باز يو بی اصالتی
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ٌ آيستٌ بٌ سهت پیرنرد نفرت انگیز نقابلش رفت از . حهیرا با چشو يای سرخ، آيست
سعی کرد بٌ چشو يای نیرزا خیرى بشٌ ٍ از این . شدت ناراحتی رٍی پاياش بند نبَد

 :صداش رٍ کهی بلند کرد! يهٌ بی حرنتی شکایت کنٌ

آقا، درستٌ شها ارباب نا بَدین ٍ صاحب اختیار یٌ دى؛ ٍلی بٌ قرآن قسو، حاضرم -
ٌ يام بهَنو نذارم دست شهايا بًشَن . جلَتَن ٍایسو ٍ تا آخرین قطرى ی خَنو پای بچ

! برسٌ؛ شهایی کٌ فقط بٌ فکر خَدتَنید؛ انحال شها فقط بٌ فکر حفظ قدرتشَنن
ٌ خاطرش از يو خَن خَدشَن يو نی گذرن  !ب

 :سکَت کرد ٍ با صدای لرزٍن ادانٌ داد

کاش نی تَنستو از خَدم ٍ این طفل نعصَم يا دفاع کنو؛ ٍلی حیف قدرت دست شها  -
 !ظالو ياست ٍ نا تا ابد نحکَنیو کٌ نطیعتَن باشیو

نیرزا سیلی بٌ صَرت لرزٍنش زد تا بفًهٌ باید جلَی باالدستی يا فقط سکَت کنٌ ٍ دم 
 .نزنٌ ٍ بٌ ير ساز اٍن يا برقصٌ

دستی رٍی نَيای پرپشت دخترش کشید؛ . بعد از رفتن نیرزا، زن رٍی زنین نشست
 نیرى از رٍی حسادت

دٍتا دختری کٌ تَی آغَش یک نادر . نادرش رٍ نحکو بغل کرد، صحنٌ دردناکی بَد
ٌ خاطر تَلد نادربزرگ نن بَدى، آرزٍ  ناتو گرفتٌ بَدند؛ اگٌ تهام این بدبختی يا ب

 .نی کردم يیچ ٍقت نا نبَدیو

 !ِد پاشَ خَابالَ! دنیز تلفنت خَدش رٍ کشت -

 .یَاش چشو يام رٍ باز کردم

 کیٌ؟ -
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 .بابات   -

 :رٍی تشک نیو خیز شدم ٍ بٌ ارغَان گفتو

 !بدى گَشی رٍ -

 .چندبار سرفٌ کردم تا صدام خَاب آلَد نباشٌ

 .سالم! الَ -

 .صدای پر از خندى ی بابا از پشت تلفن دلو رٍ لرزٍند

 سالم، خَبی؟ -

 بلٌ خَبو شها خَبین؟ -

ٌ ی ارٍاح خَش نی گذرى؟! آرى خَبو! تَ يهیشٌ بدٍن نن خَشی -  خَن

 !ارٍاح؟ بابا، این جا رٍحش کجا بَد؟ -

 !خب حتها باید رٍح داشتٌ باشٌ دیگٌ. قبل از ٍرٍد نادرت، اٍن خَنٌ نترٍکٌ بَدى -

 اٍن ٍقت شها نن رٍ فرستادید این جا تا گرفتار ارٍاح خبیخ بشو؟ -

 :صداش کانال جدی نیشٌ ٍ نیگٌ

 .شَخی کردم؛ باز يو ازت نی خَام برگردی -

 :دلو نی خَاست بگو باشٌ؛ انا گفتو

 !بابا دٍبارى شرٍع نکن لطفا -

بابایی نن از خدا نی خَام کٌ برگردم؛ انا ٍارد ناجرایی شدم کٌ گذشتن ازش دل سنگ 
 .نی خَاد
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*** 

ٌ ای از خَنٌ  با صدای رعد ٍ برق ٍ قطع ٍ ٍصل شدن برق، يهدیگٌ رٍ بغل کردیو ٍ گَش
 .کز کردیو

 !چٌ شب خَفناکی -

ٌ چیش ترسناکٌ؛ تَ فقط انشب ترسیدی؟ -  این جا يه

 نی دٍنی دنیز االن چی نی چسبٌ؟ -

 چی؟ -

ٌ ای کٌ اٍن دختريا بیارن! تخهٌ - فکر کن تخهٌ سیاى، نَيای اٍن يام ! ٍای. البتٌ تخه
 !سیاى؛ این جا يو کٌ تاریک

 :عصبانی گفتو

 !ارغَان بس کن -

ٌ ی اتاق حَاسهَن رٍ بٌ طرفش جهع کرد سایٌ یٌ تبر رٍی در . صدای شکستن شیش
از شدت . اتاق افتاد؛ کسی کٌ تبری بٌ دست داشت ٍ ير لحظٌ بٌ نا نزدیک تر نی شد

ٌ شدنو رٍ نبینو.  ترس جیغ کشیدیو ٌ تک  .چشو يام رٍ بستو تا تک

 .خانو يا نترسید -

 .چشو يام رٍ باز کردم ٍ با تعجب بٌ نرد غریبٌ نگاى کردم

 شها این جا چی کار نی کنید؟ -

 :سرش رٍ پایین انداخت ٍ گفت
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ٌ قدر در خَنٌ رٍ زدم کسی باز نکرد؛ نگرانتَن شدم! ببخشید ترسَندنتَن -  .ير چ

 .ارغَان از بغل نن بیرٍن اٍند ٍ بٌ تبری کٌ دست نرد بَد اشارى کرد

 با این زنت رٍ کشتی؟ -

 :با تعجب پرسید

 زنو رٍ کشتو؟ -

 :ارغَان در حالی کٌ ينَز بٌ تبر نگاى نی کرد گفت

 .اٍندى بَد دنبالتَن؛ فکر نی کرد این جایید -

 :نرِد عجیب، لبخند گشادی زد ٍ گفت

 !از دیشب خَنٌ نرفتو -

 :ير دٍ با تعجب پرسیدیو

 پس کجا بَدید؟ -

 .این جا تَی باغ -

 شها ٍاقعا کل این دٍ رٍز رٍ تَی باغ بَدید؟ -

 .بلٌ -

 !االن برای چی بدٍن درزدن اٍندید؟ اٍن يو با این ٍضعیت -

 :نرنَز نگايو کرد ٍ با اعتهاد بٌ نفس گفت

ٌ ای بیام -  !نی تَنستو جَر دیگ
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 نحال؟ -

 :دٍبارى پرسیدم. قناعت کرد« يیچی»تنًا بٌ گفتن 

 برای چی اٍندین؟ -

 !بًو نًلت بدید خانو نحترم! باياتَن کار دارم -

 :این بار ارغَان با جدیت گفت

 .نا با شها کار نداریو -

 بًت گفتن؟ -

 :نتعجب پرسیدم

 چی رٍ؟ -

 .بی تَجٌ بٌ نن ٍ ارغَان تبر رٍ پرت کرد سهت پشتی کٌ دقیقا کنارنَن بَد

ٌ چی زیر سر اٍن ياست! اٍن دٍ تا ابلیس -  !يه

 اٍن يا نگٌ چی کارتَن کردن؟! نَدب باشید -

 :بدٍن این کٌ بٌ لب يای خشکش تکَنی بدى گفت

! يهیشٌ دنبال اجبات خَدشَن يستن؛ نی خَان بگن کٌ زندى ان. اٍن يا آرٍم نهیشن -
 !نهی خَان باٍر کنن بیشتر از يشتادسالٌ کٌ نردى ان

 .ارغَان نات ٍ نتحیر بٌ لب يایی کٌ تکَن نهی خَرد ٍ حرف نی زد نگاى نی کرد

 تَ کی يستی؟ کی این جا زندگی کردی؟ از کجا اٍن دٍ تا رٍ نی شناسی؟... تَ -

 :نرد پَزخندی زد ٍ رٍ بٌ ارغَان گفت
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 .چی رٍ گفتٌ بَدمبٌ دٍستت يهٌ -

 :سریع جبًٌ گرفتو ٍ گفتو

يهٌ چی رٍ؟ شها بٌ نن گفتٌ بَدید این يا تَی یٌ اتاقک کٌ االن تبدیل بٌ انباری  -
ٌ تَن رٍ يو  شدى بَدن؟ گفتٌ بَدید کٌ چرا این کاريا رٍ نی کنن؟ نن حرف يای دیگ

ٌ طَر نهکنٌ نادر نن با يهسر شها دٍست باشٌ؛ ٍلی نٌ نن يهسرتَن رٍ ! باٍر نکردم چ
 بشناسو، نٌ پدرم؟

پس ٍقتو رٍ این جا ! کهک نهی خَاید؟ باشٌ! نن فقط قصدم کهک کردن بٌ شهاياست -
 .ير بالیی يو سرتَن اٍند نقصرش خَد شهایید! تلف نهی کنو

 :نرد داشت نی رفت کٌ ارغَان گفت

 .در باز بَد، نیاز نبَد پنجرى رٍ بشکنید -

 :رٍ کردم بٌ ارغَانی کٌ يهچنان ایستادى بَد

 !ٍلش کن، بذار برى -

 .دنیز، بذار ببینو چی نی خَاد بگٌ -

 .نرد ينَز از اتاق خارج نشدى بَد کٌ برگشت

 .خب، انگار يهٌ عقیدى ی تَ رٍ ندارن دنیز -

 .بٌ صندلی چَبی کنار در اشارى کرد

 نی تَنو بشینو؟-

 .بشینید -
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 .بی نقدنٌ شرٍع بٌ صحبت کرد

حاصل این ازدٍاج . این خَنٌ ٍاسٌ یٌ ارباب بَدى کٌ با یٌ دختر دياتی ازدٍاج نی کنٌ -
نٌ سال، زن اٍلش باردار نیشٌ ٍ اٍن دختر، نیشٌ تنًا - بعد از يشت. دٍتا دختر بَدن

ٌ يا رٍ ريا نی کنٌ ٍ بٌ يیچ کسی يو راجع بٌ . ٍارث تاج ٍ تخت باباش ارباب زن ٍ بچ
بٌ حدی کٌ يهٌ فکر نی کنن ارباب زن دٍنش رٍ طالق . این دٍ دختر حرفی نهی زنٌ

ٌ ای يو ازش ندارى  .دادى ٍ يیچ بچ

 !پس چیزيایی کٌ نن نی دیدم ٍاقعیت بَد؛ ناجرای اٍن دٍ تا دختر

 پس اٍن اتاقک چی؟ چرا اٍن يا اٍن جان؟ اصال این اتاقک کجاست؟ -

 .از رٍی صندلی بلند نیشٌ

این جا انن . نن فقط يهین يا رٍ باید بًتَن نی گفتو ٍ این کٌ از این خَنٌ برید -
 !نیست؛ نخصَصا برای دختر گلشید

 .ارغَان زٍدتر از نن جَاب نیدى

 !نگٌ دختر گلشید چی کارشَن کردى؟ -

 !خَدش بًتر نی دٍنٌ -

 .در حال فکرکردن بٌ دلیل بَدم کٌ در بستٌ شد

 !دنیز این یارٍ چی نی گفت؟ نن نصفش ينگ بَدم -

 .نن نیرم دنبالش. چرت ٍ پرت گفت -
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بدٍن اینکٌ ننتظر جَاب ارغَان بهَنو در رٍ باز کردم ٍ دنبال نرد رفتو؛ ٍسط يای باغ 
. چندبار پلک زدم ٍ یًَ از پلک زدن دست کشیدم. ایستادى بَد ٍ با سگ يا حرف نی زد

 .بٌ جای اٍن نرد یکی از دختريا ایستادى بَد! چشو يام اندازى نعلبکی شدى بَد

 .با صَرت پر از خَنش برگشت سهت نن؛ فقط تَنستو جیغ بکشو

 .ارغَان دٍان دٍان بٌ سهتو اٍند، بٌ دختر اشارى کردم

 !خب؟ سگ يا چٌ آرٍنن -

 نگٌ کَری؟! تَ باز نهی بینی؟... تَ -

 .گنگ بٌ رٍبرٍ نگاى کرد

 کی رٍ؟ -

 !يهین دختِر رٍ -

 :پَفی کشید ٍ در حالی کٌ عقب گرد نی کرد گفت

 !سکتٌ کردم! دفعٌ آخرتٌ جیغ نی زنی يا! این نردى اٍند؛ دٍبارى تَ رفتی تَ تَيهاتت -

! حق يو دارند فقط نن رٍ اذیت کنند« نخصَصا با دختر گلشید»یاد حرف نرد افتادم 
 !نن از نسلی ام کٌ باعخ شد اٍن يا زجر بکشند

 !دٍبارى بٌ سگ يا نگاى نی کنو، کسی نیست؛ نٌ اٍن نرد ٍ نٌ دختر

ٌ ی نفرین شدى  آى سردی کشیدم، پشت سر ارغَان راى افتادم ٍ دٍبارى بٌ اٍن خَن
 .ارغَان بٌ پنجرى ی شکستٌ اشارى کرد. برگشتیو

 این رٍ کجای دلهَن بذاریو؟ -
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ٌ سازی چیزی -  .فردا بریو دنبال یٌ شیش

ارغَان در حالی کٌ پاياش رٍ دراز کردى بَد ٍ بٌ پشتی پایین طاقچٌ تکیٌ دادى بَد 
 :گفت

ٌ ی بی شعَر - ببینو دنیز نکنٌ تَ این نردى ! فکر کردى نا حرف ياش رٍ باٍر نی کنیو! نرتیک
 رٍ آٍردی تا نن رٍ بترسَنی؟

 :کالفٌ دست يام رٍ الی نَيام بردم ٍ چنگ زدم ٍ گفتو

 !چرا چرت نیگی؟ ارغَان، فکر کنو این نرد اصال ٍجَد خارجی ندارى -

 :از حرفو خندى اش گرفت ٍ با پَزخند گفت

 !چرا این قدر چرند نیگی؟ نٌ، ٍجَد درٍنی دارى -

 :رٍی زنین رٍبرٍش نشستو ٍ گفتو

 !یٌ جَرایی رفتارياش، کارياش، خالف رفتاريای یٌ آدنٌ! شَخی نهی کنو -

 ببین، نکنٌ این يو رٍح نیرزاس؟ -

 .ٍ شرٍع بٌ خندیدن کرد

 .بسٌ، ارغَان نن نی خَام برم تَ اتاق -

ٌ ی چی؟ -  ٍاس

 اٍن جا آینٌ يست؟ -

 نی خَای چی کار؟... آرى يست! آینٌ؟ -

ٌ ام رٍ ببینو -  .نی خَام قیاف
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 .نن نیرم یٌ چیزی بٌ جای پنجرى پیدا کنو! برٍ ببین -

خاطرات حهَم ٍ چشو يای کفی ٍ لباس اٍن دختر جلَی چشو يام رژى . ٍارد اتاق شدم
 .نی رفت

ٌ قدر ترسَ شدى بَدم نن. رٍی صندلی جلَی آینٌ نشستو ٍ بٌ خَدم نگاى کردم از ! چ
ٌ ریز اشک ریختو. تصَیر خَدم تَی آینٌ يو نی ترسو دٍبارى بٌ . سرم رٍ پایین گرفتو ٍ ی

یٌ دختر بچٌ رٍی تاپ داشت نی خندید؛ . آینٌ نگاى کردم؛ دیگٌ خَدم رٍ نهی دیدم
سرش رٍ کهی باال آٍرد؛ . نَياش رٍ تَی صَرتش ریختٌ ٍ بٌ زنین خیرى شدى بَد

چشو يای قرنز، صَرت خَنین ٍ جايای کبَدی کٌ باعخ نیشٌ از شدت تعجب 
با بازکردن دٍبارى ی چشو يام اٍن از تاپ پایین نیاد؛ نزدیک نیشٌ، . چشو يام رٍ ببندم

نزدیک تر نیشٌ؛ این قدر نزدیک کٌ از رٍی صندلی بلند نیشو ٍ بٌ سهت در خرٍجی 
دستش رٍ از آینٌ بیرٍن نیارى؛ با ظاير ٍحشتناکش از رٍی نیز قًَى ای پایین . نیرم
. در رٍ باز کردم ٍ خَاستو کٌ ٍارد خَنٌ بشو کٌ دختر دیگٌ کنار در ایستادى بَد. نیاد

 :داد نی زنو. خَاستو برگردم کٌ اٍن یکی رٍ پشت سرم نی بینو

 !نی خَاین؟... چی از جَنو -

ٌ يا بٌ سهت باغ خیز برنی دارم کٌ . يیچ حرفی نهی زنن، فقط نزدیک نیشن از طرف پل
 !حهیرا... ٍرٍد فرد جدیدی نانعو نیشٌ

دٍ دختر از کنارم رد شدند ٍ بٌ نادرشَن پیَستند؛ ير سٌ با اخو بٌ نن کٌ از ترس در 
 !دعادعا نی کردم ارغَان سر برسٌ ٍ نجاتو بدى. حال زير ترک شدن بَدم نگاى نی کردند

اٍن نردى يای نتحرک با لباس سفید ٍ نَيایی کٌ سال يا رنگ شَنٌ رٍ بٌ خَدشَن 
 .ندیدى بَدن، نزدیکو نی شدند

 .صدايا تَی سرم پیچید. این قدر عقب رفتو کٌ با دیَار برخَرد کردم. عقب گرد کردم
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 ...تَ خَابی، حاال ٍقتشٌ کٌ بیدار شی! الالیی دختر جَنو -

 :نیرى خهیازى ای کشید ٍ رٍ بٌ حهیرا گفت

 .نادر بذار یٌ خردى بیشتر بخَابو -

 .حهیرا رٍسری بلند ٍ سفیدرنگی بٌ سر داشت ٍ ٍسط نَياش فرق باز کردى بَد

آقا دستَر دادن شهايا برید . ساعت از شش صبح گذشتٌ، قرارى خانو ٍ آقا بیان این جا -
ٌ ی نادرجَن تا ٍقتی خانو رفع زحهت کنن  .خَن

 :نیرى در حالی کٌ رٍی تشک سفید با گل يای ریز صَرتی تکَن نی خَرد گفت

 .نا نی ریو، شها يو با نا بیاید -

ٌ ای کٌ از  حهیرا دانن بلنِد چین دارش رٍ رٍی زنین پًن کرد ٍ کنار نیرى نشست ٍ با شَن
 .رٍی نیز برداشتٌ بَد، شرٍع بٌ نَازش نَيای دخترش کرد

 .نٌ، اٍنا با نن کار دارن باید باشو -

نَشین کٌ رٍی صندلی نشستٌ بَد ٍ با اخو بٌ تصَیر خَدش تَی آینٌ نگاى نی کرد، 
 :دستی بٌ چشو يای خَاب آلَدى اش کشید ٍ گفت

 نیرى بیا بریو آنادى بشیو؛ نی خَای دٍبارى تنبیٌ بشی؟ -

 .نن دیگٌ نهی خَام! نٌ -

از رٍی لحاف بلند شد، دست نَشین رٍ کشید ٍ از رٍی صندلی چَبی بلندش کرد ٍ 
 :گفت

ٌ ی نانان خدیجٌ -  .نا تَ اٍن اتاق لباس يانَن رٍ عَض نی کنیو ٍ نی ریو خَن
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 .حهیرا لبخندی يرچند تلخ زد

 .باشٌ -

*** 

 دنیز، چرا این جا خَابیدی؟ -

بٌ خَدم کٌ اٍندم، در حالی کٌ بٌ نقاشی اٍن دختريا نگاى نی کردم کنار در اتاق تکیٌ 
 .دادى بَدم

 تَ کی يستی؟ -

 !دنیز حالت خَبٌ؟ ننو ارغَان -

 .تَ نَشینی! نٌ -

 :دستش رٍ رٍی پیشَنیو قرار داد

ٌ قدر تب داری! ٍای دختر -  !تَ چ

 :عصبی دستش رٍ پس زدم ٍ گفتو

 !بٌ نن دست نزن -

 .دستو رٍ گرفت تا بلندم کنٌ؛ نحل جن زدى يا يَلش دادم

 !گفتو بٌ نن دست نزن -

 .دنیز، بیا بریو تَی اتاق بخَاب! ننو ارغَان -

 .شایدم نیرى باشی یا شایدم حهیرا -

 .گنگ نگايو نی کنٌ
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انگار نانانت اٍندى تَ خَابش گفتٌ ! نانان بزرگت زنگ زد، گفت ير چٌ زٍدتر برگردید -
ٌ ی خَدت يو شک کنی  .تَ اٍن خَنٌ کاری بايات نی کنن کٌ بٌ سای

. قًقًٌ نی زدم. در حالی کٌ اشک خفیفی از چشو يام نی ریخت، شرٍع کردم بٌ خندیدن
ٌ قدر ناتَان شدى بَدم  ارغَات نات ٍ نبًَت بٌ این حالت عجیبو نگاى نی کرد ٍ نن چ

 .کٌ حتی نهی تَنستو جلَی خندى ام رٍ بگیرم

 !دارم باٍر نی کنو دیٍَنٌ شدی -

 :بٌ دیَار تکیٌ دادم ٍ گفتو

 زندگی کردن کنار یٌ دیٍَنٌ کار درستیٌ؟ -

 .نن برنی گردم تًران   -

 !نٌ، تَ نباید نن رٍ تنًا بذاری -

 .تَ رٍ يو با خَدم نی برم -

 !فکر خَبیٌ -

 .پس برنی گردیو -

 :صدایی تَی گَشو پیچید

 .تَ از این جا بیرٍن نهیری -

 :رٍ بٌ ارغَان گفتو. چندبار پلک زدم؛ صدا دٍبارى تکرار شد

 !بزن تَ گَشو -

 :با تعجب نگايو کرد ٍ گفت
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 چرا؟ -

 نی خَام ببینو خَابو یا بیدار؟ -

 .بیداری -

 !خَايش نی کنو! بزن -

سیلی نحکهی بٌ صَرتو زد؛ خَاستو بگو دستت بشکنٌ ارغَان کٌ با دیدن تصَیر سیاى 
 .ٍ سفیدی جلَی چشو يام شَکٌ شد

 .آقا، ببخشید-

 :ٍ نیرزا کٌ با غرٍر يهیشگیش جلَی دختر رعیت ایستادى بَد گفت

ٌ ی نادرت؟! ساکت شَ -  نگٌ نگفتو ببرشَن خَن

 .خَدشَن رفتن، نهی دٍنو خانو از کجا دیدشَن -

ٌ ی بعدی بٌ سیلی بسندى نهی کنو؛ ٍای بٌ حالت اگٌ لعیا اٍن يا رٍ بشناسٌ -  !دفع

 .حهیرا چادر سفیدش رٍ جلَی صَرتش گرفت ٍ از رٍی زنین بلند شد

چرا نهی خَاید اٍن يا رٍ بٌ عنَان دخترياتَن بپذیرین؟ چرا این قدر فًهیدن یا  -
ٌ خاطر بچٌ با نن ازدٍاج نکردید؟  نفًهیدن لعیاخانو براتَن نًهٌ؟ نگٌ ب

ٌ ی عذاب رٍ بچٌ نی ذاری؟ این يا نَرچٌ يو نیستن - دٍتا دختر ! تَ اسو این دٍتا فرشت
 !کٌ از يیچ کدٍم نسلی بٌ جا نهی نَنٌ

ٌ ی خانو يو دختر بَد، يهین يا رٍ نی گفتین؟ -  اگٌ بچ

 !برٍ دٍ تا چای بریز! انرٍز خیلی سَال کردی -
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ٌ يا باال رفت  .حهیرا نحل يهیشٌ چشهی گفت ٍ از پل

*** 

. رٍی تشک آبی نشستو. صدای خرٍسی کٌ برای اٍلین نی شنیدم. صبح شدى بَد
 :ارغَان کٌ جلَی آینٌ نشستٌ بَد ٍ نشغَل ندادکشیدن زیر چشو ياش بَد گفت

 .دنیز، ببین چی پیدا کردم -

ٌ ای رٍ بٌ سهتو پرت کرد  .دفترچ

 این چیٌ؟ -

 !ٍاسٌ نسل ناصرالدین شايٌ -

شرٍع شدى بَد ٍ کلهاتش کانال « بٌ نام خدا»صفحٌ اٍل با . خاک ياش رٍ کنار زدم
 .ناخَانا بَدند

 خب، االن از کجا بفًهیو این چیٌ؟ -

ٌ ی خاطرات یا دفترچٌ تلفن یا يرچیزی نی تَنٌ باشٌ -  !دفترچ

 !ارغَان -

 :رژ سرخی زد ٍ گفت

 يَم؟ -

 اگٌ بًت بگو شک دارم االن خَدت باشی، ناراحت نیشی؟ -

 !نحل دیشب -

 :با تعجب گفتو
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 دیشب؟ -

 !بٌ نن نی گفتی تَ نیرى ای، تَ نَشینی، تَ حهیرایی! آرى دیگٌ -

 اگٌ تَ دیشب پیش نن بَدی، پس چرا نن تَ خَنٌ بیدار شدم؟ -

 :از پشت نیز بلند شد ٍ گفت

 !تَ تَيو زدی يا، دیشب با يو رفتیو تَ اتاق -

 .خَد ارغَان بَد! نٌ. چشو يام رٍ رٍی يو گذاشتو ٍ دٍبارى باز کردم

 پس برنی گردیو تًران؟ -

 !نهی دٍنو -

 .نی خَاستو زٍدتر برگردم. يیچ چیز برام نًو نبَد

 .ارغَان باید برگردیو؛ ير چٌ زٍدتر -

ٌ اس. انا ارغَان عَض شدى بَد  .انگار نٌ انگار يهَن دختر ترسَی گذشت

دیشب کلی بًش فکر ! یادتٌ بٌ نن نی گفتی ترسَ؟ حاال ببین کی نحل نَش نی ترسٌ -
ٌ ی نعهَلی؛ پس چرا باید بٌ حرف . کردم دیدم نا اٍندیو ٍاسٌ تحصیل تَ یٌ خَن

ٌ خاطر یٌ خَاب  !نانان بزرگ تَ گَش بدیو؟ اٍن يو ب

ٌ خاطر نن  - ٌ خاطر نن نیَندی؟ حاال بیا ٍ ب یعنی نهی خَای برگردی؟ چرا؟ نگٌ تا االن ب
 .با يو برگردیو

 !یٌ عاقل يیچ ٍقت بٌ حرف یٌ دیٍَنٌ گَش نهیدى -
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ٍاقعا ! چرا نهی فًهی؟ تَ کٌ اٍن نرد رٍ دیدی! بٌ نن نیگی دیٍَنٌ؟ آخ ارغَان -
 نهی خَای قبَل کنی حرف يام رٍ؟ ينَز يو نن رٍ دیٍَنٌ خطاب نی کنی؟

 .دستی بٌ نَيای بلَطی رنگش کشید

یٌ يفتٌ، فقط یٌ يفتٌ ٍقت داری بًو جابت کنی اٍن يا این جان؛ نی تَنی از زیرزنین  -
برٍ ببین این خَنٌ زیرزنین دارى یا اٍن جایی کٌ تَ رفتی ٍيو ٍ خیالی . شرٍع کنی
 !بیشتر نبَدى

 .فکر خَبیٌ، تَيو با نن بیا  -

 .اٍن يا از تَ کهک خَاستن، پس خَدت برٍ! بًترى تنًا بری -

 ...ٍلی -

 :نرنَز لبخند زد ٍ گفت

 ٍلی ندارى؛ نکنٌ نی ترسی؟ -

خَاستو بگو نعلَنٌ کٌ نی ترسو، آرى نن ترسَ يستو؛ یٌ دختر ترسَ کٌ يیچ کس 
 :حرفش رٍ باٍر نهی کنٌ؛ انا پشیهَن شدم ٍ گفتو

 !نٌ... نعلَنٌ کٌ آ -

 :لبخند اطهینان بخشی زد ٍ گفت

 .خب، باید از سگ يا بپرسی -

 سگ يا؟ -

ٌ ی نحبت تکَن داد  .سرش رٍ بٌ نشَن
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 !آرى خب -

 !ارغَان تَ يو دیٍَنٌ شدی  يا -

 .نن خیلی عاقلو، يرجا سگ رفت تَ يو برٍ دنبالش -

 تَ این يا رٍ از کجا نی دٍنی؟ -

 !دنیز بیچارى ی نن! آخ -

ٌ ٍار بٌ صَرتو سیلی زدم نهی دٍنستو االن خَابو یا بیدار؛ این ارغَان يست یا . دیٍَن
 !کس دیگٌ

 تَ کی يستی؟ -

ٌ چی رٍ نی فًهی! سگ يا ننتظرتن... برٍ -  .اٍن جا يه

 .بٌ سهت در ٍرٍدی دٍیدم. بٌ تپش قلب افتادم

ٌ ينجار ٍ بلندی ارغَان رٍ صدا کردم  :با صدای ناب

 کجایی؟... ارغَان -

دنبالش راى افتادم؛ این قدر سریع نی رفت کٌ . سگ نشکی رنگ جلَی نن بٌ حرکت افتاد
رٍی زنین نشستو ٍ بٌ فضای عجیب پشت . بٌ نفس نفس افتادم. نی ترسیدم جا بهَنو

نٌ خبری از درخت يست، نٌ .   انگار این قسهت از باغ بٌ کلی نخفی بَدى. باغ نگاى کردم
این . بٌ اطراف نگاى کردم؛ انا يیچ اجری ازش نبَد. یاد سگ افتادم. جایی برای سکَنت

 .زبَن بستٌ يو نحل تهَم جَنَريای این خَنٌ غیب نی شد

ٌ آستٌ راى رفتو  .صدايای آشنایی بٌ گَشو رسید. بلند شدم ٍ آست

 !تَ رٍ خدا... نٌ... نٌ -
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 !ساکت شَ -

 !خَايش نی کنو -

 !این دٍتا يهین جا نی نَنن تا بپَسن -

 !خَايش نی کنو نٌ -

 .ٍ جیغ بلندی کٌ گَشو رٍ تا نرز کرشدن برد

احساس کردم زیر پام خالیٌ؛ یٌ قدم عقب برداشتو ٍ بٌ زیر پام نگاى . بٌ سهت صدا رفتو
چندبار با پا رٍش . نیو خیز شدم ٍ احساس کردم اٍن قسهت از زنین جداست. کردم

ٌ يای کايگلی بٌ سهت . کَبیدم بعد از این کٌ نطهئن شدم درپَش رٍ برداشتو، پل
ٌ يا پایین رفتو. پایین بَد یٌ در . با اضطرابی کٌ ير لحظٌ شدیدتر نی شد از اٍن پل

 .آينی دقیقا نحل يهَن جایی کٌ در رٍم بستٌ شدى بَد، قرار داشت

ٌ ای ير چند بی جَن بٌ در زدم کٌ باز شد چشو يام رٍ بستو؛ بعد از یٌ نفس عهیق . ضرب
 .ٍارد زیرزنین شدم

نانان زٍد ! نتاسفو باید در رٍ رٍتَن ببندم. دختريای نن انشب يهین جا بهَنید -
 !برنی گردى، خیلی زٍد

 :ٍ صدای دختريا  کٌ با اصرار از نادرشَن نی خَاستند

 !نانان در رٍ نبند نا نی ترسیو -

 :حهیرا کالفٌ چادرش رٍ نحکو کرد ٍ گفت

ٌ ياست، شهايا بزرگ شدید -  .ترس برای بچ

 .یکی از دختريا بٌ نن اشارى کرد
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 !نانان اٍن دختر نی خَاد در رٍ رٍی نا ببندى -

ٌ شَن بٌ سهت نن برنی گردند؛ لرز خفیفی پیدا نی کنو نی خَام برگردم کٌ در بستٌ . يه
 .ير چی بٌ در ضربٌ نیزنو باز نهیشٌ. نیرى ٍ نَشین آرٍم بٌ سهتو نیان. نیشٌ

! نن نهی خَاستو در رٍ ببندم؛ بٌ خدا بٌ جَن خَدم، بٌ قرآن نن در رٍ نبستو... نن -
 .حهیرا بًشَن بگَ تقصیر نن نبَدى! تَ رٍ خدا... خَدش بستٌ شد

 .بٌ پشت سرشَن نگاى نی کنو، خبری از حهیرا نبَد

 نی خَای بًهَن کهک کنی؟ -

 :کالفٌ ٍ نفس زنان گفتو

 !نن کهکتَن نی کنو... آرى... آرى -

 .پَزخندی زد ٍ رٍبرٍم ایستاد

 !بهیر... بهیر... بهیر! شهايا باید بهیرید. تَ يو نحل نادرت درٍغ نیگی -

 !نن نی خَام کهکتَن کنو، راست نیگو -

 :گفت. دستش رٍ رٍی دستو گذاشتو، نَيای دستو سیخ شد

 تَ کهکهَن نی کنی؟ -

 !راست نیگو... آرى -

نزدیک یٌ چاى دستو رٍ ريا کرد؛ چاى . با اکراى يهرايش رفتو. نیرى دستو رٍ گرفت
 .عهیقی کٌ اگٌ سنگ داخلش پرت نی کردی صداش بعد از نیو ساعت نی اٍند

 .باید بری این جا، نا این جاییو -
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 :دندٍن يام بٌ يو نی خَرد، با نن نن گفتو

 .نن برم این جا کٌ نی نیرم -

 !تَ قَل دادی، باید کهکهَن کنی -

 ... آخٌ نن... آخٌ -

 نی ترسی؟ -

 .نن برم این جا، ارغَان تنًا نی نَنٌ -

 !تَ زندى نی نَنی -

 .خَاستو اعتراض کنو کٌ بٌ داخل چاى يَلو داد

 :داد نی زنو

 !نٌ -

سعی نی کنو . برای زندى نَندن تقال نی کنو؛ دست ٍ پا نی زنو. داخل آب نی افتو
 .چشو يام بستٌ نشٌ؛ انا فایدى ای ندارى

 .بیدار شَ، نانان این جاست! دنیز، دختر خَشگل نانان -

ٌ ٍرم دستو رٍ بٌ کنارى يای چاى . آيستٌ چشو يام رٍ باز نی کنو، ينَز تَ آب غَط
پام دٍبارى بٌ . تا جایی کٌ بتَنو خَدم رٍ باال نی کشو تا از سطح آب باالتر بیام. نی گیرم

 .سهت آب کشیدى نیشٌ

چشو يام رٍ رٍی يو نی ذارم تا شاید از ! نن نهی خَام این جا بهیرم! خدایا کهکو کن
نفسو بٌ شهارى . دٍبارى باز نی کنو؛ انا ينَز يو تَی چايو. این کابَس لعنتی بیدار بشو

 .نیفتٌ، خَدم رٍ بٌ دست آب نی سپارم؛ بٌ یک بارى آب چاى خالی نیشٌ
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نی خَام بلند بشو کٌ نَشی از لباسو باال . نفس عهیقی نیکشو. رٍی زنین نی افتو
دیَارى يای چاى این قدر طَیل . نیرى؛ جیغ خفیفی نی کشو ٍ از رٍی زنین بلند نیشو

ٌ جا تاریک بَد ٍ تَی این جًنو، نن  بَدند کٌ انیدی برای باالرفتن ازش نداشتو؛ يه
 .گرفتار شدى بَدم

 نانانی کجایی؟ چرا بٌ دخترت کهک نهی کنی؟ چرا نن رٍ تنًا گذاشتی؟ چرا؟ چرا؟

 :داد زدم

 .کسی اٍن باال يست؟ نن این جا گیر افتادم! کهک -

 .نٌ، کسی این جا نیست -

ٌ ای پشت سرم افتادى بَد ٌ ای با نَيای نشکی کٌ شلختٌ دٍر ٍ ۱۳-۱۲دختر . سای  سال
ٍرش ریختٌ شدى بَد ٍ چشو يای بی رٍحی کٌ تَی تاریکی رنگش نشخص نبَد، با 

 .لباس نشکی پارى، کنار دیَار کز کردى بَد

 .با اضطراب ٍصف نشدنی بًش خیرى شدم

 تَ کی يستی؟... تَ -

 :لب يای خشکش رٍ تکَن داد

 نن دنیزم، تَ کی يستی؟ -

 .دقیق بٌ چًر ى اش نگاى کردم؛ انگار نَجٍَنی يای خَدم جلَم نشستٌ باشٌ

 ...تَ... تَ -

 .کهی نَياش رٍ از رٍی صَرتش کنار زد

 نن چی؟... نن -
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 تَ کی يستی؟. نن دنیزم -

 .از رٍی زنین بلند شد

 .دنیز، خَد تَ. نن خَد تَ يستو -

ٌ يای ظریفش قرار دادم. بٌ سهتش يجَم بردم  .دست يام رٍ بین شَن

 !رٍحی... تَ... تَ نن نیستی، تَ! نٌ -

 .دستو رٍ کنار زد

 !برٍ کنار... نی خَام برم پیش نانانو -

 .کنارم زد، دستش رٍ رٍی دیَارى يای چاى قرار داد ٍ باال ٍ باالتر رفت

 صبر کن؛ بگَ اٍن دختريا کجان؟! صبر کن -

 .صدای خندى يای بلندش تَی چاى پیچید

 !پشت سرت! اٍنا يا -

 .بٌ باال نگاى کردم، داشت نی رفت کٌ یًَ ناپدید شد

ٌ يایی کٌ از چند تا اسکلت کنار دیَارى . بٌ پشت سرم نگاى کردم، فقط سایٌ بَد سای
ٌ يا بٌ شکل نَشین ٍ نیرى از دیَارى . ایجاد شدى بَد ٌ يایی نحل يهَن دختريا؛ سای سای

نی خَاستو فرار کنو کٌ بٌ دیَار خَردم؛ چشو يام رٍ . سیاى ٍ کحیف بیرٍن نی اٍندند
 :نی بندم، داد زدم

 .کهکو کنید؛ این يا نی خَان نن رٍ بکشن! نن این جا نَندم! کهک -

ٌ م خَرد  .از ترس اینکٌ نکنٌ دختريا باشند، چشو يام رٍ باز نهی کنو. دستی بٌ شَن
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ٌ قدر گشتو تا باالخرى این جا رٍ پیدا کردم؟ -  دنیز چرا داد نی زنی؟ نهی دٍنی چ

ارغَان با . چشو يام رٍ باز کردم. صدای ارغَان بَد، از خَشحالی لبخند بٌ لبو برگشت
ناخَداگاى بغلش . تیشرت نشکی ٍ دانن قًَى ای کنارم، جلَی در زیرزنین ایستادى بَد

 :کردم، با عجز ٍ ناتَانی ٍ چشو يای خیس از اشک بًش گفتو

! نن این خَنٌ رٍ دٍست ندارم، نن از این جا بدم نیاد! ارغَان، بیا از این جا بریو -
! این يا نن رٍ اذیت نی کنن... این يا از نن کهک نی خَان؛ انا نن نهی دٍنو چٌ کهکی

 !تَ بٌ نن کهک کن

 .نن رٍ از خَدش دٍر کرد ٍ با انگشت يای کشیدى اش صَرتو رٍ نَازش کرد

تَ کٌ دختر نحکهی بَدی، تَ بزرگ . ا، ا؟ تَ داری گریٌ نی کنی؟ دختر کٌ گریٌ نهی کنٌ -
بیا برگردیو تَ اتاق درنَرد رفتن ! ٍاسٌ این چیزيایی کٌ تَ خیالتٌ گریٌ نکن. شدی دنیز

 .یا نرفتنهَن حرف نی زنیو

 .دستش رٍ پس زدم

ٌ شَن . ببین ارغَان این جا یٌ چاى باید باشٌ، تَی این چاى اٍن يا افتادن - شاید تشن
 .بَدى ٍ خَدشَن ٍ انداختن این جا

ٌ ی قدیهی ای! آخٌ دختر چاى کجا بَد؟! چاى؟ -  !تَی زیرزنین یٌ يهچین خَن

 .از این کٌ اٍن ينَز يو حرف يای نن رٍ باٍر نهی کرد پَزخندی زدم

 .تَی خَنٌ بًو گفتی بًت جابت کنو کٌ حرف يام راستٌ -

 .یکی از ابرٍياش رٍ باال انداخت

 !باز کٌ تَيو حرف زدن با نن رٍ زدی! نن؟ -
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 .بیشتر بٌ چشو يای سبزش خیرى نیشو

 ارغَان خَدتی؟ -

 .نات نگايو کرد

 پس قرار بَد کی باشو؟ -

 ...نهی دٍنو... نهی دٍنو... نهی دٍنو-

نی خَاست دستو رٍ بٌ سهت اٍن طرف باغ بکشٌ کٌ پسش زدم ٍ بٌ سهت زیرزنین 
 .رفتو

 !بیا تَ -

ٌ جا تاریک بَد؛ نحل اٍن نَقع کٌ . سرش رٍ پایین انداخت ٍ پشت سرم راى افتاد يه
 .دنبال چاى نی گشتو

 .بیا برگردیو -

 .دستو رٍ جلَی صَرتش نی گیرم

 .يیچی نگَ! يیس -

 :ير دٍ ساکت بَدیو کٌ ارغَان بٌ دیَار نگاى کرد ٍ گفت

 .اٍن جا رٍ ببین دنیز، رٍی دیَار یٌ چیزی نَشتٌ شدى -

 .بٌ سهتی کٌ اشارى کردى بَد نگاى کردم

 .برٍ در رٍ باز کن تا نَر بیاد تَ -

 :گفت. نَر رٍی دیَار افتاد
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ٌ اس! جای ناخن رٍی دیَارى - دنیز نن نهی فًهو کٌ . کنارش يو چند تا نقاشی دیگ
 ننظَرش چیٌ؟

 .بٌ دیَار نزدیک تر شدیو، نقاشی یٌ دایرى ٍ یٌ دختر کٌ جلَی آینٌ دارى نی خندى

 .نن يو نهی فًهو -

نَشین بَد؛ با لباسی کٌ سر تا پاش سفید بَد . با شنیدن صدای خندى دٍتانَن برگشتیو
 .ٍ چشو يای قرنزی کٌ نهی خَاست يیچ ٍقت تغییر رنگ بدى

لب يام نی لرزید، . خَاستو بٌ ارغَان بگو فرار کنیو کٌ دیدم بٌ جای اٍن نیرى ایستادى
دست يام از شدت ترس بٌ يو گرى خَردى بَد؛ جیغ بلندی کشیدم ٍ خَاستو فرار کنو کٌ 

نَياش رٍ تکَن داد کٌ تهام فضا . با عجز بٌ چشو ياش نگاى کردم. دستو کشیدى شد
 .تاریک شد

لعیای چًل . حهیرا کنار نیرزا ایستادى بَد ٍ رٍبرٍی اٍن يا لعیا، خانو عهارت قرار داشت
 :ٍ شش سالٌ جلَی حهیرای بیست ٍ چند سالٌ ایستادى بَد، با تحکو بًش گفت

 خب، حتها آقا بًت گفتٌ باید نتارکٌ کنید، نٌ؟ -

 :حهیرا چادرش رٍ بیشتر جلَی صَرتش کشید

 ...بلٌ خانو، آقا گفتن؛ انا نن ٍ آقا -

 .لعیا چپ چپ بًش نگاى کرد

 تَ ٍ آقا چی؟ چرا ساکت شدی؟ -

 .نیرزا عصاش رٍ نحکو بٌ کهر حهیرا زد 

 !زن ساکت شَ -
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لعیا چشو يای بی رٍح ٍ خهاری داشت؛ پَست سبزى، لب يای قلَى ای ٍ ابرٍيای کهانی، 
نَيای فر کٌ دٍ طرفش بافتٌ شدى بَد؛ این يهٌ شبايت بین نن ٍ نادربزرگ نادرم 

حهیرا از زیبایی چیزی کو نداشت؛ انا نیرزا باز يو لعیای اشراف زادى رٍ بٌ . عجیب بَد
 .حهیرای بی اصالت ترجیح نی داد

 .دانن لباس اشرافیش رٍ باال گرفت تا بٌ زنین کشیدى نشٌ. لعیا بٌ طرف نیرزا رفت

 :رٍ بٌ نیرزا گفت

ٌ خاطر زٍجیت شها ٍ . زٍدتر نتارکٌ رٍ رسهی کنید - دیگٌ نهی تَنو این بی آبرٍیی رٍ کٌ ب
 .این دختر بٌ نن تحهیل شد تحهل کنو

 .نیرزا دستی بٌ ریش يای بلند ٍ سفیدش کشید

ٌ چیز نحل  - خانو شها برید داخل، حهیرا کاری بٌ کار شها نخَايد داشت؛ بٌ زٍدی يه
 .سابق نیشٌ

باغ بزرگ . لعیا با قانت بلندش، استَار ٍ نغرٍر بٌ سهت بزرگ ترین اتاق عهارت نی رفت
خدنتکاريا در حال رفت ٍ آند بَدند، . عهارت پر از گل يای نتفاٍت ٍ زیبا بَد

 .درخت يای باطراٍتی دٍر تا دٍر عهارت بزرگ نیرزا رٍ گرفتٌ بَدند

چشو يای درشت حهیرا پر از اشک شدى بَد، دست يای کشیدى اش رٍ بٌ صَرتش 
 :با حالتی کٌ از رٍی نفرت بَد رٍ بٌ نیرزا گفت. کشید تا اشک يا رٍ کنار بزنٌ

ٌ يا يو نهی بخشنتَن! نن نهی بخشهتَن - ٌ ياتَن رٍ! بچ ! نٌ شها رٍ نٌ خانو رٍ ٍ نٌ بچ
ٌ تَن از دنیا خیر نبینٌ ٌ  ياش زجر بکشن! دعا نی کنو بچ  !دعا نی کنو بچ

ٌ يای نن ٌ شَن بدبخت ! از خدا نی خَام یٌ لحظٌ يو آرانش نداشتٌ باشن! نحل بچ يه
 ...جٍَنیو بٌ يدر رفت، آى! بٌ خدا آى نن نی گیرى. بشن
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 .صدای سیلی نیرزا بٌ صَرت گرد حهیرا باعخ شد گَش يام رٍ بگیرم

ٌ قدر تَی زندگی نا . از زیرزنین بیرٍن اٍندم بٌ این فکر نی کردم کٌ نفرین يای حهیرا چ
 .اجر داشتٌ

ٌ . نانان بزرگو کٌ بعد از تَلد دٍ سالگی نادرم بیَى شد خاطر حرف يای فانیل نادرم کٌ ب
شَيرش پا بٌ این خَنٌ گذاشت ٍ بعد دیٍَنٌ شد ٍ حاال نَبت ننٌ، تک دختر گلشید، 

 .تنًا نَادى ی نیرزا

ٌ خاطر دٍست نن بَدن دارى آزار نی بینٌ ارغَانی کٌ دى بار . فقط این ٍسط ارغَان ب
ٌ ياش انیدٍار بَدم این دفعٌ ارغَان تَ ! نی بینهش ٍ نهی  دٍنو کی خَدشٌ ٍ کی سای

ٌ خاطر گنـاى نکردى نجازات نی شدیو  .خَنٌ باشٌ، نا داشتیو ب

ٌ يا باال رفتو در اتاق دٍم رٍ بٌ آرٍنی باز کردم؛ آینٌ شکستٌ بَد ٍ خردى ياش تَی . از پل
رٍی فرش دستبافت . دنپاییو رٍ درآٍردم ٍ ٍارد اتاق شدم. تهام اتاق پخش شدى بَدند

ٌ ی شکستٌ آینٌ بٌ . قرنز ٍ نشکیی کٌ گل يای زرد رٍش کار شدى بَد نشستو تَی تک
خَدم نگاى نی کردم؛ دختری کٌ نَياش باز بَد ٍ از شدت بلندی رٍی زنین کشیدى شدى 

. این قدر شلختٌ دٍرش افتادى بَد کٌ ير کی نی دید فکر نی کرد از زندان آزاد شدى. بَد
لب يای قلَى ایش بی رنگ ٍ . چشو يای بی فرٍغی کٌ رنگ عسلیش رٍ تیرى کردى بَد

يهَن ! خشک شدى بَد؛ نژى يا ٍ ابرٍياش بٌ يو ریختٌ بَدند؛ نن يهَن دختر قدیهو؟
دختری کٌ تنًا درگیریش، نستقل زندگی کردن بَد؟ يهین طَر کٌ داشتو بٌ چًرى ام نگاى 

ٌ ای پشت سرم تَی آینٌ افتاد بٌ سرعت سرم رٍ باال گرفتو ٍ بٌ دختر بَر . نی کردم، سای
 .رٍبرٍم نگاى کردم

 ارغَان، تَیی؟ -

 .لبخند ناتی زد
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 قرار بَد کی باشو؟ -

 .نن نن کردم

 ارغَان اسو نانانت چیٌ؟ -

 .با تعجب بًو خیرى شدى بَد

 !زيرا -

 بابات؟ داداشت؟ -

 !نًدی، انیرحسین -

 .نفس عهیقی کشیدم ٍ از رٍی زنین بلند شدم ٍ نحکو بغلش کردم

 !ارغَان بًترى تَ برگردی -

ٌ خاطرش این جا  - اٍندى بَدم بًت بگو اصال دانشگايی تَی این ننطقٌ نیست کٌ نا ب
 .بهَنیو

 .حرفش تَی ذينو تکرار نی شد. از بغلش جدا شدم

 !یعنی چی دانشگايی این جا ٍجَد ندارى؟ -

زنگ بزن بًش بگَ نا نسخرى اش ! یعنی بابات نا رٍ فرستادى دنبال نخَدسیاى -
 !نیستیو يا

 .تَی اتاق پر از شیشٌ رژى نی رفتو، بٌ دیَار تکیٌ دادم. سرم درد گرفت

 کی بًت گفت؟ -

 .پَزخندی زد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

71 fateme078   | ارٍاح يهخانٌرنان 

رفتٌ بَدم دنبال آدرس؛ بٌ یارٍ نیگو دانشگاى ایزدی کجاست، . نن االن از بیرٍن نیام -
بًش گفتو چرا نی خندی؛ نیگٌ، اصال دانشگاى ٍ دبیرستان ٍ راينهایی . بًو نی خندى

 .تازى دبستاِن دٍ سالٌ بستٌ شدى! فقط یٌ دبستانٌ! تَی این رٍستا نیست

 چرا؟ -

ٌ ياش دیٍَنٌ نیشٌ بٌ يهٌ نیگٌ این جا رٍح دارى -  !انگار یکی از بچ

 اسو دبستان چیٌ؟ -

ٌ ای رٍ از سرش کند  .با یٌ حرکت رٍسری سَرن

ٌ ی نیرى - ٌ اس! دبستان دختران  .بیرٍن رٍستاست، نزدیک ترین ندرسٌ بٌ این ننطق

 ارغَان، گَشی نن رٍ نیاری؟ -

 .سرش رٍ تکَن نیدى

 .بیا بریو تَ اٍن اتاق، این جا کال از آنتن خبری نیست -

 .بریو -

 .در ِبین دٍ تا اتاق رٍ باز کرد، کنار پشتی نشستو

 .حاال گَشی رٍ بدى -

 .گَشیو رٍ از جیبش درنیارى

 .بیا، رٍی زنین افتادى بَد؛ از صبح تا حاال يو دى بار زنگ زدى -

 .بٌ ساعت رٍی گَشی نگاى نی کنو

 .ساعت دٍازدى ظًرى، از يشت تَی زیر زنین بَدم -
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 اٍن جا چی کار نی کردی؟ -

 :در حالی کٌ شهارى ی نادربزرگو رٍ ٍارد نی کردم گفتو

 .يیچ کار -

 :صدای نادربزرگ پشت گَشی پیچید

 چرا جَاب تلفن رٍ نهی دادی؟ -

 .یٌ سَال دارم... شرنندى نانان جَن -

 !خیر باشٌ نادر -

 .نفسو رٍ فَت نی کنو

 حهیرا فانیلی، دٍستی، اصال کسی رٍ داشت؟ -

 :بعد از سکَتی طَالنی گفت

 حهیرا کیٌ؟ -

 .کسی کٌ آسایش خانَادى اش با تَلد شها بٌ يو خَرد -

 زن آقام رٍ نیگی؟ -

 .بلٌ -

 .آرى نادر، یٌ خَاير داشت -

 خَايرش کجاست؟ -

 . سالشٌ-۶--۵ االن اگٌ زندى باشٌ . ٍقتی زن آقام شد، خَايرش دٍسالش بَد -
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ٌ شَن نداری؟ -  نادرجَن آدرسی، چیزی از خَن

 .گیرم آدرسی يو باشٌ، االن کٌ اٍن جا نیستن. اٍن نَقع نن ينَز بٌ دنیا نیَندى بَدم -

 .پَفی کردم

 کسی يست کٌ بدٍنٌ خَايرش کجاست؟ -

 .کهی سکَت کرد

ٌ ی نن، شاید بدٍنٌ! نادر فًهیدم! آخ -  .کبری خانو، دای

 .يهَن یٌ کو انید بٌ دیدن خَاير حهیرا رٍ يو از دست دادم

 .نادرجَن اٍن کٌ االن باید يفت تا کفن پَسَندى باشٌ -

 . سالش۶۶ٌاالن از نن ٍ تَ سالو ترى،  -

 االن کجاست؟ -

 .نزدیک يهَن رٍستا کٌ تَ يستی -

 :نفس راحتی کشیدم، رٍ بٌ ارغَان گفتو

 .یٌ قلو ٍ کاغذ بیار -

 .سرش رٍ تکَن داد ٍ بلند شد

آدرسش رٍ يو گرفتو؛ . اٍن ٍقت کٌ اٍندى بَدیو گلشید رٍ از این جا ببریو دیدنش -
 .نیگو بابات برات بفرستٌ

 .بٌ بابا نگید، االن بگید نی نَیسو... نٌ... نٌ -

 .صبر کن نادر، باید برم ببینو کجا نَشتهش -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

74 fateme078   | ارٍاح يهخانٌرنان 

 :دانن نشکیش رٍ کهی تکَند ٍ غرغرکنان گفت. ارغَان دٍبارى رٍبرٍم نشست

 !ببین چی کار کردی دنیز -

 :با تعجب نگاش کردم

 چی کار کردم؟ -

بٌ نن گفتی کاغذ بیار، بعد اٍندی اٍن جا نیگی نیار، نن يو اٍن نَقع تَ این  -
ٌ ی لباس يام خاکی شد  .کهددیَاری رفتٌ بَدم تا از چهدٍنو کاغذ بیارم يه

 یعنی االن کاغذ نیاٍردی؟ -

 .اخو کرد

. خَدت گفتی نیار، بعد االن نیگی چرا نیاٍردی؟ تازى در کهد رٍ رٍی نن بستی -
دخترى ی ابلٌ، نهیگی اٍن جا خفٌ نیشو؟ حاال شانس آٍردم درش زیاد نحکو نبَد، سریع 

 بعد يو نحل خر سرت رٍ پایین انداختی ٍ داری با تلفن حرف نی زنی؟. باز شد

 :با تعجب نگايش کردم ٍ گفتو

اصال نن برای چی باید در ! ارغَان نن از اٍن نَقع کٌ تَ رفتی این جا نشستو -
 کهددیَاری رٍ رٍی تَ ببندم؟

 :يهَن طَر کٌ اخو کردى بَد گفت. کهی فکر کرد

 .شاید نی خَاستی تالفی کنی یا کاری کنی نن باٍر کنو کٌ اٍن يا يستن -

 .صدای نادربزرگ باعخ شد گفت ٍگَی نن با ارغَان ناقص بهَنٌ

 ...خب نادر بنَیس -
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بعد از نَشتن . سریع گَشی ارغَان رٍ کٌ کنارم بَد برداشتو ٍ تَ قسهت نَتش رفتو
 .آدرس، نکالهٌ رٍ قطع کردم؛ ارغَان ينَز يو گنگ بٌ نن نگاى نی کرد

 اگٌ تَ نبَدی، پس کی بَد؟ -

حاال باٍر کردی راست نیگو؟ نن باريا ٍ باريا تَ رٍ دیدم در حالی کٌ ! آرٍم باش دختر -
 !خَدت نبَدی

 .بیا از این جا نریو، بیا کهکشَن کنیو -

 دیٍَنٌ شدی؟ چٌ کهکی بٌ این يا بکنیو؟ -

 .بیا بریو از زیرزنین بیاریهشَن -

 :بعد از ندتی دیدزدنش گفتو. با تعجب فقط بًش نگاى کردم

 کجا بذاریهشَن؟ -

 .چشو ياش رٍ درشت کرد

 !يهَن جا کٌ اٍل بَدن -

 .از دیدن چشو يای سبزش کٌ حاال قرنز شدى بَد بٌ پشتی تکیٌ زدم

 غَان تَ نیستی؟ نٌ؟... ار -

 .شرٍع بٌ بلندبلند خندیدن کرد

 !دٍبارى اشتباى گرفتی -

 .چشو يام رٍ نحکو بستو، با صدای بلند جیغ کشیدم

 .ساکت شدم؛ انا تکَنی بٌ چشو يام ندادم. صدای دٍیدن کسی بٌ سهتو رٍ شنیدم
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 دنیز، چرا این جَری نی کنی؟ -

 .نو نو بازشَن کردم

 تَ کی يستی؟ -

ٌ ی ارغَان جلَم بَد  .سای

 !رفتو خَدکار آٍردم برات! ننو دیٍَنٌ -

 :داد زدم

 .تَ ارغَان نیستی! درٍغگَ -

 .دست ياش رٍ بٌ صَرتو کشید

دختر زيرا ٍ نًدی، خَاير انیرحسین، دٍست زاغَل تَ، بٌ قَل ! ننو، ارغَان -
 !نانان بزرگ نریهت

 .نفس راحتی کشیدم

 پس اٍن کی بَد؟ -

 کی؟ -

 :نفس راحتی کشیدم

 .بی خیال، نًو نیست -

 .اخو ياش رٍ در يو کشید ٍ گَشیش رٍ کٌ ينَز تَی دست نن بَد بیرٍن کشید

 گَشیو دست تَ چی کار نی کرد؟-

 .آدرس رٍ تَش نَشتو-
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 .پَزخند زد ٍ کهی جاش رٍ تغییر داد

ٌ م نی کنی -  .دنیز داری دیٍَن

 :با تعجب نگايش کردم ٍ بٌ حالت عصبانی گفتو

تَیی کٌ نهی خَای ! دیٍَنٌ نن نیستو تَیی، تَ کٌ حرف يای نن رٍ باٍر نهی کنی -
ارغَان، نن این جا، يزاربار نردم ٍ زندى ! بفًهی تَ این خَنٌ نَندن نحل گَايی نرگٌ

 !بفًو لعنتی. شدم

 .دستی رٍی نَياش کشید ٍ اخو ياش رٍ باز کرد. آرٍم شد

 .دنیز، بیا از این جا بریو؛ دٍبارى برنی گردیو تًران! خب -

 .پَزخند زدم

 .نن باید بهَنو تا فردا برم ٍ این خانهٌ رٍ ببینو! دیگٌ دیرى -

 بعدش چی؟ -

 .سرم رٍ تکَن دادم

ٌ يا کهک کنو - نن . نهی دٍنو، شاید این تقدیر ننٌ کٌ باید بیام این جا ٍ بٌ این بچ
نی خَام نجاتشَن بدم؛ انا اٍن يا نن رٍ اذیت نی کنن، شبیٌ تَ نیشن ٍ حتی شبیٌ 

 .نن نی نَنو! حاال کٌ نٌ دانشگايی يست نٌ جای اننی، برگرد! تَ بًترى بری. خَدم

 .لب يای سرخش رٍ کهی بٌ يو نالید

 .نی نَنو، تنًات نهی ذارم -
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ٌ جَنی نی زنو ٍ از کنار پشتی بلند نیشو دستش رٍ نی گیرم ٍ بلندش . لبخند نیه
قدش کهی از نن بلندترى، برای يهین بٌ ناچار رٍی . نی کنو؛ رٍبرٍی يو قرار نی گیریو

ٌ ی پام نی ایستو تا چشو تَ چشو يو باشیو  .پاشن

تَ بًترین دٍست ننی، تَ تنًا کسی بَدی کٌ يهیشٌ کنارم نَند؛ انا حاال قضیٌ فرق  -
 !اگٌ تَ باشی نن نطهئن نیستو بتَنی تَی این خَنٌ ٍ کنار نن زندى بهَنی. نی کنٌ

 :بدٍن اینکٌ چیزی بگٌ ادانٌ دادم. ارغَات نات ٍ نتحیر بٌ نن نگاى نی کرد

ٌ خاطر اجدادم - اجدادی کٌ خَب یا بد زندگیو رٍ خراب کردن؛ پس . نن انتخاب شدم، ب
 .نی نَنو ٍ ازشَن دفاع نی کنو، از يهَن اجداد بد

 !تَ نهی تَنی تنًایی این جا زندگی کنی... انا دنیز، تَ -

 نن تَی این خَنٌ نی نَنو؛ فقط رفتی تًران، بٌ کسی نگَ این جا چٌ خبر بَدى، خب؟ -

اشک بٌ چشو يام يجَم نیارى ٍ نن . سرش رٍ تکَن نیدى ٍ با یٌ حرکت بغلو نی کنٌ
ٌ ی شطرنج قرارى بدٍن ٍزیر، با نًرى يایی کٌ . نانع ریختنش نهیشو تَی این صفح
 !خَايش نی کنو! برٍ... برٍ ارغَان! انسان نیستند بجنگو

 .نن نیرم؛ ٍلی بًت قَل نهیدم سالو برسو -

صدایی تَی گَشو « !نی شیو سٌ نفر... نیاد پیش نا... اٍن نی نیرى... سالو نهی رسٌ »
 .تکرار نی شد

جیغ بلندی کشیدم، گَش يام رٍ گرفتو ٍ با تهَم ٍجَد فریاد زدم؛ رٍی زنین نشستو ٍ 
 .بٌ زنین خیرى شدم

 .ارغَان برٍ زٍد -
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 جَاب بابات ٍ خانو جَنت رٍ چی بدم؟. ٍسایلو رٍ جهع کنو بعد نیرم! خب باشٌ -

 :دستو رٍ از رٍی گَشو برداشتو

 .يیچی، خَدم جَابشَن رٍ نیدم -

 .نن نیرم ٍسایلو رٍ جهع کنو -

 .برٍ -

ٌ گچی ٍ یک النپ بزرگ کٌ دٍرش پر از  رٍی زنین دراز کشیدم ٍ بٌ سقف نیه
 .حشرى يای ریز بَد، چشو دٍختو

 .از رٍی زنین بلند شدم ٍ بٌ سرعت بٌ سهت اتاق رفتو. صدای نًیبی از اتاق دٍم اٍند

ٌ ٍار اسو ارغَان رٍ صدا نی  کردم   :زنزن

 ارغَان؟ ارغَان کجایی؟ -

ٌ ی خردشدى ينَز يو بٌ يهَن حالت بَد ٍ چهدٍن ارغَان باز رٍی زنین افتادى ٍ  آین
سراسیهٌ تَی اتاق گشت نی زدم؛ يیچ . ٍسایلش ير کدٍم یٌ طرف پخش شدى بَد

با دیدن خَن يایی کٌ قطرى قطرى رٍی . از در اتاق بٌ سهت باغ رفتو. ردی از ارغَان نبَد
ٌ يا ریختٌ بَدند، استرس تهَم ٍجَدم رٍ گرفت گَشی . رد خَن يا رٍ دنبال کردم. پل

جلَتر رفتو؛ صدای سگ يا گَشو رٍ اذیت . خردشدى ی ارغَان کنار باغچٌ افتادى بَد
چَب بلند ٍ نحکهی طرف درختچٌ افتادى بَد؛ برش داشتو ٍ با شدت بٌ سر . نی  کرد

سنگ رٍ از رٍی . صداش خفٌ شد؛ انا اٍن یکی باز يو پارس نی  کرد. یکی از سگ يا زدم
 .زنین برداشتو ٍ چندبار بٌ سرش کَبیدم؛ چشو ياش بستٌ شد

 :عصبی از کنارشَن رد شدم ٍ با صدای بلند گفتو
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 ارغَان کجایی؟ ارغَان؟ -

صندل نشکی رنگ ارغَان رٍ . با نالٌ اسهش رٍ صدا زدم. بغض کردم ٍ بٌ يق يق افتادم
بٌ صَرتو چنگ . جیغ بلندی سر دادم ٍ رٍی زنین نشستو. کهی جلَتر از سگ يا دیدم

يهَن طَر کٌ نشستٌ بَدم، قطرات خَنی کٌ باالی زیر پلٌ بَد نظرم رٍ جلب . نی زدم
ٌ يا افتادى بَد. سریع بلند شدم ٍ بٌ سهتش رفتو. کرد از باال بٌ . ارغَان بٌ پشت رٍی پل

جسد آغشتٌ بٌ خَنش چشو دٍختو؛ جیغ زدم، چندبار با ناخن يای بلندم رٍی صَرتو 
با چشو يای بازش ٍ لب يایی کٌ از . بغلش نشستو ٍ سرش رٍ برگردٍندم. چنگ زدم

 .کنار جر خَردى بَد رٍبرٍ شدم، صَرتش کبَد شدى بَد

بٌ . نَندش باشٌ، نبض نداشتدستو رٍ گذاشتو زیر گردنش بلکٌ انیدی بٌ زندى
اشک يام . جیغ نی زدم ٍ ازش دٍر نی شدم. ٍحشتناک ترین حالت نهکن نردى بَد

ٌ خاطر نن بٌ این رٍز افتاد ٍ با این حالت نرد. سرازیر شدى بَد  .ارغَان ب

سَییچ ناشین رٍ برداشتو، دٍبارى پیش جسو بی جَن ارغَان . بٌ سهت خَنٌ دٍیدم
لباس يای . دست يای سرد ٍ کبَدش رٍ کشیدم ٍ رٍی کهرم قرار دادنشَن. برگشتو

در عقب ناشین رٍ باز . آرٍم سنگینی ارغَان رٍ بٌ دٍش نی  کشیدمآرٍم. بیرٍن تنش بَد
این قدر . در بزرگ رٍ باز کردم ٍ بٌ سرعت سَار ناشین شدم. کردم ٍ اٍن جا خَابَندنش

تند رٍندم کٌ یادم رفت در خَنٌ رٍ ببندم؛ دنبال بیهارستان نی  گشتو، بٌ چًرى ی ارغَان 
 .تَی آینٌ نگاى کردم، اٍن نردى بَد، پس بٌ بیهارستان نیاز نداشت

یٌ چَپان بٌ يهراى گلٌ گَسفند از جلَی . بی خیال بیهارستان شدم ٍ بٌ سهت درى رفتو
ترسیدم اگٌ ارغَان رٍ ببینٌ نذارى کٌ رد بشو؛ رٍکش ناشین رٍ . ناشین رد نی  شدند

نتَنستو جلَی خَدم رٍ بگیرم، . در کهال ناباٍری دستو رٍ نحکو گرفت. رٍش انداختو
بٌ سختی دستو رٍ از دست سردش بیرٍن . چَپان بٌ سهت ناشین نی  اٍند. جیغ زدم
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نرد با کالى ٍ . بٌ سختی تَنستو تعادلو رٍ حفظ کنو. کشیدم ٍ پنجرى رٍ پایین کشیدم
 .لباس يای رٍستایی سرش رٍ داخل ناشین آٍرد

 خانو چیزی شدى؟ -

 :نفس عهیقی کشیدم ٍ با لبخند نصنَعی گفتو

 .نٌ چیزی نشدى -

 .دستی بٌ ریش يای تیزش کشید

 پس چرا جیغ زدید؟ -

 !آيا، یٌ زنبَر تَ ناشین بَد... اِ ...اِ  -

 .تَی ناشین سرک کشید ٍ رٍی ارغَان کٌ رٍش رٍ پَشَندى بَدم خیرى شد

 پس زنبَر کجاست؟ -

 .با این گَسفندياتَن از جلَی ناشین برید کنار! آقا نن کار نًو تری دارم -

از کنارشَن رد شدم؛ انا . سری تکَن داد ٍ چَبی کٌ دستش بَد رٍ بٌ سهت گلٌ گرفت
 .نرد رٍ از تَی آینٌ نی  دیدم کٌ بٌ نن نگاى نی  کرد

 .از آینٌ بٌ عقب نگاى نی  کردم؛ رٍکش کهی تکَن خَرد، صدای بی جَنی از زیرش اٍند

 ...آب -

دنبالش . ناشین بٌ سرعت حرکت کرد. از ترس بدٍن ترنزکردن از ناشین پیادى شدم
ناشین . از پشت شیشٌ دست يای ارغَان بَد کٌ ير لحظٌ باالتر نی  اٍند. دٍیدم

 :فریاد کشیدم. نزدیک درى نی  رفت ٍ ير لحظٌ نهکن بَد ننفجر بشٌ
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 !ارغَان اگٌ زندى ای پیادى شَ -

سرش رٍ تکَن نی  داد ٍ دندٍن يای زرد . از پشت شیشٌ بٌ يهَن شکل قبل نگايو کرد
یٌ لحظٌ فکر کردم نکنٌ ٍاقعا زندى باشٌ ٍ بٌ این شکل در . ٍ زشتش رٍ بٌ رخ نی  کشید

 اٍندى؟

ناشین بٌ سرعت . نانتَی نشکیو تَی اٍن باد تکَن نی  خَرد ٍ شالو از سرم افتادى بَد
 .تَی درى افتاد ٍ با صدای نًیبی ننفجر شد

 .رٍی زنین نشستو ٍ خاک يا رٍ از زنین رٍی سرم نی  ریختو

در حالی کٌ اشک يام رٍی صَرتو خشک شدى بَد، خدا رٍ با صدای بلندی صدا زدم ٍ 
 :گفتو

ٌ خاطر خَدم نبردنش ! حال ٍ رٍز االنو رٍ نی  بینی؟ ببین دنیات نانردم کرد - ب
! ارغَان نن رٍ ببخش! نن لعنتی بًترین دٍستو رٍ تٌ درى انداختو، ٍای خدا! بیهارستان

 !ارغَان نن، بًترین دٍستو، نن رٍ ببخش! ببخش کٌ نتَنستو نراقبت باشو، غلط کردم

 .سرم رٍ رٍی زنین خاکی گذاشتو ٍ زار زدم

تهام لباسو خاکی شدى بَد؛ اشک يای صَرتو رٍ کنار . از رٍی زنین با دقت بلند شدم
 .تهام فکرم بٌ پشت سرم بَد کٌ نکنٌ کسی بیاد دنبالو. آيستٌ قدم برنی داشتو. زدم

بعد . کنار جدٍل نشستو تا یٌ ناشین نگٌ دارى. اٍن قدر راى رفتو کٌ بٌ جادى اصلی رسیدم
 اشاز بیست دقیقٌ باالخرى یٌ ناشین عبَر کرد؛ یٌ پراید نشکی کٌ یکی از چراغ ى

. اٍن قدر خستٌ بَدم کٌ اگٌ نتَقف نهی شد يهَن جا نحل ارغَان نی نردم. شکستٌ بَد
ٍ ن قدر سرد کٌ تهام استخَن يام ننجهد شدى بَد رانندى از ناشین پیادى . يَا سرد بَد؛ ا

 .شد
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یک نرد حدٍدا پنجاى سالٌ، با قانتی کَتاى ٍ ریش يای سفید بلند، با ترحو نگايو کرد ٍ 
 :گفت

 .دخترم چرا این جا نشستی؟ يَا سردى، پاشَ نی  رسَنهت -

. در عقب رٍ باز کرد. لبخند تلخی زدم ٍ دستو رٍ کنار جدٍل گذاشتو تا بتَنو بلند شو
 .سریع نشستو ٍ در رٍ نحکو بستو؛ نی  ترسیدم ارغَان يو سَار ناشین بشٌ

راى افتاد؛ . نرد از آینٌ جلَ نگايو نی  کرد. دست يام رٍ جلَی دينو گذاشتو ٍ يا کردم
 :تَی حال ٍ يَای خَدم بَدم کٌ پرسید

ٌ تَن کجاست دخترم؟ -  خَن

ٌ جاشدن رٍی صندلی ناشین گفتو  :با لرزشی کٌ تَی صدام بَد ٍ کهی جاب

 .نستقیو برید ير ٍقت رسیدیو نیگو  -

ٌ ای گفت ارغَان، . ير دقیقٌ اشک بٌ چشو يام يجَم نی  آٍرد. سری تکَن داد ٍ باش
 .خدایا نن چی کار کردم؟ شاید اگٌ نی  بردنش بیهارستان زندى نی  نَند. ارغَان، ارغَان

 :از نگاى يای گاى ٍ بی گايش خستٌ شدم ٍ طلب کارانٌ گفتو

 آقا با نن کاری دارید کٌ يی نگاى نی  کنین؟ -

 .لبخندی زد ٍ دستی رٍی ریش بلندش کشید

 !عجیب نن رٍ یاد یٌ عکس نی ا ندازی -

 عکس کی؟ -

 .نطهئن نیستو؛ انا یٌ عکس نقاشی شدى شبیٌ تَ رٍ یٌ جا دیدم -
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 :با تعجب نگاش کردم

 کجا؟-

 :کهی فکر کرد ٍ بعد گفت

ٌ ی نادرم -  ...یادم اٍند، خَن

 .انگار ارغَان رٍ از یاد بردى بَدم؛ تهام فکر ٍ ذينو درگیر نادر اٍن نرد شد

 اسو نادرتَن چیٌ؟ -

 .کبری فتاح -

 .تَی نغزم دنبال اسو کبری بَدم، یادم افتاد

 آدرستَن کجاست؟ -

 دخترجَن تَ بٌ نادر علیل نن چی کار داری؟ -

 :سرم رٍ کنار گَشش بردم ٍ گفتو

 .اگٌ نادر شها، يهَن کبری خانو، دایٌ نادربزرگو باشٌ؛ یعنی نن یٌ نشَنٌ پیدا کردم -

 :این دفعٌ اٍن نتعجب نگام کرد ٍ گفت

ٌ تَن دٍرتر نریو -  .فعال حَاست باشٌ از خَن

يَای اٍاخر نًر رنگ ٍ بَی سابق رٍ نداشت؛ انگار خیلی زٍدتر از . بٌ بیرٍن خیرى شدم
نٌ از برگ يای زرد ٍ نارنجی خبری بَد ٍ نٌ از . حد تصَر نن زنستَن شدى بَد

ٌ يای نیهٌ برگ دار جا خشک بَد؛ انگار از پاییز فقط نٌ ٍ یخ زدگی ٍ سرناش يهٌ. شاخ
نانتَی نازکو در برابر يَای سرد ناتَان بَد ٍ . بٌ این رٍستای دٍر افتادى سرایت کردى
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عاصی . تَی جادى بٌ ير جا کٌ نگاى نی  کردم ارغَان رٍ نی  دیدم. نهی تَنست گرنو کنٌ
 :عصبی رٍبٌ نرد گفتو. شدم از این يهٌ ٍجدان درد

 نرسیدیو ينَز؟ -

ٌ ای يست ٍ نٌ حتی نغازى ای؛ نن کل این یک ناى رٍ تَ  بٌ اطراف نگاى کردم؛ نٌ خَن
 .یاد ارغَان افتادم؛ آى سَزناکی کشیدم ٍ بغض کردم. خَنٌ گذرٍندى بَدم

ٌ ی نادرتَن؟ -  نٌ این جا نیست، نیشٌ اٍل بریو خَن

 .از آینٌ جلَ صَرتو رٍ کٌ نحل لبَ سرخ شدى بَد دید

اگٌ دختر کو سن ٍ سالی نحل شها رٍ شناخت کٌ فبًا، اگٌ . باید با نادرم تهاس بگیرم -
ٌ تَن پیادى نی شید  .نشناخت شها خَن

 .نهنَن -

ٌ ياش بٌ سختی فشردى نی  شدند. نَبایلش رٍ برداشت رٍی گَشش گذاشت ٍ . دکه
 :گفت

 نادر؟ -

ٌ ای نگٌ داشت؛ از نقرراتی بَدنش اٍن يو تَی  گَشی رٍ رٍی اسپیکر گذاشت ٍ گَش
 .صدای نًربَن ٍ لرزٍنی از پشت گَشی اٍند. این يَای سرد حرصو گرفت

 !سالم نادر، چٌ عجب شها یادی از نادر پیر ٍ تنًات کردی -

 .شرنندى سرش رٍ پایین انداخت

 .نن يهیشٌ بٌ یاد شهام، فقط کاريای انیر ٍ سارا نهی ذارى ير رٍز بًتَن سر بزنو -

ٌ ایشَن خستٌ شدم، سهت گَشی خو شدم ٍ گفتو  :از حرف يای کلیش



 

www.lovelyboy.blog.ir 

86 fateme078   | ارٍاح يهخانٌرنان 

 حاج خانو، شها لعیا رٍ نی  شناسید؟ -

 :بعد از سکَتی طَالنی گفت. انگار پشت تلفن ناتش برد

 خانو بزرگ؟... لعیاخانو -

 .بلٌ -

تَ کی يستی کٌ از احَاالت خانهی کٌ بیشتر از پنجاى شصت سال پیش نردى  -
 نی  پرسی؟

 .نن نَى شَنو، نی  خَام ببینهتَن -

 .جَابش نحل پتکی تَی سرم کَبیدى شد

 .نٌ نهی تَنی نن رٍ ببینی -

 .تعجب کردم

 چرا؟ -

 .نن از یک طرف از این سکَت لعنتی نی  ترسیدم ٍ پسرش از طرف دیگٌ. ساکت شد

اٍن قدر تند نی رٍند کٌ نحکو دستگیرى ی در . بی خیال نقررات شد ٍ شرٍع بٌ رٍندن کرد
 .رٍ گرفتٌ بَدم کٌ نیفتو

ٌ ی تقریبا نَسازی رسیدیو نرد سریع از ناشین پیادى شد ٍ در . بعد از یٌ ربع دم در خَن
نتعجب بٌ در خَنٌ نگاى کردم کٌ با دیدن کسی کٌ از . سبزرنگ خَنٌ رٍ با کلید باز کرد

. خَنٌ بیرٍن اٍند تعجب کردم؛ يهَن شَير شقایق بٌ قَل خَدش دٍست نادرم بَد
سریع در ناشین رٍ باز کردم تا ببینو این جا چی نی  خَاد کٌ صدای . از خَنٌ خارج شد
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دیگٌ اٍن جا نبَد؛ انا صدای داد ينَز از خَنٌ . سهت در ٍرٍدی رفتو. دادی رٍ شنیدم
 .نی  اٍند

از اٍل . بی خیال گشتن دنبال اٍن انسان عجیب یا غیر انسان شدم ٍ سهت خَنٌ رفتو
ٌ يا رٍ یکی یکی باال رفتو تا بٌ در قًَى ای رنگ رسیدم. راى رٍ پلٌ نی  خَرد یٌ زن کٌ . پل

 .رٍی زنین افتادى بَد ٍ اٍن آقا با چشو يای گشاد بٌ صَرتش نگاى نی  کرد

نرد . در حالی کٌ دست يام نی  لرزید ٍ پايام تَان راى رفتن نداشت، ٍارد خَنٌ شدم
 .چنان نیخکَب صَرت پیرزن شدى بَد کٌ نتَجٌ ٍرٍدم نشد

 دى؟... نر -

 :چشو ياش قرنز شدى بَد، صداش رٍ بلند کرد. بٌ سهتو برگشت

 !زنگ بزن آنبَالنس بیاد -

کنار پنجرى افتادى بَد، آفتاب بٌ . ی نادربزرگو رٍ ببینوبًشَن نزدیک تر شدم تا بًتر دایٌ
صَرتش نی  خَرد؛ تسبیح رٍی دست کبَدش چفت شدى بَد ٍ خَدش جَری بٌ خَاب 

 .دائو رفتٌ بَد کٌ انگار صدسالٌ با چشو يای باز خَابیدى

رنگ طَسی چشو ياش ٍ نژى يای سفید کو پشت ٍ بینی کٌ از ٍسطش یٌ نیلٌ رد شدى 
رٍی زنین ٍلَ . باشٌ ٍ لب يای بٌ يو دٍختٌ ٍ خَنی کٌ رٍی صَرتش نقش بستٌ بَد

ٌ خاطر نن . چشو يام رٍ بستو تا جایی کٌ نی  تَنستو جیغ کشیدم. شدم باز يو یٌ نفر ب
بٌ بخت بدم لعنت فرستادم ٍ بٌ نرد نگاى کردم؛ ينَز بٌ نادرش خیرى نگاى ! نردى بَد
از . جَری با تردید نگايش نی  کرد کٌ انگار بٌ اینکٌ پسر این نادر بَدى شک دارى. نی  کرد

ٌ ای بلند شدم، از جیبو گَشیو رٍ در آٍردم ٍ رٍ بٌ نرد  رٍی فرش دست بافت سَرن
 :گفتو
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 ٍاقعا نی  خَاین زنگ بزنو آنبَالنس بیاد؟ -

 :بدٍن اینکٌ نگايش رٍ از نادرش بگیرى گفت

 .آرى-

اٍن يا يو بیان بٌ این شکل ببیننش انکان . آخٌ نادرتَن نردى، دیگٌ کاری نهیشٌ کرد-
 .ندارى کٌ ببرنش

آى جگرسَزی کشید ٍ رٍی زنین خو شد تا نادرش رٍ بلند . دست ياش رٍ نشت کرد
اٍل تسبیح رٍ از دستش بیرٍن کشید تا خَاست بلندش کنٌ، پیرزن دست ياش رٍ . کنٌ

نَيای سفیدش جلَی صَرتش قرار گرفت ٍ . رٍی گردنش گذاشت ٍ فشار داد
از ترس تپش قلب . اٍن قدر بلند شدى بَد کٌ گردن نرد زخهی شد. ناخن ياش بلند شد

یٌ لحظٌ نگايی بٌ چشو يای پیرزن انداختو، نن رٍ با خَدش برد بٌ اٍن . گرفتو
 .سال يا؛ در حالی کٌ کسی در این زنان ننتظر کهک نن بَد

 .کبری جَان ٍ سرزندى با لبخند شیرین بٌ نادربزرگو کٌ تَی قنداق بَد نگاى نی  کرد

 !ناشااهلل شدى نحل لعیاخانو، زیبا ٍ برازندى! آخ نن قربَنت برم خانو کَچیک-

لعیا . نیرزا ٍ لعیا زیر کرسی بَدند ٍ نیَى يا ٍ آجیل يا رٍی کرسی چیدى شدى بَد
 .لبخندی زد ٍ کیسٌ پَلی بٌ طرف کبری پرت کرد

 .بیا این يو برای تَ کٌ از جان جانان نا نگًداری نی  کنی -

 :کبری خو شد ٍ کیسٌ رٍ گرفت ٍ رٍبٌ لعیا ٍ نیرزا گفت

ٌ ام رٍ انجام نیدم، نیاز بٌ این پَل يا نیست -  .نن ٍظیف

 :نیرزا سرد ٍ خشک جَاب داد
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 دست خانو رٍ رد نی  کنی؟ -

کبری ابرٍيای پرپشت ٍ پیَندی داشت، چشو يای درشت ٍ نشکی، لب يای گَشی ٍ 
 .بینی نسبتا بزرگ؛ چاق ٍ قد کَتاى بَد

 .آقا نن غلط کنو دست خانو رٍ رد کنو -

 :نیرزا چپ چپ نگايش کرد ٍ گفت

 .نی  تَنی بری -

 .بچٌ رٍ برداشت ٍ از بزرگ ترین اتاق عهارت بیرٍن رفت

بعد از اینکٌ بچٌ رٍ رٍی تشک خَابَند، طَری کٌ کسی نتَجٌ نشٌ، چادر سرش کرد ٍ 
ٌ جا تاریک ٍ خلَت. پَشیٌ انداخت ٍ از عهارت خارج شد نرد نسبتا . شب بَد ٍ يه

ٌ ای پشت سرش راى افتادى بَد  .بزرگ ٍ چًارشَن

ٌ ی نرد . کبری ير بار بٌ پشت سرش نگاى نی  کرد کٌ کسی دنبالش نباشٌ انگار اٍن سای
ٌ ای رسید. رٍ اصال نهی دید ٌ ی حهیرا بَد، . از ترس نی دٍید تا اینکٌ بٌ خَن يهَن خَن

حهیرا . با نشت بٌ در کَبید، بعد از چند دقیقٌ در باز شد. شاید يو خَنٌ نن ٍ نادرم
کبری داخل خَنٌ شد ٍ در رٍ . کٌ انگار تازى از خَاب بیدار شدى بَد اطراف رٍ نگاى کرد
 .آيستٌ بست؛ حهیرا لبخندی زد ٍ دست کبری رٍ فشرد

 کسی ندیدت؟ -

ٌ ی نٌ تکَن داد  .کبری فقط سرش رٍ بٌ نشَن

 .کنار حَض نشستند

 خب ببینو تَی عهارت آقا چٌ نی کنی؟ -
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ٌ ی ! چی بگو حهیرا جان - بٌ نن گفتٌ بَدن چَن شیر خانو خشک شدى نن باید دای
این زبَن بستٌ بشو؛ انا چشهت رٍز بد نبینٌ دخترجَن، ير چی کار سخت گیرشَن 

ظرف يا رٍ باید کنار حَض تَ سرنا نی  شستو، بعد يو بٌ عنَان . اٍند بٌ نن دادن
ٌ خاطر نیرزا نهی نرد  خدنتکارشَن این ٍر خَنٌ رٍ تهیز کنو؛ بٌ خدا اگٌ این شَيرم ب

این دختر بی چارى يو نعلَم نیست پیش کدٍم از خدا ! االن تف يو دست نن نهی دادن
شازدى ای شدى برا خَدش، نی دٍنی . بی خبریٌ ٍ نن اٍندم تا خدنت دختر نیرزا رٍ کنو

 .خَايرجان نا ير کاری يو بکنیو بٌ چشو این خان باجیا نهیاد

 :حهیرا لبخند تلخی زد ٍ با نًربَنی کٌ تَی لحنش بَد گفت

دیدی کٌ . نی  فًهو چٌ نیگی خَاير، نن يو نحل خَدت از این خانَادى ضربٌ خَردم -
ٌ يام بی سرپرست؟ ٌ طَر تَ جٍَنی نطلقٌ شدم ٍ بچ  چ

 :کبری نتعجب پرسید. یًَ دستش رٍ جلَی ديانش گذاشت

ٌ يا؟ تَ از آقا بچٌ داری؟ -  کدٍم بچ

 :حهیرا دست پاچٌ گفت

ٌ اش نفصلٌ ٍ  - ٌ يا خبردار شٌ؛ قضی چٌ طَر بگو، آقا نهی خَاست کسی از حضَر این بچ
راستی چرا جَاب خَاستگاری برادر شَيرت رٍ نهیدی؟ . تَ ٍقت شنیدنش رٍ نداری

 نکنٌ ننتظری نیرزا تَ رٍ يو بٌ زنی بگیرى؟

ٌ ش رٍ انداخت ٍ گفت  :کبری پَشی

یکی نحل تَ بدبخت باید زن دٍم بشٌ ٍ ير چٌ بال يست ! زبَنت رٍ گاز بگیر حهیرا -
سرش بیارن ٍ یکی نحل لعیا خانو کٌ تازى یک بچٌ زشت ٍ بدترکیب آٍردى ٍ این يهٌ 

 .عزیز شدى
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 :کهی سکَت کرد بعد ادانٌ داد

ٌ يات رٍ بٌ نن نشَن بدی؟ -  نهی خَای این بچ

ٌ يا کٌ يهَن اتاق کناری بَد رفت نَشین جلَی آینٌ . حهیرا بلند شد ٍ بٌ سهت اتاق بچ
نیرى يو رٍی زنین چًار زانَ نشستٌ بَد ٍ رٍی . نشستٌ بَد ٍ نَياش رٍ شَنٌ نی  کرد

 .تا حهیرا رٍ دید بلند شد ٍ با نقاشی بٌ سهتش رفت. برگٌ نقاشی نی  کرد

 نادر ببین چی کشیدم؟ -

ٌ اش گرفتٌ شد  .حهیرا برگٌ رٍ گرفت ٍ لبخند زد؛ انا کهی بعد قیاف

 این يا کین تَ نقاشیت؟ -

 :نَشین ينَز داشت بٌ آینٌ نگاى نی  کرد گفت

ٌ ی خانو رٍ کشیدى، خَدش گفت با دختر اٍن يا حرف نی زدى -  .نیرى بچ

 :حهیرا در کهال تعجب گفت

ٌ طَری با اٍن حرف نی زنی؟ - ٌ اش ينَز سٌ نايش نشدى، تَ چ  خانو کٌ بچ

 .نیرى بٌ زنین نگاى کرد

ٌ ای حرف نی زنو کٌ ينَز يیچ کس ندیدتش، اسهش خیلی سخت  - با اٍن نٌ، نن با بچ
 .بَد، اٍلش دن داشت؛ نی دٍنی نادر اٍن خیلی شبیٌ خانو بَد

حهیرا نات ٍ نبًَت بٌ نقاشی نگاى نی  کرد؛ تَی نقاشی فقط از رنگ سیاى استفادى شدى 
ٌ يای خَن ریخت. بَد  .کو کو رٍی نقاشی لک

 :نَشین گفت. حهیرا از ترس نقاشی رٍ رٍی زنین پرت کرد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

92 fateme078   | ارٍاح يهخانٌرنان 

نیرى بٌ نن گفت کٌ اٍن دختر کٌ اذیتش نی  کردى ٍ . نترس نادر، چیزی نیست -
ٌ يای خَن اٍن دخترن. نی  گفتٌ از آیندى اٍندى رٍ کشتٌ  .این يا يو لک

ٌ يای خَن نشٌ  .صدای کبری باعخ شد پیگیر لک

 حهیراجان نهی خَای تعارف کنی بیام داخل؟: کبری

. حهیرا دستپاچٌ کاغذ رٍ از رٍی زنین برداشت ٍ داخل صندٍق بزرگ قًَى ای گذاشت
 .کبری ٍارد اتاق شد ٍ نگاى سرسری بًش انداخت ٍ رٍی نیرى نتَقف شد

 این دخترتٌ؟: کبری

 :بٌ سهت نیرى رفت ٍ با کلی قربَن صدقٌ بغلش کرد. حهیرا سرش رٍ تکَن داد

 !ناشااهلل نحل نادرت زیبایی -

 .نَشین از آینٌ بًش نگاى کرد ٍ فقط ابرٍيای کو پشت نشکیش رٍ باال انداخت

 .کبری جان این یکی دخترم نَشین رٍ ببین: حهیرا

بٌ سهت آینٌ برگشت؛ نَشین از رٍی صندلی بلند شد ٍ با لبخند بٌ سهتش رفت ٍ 
 :کبری رٍ بغل کرد ٍ زیر گَشش زنزنٌ کرد

 .يهَن رٍز کٌ بدٍن اجازى نادر اٍندم بٌ عهارت. خالٌ جان، نن شها رٍ دیدى بَدم -

ٌ يا بٌ سهتش رفت ٍ سیلی نحکهی بٌ گَشش زد  :حهیرا نحل برق گرفت

 نگٌ بٌ تَ نگفتٌ بَدم اٍن جا نری؟ -

بٌ جای نَشین خَدم رٍ جلَی آینٌ دیدم؛ پشت سرم یٌ پیرزن . یًَ کبری زد زیر خندى
جیغ زدم ٍ از . با لب يای جرخَردى بَد کٌ داشت با ناخن يای بلندش بٌ سهتو نی  اٍند

نهی دٍنستو از اینکٌ دٍبارى بٌ زنان خَدم برگشتو خَشحال باشو یا . اتاق بیرٍن دٍیدم
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ناراحت؟ جهعیت زیادی کنار ساختهان بَدند ٍ عدى ای با لباس آتشنشانی بینشَن در 
بٌ خَدم کٌ اٍندم، داخل ناشین نشستٌ بَدم ٍ زنی با چادر نشکی . رفت ٍ آند بَدند

 .کنارم رٍی صندلی عقب نشستٌ بَد ٍ با نًربَنی نگايو نی  کرد

خَنٌ آتیش گرفتٌ بَد ٍ تنًا کسی کٌ کنار تَی ! خدارٍشکر کٌ بٌ يَش اٍندی دخترم -
بی چارى کبری خانو ٍ پسرش با يو زیر اٍن . ساختهَن بی يَش افتادى بَد تَ بَدی

 .آتیش سَختن

ٌ يام رٍ احساس نی  کردم ٍ اینکٌ چرا دٍ تا  نهی تَنستو حرفی بزنو، فقط خیس شدن گَن
ٌ ای نحل نن کشتٌ شدند ٌ خاطر آدم بی عقل ٍ بخت برگشت  .آدم بی گـ ـناى، دٍبارى ب

تَی اٍن شرایط نهی تَنستو حرف بزنو ٍ رد . شهارى ی غریبٌ بَد. گَشیو زنگ خَرد
 .تهاس زدم

زن برای خَدش حرف نی زد ٍ نن در حال يضو این اتفاقات بَدم ٍ از يهٌ نًو تر نرگ 
 .بًترین دٍستو ارغَان کٌ نسبب اصلی نرگش نن بَدم

سالم انیرحسین » : باز کردم يهَن شهارى ناشناس نَشتٌ بَد. صدای پیانک بلند شد
شها گفتی برگشتٌ . ارغَان چند ساعتٌ گَشیش رٍ جَاب نهیدى. يستو، برادر ارغَان

نن دارم نیام اٍن جا، . ساعت پیش باید نی  رسید خَن۴ٌ-۳تًران؛ ٍلی اگٌ برگشتٌ بَد 
 «.فقط شها آدرس رٍ برام پیانک کنید

انیرحسین ناندار کٌ ارغَان يهیشٌ از خشَنت ٍ جدی بَدنش ! يهین رٍ کو داشتو
ٌ ی نفرین شدى نهی خَاستو اٍن يو نحل ارغَان ٍ . حرف نی زد، بیاد این جا تَی این خَن
ٌ خاطر نن جَنش رٍ از دست بدى  .کبری ٍ پسرش ب

 :دٍ تا بَق نخَردى بَد کٌ سرد ٍ جدی جَاب داد. شهارى ش رٍ گرفتو
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 الَ؟ -

 سالم، شها االن کجایید؟ -

 .ينَز از تًران خارج نشدم -

 :زد گفتونفس راحتی کشیدم ٍ رٍ بٌ زن کٌ يی آب قند رٍ يو نی 

 .نیشٌ یٌ لحظٌ تنًام بذارید، خَدم بعدا از ناشین پیادى نیشو -

 .زن بدٍن اینکٌ حرفی بزنٌ از ناشین پیادى شد

شها يو برگردید؛ چَن ارغَان رٍ . خَبٌ، آقای ناندار نن خَدم دارم برنی گردم تًران -
 .دیگٌ نهیشٌ پیدا کرد

 ننظَرتَن چیٌ؟ -

با اضطرابی کٌ .  بٌ آینٌ جلَ نگاى کردم؛ رنگو نحل گچ دیَار سفید شدى بَد ٍ دستو سرد
 :تَی صدام بَد گفتو

ٌ جَری بگو؟ يهین االن با نن تهاس گرفتن - تن ناشین ارغَان رٍ پیدا ...گف... چ
 ...کردن

 کجا پیداش کردن؟ ارغَان سالهٌ؟ -

 .از پشت تلفن شرٍع بٌ گریٌ کردم

 .گفتن تَی درى افتادى ٍ ناشین بٌ کل ننفجر شدى -

از اینکٌ حرفی بزنٌ . سکَت کردى بَدم، يیچ کدٍنهَن حرفی برای گفتن نداشتیو
ٌ ش تقصیر تَئٌ دخترى ی احهق  !نی  ترسیدم، نی  ترسیدم بگٌ يه
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 :سکَت رٍ شکست ٍ گفت

یعنی ارغَان نردى؟ خَاير نن ننفجر شدى؟ اٍن ٍقت تَ يهَن جا نشستی ٍ یٌ زنگ  -
ٌ طَری دلت اٍند با نا این کار رٍ کنی؟ اگٌ بالیی سر ارغَان اٍندى باشٌ  بٌ نا نزدی؟ چ

. ٍلی اگٌ شَخی نی کنی اصال با این شَخی يای بی نزى حال نهی کنو! زندى ت نهی ذارم
 نی فًهی چی نیگو؟

 :یکی شکستو ٍ نحل کسی کٌ تَ گل گیر کردى گفتوقلنج انگشت يام رٍ یکی

االن شها قطع کنید تا نن باياشَن تهاس بگیرم ببینو نیشٌ ... نٌ شَخی نیست -
 !سدش رٍ ننتقل کرد تًران یا نٌ...ج

ارغَان يو ٍقتی عصبانی نی شد . صدای نفس يای تندش رٍ بٌ راحتی نی  شنیدم
یاد ارغَان بَدم کٌ یًَ داد کشید ٍ نن از . يهین جَری پشت تلفن نفس نی  کشید

 :ترس گَشی رٍ رٍی زنین انداختو

ٌ قدر راحت نی  تَنی بگی جسد ارغَان! دينت رٍ ببند - نکنٌ دٍبارى از اٍن شَخی يای ! چ
نسخرى باياش کردی کٌ از خَنٌ رفتٌ؟ بعد يو این تصادف نسخرى، فعال نهی خَام 

تا نن ارغَان رٍ نبینو ... کسی از این نَضَع باخبر بشٌ؛ ٍای بٌ حالت اگٌ نادرم بفًهٌ
 .این دفعٌ آخرى کٌ نیگو آدرس اٍن خراب شدى رٍ برام بفرست! باٍرم نهیشٌ

گَشی رٍ با دست يای لرزٍن از رٍی پام برداشتو، صداش اٍن قدر بلند بَد کٌ تهام 
 .حرف ياش رٍ از اٍن فاصلٌ فًهیدم

 :ناچار شدم کٌ بگو

 .باشٌ نی  فرستو براتَن، فقط شها يو بٌ پدرم چیزی نگید -

 .بدٍن جَاب دادن قطع کرد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

96 fateme078   | ارٍاح يهخانٌرنان 

بٌ . ينَز يو شلَغ بَد. آدرس رٍ براش پیانک کردم ٍ خَدم از ناشین پیادى شدم
 :نحض بیرٍن اٍندنو یکی از نانَر يای پلیس اٍند سهتو ٍ گفت

 حالتَن خَبٌ؟ -

ٌ ی نحبت تکَن دادم  .فقط سرم رٍ بٌ نشَن

 .برای جَاب دادن پارى ای از سَاالت باید يهراى نا بٌ ادارى بیاید -

سٌ . قبل از اینکٌ نن رٍ ببرید یٌ چیزی باید بگو، دٍست نن از دیرٍز کٌ رفتٌ برنگشتٌ -
 .ساعت پیش بًش زنگ زدم گفت نزدیکای جادى اس؛ انا بعد گَشیش قطع شد

 .پیگیری نیشٌ -

 .بعد با بی سیهش چیزی گفت کٌ نن تَ اٍن لحظٌ نتَجًش نشدم

 .نحل اینکٌ یک ساعت پیش یٌ ناشین با یٌ سرنشین پیدا شدى -

 .ٍانهَد کردم کٌ چیزی نهی دٍنو

ٌ طَرى؟ -  ٍاقعا؟ حال سر نشینش چ

 .دستی بٌ ریشش کشید

 .نتاسفانٌ چیزی ازش باقی نهَندى بَد، فقط خاکستر بَد -

 !رٍی زنین نشستو، چنان گریٌ نی  کردم کٌ انگار تازى االن فًهیدى بَدم ارغَان نردى

 .نیشٌ نن رٍ ببرید اٍن جا؟ برادرش از صبح دنبالشٌ -

 .باشٌ، شها بلند شَ نا نی  بریهت اٍن جا -

 .نهنَن -
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انگار زنان این جا نتَقف شدى بَد؛ اٍن قدر دیر نی  گذشت کٌ . از رٍی زنین بلند شدم
 .نهی شد بٌ عَاقبش فکر نکرد

ٌ ی ناشین رٍ . بٌ سهت اٍن ننطقٌ رفتیو؛ شلَغ شدى بَد. سَار ناشین پلیس شدم الش
اشکو سرازیر شد، تا . باال آٍردى بَدند ٍ نردم نشغَل نگاى کردن ٍ تاسف خَردن بَدند

ٌ ام خَرد  .اٍندم برم پیش جهعیت، دستی آرٍم بٌ شَن

 !سالم خانو بی نعرفت -

ٌ ای بًو ٍارد کرد کٌ رٍی زنین افتادم ٍ اٍن با لبخند باالی  این صدای آشنا چنان رعش
ارغَان ينَز يو يهَن شکلی بَد؛ انگار نهی خَاست نحل قبل . سرم ایستادى بَد

سعی نی  کردم رٍی زنین خَدم رٍ بکشو؛ انا اٍن قدر ضعف داشتو کٌ . خَشگل باشٌ
 :صداش بلند شد. نهی تَنستو تکَن بخَرم

ٌ قدر زٍد رفتاريات شبیٌ آدم يای دیٍَنٌ شدى! ِا ِا، دٍست نن رٍ ببین - دیدی گفتو؟ ! چ
عذاب ٍجدان ! دنیز ببین از سایٌ خَدتو نی  ترسی. االن يهٌ دارن بٌ تَ نگاى نی  کنن

 داری نگٌ نٌ؟

ٌ خاطر کار نکردى رٍی زنین افتادى . بٌ اطراف نگاى کردم، آرى نن عذاب ٍجدان داشتو ب
ارغَان نهی خَاست نن رٍ ببخشٌ؛ ننی کٌ شرنندى اش . بَدم ٍ بٌ باال سرم نگاى نی  کردم

ٌ طَر باید با خانَادى اش رفتار کنو  .بَدم ٍ شاید يو نگران خَدم کٌ چ

ٌ ام شد ٍ سریع بٌ سهتو اٍند چادر گل گلی سفید سرش کردى بَد . یکی از خانو يا نتَج
لپ يای سرخی داشت ٍ چشو ياش ریز ٍ . ٍ نَيای حناییش رٍ فرق باز کردى بَد

 .با نًربَنی دستش رٍ طرفو دراز کرد تا بلند شو. قًَى ای بَد

 خانو بلند شَ ببینو حالت خَبٌ؟ نی  شناسی این بندى خدا رٍ؟ -
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ارغَان ينَز کنارم ایستادى بَد، سنگینی نگايش رٍ احساس . بٌ کهکش بلند شدم
 :با نًربَنی دست زن رٍ فشردم ٍ گفتو. نی  کردم

کسی کٌ از بچگی . اٍن دختر دٍست نن بَد، بًترین دٍستو. نهنَن، حالو خَبٌ -
 .باياش بزرگ شدم ٍ حاال این قدر دردناک از دستش دادم

 :احساس کردم ارغَان نحل نگس داخل گَشو ٍزٍز نی  کنٌ

 نگٌ نن بًترین دٍستت نبَدم؟! بًش بگَ تَ نن رٍ کشتی -

 :گَش يام رٍ گرفتو ٍ داد زدم

... دست از سرم بردار! تَ نردی لعنتی! تَ بًترین دٍستو بَدی؛ انا نردی! آرى لعنتی -
 !تَ آدم نیستی! تَ جنی! ارغَان نردى، تَ رٍحی

حتی اٍن زن دستو رٍ ريا کرد ٍ کهی دٍرتر . تَجٌ تهَم نردم بٌ نن جلب شدى بَد
 .ایستاد

سرش داد زدم؛ باید ازش نعذرت . دنبال ارغَان نی  گشتو. آى پر حسرتی کشیدم
بٌ سهت درى رفتو ٍ از کنار آدم يایی کٌ نات ٍ نبًَت نن . پشت سرم نبَد. نی  خَاستو

 :رٍ نگاى نی  کردند گذشتو ٍ زنزنٌ کردم

 نکنٌ داری قایو نَشک بازی نی  کنی؟! ارغَان کجایی؟ ارغَان داری نی  ترسَنیو -

نزدیک بَد از فرط دیٍَنگی پایین بیفتو کٌ یکی آستین نانتَم رٍ گرفت ٍ نن رٍ سهت 
ٌ ای با شلَار جین نشکی . نحل نسخ شدى يا نگاش کردم. جادى کشید تیشرت سَرن

نی شد گفت قدش بلندى، نَيای نشکی نجعد ٍ چشو ٍ ابرٍی نشکی، . داشت
ٌ خاطر گریٌ قرنز شدى بَد دستش رٍ از آستین نانتَم کشیدم ٍ با . چشو ياش ب

 :چشو يای درشت گفتو
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 تَ کی يستی؟ -

تَی این ندت ير چیزی دیدى . شَکٌ شدم. بدٍن اینکٌ حرفی بزنٌ خَابَند تَ گَشو
ٌ يای ارغَان رٍ نحل ٍزٍز تَی . بَدم جز اینکٌ کسی دستش رٍم بلند شٌ دٍبارى زنزن

 :گَشو احساس کردم

 !داداشو اٍندى نی  خَاد انتقام خَايرش رٍ ازت بگیرى -

يیچ شبايتی بٌ ارغَان نداشت؛ چًرى اش . زدى يا بٌ پسر رٍبرٍم نگاى کردمنحل جن
 .با اخهی کٌ رٍی پیشَنیش بَد قلبو ریخت. نعهَلی بَد، خیلی نعهَلی

 ِا ِا؟ آقای ناندار خَدتَنید؟ -

 چیٌ؟ جن دیدی؟-

 .سرم رٍ پایین انداختو

 .نٌ فکر نهی کردم بٌ این زٍدی برسید... نٌ -

 .بًو نزدیک تر شد

 !بًتر بَد بگی از رٍبرٍشدن با حقیقت ٍ گفتن حرف راست ترسیدی، نٌ از اٍندن نن -

ٌ ی نٌ تکَن دادم  .سرم رٍ بٌ نشَن

ٌ ای، اٍندی این جا نن رٍ اذیت کنی! نٌ، تَ انیر حسین نیستی... نٌ... نٌ -  !تَ یکی دیگ

ٌ ام  :گفت. طَری گنگ نگايو نی  کرد کٌ انگار دیَان

ير بالیی سر ! نهایی يا نی  تَنی خَدت رٍ بی تقصیر نشَن بدیفکر نکن با این نظلَم  -
ٌ يا رٍی زنین افتادى بَدی ٍ ! خَاير نن اٍند نقصرش تَیی يهین تَیی کٌ نحل دیٍَن

ببین کَچَلَ نن االن . يهین تَیی کٌ ارغَان رٍ صدا نی زدی. با خَدت حرف نی زدی
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آرٍنو؛ چَن ارغَان دیگٌ برنهی گردى، حاال چٌ نن، تَ یا ير کسی دیگٌ رٍ این جا خفٌ 
لعنتی تَ ! نادرم اگٌ بفًهٌ چٌ بالیی سر دخترش اٍندى دق نی کنٌ... کنو؛ انا نادرم

ٌ اش بهیرى چٌ بالیی سرش نیاد؟  نی دٍنی نادر چیٌ؟ نی فًهی نادری کٌ بچ

 :با لحن تَأم با تهسخری ادانٌ داد

 !نٌ، تَ کٌ نادر نداشتی این چیزا رٍ بفًهی -

 .دستو رٍ جلَی لب يام گذاشتو

تَ از کجا نی  دٍنی تقصیر ننٌ؟ نن ... تَ! تندتند قضاٍت نکن. تهَم شد! نٌ دیگٌ -
 .بدبخت کٌ تَ خَنٌ نشستٌ بَدم

 :داد زدم

تَ حق ! تَ کٌ يیچی نهی دٍنی برای چی قضاٍتو نی کنی؟ نن عاشق ارغَان بَدم -
 آخٌ نگٌ نن چٌ پدرکشتگی با بًترین دٍستو داشتو؟! نداری بگی نن کشتهش

دلو نی  خَاست زٍدتر برگردم تًران ٍ این . صدام رٍ بلند کردى بَدم ٍ گریٌ نی  کردم
بی پنايی يام رٍ تهَم کنو؛ اینکٌ ير کی از راى نی  رسید نن رٍ نقصر تهَم بدبختی ياش 

 .نی  دٍنست ٍ عذابو نی  داد

يهٌ با لباس يای گرم نظارى گر الشٌ . سردم شدى بَد ٍ نحل چند ساعت قبل لرزم گرفت
ٌ قدر دلو . ناشین ٍ جسد سَختٌ ارغَان بَدند ٍ نن با یٌ نانتَی نازک نشکی آخ چ

ٌ م نشستٌ بَدم ٍ پايام رٍ دراز نی  کردم ٍ با گَشیو  نی  خَاست االن نحل يهٌ تَی خَن
کاش زندگیو رٍ فدای دانشگايی کٌ آخر ! کاش بٌ این سفر نهی اٍندم. ٍر نی  رفتو

 .ٍجَدم شدى بَد پر از کاش يایی کٌ دیگٌ برنهی گردى! نتَنستو برم نهی کردم
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چشو يای قرنزش با اٍن اخو . بٌ خَدم اٍندم ٍ بًش نگاى کردم. با خشو نگايو کرد
باید يو عصبانی نی شد؛ نن اگٌ خَايرم نی  نرد از این . کذایی ٍحشتناک تر شدى بَد

دست ياش رٍ نشت . انیر حسین خیلی سعی نی  کرد خَدش رٍ نبازى. يو بدتر نی شدم
طَر ياج ٍ ٍاج نگايش نی  کردم کٌ يهَن. کردى بَد ٍ نحکو رٍبرٍم ایستادى بَد

آستین نانتَم رٍ گرفت ٍ با خَدش کشید؛ بٌ سهت یٌ ناشین بردم ٍ بعد از بازکردنش 
 :نن رٍ صندلی عقب يَل داد ٍ با تحکو گفت

 !ارغَان نیست؛ انا تَ رٍ دٍست داشتف نهی خَام تَی اٍن سرنا یخ بزنی -

حالو . سرش رٍ بٌ نشَنًی تاسف تکَن داد ٍ رفت. چشو يام از تعجب گرد شدى بَد
! شدنی نبَد؛ یعنی نن این قدر بدبخت شدى بَدم کٌ يهٌ دلشَن بٌ حالو بسَزىٍصف

 حتی اگٌ نن رٍ دشهن خَدشَن بدٍنن؟

 :با دیدن اسو بابا لبخند تلخی زدم ٍ جَاب دادم. صدای زنگ نَبایلو بلند شد

 .سالم بابا -

 .سالم دخترم -

 .با ترس ٍ دلًرى ننتظر نَندم ببینو چی نی  خَاد بگٌ

 دنیز گَش نیدی؟ -

 .بلٌ -

 شدى؟چرا برنگشتی تًران؟ ينَز يو کاری داری تَ اٍن خراب -

 :با لحن آرانش بخشی گفتو

 .برنی گردم بابا -
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 اصال االن کجایی؟. گَشی رٍ بدى ارغَان، بًش بگو تا فردا باید تًران باشید -

بٌ آینٌ کنار رانندى نگاى کردم، ارغَان با لباس سیاى بلند ٍ لبخندی کٌ از اٍن فاصلٌ يو 
گَشی از دستو افتاد ٍ دستگیرى رٍ . نشخص بَد از کنار جهعیت بٌ سهتو نی  اٍند

تا اٍندم قفل رٍ باز کنو احساس کردم کسی کنارم . قفل بَد. گرفتو تا بازش کنو
يهَن طَر نشستٌ بَدم ٍ بٌ جلَ نگاى . از ترس پايام تَان راى رفتن نداشت. نشست
بٌ سهتش . چشو يام رٍ بستو ٍ جیغ کشیدم. دستش رٍ رٍی پايام گذاشت. نی  کردم

 .برگشتو؛ ارغَان بَد ٍ با اخو بًو نگاى نی  کرد

 .چرا داد نی  زنی؟ نن کٌ با تَ کاری ندارم -

 .سعی نی  کردم لب يای آٍیزٍنو رٍ جهع کنو

ٌ طَر تَ؟ چرا نن؟ چرا اٍن پیرزن ٍ پسرش؟ -  چرا این طَری شد؟ چ

 .اٍن يا نهی تَنن از خَنٌ خارج بشن، اٍن يا نکشتنش -

 اگٌ اٍن يا نکشتنش، پس کی این طَر بی رحهانٌ اٍن نادر ٍ پسر رٍ تَ آتیش سَزٍند؟ -

 :لبخند زد

 .تَ -

 :داد زدم

 !نن کٌ اٍن نَقع اٍن جا نبَدم! نٌ -

 .نحل يهیشٌ نن رٍ تَ خهاری گذاشت ٍ غیب شد

. انیرحسین در جلَ رٍ باز کرد ٍ از آینٌ با اخهی کٌ نهی خَاست باز شٌ بٌ نن نگاى کرد
 .بٌ دست يام زل زدم ٍ شرٍع کردم بٌ شکستن انگشت يام
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 .بابات زنگ زد -

بٌ گَشی ای کٌ ينَز رٍی زنین افتادى بَد نگاى کردم، نن تلفن رٍ قطع نکردى بَدم ٍ 
ٌ يا با یٌ آدم نردى حرف زد  .نحل دیٍَن

 چی گفت؟ -

 .ناشین رٍ رٍشن کرد ٍ بدٍن اینکٌ جَابو رٍ بدى راى افتاد

 :کالفٌ گفتو

 پس ارغَان چی؟ -

 تَ نطهئنی ارغَان تَ ناشین بَدى؟. برای شناسایی نی  برنش پزشکی قانَنی -

 :بدٍن نعطلی گفتو

 !آرى نطهئنو، خَدم آٍردنش -

تازى فًهیدم چٌ . یًَ پاش رٍ رٍی ترنز گذاشت ٍ با چشو يای گرد بٌ نن نگاى کرد
ٌ خاطر گفتن حقیقت نستحق این خشو يستو خَاستو بحخ رٍ عَض . گندی زدم ٍ ب

 :کنو، خَدم رٍ ناراحت نشَن دادم ٍ گفتو

اصال ! شها حرف يای نن رٍ جدی نگیرید. نن این رٍزيا عقلو رٍ از دست دادم -
اٍن قدر تَی اٍن خَنٌ چیزيای عجیب غریب دیدم کٌ ! نی دٍنین؟ نن دیٍَنٌ شدم

 نگفتید پدرم بًتَن چی گفتٌ؟. عقل از سرم پریدى

. نهی دٍنو حرفو رٍ باٍر کرد یا نٌ؛ ٍلی بعد از شنیدن حرف يام برگشت ٍ دٍبارى راى افتاد
یکی نحل ارغَان کٌ بٌ نن گفت تَ . این رٍزيا يهٌ یٌ جَرایی تَ خهاری نی  ذاشتنو

خَنٌ پیرزن رٍ آتیش زدی ٍ یکی يو نحل انیرحسین کٌ جَاب سَال يام رٍ یکی در 
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داغ نرگ ارغَانی کٌ دیگٌ برای يهٌ نردى بَد، جز ننی کٌ ينَزم . نیَن جَاب نی  داد
چنان تاجیری رٍی نغز ٍ رٍانو گذاشت کٌ حتی نهی تَنستو انکار کنو کٌ . نی دیدنش

نهی دٍنستو نی  خَاد کجا ببرتو . باز يو بٌ پنجرى خیرى شدم. نن نسبب نرگش بَدم
ٌ خاطر بالیی کٌ سر خَايرش آٍردم سر بٌ نیست کنٌ . شاید يو نی  خَاست نن رٍ ب

 :سَال کردم

 کجا نی ریو؟ -

 .تًران -

ٌ ی ارغَان ينَز تَی اٍن بیابَن بَد ٍ برادرش نی  خَاست  تعجب کردم؛ جسد سَخت
 !برگردى تًران

دٍبارى بٌ آینٌ نگاى کردم، احساس کردم صَرتش خیس شدى ٍ در نقابل چیزی رٍی پام 
یٌ دست کبَد با ناخن يایی کٌ آبی بٌ نظر . بٌ پايام نگاى کردم. در حال تکَن خَردنٌ

نی رسیدند دست يام رٍ نَازش کردند ٍ نن با چشو يای درشت بدٍن اینکٌ حرفی بزنو 
ٌ يایی کٌ از ترس تاریکی نیرن زیر پتَ تا ازشَن نحافظت . بٌ جلَ نگاى کردم نحل بچ

 .کنٌ، شالو رٍ رٍی صَرتو کشیدم ٍ چشو يام رٍ بستو ٍ نفسو رٍ حبس کردم

 .صدای انیرحسین باعخ شد کهی از شالو رٍ از صَرتو کنار بزنو

ٌ ی لعنتی رٍ بدى-  .آدرس اٍن خَن

 :با تعجب پرسیدم

 نگٌ نهی خَاستی بری تًران؟-

لبخند . تا بخَاد جَاب بدى بٌ پايام نگاى کردم؛ دیگٌ نَازشو نهی کرد، دیگٌ دستی نبَد
 .زدم ٍ شالو رٍ کنار زدم
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خَدم يو باید برم پزشکی قانَنی؛ سٌ . تَ رٍ نی رسَنو اٍن جا ٍسایلت رٍ جهع کنی -
ٌ تَن  .چًار ساعت دیگٌ نیام دنبالت ٍ نی رسَنهت خَن

 ذارن ارغَان رٍ بیاری؟نی  -

 .پَزخند زد

 برات نًهٌ؟ -

 .جَابش رٍ ندادم ٍ بٌ بیرٍن خیرى شدم

 آدرس؟ -

نهی خَاستو دٍبارى برگردم بٌ اٍن خَنٌ؛ نهی خَاستو جایی رٍ کٌ بًترین افراد زندگیو رٍ 
 .از رٍی ناچاری آدرس رٍ گفتو. از پیشو بردى بَد دٍبارى ببینو

 :ساعت رسیدیو، خَاستو از ناشین پیادى شو کٌ گفتبعد از نیو

 کلید داری؟ -

دستو رٍ تَ جیب نانتَم کردم؛ جز گَشی کٌ لحظٌ آخر برداشتٌ بَدم چیزی تَ جیبو 
ٌ ی ننفی تکَن دادم. نبَد از ناشین پیادى شد ٍ بٌ سهت در رفت ٍ بٌ . سرم رٍ بٌ نشَن

ننتظر شدم در رٍ باز کنٌ؛ انا انگار نن رٍ یادش . کهک آجريای کنار در از دیَار باال رفت
 .رفتنش رٍ برگ يایی کٌ زیر پاش خرد نی شد نی  شنیدمرفتٌ بَد؛ چَن صدای راى

 .با نشت بٌ در کَبیدم

 .در رٍ باز نهی کنین؟ يَا سردى -

سهت ناشینش رفتو ٍ دٍبارى داخلش نشستو؛ گَشیو رٍ از جیبو در آٍردم . جَابی نداد
 :ير بار این جهلٌ تکرار نی شد. ش رٍ گرفتوٍ شهارى
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 .نشترک نَرد نظر در دسترس نهی باشد -

ٌ ای باز شد ٍ بٌ صَرتو . در رٍ باز کردم خَاستو دٍبارى در بزنو کٌ در بٌ حالت ٍحشیان
دينو رٍ باز کردم کٌ ير چی از دينو در نیاد بار انیرحسین کنو؛ انا جلَی دينو . خَرد

 .رٍ گرفت ٍ کشیدم تَ خَنٌ

 :آرٍم دست سردش رٍ از صَرتو برداشت ٍ بدٍن اینکٌ نًلتی برای غرزدن بًو بدى گفت

 دردت گرفت؟ -

 .فقط سرم تکَن دادم

 !پس دردت گرفتٌ -

یاد صبح افتادم کٌ گَشی ارغَان . شالو رٍ گرفت ٍ نن رٍ دنبال خَدش کشَند
ٌ يای ... خردشدى رٍی زنین بَد ٍ نن انرٍز گفتو گَشیش رٍ با خَدش بردى اٍن لک

 !خَن

 :یًَ سر جام ایستادم ٍ با خشو گفتو

 کجا نی  بری نن رٍ دیٍَنٌ؟ -

 :بدٍن اینکٌ شالو رٍ ريا کنٌ گفت

 تَ سگ کشی يو بلدی؟ -

 کدٍم سگ؟ -

دٍ تا دستو رٍ جلَی دينو . یکی از سگ يا رٍی اٍن یکی افتادى بَد. بٌ رٍبرٍ اشارى کرد
 .انیرحسین رٍی زنین نیو خیز شد. گذاشتو تا جیغ نزنو؛ نن کشتٌ بَدنشَن

 !فک کنو با تبر خالصشَن کردی؛ چَن خَن يا از دم اتاق يا تا این جا ادانٌ دارى -
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ٌ ش نی  خَای نن رٍ قاتل کنی؟ -  چرا يه

 .پَزخند زد

 نیستی؟ -

 :حق بٌ جانب گفتو

چٌ برسٌ بٌ دٍستو ٍ حاال يو سگ يا کٌ ازشَن نحل ! نن تَ عهرم یٌ نَرچٌ رٍ نکشتو -
 !خَدشَن نی  ترسو

سریع رفتو ٍ کنار باغچٌ . چشهو افتاد بٌ یٌ تکٌ از گَشی کٌ کنار باغچٌ افتادى بَد
 .نشستو پام رٍ گذاشتو رٍش

 :ينَز داشت بٌ لکٌ خَن نگاى نی  کرد، گفت

 .بلند شَ نی  خَام اٍن جایی رٍ کٌ ارغَان دٍ يفتٌ تَش زندگی کردى ببینو -

 ...ی شکستٌچهدٍن، آینٌ. استرس تهام ٍجَدم رٍ گرفت

اتاق اٍلی کٌ درش بٌ باغ نزدیک ترى اتاق ارغَانٌ ٍ . تَ نی  خَای بری تَ اتاق! نن نهیام -
ٌ يا کنارشن اتاق نن؛ پس اتاق نن نرٍ  .اٍن دری کٌ پل

فکر کردم زیر پام رٍ دیدى ٍ اٍندى ببینٌ چی قایو . بلند شد ٍ آرٍم آرٍم بًو نزدیک شد
 :با پررٍیی گفتو. کردم؛ انا رٍ صَرتو نیخکَب شدى بَد

 بٌ چی نگاى نی  کنی؟ -

ٌ يات کبَد شدى؛ حاال فکر کن خَاير بدبخت نن کال صَرتش سَختٌ بَد؛  - طفلک، گَن
ارغَان يو گفت تا درسو رٍ تهَم . تازگی يا پسر دٍست بابام ازش خَاستگاری کردى بَد

 .نکنو تَی شًرستان بٌ ازدٍاج فکرم نهی کنو
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دستو رٍ رٍی گَشو . کردنش رٍ نداشتواشک تَی صَرتو نی  ریخت ٍ تَان پاک
 !گذاشتو تا صداش رٍ نشنَم؛ انا باز يو صداش رٍ نی  شنیدم

ٌ سالش بَد ٍ نن چًاردى - نحل سگ کار نی  کردم تا یٌ ٍقت . سالبابا کٌ نرد، ارغَان ن
ٍاسٌ . دلو نی  خَاست تنًا خَايرم ير چیزی بخَاد داشتٌ باشٌ. چیزی کو نداشتٌ باشٌ

 .يهین يو تا گفت با دنیز نی  خَام برم نخالفت نکردم

 .با شرنندگی دست يام رٍ از رٍی گَشو برداشتو ٍ نگايش کردم

. بعد يو نانان گفت از بچگی بی نادر بزرگ شدی ٍ اینکٌ نادرت تَی تیهارستان نرد -
 .ٍقت نخَاستی این رٍ باٍر کنیتَ يیچ

 .از اینکٌ نن رٍ بی نادر خطاب کرد بدم اٍند. زدنش بدم اٍنداز نَع حرف

 :داد زدم

يهیشٌ نن رٍ بغل . نانانو نًربَن بَد. نانانو نریض شد نٌ دیٍَنٌ! درٍغٌ! نٌ -
ٌ ای، از این بٌ بعد يَای . نی  کرد آخرین باری کٌ دیدنش بَسو کرد ٍ گفت تَ دختر خَن

 .بابات رٍ داشتٌ باش

نهی خَاستو ناراحتت کنو؛ انا داغ ارغَان خیلی سنگین تر از این حرف ياست کٌ بخَام  -
 .این طَری خَدم رٍ آرٍم کنو

 .لبخند تلخی زدم

 یعنی با نابَدکردن نن آرٍم نی شی؟ -

 :کالفٌ دستش رٍ تَی نَياش کرد ٍ گفت
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نانانو زنگ زد بٌ نن ٍ . بابات بٌ نانانو زنگ زدى؛ گفتٌ کٌ دنیز پیش ارغَان نیست -
ٌ طَر بٌ نادرم بگو دیگٌ ننتظر  گفت با ارغَان ٍ دنیز برگردید خَنٌ؛ حاال نن نَندم چ

 خَايرم نباشٌ؟

 :صداش ٍ بلند کرد

ٌ طَری؟ -  چ

 !نهی دٍنو... نهی دٍنو -

ٌ ای از . پشتش رٍ بٌ نن کرد تا برى، یًَ برگشت سریع یٌ قدم عقب رفتو ٍ پام ٍ رٍی تک
 .گَشی خرد شدى ارغَان گذاشتو

 .تَ يو ٍسایلت رٍ جهع کن. نهی خَام خَنٌ رٍ ببینو، نیرم دنبال کاريای ارغَان -

شدن در بٌ سهت نفس راحتی کشیدم ٍ بعد از شنیدن صدای خردشدن برگ يا ٍ کَبیدى
ٌ يا باال رفتو ٍ در اتاق رٍ باز کردم. اتاق يا رفتو ٌ چیز نحل سابق بَد با این . از پل يه

 .تفاٍت کٌ صندلی عقب تر رفتٌ بَد ٍ ير تکٌ از آینٌ تصَیر کسی رٍ نشَن نی  داد

ٌ يا رفتو خو شدم ٍ ير کدٍنشَن رٍ از زنین برداشتو تا کنار يو قرار . بٌ سهت تک
ٌ يای آینٌ کٌ يزار تصَیر از نَشین . بگیرن ٍ تصَیر ٍاضح تر بشٌ خیرى نَندم بٌ تک

 .رٍش نقش بستٌ بَد

*** 

 نانان، این خانو کیٌ؟ -

 :حهیرا لبخند نصنَعی زد

 .نیرى جان ایشَن کبری خانو، رفیق گرنابٌ ٍ گلستاِن ننٌ -
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نَشین لبش رٍ گزید ٍ پس گردنی نحکهی بٌ نیرى زد؛ طَری کٌ گردنش کانال بٌ جلَ 
 .خو شد

ٌ  دختر نیرزاست -  .تَ کبری خانو رٍ نهی شناختی؟ این خانو دای

 :نیرى چشو ياش رٍ گرد کرد ٍ با تعجب گفت

 نانان نَشین راست نیگٌ؟! نٌ -

ٌ ی نحبت تکَن داد  .نیرى با عشَى نزدیک کبری رفت. حهیرا سرش رٍ بٌ نشَن

 راستی اسهش رٍ چی گذاشتید؟. خالٌ جان نن يو دلو نی  خَاد بیام پیش خَايرم -

 :کبری خندان گفت

 .نریو، نریو اسو خَاير جدیدتَنٌ؛ انا عزیزم، نن تَ رٍ نهی تَنو اٍن جا ببرم -

ٌ ای گفت ٍ از در بین اتاق يا بٌ حال رفت کبری کٌ انگار دیرش شدى . نیرى زیر لب باش
 .بَد، سریع از اتاق بیرٍن رفت ٍ از پشت در اتاق با حهیرا ٍ نَشین خدافظی کرد

 !دنیز... دنیز... دنیز

ٌ يای آینٌ دیگٌ يیچ تصَیری نداشت جز تصَیر نن چشو يام رٍ نحکو بستو  ٍ زیر . تک
 :لب گفتو

 .اسیر سرنَشتی شد کٌ پدربزرگش براش رقو زدى بَد! بی چارى نادرم... نادرم -

یاد حرف انیرحسین . دلو برای نادرجَن تنگ شدى بَد؛ شاید بیشتر از بابا
 «.نادرت تَی آسایشگاى نرد»:افتادم

ٌ ای افتادم کٌ ارغَان گفتٌ بَد تَی این اتاقٌ دٍر تا دٍر اتاق رٍ گشتو؛ . یاد صندٍقچ
صندٍق بزرگی بَد کٌ داخل کهد نشکی رنگ ٍ زیر انبَيی از . باالخرى پیداش کردم
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رٍی زنین نشستو؛ . بیرٍن آٍردنش ٍ خاکش رٍ با دست تهیز کردم. ٍسایل بَد
داخلش دٍتا . صندٍق رٍ رٍی پام گذاشتو ٍ بعد از کهی ٍررفتن باياش بازش کردم

ٌ شدى بَد چشو يای یکی از عرٍسک يا با دکهٌ قرنز دٍختٌ شدى بَد، . عرٍسک بافت
یٌ برگٌ . نَيای بلندشَن با نخ درست شدى بَد ٍ از فرط بلندی رٍی دستو افتادى بَد

ٌ ی قرنزرنگ نحل لکٌ خَن بَد ٍ یک دفترچٌ یادداشت ٍ چند آلبَم  سفید کٌ رٍش لک
 .عکس کٌ خاکی بَدند

اٍلین عکس، عکس دٍتا نَزاد با . آلبَم رٍ بیرٍن آٍردم ٍ شرٍع بٌ ٍرق زدنش کردم
عکس يای بعدی پر بَد از این دٍ قلَيا؛ ٍلی دیدن . صَرت يای تپل ٍ تقریبا کچل بَد

يهَن نرد غریبٌ کنار زنی ایستادى ٍ دستش رٍ . آخرین عکس آلبَم کانال نتعجبو کرد
دستو رٍ جلَی صَرتو بردم ٍ چشو يام رٍ بستو؛ شاید . دٍر بازٍی زن حلق کردى بَد

اٍن تنًا کسی بَد کٌ ينَز يو نهی دٍنستو کیٌ ٍ چرا انرٍز صبح نزدیک خَنٌ کبری 
 .دیدى بَدنش

ٌ چِی نیرزارضا نیری ٍ »:پشتش نَشتٌ شدى بَد. عکس رٍ بٌ سختی از آلبَم کندم درشک
 «يهسرش لعیا قبل از نتارکٌ، سال يزار ٍ سیصد ٍ يفدى يجری

ٌ ای يستند ٍ دقیقا تا نی خَان  شدى بَدم نحل کسایی کٌ لنگ یک تکٌ از پازل يزارتک
ٌ اش گو نیشٌ  .تهَنش کنند یٌ تک

دفترچٌ رٍ . آبی رنگ بَد ٍ کنارش عکس گل داشت. دفترچٌ یادداشت زیاد قدیهی نبَد
برداشتو ٍ از اتاق دٍم بٌ اتاق اٍل رفتو؛ يهَن طَر کٌ بٌ جلد دفترچٌ نگاى نی کردم کنار 

 :صفحٌ اٍل نَشتٌ شدى بَد. پشتی نشستو ٍ پايام رٍ دراز کردم

کاش . عشق در گل يا بی داد نی کرد. گل يا در تهام زندگانی نن نًربان بَدند ٍ عاشق»
ٌ ی نادریو ينَز يو باطراٍت بَدند  «.گل يای خان
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 :ٍ پایینش نَشتٌ شدى بَد

 «يزار ٍ سیصد ٍ يشتاد ٍ چًار: گلشید، تاریخ »

ٌ قدر دٍست داشتو يهین االن بخَنهش؛ انا زنگ گَشیو نانعو  ٌ ی نادرم بَد؛ چ دفترچ
 .شد 

ٌ بار يو نیازم نشد برداشتو پالتَی قرنزرنگ با شلَار جین . سریع چهدٍنو رٍ کٌ حتی ی
ٌ جای خَنٌ رٍ از نظر گذرٍندم؛ تهام اتفافاتی کٌ افتادى بَد، ارغَانی کٌ . آبی پَشیدم يه

 .در تهام این ندت کنارم بَد ٍ حاال نیست

سگ يای نردى، . دفترچٌ رٍ تَی جیب پالتَ گذاشتو ٍ با چهدٍن از اتاق بیرٍن رفتو
ٌ شدى ٍ  گَشی شکست

ٌ يای خَن بٌ در کٌ رسیدم، بٌ پشت . بٌ يیچ کدٍم نگاى نکردم ٍ ازکنارشَن رد شدم. لک
 .سرم نگاى کردم؛ حهیرا کنار نَشین ٍ نیرى برام دست تکَن نی دادند

چشو يام رٍ بستو ٍ . ناتو بردى بَد، يهین طَر بًشَن خیرى شدى بَدم ٍ دم نهی زدم
انیرحسین داخل ناشین نشستٌ . بدٍن اینکٌ دٍبارى نگايشَن کنو در خَنٌ رٍ باز کردم

 :صندٍق رٍ زد ٍ ٍسایلو رٍ داخلش گذاشتو تا خَاستو جلَ بشینو گفت. بَد

 چهدٍن ارغَان رٍ نیاٍردی؟ -

 نگٌ الزم بَد؟ -

 :از ناشین پیادى شد، رٍبرٍم ایستاد ٍ گفت

 .کلید رٍ بدى -
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بدٍن . سرش رٍ تکَن داد ٍ سهت خَنٌ رفت. از جیبو کلید رٍ درآٍردم ٍ بًش دادم
 :فکرکردن گفتو

 .در رٍ باز نکن -

 :بدٍن اینکٌ برگردى گفت

 چرا اٍن ٍقت؟ -

 :با لکنت گفتو

 .اٍل در بزن یا بذار نن برم بیارم. جا خانَادى زندگی نی کنٌ... اٍن -

ٌ ی نن پَزخند زد ٍ گفت  :با تعجب برگشت، با دیدن قیاف

ببینو تَ از اٍل دیٍَنٌ بَدی یا اٍندی این جا این جَری شدی؟ برٍ تَ ناشین تا  -
 .برگردم

 .دفترچٌ رٍ برداشتو ٍ شرٍع بٌ خَندن کردم. سَار ناشین شدم ٍ در رٍ بستو

دیرٍز بعد از کلی کلنجار با نانان ٍ احهد، باالخرى راضیشَن کردم برای بًترشدن حالو »
فقط دلو برای . جایی کٌ يیچ کس نتَنٌ با زخو زبَن ياش اذیتو کنٌ. برم یٌ شًر دیگٌ

 .دنیز کَچَلَم نی سَخت کٌ باید تَی این سن ٍ سال بدٍن نادرش رايی ندرسٌ بشٌ

ٌ ی نادريا آرانش دختر ٍ شَيرم رٍ تانین کنو؛ انا نشد . نن يو نی خَاستو نحل يه
ٌ ی قدیهی کٌ نانان نی گفت برای پدرشٌ اٍندیو قرار شد احهد . انرٍز با احهد بٌ خَن

تَی تهیزکردن خَنٌ کهکو کنٌ ٍ بعد برگردى تًران تا نادرش بًش نگٌ چرا زنگ زدم 
اٍن قدر این زنت بًش ! خَنٌ نبَدی یا اینکٌ بگٌ دنیز رٍ بیار تا ببینو الغر نشدى باشٌ

 « ...نهی رسٌ
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ٌ ی دفترچٌ . انیرحسین در ناشین رٍ باز کرد، بدٍن يیچ حرفی راى افتاد خَاستو ادان
 :نادرم رٍ بخَنو کٌ گفت

 آینٌ رٍ تَ شکستی؟-

 .نٌ -

 چرا درٍغ نیگی؟ -

 :پرسیدم

 کدٍم درٍغ؟ -

یعنی نفًهیدی نی خَاستو بًت جابت کنو درٍغگَیی؟ ارغَان اگٌ خَدش نی خَاستٌ  -
ٌ ست ٍ تَ گفتٌ بَدی ٍسایلش يو جهع  برگردى تًران چهدٍنش برای چی ينَز تَ خَن

پس چرا ٍقتی ازت پرسیدم چهدٍن ارغَان رٍ چرا نیاٍردی گفتی . کردى ٍ با خَدش بردى
 نهی دٍنستو الزنٌ؟

انیرحسین نحل یٌ پلیس عهل کرد ٍ نن . الل شدى بَدم ٍ يیچ حرفی نهی تَنستو بزنو
 .نحل یٌ نجرم با سکَتو راضی بٌ اعدام شدم

حرف نهی زنی نٌ؟ نتَنستو ارغَان رٍ شناسایی کنو؛ يیچ چیزش سر جاش نبَد،  -
 .خَاير نن بٌ این رٍز افتادى ٍ تَ این جا نشستی راحت زندگیت رٍ نی کنی. يیچیش

صدای نَزیک رٍ بلند کرد ٍ نن نحل . سکَت کرد ٍ نن يو جَابی نداشتو تا بًش بدم
 .عقب نَندى يا ياج ٍ ٍاج بٌ بیرٍن از پنجرى نگاى کردم

ٌ ی باز  با ترس اینکٌ نبادا دفترچٌ رٍ از دستو بگیرى، داخل کیفو گذاشتهش ٍ از دين
 .کیف خَندم
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ٌ دار نهی شیو خَاست خدا بَدى ٍ  » احهد با نحبت ياش بًو نی فًهَند اینکٌ دیگٌ بچ
احهد تنًا پسر خانَادى اش بَد ٍ . نشکل نا نیست کٌ نسلی از خانَادى نا نهی نَنٌ

ٌ ی خانَادى اش نی خَاستن نسلشَن با احهد ادانٌ پیدا کنٌ یکی نی گفت زن دٍم . يه
برای این جَر ٍقت ياس یکی دیگٌ نی گفت این یکی رٍ طالق بعد برٍ سراغ بقیٌ؛ انا 

 .احهد انقدر بٌ نِن لَس ٍفادار بَد کٌ خَدم با رفتنو راى رٍ براش يهَار کردم

. بعد از رفتن احهد، ساعت دى یا یازدى شب بَد کٌ احساس کردم کسی صدام نی زنٌ
ٌ خاطر ترس از تنًاییٌ نن يو بی خیال صدا . يهیشٌ نانان نی  گفت این جَر صدايا ب

خَنٌ دٍتا اتاق کنار يو داشت کٌ نن از اتاق دٍم بیشتر خَشو اٍند ٍ .  شدم ٍ خَابیدم
احهد ظًر یٌ تخت برام خرید تا بٌ قَل خَدش کهرم . اٍن جا رٍ برای خَدم برداشتو

ٌ قدر ذٍق کردم از اینکٌ برای کسی نًهو ساعت چًار پنج . رٍی زنین درد نگیرى ٍ نن چ
دٍبارى احساس کردم صدایی از اتاق اٍل نیاد ٍ . بَد کٌ برای نهاز صبح بلند شدم
ٌ ی چند نفر داخل اتاق نیفتٌ از ترس زبَنو بند اٍندى بَد ٍ فقط دلو نی  خَاست . سای
 «.احهد نهی رفت ٍ االن نراقبو بَد

 .انیرحسین چپ چپ نگايو نی  کرد

 گریٌ نی  کنی؟ -

 :سرم رٍ بٌ نشَن نٌ تکَن دادم، دٍبارى پرسید. بٌ صَرتو دست کشیدم؛ خیس بَد

 دلت تنگ شدى؟ -

 برای کی؟ -

 :لرزش دستش رٍ رٍی فرنَن احساس کردم ٍگفتو. بٌ جلَ نگاى کرد
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چَن ! آرى، تنگ شدى برای يهٌ اٍن يایی کٌ دٍسشَن داشتو ٍ االن نیستن -
يهیشٌ تَ زندگیو نبَدشَن رٍ حس . يیچ کدٍنشَن ٍقتی کٌ نیازشَن داشتو نبَدن

 .کردم؛ نحل نادرم، نحل االن ارغَان، نحل نعلو سال اٍلهَن ٍ خیلی يای دیگٌ

 .ناشین آرٍم نی  رفت ٍ آينگ بٌ جای آرٍم کردنو رٍی نغزم در حال راى رفتن بَد

 نیشٌ سریع تر برٍنی یا این آينگ رٍ خانَش کنی؟ -

 .نٌ -

دست يام نی  لرزیدن ٍ پايام تَان ». بی خیالش شدم ٍ دٍبارى دفترچٌ رٍ باز کرد
ناچارا نحل یٌ نابینا . تَی اٍن تاریکی باید دنبال کلید برق نی  گشتو. بلندشدن نداشتن

بعد از رٍشن شدنش ترس يای . بٌ دیَاريا دست نی  کشیدم؛ باالخرى پیداش کردم
ٌ ام ریخت ٍ از اتاق بیرٍن رفتو  .احهقان

چَن پردى نداشت تهام . پنجرى ی بزرگی داشت. داخل آشپزخَنٌ رفتو ٍ برقش رٍ زدم
اٍن نَقع شب چنان خَفناک شدى بَد کٌ از نگاى کردنش . باغ رٍ نی  تَنستی ببینی

دٍدل شدم . ننصرف شدم ٍ شیر آب رٍ باز کردم؛ انا حتی یٌ قطرى آب يو ازش نیَند
کٌ بخَابو ٍ نهازم رٍ فردا کٌ يَا رٍشن شد بخَنو یا نٌ، بٌ ترسو غلبٌ کنو برم با آب 

یا باید دِر بیرٍن رٍ باز نی  کردم یا در اٍن یکی اتاق . کنار در ایستادم. حَض ٍضَ بگیرم
ٌ يا زیاد . بعد از کلی کلنجاررفتن، دِر اصلی رٍ باز کردم ٍ دٍیدم سهت حَض. رٍ چَن پل

لبخند زدم ٍ بٌ ير طریقی . داننو رٍ باال دادم؛ یٌ زخو جزئی شدى بَد. بَد خَردم زنین
 .بَد ٍضَ گرفتو

ٍسط باغ گیر . صدای سگ يا از یٌ طرف ٍ صدای جیرجیرک يا از طرف دیگٌ نی  ترسَندم
 .افتادى بَدم
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خَاستو دٍبارى بدٍم سهت خَنٌ؛ انا صدایی شنیدم ٍ با چشو يای گرد بٌ سهت صدا 
. دلو برای نادر بیچارى ام سَخت. دفترچٌ رٍ بستو« .کسی نن رٍ صدا نی  کرد. برگشتو

رٍ بٌ انیرحسین کٌ نشغَل رانندگی بَد . اٍن يو نحل نن گرفتار این حَادث شدى بَد
 :گفتو

 ارغَان چی شد؟ -

 نگٌ قرار بَد چیزی بشٌ؟ -

 :کالفٌ پرسیدم

 نهیشٌ خاکش کرد؟ -

 .نٌ، سنگ قبر خالی نی  ذاریو -

 پس نادرت چی؟ -

ٌ تر بَد  :دستش رٍ تَی نَياش کرد ٍ تَی يهَن حالت گفت. اٍن از نن کالف

ٌ قدر سَال نی  پرسی! ايٌ - ٍقتی ناشینش رٍ پرت نی  کردی تٌ درى نگران نادر نن ! چ
 بَدی؟

 .با دين باز نگايش کردم

 نن ناشین رٍ انداختو تٌ درى؟ -

نحل آدم يایی کٌ يهٌ چی رٍ نی  دٍنند؛ ٍلی نی  خَان ٍانهَد کنند يیچی نهی دٍنند 
 :رفتار کرد

يهَن رٍز، يهَن جا، يهَن ساعت با چیزی کٌ نخفی کردى . یٌ چَپان تَ رٍ دیدى -
 .بَدی
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 خب خب اٍن یارٍ از کجا نی  دٍنٌ نن چٌ شکلیو؟ -

 :پَزخند زد ٍ بٌ گَشیش اشارى کرد

 .برش دار -

ٌ اش نن ٍ ارغَان بَدیو کٌ دست يانَن رٍ بٌ تنٌ . نَبایلش رٍ برداشتو عکس صفح
 .درخت زدى بَدیو

ٌ ی نا گرفتیو - ٌ قدر اٍن رٍز خَش بَدیو ٍ نی  خندیدیو؛ نحل . این عکس رٍ خَن چ
 .آدم يای بی غو

. نن يو چیزی نگفتو، فکرم پیش نانان بَد ٍ اتفاقی کٌ قرارى براش بیفتٌ. ساکت شد
 .دٍبارى دفتر رٍ از کیف بیرٍن آٍردم

از ترس بدنو بٌ لرزى افتاد، . آرٍم برگشتو ببینو کیٌ کٌ دیدم یٌ سایٌ افتادى رٍی دیَار»
. صدام گرفتٌ بَد ٍ تَان جیغ زدن يو نداشتو. گرد کردمپايام کرخت شد، آرٍم عقب

ٌ يا کٌ رسیدم، برگشتو ٍ بدٍن اینکٌ . چشو يام رٍ بستو ٍ تا نی  تَنستو عقب رفتو بٌ پل
ٌ يا باال رفتو چادرم . در اتاق دٍم رٍ باز کردم. پايام ينَز نی  لرزید. بٌ عقب نگاى کنو از پل

 .بعد از خَندن نهاز آرٍم شدم ٍ دٍبارى رٍی تخت دراز کشیدم. رٍ از کهد برداشتو

ٌ يا ٌ چیز عادی بَد؛ دیگٌ نٌ از صدا خبری بَد نٌ از سای تَی . صبح کٌ بیدار شدم يه
آشپزخَنٌ رفتو ٍ سفرى کَچکی داخلش انداختو، چایی زغالی ریختو ٍ با ٍلع نشغَل 

زندگی پر از . يهیشٌ تنًایی رٍ دٍست داشتو ٍ حاال بًش رسیدى بَدم. خَردنش شدم
 !آرانش

 صبح -۱-۴ساعت . یٌ يفتٌ بٌ يهین ننَال آرٍم گذشت؛ تازى نعنای زندگی رٍ فًهیدم
اٍن قدر يَا خَب بَد کٌ . بَد کٌ از اتاق خارج شدم ٍ تَی باغ نشغَل قدم  زدن شدم
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تَی . باد بٌ نَيام نی  خَرد ٍ کلی حس خَب بًو تزریق نی  کرد. دلو نهی اٍند برگردم
 .حال خَبو سیر نی  کردم کٌ در کَبیدى شد

زن تقریبا نی ان سالی با چادررنگی گل گلی پشت در . با حالت زار ٍ نزار در رٍ باز کردم
 .بَد، با لبخند راينهاییش کردم داخل

 .بعد از سالم ٍ احَال پرسی، ازم درنَرد خَنٌ ٍ اجدادم پرسید

ٌ طَر؟ -  پدربزرگت رٍ نی  شناسی؟ نادربزرگت رٍ چ

 .سال ياست بٌ رحهت خدا رفتن! خدا رفتگان شها رٍ يو بیانرزى -

 .رٍی تاپ سفید ٍسط باغ نشستیو

ٌ خیر چٌ رٍزيایی با نادر بزرگ خدا بیانرزت داشتیو ٍ چٌ لعن ٍ نفرین يا کٌ  - یادش ب
 .بًش نکردیو

 .شها نانان بزرگو رٍ از کجا نی  شناسین؟ فکر نکنو بیشتر از نادرم سن داشتٌ باشید-

 .بدٍن اینکٌ نگايو کنٌ دستو رٍ تَی دستش فشرد

چشهو کف پات، نن االن يفتاد ٍ چًار سالهٌ، لعیا خانو يهسر ! آخ نادر بٌ فدات -
 «.شَير حهیرا، خَايرم بَد

ٌ ام  :انیرحسین زد بٌ شَن

 .پیادى شَ -

 .بٌ اطراف نگاى کردم

 .نا کٌ ينَز نرسیدیو -
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 .از ناشین پیادى شد ٍ در طرف نن رٍ باز کرد

 .گفتو پیادى شَ -

نحل آدم يای گیج کٌ تازى . ينَز کنار ناشین ایستادى بَدم. کنار خیابَن بَدیو. بلند شدم
 .ٍارد یٌ نکان جدید شدند، بٌ اطراف سرک کشیدم

نانندی با شیب تند بَد کٌ پشت سرم جای تپٌ. چند ناشین جلَی نا پارک کردى بَدند
سر ٍ صدای ناشین يا، بَق ياشَن، اعصابو رٍ . اگٌ حَاسو نبَد ازش پایین افتادى بَدم

دٍبارى از انیرحسین کٌ بٌ ناشین تکیٌ دادى بَد ٍ بی تَجٌ بٌ نن بٌ . بٌ يو ریخت
 :رفت ٍ آند ناشین يا نگاى نی  کرد، با صدای بلند پرسیدم

ٌ ش سکَتٌ؟ خب االن فایدى ی این جا ایستادنهَن  - چرا این جا ایستادیو؟ جَاب نن يه
 چیٌ؟

 :نگاى سردی بٌ نن کرد، آرٍم گفت

کسی قرار بیاد، باید ننتظرش . فاصلٌ نن ٍ تَ دٍ نتر يو نیست، پس داد نزن -
 .ٍایستیو

 :در ناشین رٍ باز کردم

 .خب، تَ ٍایسا نن نی  شینو -

ٌ ای ننتظر شدیو کٌ . جَابی نداد نردد نگاش کردم، سَار ناشین شدم، پنج شیش دقیق
انیرحسین آرٍم بٌ . باالخرى یٌ ناشین شاسی بلند سفیدرنگ پشت سرنَن پارک کرد

 .سهت ناشین رفت ٍ نن تَی خیاالتو بٌ این فرد ناشناس فکر نی  کردم
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دختر قدبلند الغراندانی با نانتَی نشکی تنگ ٍ . از آینٌ سهت خَدم بًشَن نگاى کردم
دختر . بدٍن اینکٌ تکَنی بٌ خَدم بدم ننتظرش شدم. دانن نشکی بٌ سهتو اٍند

 .صندلی جلَ نشست ٍ انیرحسین سَار ناشین اٍن شد

چشو ياش قرنز ٍ لب ياش خشک شدى . بٌ صَرت دختر خیرى شدم، خیلی آشنا بَد
 .بَد

 نن شها رٍ نی  شناسو؟ -

 :پَزخند زد ٍ با بغض گفت

ٌ ی ارغَانو، ستایش -  !نن دخترخال

نَيای بَری کٌ کج رٍی صَرتش ریختٌ بَد، چشو يای نسبتا . تَ چًرى اش دقیق شدم
 .درشت ٍ عسلی، بینی گَشتی ٍ لب يای قلَى ای

 .سالم ستایش خانو -

 .بغض کردى بَد ٍ با حالت زاری سرش رٍ تکَن داد

ٌ قدر ارغَان رٍ دٍست داشتی؛ درست نحل نن - اٍن شها رٍ نحل ! نی  دٍنو شها چ
ٌ ای با . خَايرش نی  دٍنست يهیشٌ نی  گفت انیر از خارج برگردى با دیدن دخترخال

ٌ ای نگاى يو نهی کنٌ  .کهاالت ستایش بٌ دختِر دیگ

 :پَز خند زد، بعد از نگاى کَتايی بٌ نن از رٍی تهسخر گفت

ارغَان چشو دیدن نن رٍ نداشت چٌ برسٌ بٌ اینکٌ این اراجیف رٍ سر . نسخرى ست -
 .نن ارغَان رٍ دٍست داشتو، حاال يو از طرف نادرش نانَر شدم برگردٍنهش. يو کنٌ

 :ناشین رٍ رٍشن کرد ٍ راى افتاد گفتو. با تعجب نگاش کردم
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 کجا برگردٍنیش؟ نگٌ ارغَان زندى ست کٌ برگردى؟ -

 .اخو کرد

ٌ جَری رٍندم  - زنگ زدم بٌ انیر گفت چٌ بالیی سر ارغَان اٍندى، نهی دٍنی تا این جا چ
 !با چٌ حالی

 .صداش رٍ بلندتر کرد ٍ با نشت بٌ فرنَن ضربٌ زد

 .تلعنت بٌ طرز تفکرات احهقانٌ! لعنت بٌ تَ! اى -

 :نتعجب پرسیدم

 نن؟ نگٌ نن چی کار کردم؟ -

 .سرعت ناشین رٍ بیشتر کرد ٍ بٌ صندلی قًَى ای رنگ ناشین تکیٌ داد

ٌ تَن ساکت باش - انیرحسین برگشت گندی رٍ کٌ تَ زدی ! تا ٍقتی نی  رسَنهت خَن
ٌ ی این دانشگاى پرت. درست کنٌ  !فکر احهقان

بی تَجٌ بٌ نحیط اطرافو چشو يام رٍ بستو ٍ . ساکت شدم، حرفی برای گفتن نداشتو
 .خَابیدم

ٌ ای کٌ . با صدای ستایش، چشو يام رٍ آيستٌ باز کردم ٌ نَن بَدیو، يهَن خَن دم خَن
 . تهام آرانشو تَش جا نَندى بَد

 :ستایش با چشو يای خیس ٍ دناغی کٌ يی باال نی  کشید گفت

 .پیادى شَ، نادربزرگ ننتظرى -

ٌ قدر خَابیدم؛ انا خستگی این . لبخند تلخی زدم ٍ از ناشین پیادى شدم نهی دٍنستو چ
 .رٍز تلخ ٍ سخت ٍ از ٍجَدم بیرٍن کردى بَد
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نادرجَن با چادر گل گلی کنار در ایستادى بَد ٍ با خندى بٌ ننی کٌ از خستگی تَان 
 .بازکردن صندٍق عقب رٍ نداشتو نگاى نی  کرد

 .ستایش صندٍق رٍ باز کرد ٍ چهدٍنو رٍ با ٍجَد سنگینی بیش از حدش بیرٍن آٍردم

با نحبت دستی بٌ . بدٍن خدافظی بٌ سهت نادرجَن رفتو ٍ نحکو بغلش کردم
 :رٍسریو کشید ٍ گفت

 نادر فدات شٌ، فکر کردم تَ يو نحل نادرت فرانَشکار شدی، پس ارغَان کجاست؟ -

 :از خَدم جداش کردم ٍ با بی حَصلگی گفتو. لبخند رٍی لبو ناسید

 !فعال بیام تَ تا بعد -

 :نادرجَن کٌ انگار نضطرب شدى بَد گفت

 .نن نی رم با خانهی کٌ آٍردتت خداحافظی کنو تَ برٍ داخل -

ٌ ای گفتو ٍ ٍارد خَنٌ شدم  .زیر لب باش

ٌ نَنو؛ انا . گل يای یاس ٍ بَی خَبشَن غرق آرانشو کرد خَشحال بَدم االن تَی خَن
انگار یٌ تکٌ از ٍجَدم رٍ کندى بَدند ٍ نن رٍ تَ . بدٍن ارغَان، يیچی نحل سابق نبَد

 .برزخ زندگی ريا کردند

ٌ يا رفتو ٌ نَن. آى سردی کشیدم ٍ بٌ سهت پل پنجرى . بعد از چًار پلٌ نی  رسید بٌ خَن
از در نشکی داخل شدم، با دیدن بابا کنار در ٍ . بزرگی بین دٍ طرف خَنٌ سفیدرنگ بَد

 .اخو غلیظ رٍ پیشَنیش چند جانیٌ نکخ کردم، بعد پریدم بغلش

 .اشک از صَرتو ریخت ٍ اسو ارغَان رٍ زنزنٌ کردم

ٌ ش تقصیرى ننٌ -  !بابا دیدی ارغَان نیست؟ دیدی نن باعخ شدم بهیرى؟ يه
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ٌ چیز رٍ از قبل نی  دٍنند گفت  :نن رٍ تَی آغَش گرنش فشرد ٍ نحل آدم يایی کٌ يه

ننی کٌ نهی خَاستو تَ از پیشو بری، نحل . تقصیر تَ نبَد، تقصیر نن بَد دخترم -
انا تَ با اصراريای بیجات باعخ شدی بفرستهت جایی کٌ تَش گلشید رٍ از . نادرت

اٍن رٍز کٌ جلَم ایستادی ٍ گفتی نی  خَام برم دانشگاى خارج از شًر، . دست دادم
ٌ ات باشو بابا، یادتٌ؟  نهی خَام این قدر ٍابست

ٌ ام بَد گفتو. چشو يام خیس بَد  :از بغلش جدا شدم ٍ با لرز خفیفی کٌ بین جهجه

 .نن اشتباى کردم! حق با شهاست بابا -

ٌ ای بٌ چًرى ی بابا نگاى کردم . با نگرانی نگايو نی  کرد ٍ دم نهی زد. بدٍن حرف اضاف
بابا يو . غهی رٍ کٌ تَی چشو يای نشکیش نحل اشک خشک شدى بَد حس نی  کردم

 .نقصر بَد، نا نقصر نرگ یٌ دختر جٍَن شدیو

از کنار نبل يایی کٌ گرد دٍر نیز چیدى شدى بَدند رد شدم ٍ بٌ . بٌ سهت اتاقو رفتو
در رٍ باز کردم ٍ با دیدن کسی کٌ رٍی صندلیو . در سفیدش بستٌ بَد. اتاقو رسیدم

ارغَان رٍی صندلی کنار نیز خاکستریو نشستٌ بَد ٍ با صندلی . نشستٌ بَد شَکٌ شدم
ٌ زدن. نی  چرخید فکر نی  کردم برگردم . کنار در ٍلَ شدم. تا نن رٍ دید شرٍع کرد بٌ قًقً

 .خَنٌ دیگٌ از این خبريا نیست؛ انا اشتباى نی  کردم؛ اٍن دست بردار نبَد

چرخش صندلی ينَز ادانٌ داشت، آرٍم چرخید تا باالخرى نتَقف شد؛ دیگٌ ارغَان 
ٌ چیزش نرتب بَد، نحل . رٍش نبَد از چارچَب در فاصلٌ گرفتو ٍ ٍارد اتاق شدم؛ يه

ٌ ای نرتب بَد، پنجرى اتاق با پردى کرکرى ای . قبل تخت خاکستریو با پتَی سَرن
ٌ ای کنار تختو بَد  .سَرن

کیفی رٍ کٌ ينَز تَی . نیز ٍ صندلی يو رٍبرٍی اٍن. کهد لباس يا يو کنار در اتاق بَد
 .خَدم يو بٌ سهت تخت يجَم بردم ٍ دراز کشیدم. دستو بَد رٍی تخت انداختو
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 .سرم ٍ رٍی بالشت گذاشتو، از داخل کیفو دفترچٌ رٍ برداشتو

نگٌ نی  شد پدربزرگ . زن يو چنان حرف نی زد ٍ نن بٌ زن دٍم آقاجَن فکر نی  کردم»
ٌ ای داشتٌ باشٌ؟ رٍ بٌ زن گفتو  :نن کٌ عاشق نانان لعیا بَد، زن دیگ

حاج خانو، درنَرد زن دٍم آقاجَن بیشتر تَضیح نی  دید؟ ٍاقعا کنجکاٍ شدم  -
 .درنَردشَن بدٍنو

 :لبش رٍ با زبَن تر کرد ٍ گفت

. دختر خَشگلی کٌ از بدٍ تَلد يهٌ خاطرخَايش نی  شدن. حهیرا خَاير بزرگو بَد -
نن سن ٍ سالی . خانو جَن نی  گفت نادر نزاییدى دختر بٌ این زیبایی ٍ بانجابت رٍ

 .پسر نشدی غلَم. نداشتو کٌ برای حهیرا خَاستگار اٍند

علی یک دل نٌ صد دل عاشق حهیرا شدى بَد؛ طَری کٌ اسو حهیرا نی  اٍند گل از گلش 
چشهت رٍز بد نبینٌ . باالخرى آقاجان قبَل کرد کٌ اٍن يا بايو ازدٍاج کنن. نی  شکفت
تا این حهیرا بخت برگشتٌ خَاست خَشحال بشٌ، آقاجان گفت کٌ نیرزا، ! دخترجان

بی چارى حهیرا ٍ علی تَ خَنٌ بست نشستٌ بَدن . خان دى، چشهش حهیرا رٍ گرفتٌ
نجبَر . شاید نیرزل ٍ خانهش، لعیا، از انتخابشَن پشیهَن بشن؛ انا نشد کٌ نشد

بعديا شنیدم دٍتادختر . شدیو حهیرا رٍ بدیو بٌ نیرزا ٍ دیگٌ حق دیدنش رٍ نداشتیو
دارى، یکی نَشین ٍ یکی دیگٌ نیرى کٌ ٍقتی لعیا خانو نی  اٍندى اٍن يا نجبَر نی  شدن 

ٌ ی خانو جَن  .برن خَن

ٌ قدر سختٌ آدم رٍ از کسی کٌ دٍستش دارى دٍر . ساکت شد دلو برای حهیرا سَخت، چ
ٌ ای دربیارن  :گفتو. کنند ٍ بٌ عقد کس دیگ

 خب بعد چی؟ این دختريا کٌ نی  گید االن کجان؟ زندى ان؟ -
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 :بغض کرد ٍ از رٍی تاپ بلند شد ٍ يهین طَر کٌ قدم نی زد گفت

ٌ جَری نردن ٍ کی خاکشَن ! بی چارى يا عاقبتشَن نحل نادرشَن شد - کسی نفًهید چ
ٌ ش ! کردى؛ اصال خاک شدن یا نٌ ٌ ی نیرزا برای اینکٌ نايیان چَن حهیرا ٍقتی نیرى خَن
ٌ يا نیفتٌ ٍ  ...رٍ بگیرى از پل

 :سکَت کرد، دٍبارى ازش پرسیدم

 نرد؟ -

 :بغضش شکست ٍ زد زیر گریٌ؛ بٌ زنین چشو دٍختٌ بَد ٍ فقط نی  گفت

 «!کشتنش! حهیرای نن نهرد! خانو جان! خانو جان -

دفترچٌ رٍ رٍی زنین انداختو ٍ گَشیو رٍ کٌ با صدای ٍحشتناکی در حال ٍیبرى رفتن 
 :جَاب دادم. شهارى ناشناس بَد. بَد از تَی کیفو برداشتو

 بلٌ؟ -

 خَبید؟ -

 :بدٍن اینکٌ ننتظر جَابی از نن بهَنٌ گفت

 .یٌ قاتل يیچ ٍقت آرٍم نهی گیرى! نعلَنٌ کٌ نٌ -

 .رٍی تخت نیو خیز شدم

 شها؟ -

 :چند لحظٌ سکَت کرد ٍ دٍبارى ادانٌ داد

 !یٌ شايد کٌ با چشو يای خَدش دید تَ ناشین رٍ تٌ درى انداختی -
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تا حاال فکر نی  کردم . نفسو تندتند نی زد. دستو لرزید ٍ گَشی رٍی زنین افتاد
بٌ این فکر . انیرحسین بدٍن يیچ شايدی ٍ فقط برای ترسَندن نن حرف از قتل نیزنٌ

خو شدم ٍ گَشی رٍ از زنین . کردم کٌ شاید اٍن چَپان باشٌ ٍ بخَاد از نن اخاذی کنٌ
 :برداشتو

 دٍبارى بگید چی دیدین؟ -

دٍ رٍز نًلت داری صد نیلیَن پَل نقد حاضر کنی ! نن یٌ حرف رٍ دٍبار نهیگو خانو -
 تا زبَن نن باز نشٌ، شیرفًو شد؟

قطع کرد ٍ نن گَشی . ترس زندان نحل خَرى تَی جَنو افتاد. چشو يام رٍ نحکو بستو
 .رٍ يو چنان رٍی گَشو نگٌ داشتٌ بَدم

گَشی رٍ پایین آٍردم ٍ لبخند . در اتاق باز شد، نادرجَن با سینی نیَى ٍارد شد
 .بی جَنی زدم

 .نهنَن نادرجَن -

ٌ ی تخت نشست ٍ شالو رٍ از سرم درآٍرد با دست چرٍکیدى اش شرٍع بٌ . با لبخند لب
 .دادن نَيام کردنَازش

بًو گفتن چی بٌ سر ارغَان اٍندى نادر؛ الًی نن بهیرم این رٍز رٍ ! نادر قربَنت برى -
نادر چی شد کٌ ارغَان نرد؟ چی شد برگشتی؟ ! نبینو کٌ دخترم نسبب نرگ یکی بشٌ

اٍن ٍقت تَ . آخٌ قربَنت برم نن کٌ بًت گفتو نرٍ، دختر بٌ سن تَ دٍتا شکو زاییدن
دانشگاى بٌ چٌ دردت نی  خَرى؟ آخٌ دخترم ! نیری شًرستان کٌ چی بشٌ؟ دانشگاى بری

فانیلشَن نی  گفت قرار بَدى ازدٍاج ! ببین چی بٌ رٍز خَدت ٍ اٍن بخت برگشتٌ آٍردی
 .کنٌ
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بٌ رٍزی فکر کردم کٌ با بابا . از چشهو اشک نی  ریخت ٍ تَان جهع کردنش رٍ نداشتو
برٍ ير »:يهَن رٍز کٌ بابا قلبش رٍ گرفت ٍ گفت. سر رفتن یا نرفتن دعَانَن شد

 «!غلطی نی  خَای بکنی بکن؛ ير جایی نی  خَای بری برٍ

شَندن حرف خَدم دٍنستو ٍ رايی جایی شدم  ٍلی نن این حرف رٍ نشَن بٌ کرسی
تا کی نی  خَای قدیهی ! آخٌ پدر نن»:یادنٌ بٌ بابا گفتو. کٌ تًش بٌ ترکستان نی  رسید

بزرگ شدم ٍ نی  تَنو بد رٍ از خَب تشخیص . فکر کنی؟ چرا نهی فًهی نن نَزدى سالهٌ
اصال ارغَان يو اٍن جا قبَل شدى با يو نی ریو کٌ تنًا ! این قدر نن رٍ نحدٍد نکن. بدم

 «.نباشو

یٌ ٍقت يایی فکر نی  کنیو خیلی ! اٍن قدر اٍن شب بحخ کردیو کٌ آخر بابا از رٍ رفت
 !اٍن قدر بزرگ کٌ يهٌ اشتباى نی  کنند ٍ نا راى درست رٍ نی ریو. بزرگ شدیو

 .نادرجَن خیار رٍ خرد کرد ٍ نحل نادريا تَی دينو گذاشت

 نادرجَن؟ -

 :با نًربَنی گفت

 جانو؟ -

 .سینی نیَى رٍ از جلَش برداشتو ٍ رٍی پاش دراز کشیدم

يیچ ٍقت نذاشتی طعو بی نادری رٍ حس کنو؛ انا نن خیلی بدم؛ يهیشٌ بی فکر  -
ٌ اش یٌ سَال دارم؛ خَايش نی  کنو جَابو رٍ . تصهیو نی  گیرم ٍ حاال این شد نتیج

 نادرم این جا نرد یا تَی خَنٌ باغ؟! درست بدى

 .دست از نَازش نَيام برداشت ٍ زیر سرم رٍ خالی کرد

 .نعلَنٌ کٌ پیش تَ نرد -
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 !جَن نن راستش رٍ بگید! خَايش نی  کنو -

 .صَرتش گرفتٌ شد

ٌ خَنٌ نرد؟ -  نی  خَای بدٍنی نادرت دیٍَنٌ شد ٍ آخر تَی دیٍَن

ٌ قدر احهقانٌ بٌ چیزی کٌ بٌ خَدم نی  گفتو باٍر داشتو  .حق با انیرحسین بَد ٍ نن چ

ٌ شدن در از بًت بیرٍن اٍندم دلو نی  خَاست رٍی زنین بشینو ٍ زار . با صدای بست
ٌ ی تخت نشدم ٍ . دلیلبزنو، بی  اٍن قدر حالو گرفتٌ بَد کٌ نتَجٌ گیرکردن نانتَم بٌ لب

خَاستو از رٍی تخت بلند شو ٍ سهت نیزم برم؛ نیزی کٌ چند دقیقٌ پیش ارغَان رٍ 
 .رٍی اٍن دیدى بَدم

یکی از پشت پنجرى بٌ نن . با صدای ج خَردن نانتَ بٌ عقب برگشتو. نیو خیز شدم
 .نگاى نی  کرد؛ اٍن دست بردار نبَد

. در رٍ باز کردم ٍ بی تَجٌ در رٍ نحکو بستو. نانتَم رٍ درآٍردم ٍ بٌ سهت در اتاق رفتو
ٌ يا پایین رفتو  .از پل

ٌ يای عریض بٌ سهت حال نی  دٍیدم کٌ بٌ نفس نفس افتادم با دیدن . اٍن قدر تند از پل
ٌ ای کٌ دستش گرفتٌ بَد بی اختیار بغض کردم ٍ  بابا رٍی کاناپٌ قرنزرنگ ٍ رٍزنان

 .رٍبرٍش ایستادم

ٌ ای رنگی کٌ با دیَاريا ست شدى بَد ٍ کنار کاناپٌ بَد  رٍزنانٌ رٍ رٍی عسلی نسکاف
نگاى سرسری بٌ تیشرت صَرتی نن انداخت . این بار لباس نشکی پَشیدى بَد. گذاشت
 :ٍ گفت

ٌ ی نادر ارغَان، بًتر نیست لباس بًتری بپَشی؟ -  داریو نی ریو خَن

ٌ ای بًش کردم ٍ گفتو  :دیگٌ نهی خَاستو تنًا بٌ اٍن اتاق برگردم، نگاى نلتهسان
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 نیشٌ تا دم در اتاق بايام بیاید؟ -

ينَز يو جای . با کفش چرم نشکیش جلَتر از نن بٌ راى افتاد. پَزخند زد ٍ بلند شد
تعجب داشت این يهَن نردیٌ کٌ عاشق نادرم بَد؟ اگٌ نانان اٍن جا نردى پس چرا 
. نن رٍ يو فرستاد؟ این سَال نحل خَرى بٌ جَنو افتادى بَد؛ ٍلی رٍم نهی شد بپرسو

 .شاید ناراحت شٌ

 :در اتاق رٍ باز کرد ٍ گفت. بٌ اتاقو کٌ تنًا اتاق باال بَد رسیدیو

 .نن این جا ننتظرتو، زٍد بیا -

پردى ی  کرکرى ای پایین . پشت در اتاق نگاى کردم کسی نبَد. لبخند زدم ٍ ٍارد اتاق شدم
کهد بٌ تنًایی تهام دیَار سهت چپ . در اتاق رٍ بستو ٍ سهت کهد خاکستری رفتو. بَد

بعد از پَشیدن نانتَ نشکی ضخیو کٌ . اتاق رٍ گرفتٌ بَد، دنبال نانتَ نشکی بَدم
نیازی بٌ لباس گرم نداشت، شلَار دم پا نشکی ٍ رٍسری بلند بٌ يهَن رنگ برداشتو؛ در 

 .کهد رٍ باز گذاشتو ٍ از اتاق خارج شدم

**** 

ناشین انیرحسین کنار آپارتهان پارک شدى بَد؛ انا خبری از ناشین ستایش کٌ اٍن با 
زنگ رٍ زدم، صدای . از ناشین پیادى شدم ٍ کنار بابا قدم برنی داشتو. خَدش بردى نبَد

 :ستایش بَد کٌ نی  گفت

 کیٌ؟ -

ٌ شَن کٌ رسیدم، صدای جیغ . با نشَن دادن خَدم داخل آیفَن در رٍ باز کرد بٌ در خَن
ٌ باز ٍارد شدم. ٍ داد زيراخانو نی  اٍند ٌ م گرفت ٍ از در نیه بابا . ناخَدآگاى نن يو گری

 .پشت سرم اٍند ٍ در رٍ بست
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ٌ اش قرنز شدى بَد. زيراخانو رٍی نبل نشستٌ بَد بٌ بابا نگاى . چشو يای قًَى ای سَخت
از رٍی نبل . آرٍم بٌ سهتش رفتو. کردم کٌ برم پیش زيراخانو یا نٌ؛ سرش رٍ تکَن داد

چشو ياش از حدقٌ بیرٍن زدى بَد ٍ دست ياش نی  لرزید ٍ لب ياش خشک تر . بلند شد
دستش درد .  تا نزدیکش شدم، دستش رٍ باال برد ٍ خَابَند تَی گَشو. از يهیشٌ بَد

نداشت؛ انا برای ننی کٌ تا حاال از گل کهتر ازش نشنیدم بَدم خیلی سخت بَد؛ دٍبارى 
 .اشکو دراٍند ٍ جلَی پاش زانَ زدم

شرنندى کٌ زندگی ! شرنندى کٌ نتَنستو از تک دخترت نراقبت کنو! زيراخانو، ببخشید -
ٌ خاطر حهاقت خَدم خراب کردم ٌ ام ! ببخشید. اٍن رٍ ب نن ارغَان رٍ نحل خَاير نداشت

اگٌ شها دخترتَن رٍ از دست دادین نن دٍستو ٍ خَايرم ٍ نعلهو رٍ از . دٍست داشتو
 !دست دادم

با صدا نفس نی  کشیدم ٍ اشک يام رٍی صَرتو . بغض جلَی حرف زدنو رٍ گرفت
دستش رٍ گرفتو ٍ بلند شدم، تهام . زيراخانو دستش رٍ بٌ سهتو دراز کرد. نی  ریخت

 :لبخند تلخی زد ٍ گفت. صَرتش خیس بَد

ٌ خاطرش گریٌ کردی، خیلی - ! تَ نادرت رٍ ٍقتی خیلی کَچیک بَدی از دست دادی؛ ب
ٌ ات بهیرى، پارى ی جیگرت برى سفر ٍ ! انا فرقٌ بین درد نن ٍ در تَ نی دٍنی ٍقتی بچ

انیر گفتٌ دختر خَشگلو ! دیگٌ برنگردى یعنی چی؟ نن دیگٌ انیدی بٌ این زندگی ندارم
 !کردن سر خاکش رٍ يو ازم گرفتیتَ اٍن ناشین سَختٌ؛ یعنی تَ حتی گریٌ

ٌ ام نی  لرزید، نفس کو آٍردى بَدم نقصر اصلی نرگ اٍن نن بَدم ٍ انکار . جهجه
 .نی  کردم

ٌ نَن رٍ از حال ٍ يَای عزا در آٍرد انیر حسین با حال زاری کنار . صدای بازشدن در يه
بابا کٌ رٍی نبل سالن اٍل نشستٌ بَد، بلند شد ٍ بٌ سهت . چارچَب در ایستادى بَد

انیرحسین با دست يای خَنی ٍ يهَن لباس يای قبلی کٌ خاکی شدى بَدند . انیر رفت
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رٍی پاش بند نبَد؛ نزدیک بَد کنار در ٍرٍدی رٍی زنین بیفتٌ کٌ بابا کهکش . ٍارد شد
ٍقتی تَنست درست بایستٌ، بابا رٍ کنار . با ترس نگايش کردم؛ بٌ نن زل زدى بَد. کرد

رٍبرٍم ایستاد، پَزخندی زد ٍ دستش . تندتند نفس نی  کشیدم. زد ٍ بٌ سهت نا اٍند
» :با صدای بابا کٌ گفت. از ترس عقب عقب رفتو کٌ بٌ ٍیترین برخَردم. رٍ آٍرد باال
 .، دستش رٍ رٍی يَا نشت کرد«!تهَنش کن

سرم رٍ پایین . آرٍم بَد؛ انا این آرانش قبل از طَفان بَد. يو چنان بٌ نن نگاى نی  کرد
 :انداختو کٌ داد زد

ٌ ی اتاق رٍ تَ شکستی - تَ، تَی اٍن . ٍسایل ارغَان رٍ تَ رٍی زنین پخش کردی! آین
ٌ ی لعنتی چٌ غلطی نی  کردی کٌ نخَاستی برگردی؟ يٌ حرف نهی زنی؟ اللی؟ ٍلی ! خَن

ٌ يای ! گفتی بٌ ارغَان زنگ زدی! نن بٌ حرفت نیا رم ٌ جَری زنگ زدی ٍقتی تک چ
 نَبایلش رٍی زنین بَد؟

خَاستو حرف . از ترس خَدم رٍ جهع کردم. دست ياش رٍ رٍی شیشٌ ٍیترین گذاشت
 :بزنو کٌ بابا يَلش داد کنار ٍ با خشو بٌ زيراخانو گفت

دست نا نیست کٌ . اتفاقیٌ کٌ پیش اٍندى! نا اٍندى بَدیو تسلیت بگیو، فقط يهین -
این پسرت يو جهع کن دیگٌ دٍر ٍ ٍر دخترم . با تقدیر ارغَان کٌ نرگ بَدى بجنگیو

 !نبینهش

 .زيراخانو رٍسری زرشکیش ٍ نحکو کرد

انگار نٌ انگار نقصر این اتفاق يا دنیز ! خیلی خَب ادای آدم يای بی گـ ـناى رٍ درنیارین -
 !نیست، خَد شهایید کٌ دٍتا دختر جٍَن رٍ فرستادید یٌ جای ناانن

 :بابا دستو رٍگرفت ٍ نن رٍ بٌ سهت در کشید ٍ گفت
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 !نی  تَنستید نذارید دخترتَن بیاد -

 .صدای انیرحسین نتَقفهَن کرد

شايد دارم کٌ دنیز اٍن جا بَدى، انشب خَب بخَاب دخترجَن؛ ! تَ زندان نی  بینهتَن -
 !چَن فردا باید بری گَشٌ زندٍن

*** 

دلو یٌ خَاب طَالنی . تَی ناشین نشستٌ بَدم ٍ قلنج دستو رٍ با حرص نی  شکَندم
ٌ قدر . نی  خَاست از یٌ طرف دلو برای زيراخانو نی  سَخت کٌ داغ ارغَان چ

ٌ ترش کردى ٍ از طرف دیگٌ برای خَدم کٌ اگٌ سر این قرار لعنتی نهی اٍندم بًتر  شکست
چندبار رٍی فرنَن ناشین نشت کَبیدم؛ از آینٌ جلَ ناشین . بَد یا االن کٌ اٍندم

ٌ ای پر از پَل انداختو کندن از حیف این پَل يا کٌ بٌ يزار جَن. نگايی بٌ چهدٍن سَرن
ٌ ای نی  شد کٌ داخل ناشین نشستٌ بَدم ٍ بٌ عبَر . نادرجَن گرفتٌ بَدم بیست دقیق

عجیب بَد کٌ این بٌ اصطالح شايد ٍسط خیابَن با . ناشین يای اطراف نگاى نی کردم
سرم رٍ . از دیشب کٌ برام آدرس رٍ پیانک کرد، چشو رٍی يو نذاشتو. نن قرار گذاشتٌ

رٍی فرنَن گذاشتو کٌ کسی با دست بٌ پنجرى زد؛ سرم رٍ بلند کردم ٍ بٌ آدم آشنای 
انیرحسین بَد ٍ پشت . در ناشین رٍ باز کرد؛ رٍی صندلی ٍا رفتو. رٍبرٍم خیرى شدم

سرش یٌ ناشین پلیس نتَقف شدى بَد؛ یکی از نانَريا کنار انیرحسین اٍند ٍ کارتش 
 :نانَر گفت. افتادى يا فقط با ديان باز نگايشَن نی کردمنحل عقب. رٍ نشَن داد

 .خانو، با ندارکتَن از ناشین پیادى بشید -

ٌ ش بٌ نام پدرم بَد درآٍردم . با دست يای لرزٍن داشبَرد رٍ باز کردم ٍ ندارک رٍ کٌ يه
نگايی از نفرت . از ناشین پیادى شدم ٍ بٌ نانَر کٌ با لباس فرم جلَم ایستادى بَد دادم

ٌ خاطر دٍستی نن ٍ خَايرش دست از سرم . حَالٌ انیرحسین کردم فکر نی  کردم شدى ب
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ٌ ی خانَادى ناندار تا عانل نرگ خَايرش رٍ پیدا  بردارى؛ انا پسر تازى از خارج برگشت
 .بردار نبَدنکنٌ دست

 :نانَر نگايی بٌ ندارک کرد، سرش رٍ تکَن داد ٍ گفت

 .شها باید با نا بیاید -

 :دستو رٍ داخل جیب پالتَ زرشکیو کردم ٍ با بی حَصلگی گفتو

 چرا؟ تَ ننطقٌ شها خَابیدن تَی ناشین گنايٌ؟ -

 :انیرحسین رٍی ابرٍياش خط انداخت ٍ با تهسخر گفت

گـ ـناى اینٌ کٌ بٌ کسی کٌ بًت اعتهاد کردى خــ ـیانـت کنی، نی دٍنی کٌ خــ  -
ـیانـت چیٌ؟ خــ ـیانـت فقط بین دٍ جنس نختلف نیست؛ گايی بین دٍ دٍست، 

 !گايی يو بین دٍ دشهن اتفاق نیفتٌ ٍ گايی قتل نیشٌ سرانجانش

ٌ قدر بدى  الل شدم نحل کسایی کٌ فقط ننتظرن اتفاقی بیفتٌ تا اشکشَن سرازیر شٌ ٍ چ
ٌ يات رٍ بدٍنٌ بی اختیار دست يای ظریفو . تَی این نَقعیت يیچ کس نخَاد علت گری

 .رٍ جلَ بردم ٍ بٌ پایین نگاى کردم

 .نیاز بٌ دستبند نیست: نانَر

ٌ ای اشارى کرد تا ناشین نن رٍ با خَدش بیارى ينَز يو نهی دٍنستو . ٍ بعد بٌ نرد دیگ
 !گنايیشاید يو بٌ جرم بی. بٌ چٌ جرنی نجبَر بٌ تحهل این تحقیر بزرگو

ٌ ی ناشین يا نتَقف شدى بَدند ٍ نن نحل بردى پشت سرشَن راى افتادى بَدم،  يه
يا ٍ فحش يایی کٌ صدای بَق ناشین يایی کٌ عجلٌ داشتند ٍ صدايای خندى بعضی

انیرحسین پَزخند بٌ . دٍبارى با نفرت نگايش کردم. بدٍن دٍنستن دلیل نحارم نی  شد
 :با لحن گزندى ای پرسیدم. لب کنارم راى نی  رفت
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 نن بايات چی کار کردم کٌ این کار رٍ کردی؟ -

 :جَاب نیشخندش رٍ با اخو دادم ٍ ادانٌ دادم

کاش بٌ جای این کٌ تَ یٌ عهل انجام شدى قرارم بدی با ندرک ٍ ! بازی کحیفی بَد -
ٌ خاطر این کٌ سر قرار اٍندم شاید اٍندى بَدم تا . شايد ٍاقعی نی  اٍندی، نٌ صرفا ب

 !ببینو اٍن آدم ناکسی کٌ نن رٍ نحکَم کردى کیٌ

 .انگشت اشارى اش رٍ جلَی صَرتو گرفت

ٌ ی کحیف ٍاقعیت رٍ جابت کردم، اگٌ  - حاال ببین نن خَدم اٍن آدم ناکسو کٌ با نقش
االن يو چیزی نشدى فقط چًار تا سَال ! گـ ـناى بَدی يیچ ٍقت قاتی بازی نهی شدیبی

 .جَابٌ بی گـ ـناى باشی آزادی

 .نانَر زن در عقب ٍ باز کرد؛ نشستو ٍ زن يو کنارم نشست. رسیدیو بٌ ناشین پلیس

*** 

نگايی بٌ چًرى ی . زن قد بلند ٍ چادری از پشت نیز فلزیش بلند شد ٍ بٌ سهتو اٍند
 :افسردى م انداخت ٍ گفت

ٌ ای کٌ يهرايتٌ بدى بٌ نن -  .نَبایل، تیزی، کهربند، شارژر ٍ ير چیز اضاف

 .گَشیو رٍ از جیب پالتَم درآٍردم ٍ بٌ زن دادم

ٌ ام رٍ با خَدم ببرم؟ آخٌ  - فقط يهین رٍ دارم با یٌ دفترچٌ، نیشٌ اجازى بدید دفترچ
 !یادگار نادرنٌ نی  ترسو گو بشٌ

 .سری بٌ نشَنٌ آرى تکَن داد ٍ از رٍی نیز یٌ دست لباس بًو داد
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ٌ ای رسیدیو؛ با کلید قفلش رٍ باز . جلَتر رفت ٍ نن يو دنبالش راى افتادم بٌ یٌ در نیل
. بٌ یٌ رايرٍ رسیدیو ٍ از اٍن يو عبَر کردیو. کرد ٍ در با صدای نا بٌ ينجاری باز شد

ٌ ی زن يا بٌ پا بَد  :لبو رٍ گزیدم ٍ رٍ بٌ زن گفتو. صدای يهًه

 خانو ببخشید نادربزرگو نهی دٍنٌ نن اٍندم این جا، نیشٌ بًش بگید تا نگرانو نشٌ؟ -

 :لبخند نًربَنی زد ٍ گفت

 .نا نَظفیو خبر بدیو، نگران نباش -

کنار . آخرین در رٍ باز کرد، طرف راست رايرٍ اتاقک يایی بَدند کٌ درشَن نحل نیلٌ بَد
زد نشستٌ بَدند یکیشَن ایستادیو؛ چندتا زن با چًرى يایی کٌ خشَنت تَش نَج نی

 :از ترس پشت زن قایو شدم کٌ گفت. ٍ رٍی نن زٍم کردى بَدند

 .باید بری این جا -

ٌ آيستٌ بٌ سهت اتاق رفتو تخت يای سٌ طبقٌ . از پشت سرش بیرٍن اٍندم ٍ آيست
یکی از زن يا بلند شد ٍ . دٍر تا دٍر اتاق بَدند ٍ یٌ نَکت طَسی بینشَن پًن شدى بَد

 .خَاستو برگردم کٌ در بستٌ شد. بٌ سهتو اٍند

ٌ ای داشت ٍ رٍسری سادى ای رٍ از پشت بستٌ بَد با . زن قد نتَسط ٍ يیکل نردٍن
 :صدای کلفت گفت

 کَچَلَ این جا چی کار نی  کنی؟-

 :با زبَن لبو رٍ تر کردم ٍ گفتو

 !ناجراش نفصلٌ، بی خیال -

 : یکی از زن يا کٌ رٍی تخت پایین دراز کشیدى بَد گفت
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اٍن نَقع يست کٌ ! یٌ ٍقتایی دلت خیلی گرفتٌ، یٌ طَر عجیب غریبا! بی خیال، يٌ -
 !نجبَر نیشی کل ناجرای نفصلت رٍ بٌ جای گفتن بی خیال برانَن بگی

 :زنی کٌ رٍبرٍم بَد بٌ پشتش نگاى کرد ٍ گفت

این بچٌ ينَز با ! عفت زیاد حرف يای فلسفی نگَ، نا درس نخَندى يا کپ نی  کنیو -
 .نحیط این جا آشنا نیست

 :ٍسط حرفش پریدم ٍ گفتو

 !نن زیاد این جا نهی نَنو -

ٌ م گذاشت ٍ لباس رٍ ازم گرفت رٍی تخت باالی عفت انداخت ٍ . دستش رٍ رٍی شَن
 .نن رٍ رٍی نَکت نشَند

 آشنا داری این جا؟-

ٌ ی نٌ تکَن دادم  .سرم رٍ بٌ نشَن

 !پس حاال حااليا نًهَن خَدنَنی -

یعنی ٍاقعا بٌ جرم کار نکردى باید این جا بهَنو؟ اصال با چٌ . سرم رٍ رٍی زانَم گذاشتو
 ندرکی نن رٍ انداختن این جا؟

ٌ م ٍ گفت  :زن دٍبارى زد بٌ شَن

ٌ يا آشنات کنو -  .بذار با بچ

 .سرم رٍ باال آٍردم، اٍل بٌ عفت اشارى کرد
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از اٍن يایی کٌ شاگرد بعد از دى سال عانل ! این طفلک نعلو بَد، از اٍن نعلو خَبا يا -
نَفقیتش رٍ دبیر ادبیاتش نی  دٍنٌ؛ انا از بد حادجٌ یٌ رٍز با یٌ جٍَن ناکام تصادف 

 !نی  کنٌ ٍ کارش بٌ این جا نی رسٌ

 :عفت بالشتش رٍ بغل کرد ٍ يهَن طَر کٌ رٍ بٌ سقف خَابیدى بَد گفت

 سالٌ رٍ ٍسط خیابَن سَار کردم؛ ۱۲--۱یٌ دخترى ! چندبار بگو اٍن شب نن تنًا نبَدم -
نی  خَاستو ! نی  گفت پدر ٍ نادرش نردن ٍ این فلک زدى با خَايرش تَی شًر گو شدى

! برم دنبال خَايرش بگردم؛ کلی يو بايو صحبت کردیو یًَ ٍسط راى دیدم غیب شد
رفتو ببینو عقبٌ یا نٌ کٌ . خَاستو ترنز کنو کٌ دیدم از آینٌ عقب دارى نگايو نی  کنٌ

 .این طَری شد

 :پَزخند زدم ٍ گفتو

 ٍقتی برگشتید بَد؟ -

 :دست ياش رٍ نشت کرد ٍ زیر لب غرید

 !نبَد -

 :زن بٌ نن نگاى کرد ٍ با دست بٌ عفت اشارى کرد ٍ گفت

 !عقل ندارى ٍلش کن -

عفت . اٍن نهی دٍنست؛ ٍلی نن يو نحل عفت طعو این اتفاقات عجیب رٍ چشیدم
 :گفت

بعضی يام نن رٍ بی گـ ـناى نی  دٍنن؛ نن . زری خانو، يهٌ نحل شها دیرفًو نیستن -
 !نطهئنو اٍن دختر تَی ناشین بَد ٍ یًَ غیب شد
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غیر از عفت ٍ زيرا، سٌ چًار نفر دیگٌ . سٌ ساعتی از حضَرم تَی این سلَل نی  گذشت
ٌ قدر این رٍزيا دیر نی  گذشت؛ شاید . رٍی تخت باال دراز کشیدم. يو يهبند نا بَدند چ
 .اٍن قدر خستٌ بَدم کٌ تَی اٍن شلَغی ٍ يهًهٌ خَابو برد. يو اصال نهی گذشت

 :خانو بیدار شدم کٌ نی  گفتبا صدای عفت

 .دنیز، بلند شَ نالقاتی داری -

بٌ سختی پایین اٍندم ٍ . آى بلندی کشیدم، رٍی تخت نیو خیز شدم ٍ لبخند تلخی زدم
در رٍ باز کرد ٍ بدٍن اینکٌ . يهَن نانَر دیشبی جلَی در بَد. بٌ سهت در آينی رفتو

. با چادر خاکستری بٌ سهت اتاق نی  رفتیو. بٌ دستو دستبند بزنٌ از سالن خارج شدیو
بابا رٍی صندلی کنار نیز گرد نشکی . ٍارد اتاق شدم.  زن کنار رفت ٍ گفت برٍ داخل

با قدم يای لرزٍن صندلی رٍ کنار . با دیدن نن دست ياش رٍ نشت کرد. نشستٌ بَد
 .کشیدم ٍ نشستو

 !سالم بابا -

 :اخهش پررنگ تر شد ٍ گفت

 چرا بٌ نن نگفتی کجا نیری؟ -

 :آب دينو رٍ قَرت دادم ٍ گفتو

 .دلو نهی خَاست شها رٍ نگران کنو! ترسیدى بَدم... آخٌ بابا نن... آخٌ -

 :با نشت رٍی نیز کَبید ٍ بدٍن اینکٌ نگايو کنٌ گفت

 گفتن خستٌ نشدی؟ چرا حقیقت رٍ نهیگی؟از این يهٌ درٍغ -
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چی نی  تَنستو بگو؟ از کدٍم . سرم رٍ پایین انداختٌ بَدم ٍ بٌ پايام نگاى نی  کردم
 حقیقت حرف نی زدم؟ از حقیقتی کٌ خَدم يو نهی دٍنستو چیٌ؟

 :عصبی نگايو کرد ٍ گفت

! ببین، اگٌ ٍاقعا تَ باعخ نرگش شدی بگَ، بٌ پدرت بگَ! با تَ دارم حرف نی زنو -
 !شدى ير چی داریو ٍ نداریو رٍ بفرٍشو نهی ذارم این تَ بهَنی! کهکت نی  کنو

 :پَزخند زدم ٍ از رٍی صندلی بلند شدم با لحن تهسخرآنیزی گفتو

چٌ راست بگو چٌ درٍغ، چٌ بی گـ ـناى، باشو ! تا ٍقتی کٌ زندى ام حرفو رٍ باٍر نهی کنی -
نسخرى ست ! ٍقتی کٌ بهیرم نیشو بی گـ ـناى ٍ نقتَل. چٌ گنايکار، باز يو نتًو ٍ قاتلو

 نٌ؟

 :اخو ياش رٍ باز کرد ٍ گفت

نن باٍرت دارم؛ انا بقیٌ چی؟ انیرحسین ٍ نادرش؟ اٍن يا باید حرف تَ رٍ باٍر کنن  -
تازى االن یٌ شايد يو دارن؛ کسی کٌ تَ رٍ اٍن رٍز اٍن جا دیدى ٍ حاضرى ! کٌ نهی کنن
 !تنًا دلیل بازداشتت يو اٍن لعنتیٌ. شًادت بدى

ٌ ی بابا بٌ سهت در رفتوآى سردی کشیدم ٍ بدٍن نگاى صداش . کردن بٌ ظاير آشفت
 .باعخ شد نتَقف شو

نفس نی  کشیدم حتی حاضر . نن زندى بَدم... تَ نباید زندى بهَنی؛ تَ قاتلی... دنیز -
 !تَ ترسَیی نٌ نن... تَ ترسَیی دنیز! نشدی نن رٍ بٌ بیهارستان برسَنی

 .با ٍحشت بٌ سهت صاحب صدا برگشتو؛ انا بٌ جز بابا کسی اٍن جا نبَد

نگران از رٍی صندلی بلند شد ٍ بٌ سهتو اٍند، از ترس اینکٌ نبادا نحل دفعات قبل 
 .خَدشَن رٍ بٌ جای پدرم آٍردى باشند در رٍ باز کردم ٍ بٌ سهت نانَر دٍیدم
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 :نن گفتوبا نن

 !اٍن نی  خَاد نن رٍ بکشٌ! نو اٍن پدرم نیست... خا... خانو -

 .با تعجب نگايو کرد ٍ رٍبٌ یکی از نانَريا گفت ببینٌ تَ اتاق چٌ خبرى

 :بعد از چند دقیقٌ نانَر يهرى پدرم برگشت ٍ گفت

 .این آقا تَ اتاق بَدن-

 :بابا نگايو کرد ٍ با آرانش گفت

 دنیز تَ حالت خَبٌ؟ یعنی دیگٌ پدرت رٍ نهی شناسی؟ با خَدت چی کار کردی دختر؟ -

 :لبو رٍ گزیدم ٍ با خجالت گفتو

اٍن يو بٌ ! یٌ ٍقت يایی يست کٌ آدم بٌ سایٌ خَدش يو شک نی کنٌ؛ نحل نانان -
 !شها ٍ انسان بَدنتَن شک داشت

رٍی زنین نشستو ٍ عصبی . بابا چشو ياش رٍ گرد کردى بَد ٍ فقط بٌ نن نگاى نی  کرد
 :گفتو

نن اٍن يا رٍ ... بٌ قرآن نن دیٍَنٌ نیستو! تَ رٍ خدا این جَری نگايو نکن... بابا -
 !نی بینو، نانان يو نی  دیدتشَن

 :نانَر زن نتعجب رٍ بٌ بابا گفت

 دخترتَن قرصی چیزی نصرف نی کنٌ؟ -

 :بابا در حالی کٌ دست ياش رٍ نشت کردى بَد، رٍی دیَار گذاشت ٍ گفت

 .نٌ، تا حاال قرص نصرف نکردى -
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 :زن نگايی بٌ چًرى ترسیدى نن ٍ بعد بٌ حال زار بابا انداخت ٍ رٍ بٌ نن گفت

 .بًترى بریو -

بدٍن این کٌ بٌ عقب برگردم يهراى زن بٌ سلَل برگشتو؛ در رٍ باز . دستو رٍ آرٍم گرفت
يهٌ یا بٌ حیاط رفتٌ بَدند یا ٍقت نالقاتشَن بَد، . بدٍن يیچ حرفی ٍارد شدم. کرد

نی  خَاستو آرٍم . فقط عفت خانو رٍی تخت دراز کشیدى بَد ٍ چشو ياش رٍ بستٌ بَد
 :از رٍی تختش باال برم کٌ گفت

 کجا نیری؟ -

 :رٍی تخت باال نشستو ٍ گفتو

 .عفت خانو، ننو دنیز -

 .لحنش سردتر شد. رٍی تختو رفتو

 !نی دٍنو دخترجَن؛ یعنی این جا يهٌ نی دٍنن تَ کی يستی -

 :رٍی تخت دراز کشیدم ٍ نتعجب پرسیدم

 !عجیبٌ! یٌ شبٌ يهٌ نن رٍ شناختن؟ -

 :گفت. صدای خندى ی تهسخرآنیزش گَشو رٍ آزار داد

 !دنیز تَ کاريای زیادی داری برای انجام دادن! آخ -

 :پَزخندی زدم ٍ گفتو

ٌ يا - نن رٍ بٌ جرم کار نکردى آٍردن این جا ٍ نعلَم نیست چٌ ! عفت خانو دلت خَش
شاید يهین فردا زدن ! بالیی قرارى سرم بیاد؛ اٍن ٍقت شها اٍندی نیگی کار زیادی دارم؟

 !اعدانو کردم؛ شایدم از ترس نردم
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 :لحنش رٍ نرم تر کرد ٍ گفت

 .نگفتی چی شد بًت گفتن قاتل -

سالگی جلَی چشهو اٍند؛ يهٌ رٍ چشو يام رٍ بستو، اٍلین دیدار ارغَان تَی يفت
 :یک بٌ یک بٌ زبَن آٍردم

از يفت رٍز يفتٌ، دٍ رٍزش رٍ . نادرم کٌ نردى بَد ٍ بابا کٌ اصال بٌ نن تَجٌ نهی کرد -
. اٍن قدر عاشق پَل درآٍردن بَد کٌ حتی نفًهید نن کی بزرگ شدم. کار نی  کرد

نادربزرگ تَی این سال يا تنًا کسی بَد کٌ دٍستو داشت؛ ٍلی باز يو نیاز بٌ یٌ يو 
ٍقتی برای جبت نام پیش دبستان اٍندى بَد، برای اٍلین بار کنار برادر . سن ٍ سال داشتو

ٌ اش دیدنش  .سیزدى سال

 :لبخندی رٍی لبو نشست ٍ ادانٌ دادم

 :ندیر ندرسٌ نی  گفت. برادرش با اٍن سن کو اٍندى بَد ارغَان رٍ جبت نام کنٌ -

 !د آقا پسر، بگَ بزرگترت بیاد -

باز يو حرف خَدش رٍ . داداشش از یٌ گَش نی  گرفت ٍ از یٌ گَش دیگٌ بیرٍن نی  کرد
 :نی زد ٍ نی  گفت

نادر نن ! یا خَايرم رٍ جبت نام نی  کنید یا ازتَن شکایت نی  کنو! نن انیرحسینو خانو -
 !از صبح تا شب کار نی  کنٌ دیگٌ تحهل ندارى بیاد این جا

بعد از کلی بگَ نگَ ندیر ناچار شد ارغَان رٍ جبت نام کنٌ؛ يهَن جا تَ دفتر دبیران 
 :دست نادربزرگ رٍ ٍل کردم ٍ رفتو کنارش ٍ گفتو

 .نیشٌ با نن دٍست بشی؟ نن تا حاال با کسی دٍست نبَدم -
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 :ارغَان دستو رٍ فشرد ٍ گفت

 .نعلَنٌ دٍست نیشو -

 .انا برادرش بًو اخو کردى بَد ٍ نحل نیرغصب فقط بًو نگاى نی کرد

از ٍقتی انیرحسین رفتٌ بَد بیشتر از قبل با يو .  تا اٍل دبیرستان با يو يهکالس بَدیو
 .نصف ٍقتهَن رٍ کنار يو نی  گذرٍندیو. بَدیو

 .صدای عفت خانو از خاطرات بیرٍنو آٍرد

 دادشش کجا رفتٌ بَد؟ -

ٌ ی عهَش تَی پاریس - ٍقتی نا رفتیو سفر، اٍن يو . ٍقتی يفدى سالش شد، رفت خَن
کسی کٌ یٌ عهر خَايرش رٍ تنًا گذاشتٌ بَد ٍقتی فًهید ارغَان نردى، شد . برگشت
 !طلبکار

سرم رٍ از تخت پایین آٍردم . صدایی از عفت خانو درنهی اٍند حتی صدای نفس ياش
دينو باز نَندى بَد؛ حتی . تا ببینهش کٌ با چشو يای قرنز ٍ نَيای بلند رٍبرٍ شدم

 :با نن نن گفتو. تَان فرارکردن يو نداشتو

 !تَ کی يستی؟... تَ -

ٌ ام حبس شد! فقط خندید ! نَشین. نَياش رٍ از رٍی صَرتش کنار زد؛ نفس تَی سین
نَيام رٍ کٌ بٌ سهت پایین خو شدى بَد کشید ٍ بٌ پایین تخت افتادم؛ رٍی نَکت 

اٍن باالی سرم راى نی  رفت ٍ فقط با نیشخند نگايو . طَسی بٌ سهت در خرٍج خزیدم
بدٍن اینکٌ چشو يای از حدقٌ . خَاست سهتو خو بشٌ کٌ جیغ کشیدم. نی  کرد
دٍبارى از . زدى ام رٍ ببندم، جیغ نی  کشیدم ٍ بٌ چشو يای قرنزش نگاى نی  کردمبیرٍن

 .زنان حال خارج شدم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

145 fateme078   | ارٍاح يهخانٌرنان 

*** 

 !کاش نادر در رٍ قفل نهی کرد! این جا خیلی تاریکٌ! نیرى نن نی  ترسو: نَشین

 :نیرى درحالی کٌ دست ياش رٍ بٌ يو قالب کردى بَد، آيستٌ بٌ نَشین گفت

 !نن خیلی تشنهٌ، کاش با خَدنَن خَردنی يو نی  آٍردیو -

نزدیک چايی شد کٌ صدای . نَشین تَی انبار رژى نی  رفت؛ انگار دنبال چیزی نی  گشت
 .نیرى دراٍند

 .نانان گفت نباید از جانَن تکَن بخَریو! نٌ نرٍ -

 :انا نَشین نحل نسخ شدى يا سرش رٍ سهت چاى خو کرد ٍ با آرانش گفت

 .نیرى این تَ آب يست! این جا رٍ -

 :نیرى با خَشحالی از رٍی جعبٌ چرخ خیاطی بلند شد ٍ با خندى گفت

ٌ جَری از این جا آب برداریو؟! آخ جَن -  حاال چ

 :نَشین بیشتر خو شد ٍ ناانیدانٌ گفت

 .نهی دٍنو، فکر کنو باید آب رٍ يو فرانَش کنیو -

نیرى خَاست بٌ سهت قبلی . نَشین سرش رٍ باال آٍرد ٍ با پا چندبار بٌ کنارى چاى کَبید
ٌ ی چاى . برى کٌ با صدای جیغ نَشین از حرکت ایستاد بٌ عقب نگاى کرد، دست نَشین لب

 :بَد ٍ با التهاس نی  گفت

 !دارم نیفتو! تَ رٍ خدا کهکو کن -
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بٌ سهتش رفت ٍ دستش رٍ گرفت؛ انا نتَنست تعادل خَدش رٍ حفظ کنٌ ٍ دٍتایی 
 .داخل چاى افتادند ٍ دیگٌ صدایی نیَند

تَی این نحیط پر از خرت ٍ پرت یک چاى آب یا شاید يو سرابی کٌ بٌ نظر یک آدم 
ٌ خاطر يهین يیچ کس نفًهیدى بَد نَشین ٍ  تشنٌ پر از آب گَارا بَد، نشخص نبَد ٍ ب

 .نیرى چٌ بالیی سرشَن اٍندى

*** 

جهعیت زیادی باالی سرم جهع . با آبی کٌ رٍی صَرتو ریختٌ شد، چشو يام رٍ باز کردم
 :عفت خانو با آرانش گفت. شدى بَدند

 !بذارید دختر فلک زدى نفس بکشٌ! دٍر ٍ ٍرش رٍ خلَت کنید -

 :ٍ بعد لبخندی بٌ نن زد ٍ گفت

از حیاط کٌ برگشتو دیدم رٍی زنین افتادی ٍ تندتند نفس نی  کشی ٍ یٌ سری چرت ٍ  -
 !پرت بلغَر نی  کنی

 :نفسی تازى کردم ٍ گفتو

 چی نی گفتو؟ -

 :دستی رٍ پیشَنی داغو گذاشت ٍ گفت

 .ٍاضح نبَد؛ انا این رٍ فًهیدم کٌ گفتی نیرى کهکو کن دارم نیفتو -

 رٍی زنین نیو خیز ٍ بٌ چشو ياش خیرى شدم؛ یعنی عفت خانو خَدش بَد؟

 :پرسیدم

 تَ کی يستی؟ -
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 :تقی بٌ پیشَنِی چرٍکیدى اش زد ٍ گفت. تعجب کردى بَد

نکنٌ چیزی بٌ سرت خَردى؟ ٍاهلل فرانَشی چیزی ! دختِر پاک دیَانٌ شدى! ای ٍای -
 .کاش از این اتاق کَفتی بیرٍن نهی رفتو. گرفتی

ٌ يا . خَاستو از رٍی زنین بلند بشو صدای نگًبان اٍند کٌ رٍ بٌ نن از پشت نیل
 :نی  گفت

 .ٍسایلت رٍ جهع کن، آزادی! بلند شَ -

ٌ طَر نهکنٌ بٌ این سرعت آزاد بشو؟ لبو رٍ گزیدم ٍ گفتو  :چشو يام گرد شدى بَد؛ چ

 سند آٍردن؟ -

ٌ ای زد ٍ درحالی کٌ قفل در رٍ باز نی  کرد گفت  :لبخند نًربانان

 .نحل اینکٌ شاکیتَن رضایت دادى -

ٌ ام گذاشت ٍ رٍ بٌ بقیٌ زن يا گفت  :عفت خانو دستش رٍ رٍی شَن

ٌ ی ناست - بعضی يانَن رٍ برای اعدام صدا نی  کنن، بعضی يا ! این رٍز آخر عاقبت يه
ٌ ای  .رٍ ٍاسٌ آزادی، بعضی يا رٍ يو ٍاسٌ نالقات چند دقیق

 :یکی از زن يا کٌ رٍی تخت دراز کشیدى بَد ٍ چپ چپ نگايو نی  کرد گفت

نی  دٍنین فرق نا بدبخت بیچارى يا با انحال این شازدى چیٌ؟ نا بی گـ ـناى باشیو باز  -
نی  دٍنین چرا؟ چَن پَل ! انا این يا قاتل يو باشن، باز آزادن! يو نی ریو باالی دار

 .دارن، يهین کلهٌ سٌ حرفی نا رٍ از این يا زنین تا آسهَن جدا کردى

ی نانان رٍ برداشتو ٍ بٌ سهت لباس ٍ دفترچٌ. بی تَجٌ بٌ حرف يای پَچش بلند شدم
 :قبل از اینکٌ کانال خارج شو گفتو. در خرٍجی رفتو
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ٌ ی نا چٌ فقیر باشیو چٌ غنی، باز يو شاکی ایو ٍ چشههَن  - نشکل این جاست کٌ يه
شاید شها باٍر نکنید؛ ٍلی نن حسرت . يهیشٌ نرغ يهسایٌ غازى! دنبال زندگی نردنٌ

زندگی نن حتی ذرى ای يهرنگ آرانش رٍ ! دٍ ساعت نحل شها زندگی کردن رٍ دارم
ندیدى؛ اگٌ فکر نی  کنید پَل خَشبختی نیارى باید بگو اگٌ نن خَشبخت بَدم االن 

 .این جا نبَدم

*** 

بٌ . زيراخانو با چادر نشکی ٍ پدرم با کت شلَار نشکی کنار اتاق بازپرس ایستادى بَدند
آرٍم سالم کردم کٌ زيراخانو نتَجًش شد ٍ بٌ . يهراى زن بًشَن نزدیک شدیو

 :نگايش رٍ از زنین گرفت ٍ لبش رٍ تر کرد ٍ گفت

نهی دٍنو کاری کٌ نی  کنو درستٌ یا نٌ؛ انا بٌ احترام دٍستیت با ارغَانو اٍندم ! سالم -
نهی خَام بگن زيرا . نهی خَام زندگی یٌ خانَادى دیگٌ يو نحل نا نابَد بشٌ. این جا

ٌ تَن بیرٍن . ضعیف بَد ٍ انتقام گرفت تنًا کاری کٌ ازت نی  خَام بکنی اینٌ کٌ از خَن
 .نیا؛ چَن نن نهی تَنو پسرم رٍ آرٍم کنو

بٌ بابا نگاى کردم؛ يیچ . بدٍن اینکٌ ننتظر جَابی از نن بهَنٌ بٌ سهت در خرٍج رفت
يهیشٌ فکر نی  کردم تَی این . اجری از نگرانی یا خَشحالی تَی صَرتش نبَد

نَقعیت يای سخت پدر تنًا کسیٌ کٌ کهرش نی  شکنٌ؛ انا پدر نن حتی خو بٌ ابرٍش 
 .نیاٍردى بَد

 .باید بری تَی اتاق یٌ برگٌ رٍ انضا کنی -

بعد از انضای برگٌ بٌ سهت ناشین . سری تکَن دادم ٍ در اتاق بازپرس رٍ باز کردم
 .رفتیو

ٌ ٍار گفتو  :زنزن
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 شها بٌ نن اعتهاد دارین؟... بابا -

ٌ م گذاشت ٍ گفت  :دستش رٍ رٍی شَن

تَی این قضیٌ . این خَدش اعتهاد رٍ ير چند کَرکَرانٌ ایجاد نی کنٌ! دٍستت دارم -
نن تا آخر پشتتو، حتی اگٌ نجبَر شو، ير چی دارم یا ندارم بٌ خانَادى ارغَان بدم تا 

 ...دٍبارى

 :حرفش رٍ ناتهَم گذاشتو ٍ گفتو

ٌ خاطرش کَچیک بشی! نرسی کٌ يستی... بابا -  !قَل نیدم دیگٌ کاری نکنو کٌ ب

کهتر از یک شب تَی بازداشتگاى بَدم؛ انا بٌ راحتی حس کسایی . لبخندی زد ٍ راى افتاد
آرانش ٍ آزادی برای ير آدنی . رٍ کٌ از لذت آزادی نحرٍم شدى بَدند درک نی  کردم

 .اٍن يایی کٌ از آزادی نحرٍم يستند بی شک آرانش يو ندارند. الزنٌ

از پشت پنجرى دٍدی ناشین بٌ خیابَن نگاى کردم، اٍن قدر حالو خَب بَد کٌ حتی 
نهی خَاستو بٌ رٍزيای آیندى یا حتی نانان فکر کنو؛ با صدای ترنز ناشین جلَی یٌ 

انیرحسین جلَی در خَنٌ . عابر، تهام آرانشو از بین رفت ٍ تبدیل بٌ استرس شد
 :بابا نشتی بٌ فرنَن زد ٍ رٍ بٌ نن گفت. ایستادى بَد

 باشٌ؟! بٌ يیچ ٍجٌ از ناشین پیادى نشَ -

 !کاش زٍدتر برگشتٌ بَدیو. سرم رٍ تکَن دادم، بابا پیادى شد

آب دينو رٍ قَرت دادم ٍ در ناشین رٍ باز . بابا با دست بٌ نن اشارى کرد کٌ پیادى بشو
 .صدای داد انیرحسین تهام کَچٌ رٍ پر کردى بَد. کردم
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نا گداییو کٌ بٌ نا صدقٌ دادی؟ نا گفتیو دیٌ بدى؟ آقای نحترم تا االن يو کٌ خیلی  -
این پَل يو بگیر؛ نادر نن صدقٌ بگیر انحال تَ نیست کٌ ! بٌ شها ٍ دخترت لطف کردیو

ٌ چی رٍ حل کنید  !خَن نردم رٍ تَ شیشٌ کنید ٍ بعد با پَل يه

 :سرم رٍ باال گرفتو ٍ تَ چشو ياش خیرى شدم ٍ با آرانش گفتو. بٌ سهتش رفتو

بابا نگٌ شها پَل دادید؟ چرا بٌ نن نگفتین؟ فکر نی  کردم زيراخانو از تٌ دل بخشیدى؛  -
 .انا انگار اشتباى نی  کردم

ٌ يای : بابا زيراخانو بٌ نن زنگ زد ٍ گفت کٌ نهی تَنٌ ببینٌ دٍسِت دخترش پشت نیل
ٌ خاطر این شازدى . زندانٌ ٌ خاطر بديی ای کٌ باال  [بٌ انیرحسین اشارى کرد]بعد يو ب کٌ ب

آٍرد، ير چی داشتٌ ٍ نداشتٌ فرٍختٌ؛ ازم خَاست باقی بديیش رٍ نن بدم بعد يو 
 .اٍن رضایت بدى

شدى ی انیر ٍ اخو چًرى ی ننقبض . با دين باز نگايو بین بابا ٍ انیرحسین نی  چرخید
 :رٍ بٌ انیرحسین کٌ دیگٌ خبری از دادياش نبَد گفتو. غلیظ بابا بدجَر رٍ اعصابو بَد

ٌ ی نا - ! آقای نحترم، نا دیگٌ بديی بٌ شها نداریو، پس نحل طلبکاريا نیاید دم در خَن
پس با صدای نتراشیدى تَن کٌ یًَ اٍج نی  گیرى نزاحو نا ! نا تَ این نحل آبرٍ داریو

ارغَان نرد، نا يو نی  نیریو؛ شها بٌ جای اینکٌ دنبال علت اصلی نرگ اٍن ! نشید
باشید، دنبال قاتل نی  گردید؟ ارغَانی کٌ بٌ قَل شهايا بًترین دٍستش اٍن رٍ کشتٌ؛ 

 انا اصال از خَدتَن پرسیدید چرا باید کسی نحل نن اٍن رٍ کشتٌ باشٌ؟

 .بدٍن اینکٌ ننتظرم جَاب بهَنو ٍارد خَنٌ شدم

تَی حیاط با . با دیدن تاب سفید گَشٌ حیاط کٌ در حال تکَن خَردن بَد جیغ کشیدم
 :صدای نادرجَن رٍ شنیدم کٌ نی  گفت. قدم يای بلند راى نی  رفتو
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 .نادر بیا داخل! دنیز -

ٌ يا باال رفتو. بازشدن در خَنٌٍ صدای نیهٌ در بزرگ . دست يام رٍ نشت کردم ٍ از پل
ٌ ای رنگ بَد؛ بٌ نحض ٍرٍد رٍش . شکالتی رنگ رٍ عصبی باز کردم کنار در کاناپٌ نسکاف

 :ٍلَ شدم ٍ با صدای نسبتا بلند گفتو

 نانانی کجایید؟... نادرجَن -

با فکر . چشو يام رٍ از رٍی خستگی آيستٌ بستو؛ نیهٌ يَشیار بَدم کٌ صدایی شنیدم
بٌ اینکٌ بابا داخل اٍندى بٌ خَدم زحهت بازکردن چشو يام رٍ ندادم کٌ دستی رٍ 

 :پلک يای بستو قرار گرفت، با عصبانیت گفتو

 !بابا شَخیت گرفتٌ؟ دستت رٍ بردار -

. دستش بٌ حدی سرد بَد کٌ تهام عضالتو بٌ یک بارى یخ زدند. انا گَشش بديکار نبَد
 :بلندتر از قبل گفتو

 تَ کی يستی؟... نیگو دستت رٍ بردار -

ناخن بلندش رٍی . دستش رٍ در حالی کٌ ينَز چشو يام رٍ باز نکردى بَدم برداشت
 !صَرتو کشیدى شد؛ بابا نبَد

ٌ يای . چشو يام رٍ با تعجب باز کردم ٍ با چًرى ی آشنایی رٍبرٍ شدم نفر سَم فرشت
 .عذابو کسی نبَد جز ارغَان

بٌ چشو ياش زل زدم؛ چشو يای سبزی کٌ قبال برام زیباترین چشو يای جًان بَد، حاال 
 !نحل چیزی جز چشو يای ترسناک یٌ جادٍگر نبَد

 .بٌ یک بارى يهٌ جا تاریک شد
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ٌ ای رٍ ندام  ارغَان رٍ تَی اتاق دٍم دیدم کٌ در حال جهع کردن چهدٍنش بَد ٍ جهل
 :تکرار نی  کرد

 !لعنت بٌ تَ دنیز کٌ ٍاسٌ خاطر يیچ ٍ پَچ نن رٍ آٍردی تَی این جًنو -

خَاست زیپ چهدٍنش رٍ ببندى کٌ صدای زنگ نَبایلش نانع شد؛ نَبایل رٍ از رٍی 
 :زنین برداشت ٍ با لبخند جَاب داد

ای . اگٌ خدا قسهت کنٌ داری داناد نیشی... دارم نیام تًران. سالم بٌ تک ستارى قلبو -
 !نن نادر دارم کٌ اٍن نَافقت کردى! اصال بٌ اٍن چٌ... بابا انیرحسین کٌ نَافقٌ

 :صداش رٍ بلند کرد

 .خَدم نیام تًران... نگٌ دستٌ اٍنٌ؟ تَ بٌ حرفش گَش ندى! انیر بیخَد کردى -

 :لبخندی زد ٍ از رٍی زنین بلند شد، بٌ سهت حیاط رفت

 ..نٌ اٍنی کٌ تَ نیگی خَب نیست... اسو دخترنَن رٍ بذاریو ستارى -

یٌ دفعٌ نتَقف شد ٍ بٌ یٌ . يهَن طَر کٌ نی  خندید بٌ سهت انبار نزدیک تر نی  شد
دختر با نَيای قًَى ای سَختٌ کٌ نَياش رٍ رٍی صَرتش ریختٌ بَد ٍ با یٌ تبر 

 :گَشی از دستش افتاد ٍ با نن نن گفت. رٍبرٍش ایستادى بَد رسید

 تَ کی يستی؟... تَ -

 :ارغَان پَزخندی زد ٍ گفت. دختر نَياش رٍ کنار زد، لرزى بٌ ٍجَدم افتاد

نگٌ تَ تَی خَنٌ نبَدی، کی اٍندی این جا؟ .. دنیز! دخترى ی خل ٍ چل نن رٍ نترسَن -
 .آيان یاد بچگیت افتادی؟ دنیز خانو دیگٌ بازی نهی خَرم
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گَشی ينَز رٍی گَشش . گرد کردخو شد ٍ گَشیش رٍ از رٍی زنین برداشت ٍ عقب
 .بَد

يٌ نهی دٍنو از ٍقتی تَ بايام حرف ! اٍن رٍ بی خیال! دنیز بَد، دیَانٌ است...! نٌ بابا -
 ...اٍيَم خیلی دٍست دا. نی زنی قَت قلب گرفتو ٍ دیگٌ کهتر نی  ترسو

خَاست چیزی . ناتش بردى بَد. رٍبرٍش نحل نردى يا ایستادى بَدم. نن جلَش بَدم
 .بگٌ کٌ با تبر بٌ پیشَنیش زدم

رٍی زنین خو شد ٍ دستش رٍ بٌ پام . چشو يای سبزش با نفرت بٌ نن خیرى شدى بَد
صدای سگ يا بلند شدى بَد ٍ . گرفت تا نیفتٌ؛ انا نن حتی تالشی نکردم برای گرفتنش

ٌ ای از . نن خنحی بٌ ارغَان در حال جَن دادن نگاى نی  کردم این نن بَدم؟ نن یا سای
 نن؟

گَشی رٍ کٌ ينَز تَی دستش ! نن چی کار کردى بَدم؟. تهام صَرتش غرق خَن بَد
 :بَد ٍ کسی از پشت تلفن داد نی زد

 چرا جَاب نهیدی؟... خَشگلو... ارغَان -

ٌ ای پرت کردم  .گَشی رٍ از دستش جدا کردم ٍ بٌ سهت دیگ

تا انبار کشیدنش ٍ بعد با کهال . دستش رٍ گرفتو ٍ بٌ سختی رٍی زنین نی  کشیدنش
 .آسَدگی بٌ سهت خَنٌ رفتو

*** 

 :آب رٍی صَرتو پاشیدى شد ٍ صدای نادرجَن کٌ نی گفت

 !دنیز چشو يات رٍ باز کن! دخترم -
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بابا يو خَنسرد باالی سرم ایستادى . چشو يام رٍ باز کردم ٍ نادرجَن رٍ رٍبرٍم دیدم
 :نادرجَن دستش رٍ رٍی پیشَنیو کشید ٍ با استرس گفت. بَد

ٌ ام دارى تَ تب نی  سَزى، باید ببریهش دکتر! پسرم -  .بچ

 :دستو رٍ رٍی دست نادرجَن گذاشتو ٍ آيستٌ گفتو. بابا سری تکَن داد

 .نیازی نیست؛ خَاب بد دیدم، کابَس بَد -

گَشیش رٍ برداشت ٍ خَدش . بابا رٍی راحتی نشست ٍ پاياش رٍ رٍی نیز گذاشت
 :نادرجَن نگايی بٌ چشو يام انداخت ٍ گفت. رٍ سرگرم نشَن داد

ٌ خاطر ارغَان فرستادنت -  ...چرا ب

 :نذاشتو حرفش رٍ تهَم کنٌ ٍ رٍ بٌ بابا گفتو

 .قرار بَد چیزی بٌ نادرجَن نگید -

 :بابا سرش رٍ از گَشی بیرٍن آٍرد ٍ گفت

قرار نیست تَی این خَنٌ چیزی از کسی پنًَن ! نادر پرسید نن يو جَاب دادم -
 .بهَنٌ

ٌ چیز رٍ درنَرد نانان نی دٍنو ٌ قدر يو نن يه  !تَی دلو گفتو کٌ چ

 :نادرجَن دستی رٍی صَرتو کشید ٍ گفت

! حاال خدارٍشکر بی گـ ـناى بَدی آزادت کردن، ٍگرنٌ خدا نی د ٍنٌ چٌ اتفاقاتی نی افتاد -
 !شایدم حبس ابد

 :بٌ این طرز فکر قدیهی پَزخندی زدم ٍ گفتو
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 االن فکر نی کنید چَن بی گـ ـناى بَدم آزاد شدم؟ -

 .سری بٌ نشَنٌ آرى تکَن داد

چٌ بی گـ ـناى باشی چٌ باگناى ٍقتی پَل نداشتٌ باشی، نیری پای چَبٌ دار؛ ٍقتی يو  -
 !کٌ پَل داری اگٌ گنايکار يو باشی باز بیرٍن زندانی

 :نادرجَن گفت. بابا عصبی بًو نگاى کرد ٍ در جَابش لبخندی زدم

 !ٍلی نادر کسی رٍ بی گـ ـناى نهی گیرن -

 :لبخندم پررنگ شد

ٌ  دارم نی برن - این يا ! گرفتن ٍ بازداشت کردن بی گـ ـناى بهاند؛ بی گـ ـناى رٍ باالی چَب
 .کٌ چیزی نیست

*** 

زن جٍَن با . اٍل از رٍبرٍشدن با حقیقت ٍايهٌ داشتو. رٍبرٍی آسایشگاى ایستادم
 :قدی نتَسط بٌ سهتو اٍند ٍ گفت

 .خانو کاری داری؟ دٍ ساعتٌ این جا ایستادی -

 :نن نن کردم ٍ گفتو

نن با خانَم انجد کار داشتو؛ نحل اینکٌ دى دٍازدى ساِل پیش این جا کار ... ببخشید -
 .نی کردن

 :زن نگايی بٌ سر تا پام انداخت ٍ گفت

 .نن جدیدا اٍندم؛ نی خَای يهرايو بیا از قدیهی تريا بپرس، این جا انجد نداریو -
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ٌ ای گفتو ٍ پشت سرش راى افتادم زن يا با لباس يای آبی کهرنگ تَی حیاط رفت . باش
ٍارد سالن شدیو؛ از بعضی اتاق يا صدای داد نی اٍند، بعضی يا رٍ يو . ٍ آند نی کردند

 !یعنی نادر نن يو جزٍ این يا بَدى؟. بٌ تخت بستٌ بَدند

 :زن در یٌ اتاق رٍ زد ٍ گفت

 خانو کریهی اجازى يست؟ -

 :صدای نًربَنی از پشت سر در اٍند

 !بلٌ بفرنایید -

 :با يو ٍارد اتاق شدیو ٍ زن گفت

 .این خانو دنبال یکی از کارکنان این جا کٌ فانیلیش انجد بَدى نی گردى -

ٌ جا کرد ٍگفت  :زن سالخَردى عینکش رٍ کهی جاب

 .بیا بشین -

 :بعد رٍ بٌ زن گفت

 .شها نی تَنی بری -

 :لبش رٍ تر کرد ٍ گفت. بعد از رفتن زن، تیزبینانٌ بٌ نن نگاى کرد

. یٌ زن استحنایی کٌ يهیشٌ بًش حسَدیو نی شد... لیال انجد، بًترین دٍستو بَد -
 چرا دنبالش نی گردی؟. سال ياست ازش بی خبرم، فکر کنو دى سالی نیشٌ از این جا رفتٌ

 :آى سردی کشیدم
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نادرم اٍن نَقع يا این جا بستری بَدى؛ نحل اینکٌ خانو انجد تَی اٍن ندت تنًا کسی  -
 .بَدى کٌ نادرم باياش صحبت نی کردى

 اسو نادرتَن چی بَدى ٍ چٌ سالی این جا بستری بَدى؟ -

 :کهی فکر کردم، بعد بٌ کارت نگاى کردم ٍ گفتو

 این کارت برای چٌ سالیٌ؟ -

 :کارت رٍ رٍی نیز گذاشتو، زن عینکش رٍ درست کرد ٍ گفت

ٌ کارى ی . حدٍدا دٍازدى سیزدى ساِل پیش - نن اٍن زنان تازى ٍارد بَدم ٍ خانو انجد يه
حاال نی خَاید اسو نادرتَن رٍ . این جا بَد ٍ البتٌ با تهام بیهاريا بٌ خَبی رفتار نی کرد

 .بگید، شاید تَنستو کهکی بکنو

 :بٌ نانیتَر رٍبرٍش چشو دٍخت ٍ ننتظر نَند، گفتو

 .گلشید رنضانی -

 :با تعجب نگايش رٍ از نانیتَر بٌ نن انداخت ٍ گفت

ٌ طَر نهکنٌ یٌ زن با ٍضعیت اٍن نادر باشٌ؟ تَی ... اٍن - زن نگٌ بچٌ داشت؟ اصال چ
شب يا داد نی زد، ير ! یٌ سالی کٌ این جا بَد، يیچ کس نتَنست یٌ لحظٌ تحهلش کنٌ

بعد از نردن اٍن بٌ طَر غیرننتظرى ای ! کس ٍارد اتاقش نی شد نی گفت تَ آدم نیستی
نن ينَز بٌ یاد دارم چٌ بدبختی يایی سرش کشیدیو؛ چٌ نن، چٌ لیال ٍ ! لیال غیبش زد

نهی خَاستیو اجازى بدیو بهَنٌ؛ انا لیال انقدر . چٌ بقیٌ پرسنل از دستش آرانش نداشتیو
یٌ بار از اتاقش بیرٍن . اصرار کرد کٌ نجبَر شدیو تا قبل از نرگ ناگًانیش نگًش داریو

اٍندى بَد ٍ نَيای نشکیش رٍ رٍی صَرتش ریختٌ بَد ٍ نرتب تَی رايرٍ داد نی زد 
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يیچ کس ازش سراغی نهی گرفت؛ برای يهین ! کٌ نن نردى م، نن رٍحو، نن رٍ کشتن
 .فکر نی کردم بی کس ٍ کارى

باید ! بی چارى نادرم. نات ٍ نبًَت بٌ چًرى ی دريو کشیدى ی خانو کریهی نگاى نی کردم
زیر لب فحشی بٌ نیرزا دادم ٍ بٌ چًرى ی خَدم کٌ ! جَر پدربزرگش رٍ نی کشید؟

 .بی شبايت بٌ لعیا نبَد، لعنت فرستادم

 خانَم انجد دیگٌ پیدا نشدن؟ -

دقیقا بعد از خاکسپاری گلشید دیگٌ ایشَن رٍ ندیدیو؛ حتی نیَند تا ٍسایلش ! خیر -
 !ينَز يو برام سَالٌ کٌ چی سر لیال اٍندى. رٍ ببرى

 :خَاستو برم بیرٍن کٌ گفت. اخو يام تَ يو رفت

 چرا پدرت جنازى رٍ تحَیل نگرفت؟ نهی خَای بری سر خاک نادرت؟ -

 :با چشو يای از حدقٌ بیرٍن زدى م گفتو. بٌ زنین نیخکَب شدم ٍ بٌ سهتش برگشتو

 !ٍلی نادر نن تَی تًران سنگ قبر دارى -

 :از پشت نیز بلند شد، بٌ سهتو اٍند ٍ گفت

 .پشت سرم بیا -

چند نتری از ساختهَن . از ساختهَن خارج شدیو؛ بدٍن حرف پشت سرش راى نی رفتو
 :آسایشگاى دٍر شدیو کٌ گفت

پشت اٍن درخت نادرت دفن شدى؛ یٌ قبر قدیهی ٍ خاک خَردى کٌ سال بٌ سال کسی  -
چندتا عکس از نادرت دارم؛ از اٍن رٍزيایی کٌ رٍی تخت بستٌ بَدنش . بًش نهی رسٌ

نی گفتن اٍن بٌ ير شکلی درنیاد، . ٍ عکاس يا پشت سر يو ازش عکس نی گرفتن
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... گايی با صدای بچگَنٌ نی گفت نادر آب! خارق العادى ست، یٌ چیزی فراتر از انسان
ٌ ی نادر کٌ  نادر؛ گايی يو نحل پیرزن يا حرف نی زد ٍ تقاضای عصا نی کرد؛ یٌ نهَن

 !ينَز يو کسی نحل اٍن پیدا نشدى

نادرم این جا خاک بَدى ٍ نن سال يا . لبو رٍ گزیدم ٍ بٌ قبرستَن رٍبرٍم چشو دٍختو
جلَتر رفتو؛ پشت درخت سالخَردى کٌ . سر قبری گریٌ نی کردم کٌ نردى ای تَش نبَدى

ٌ خاطر زنستَن تهام برگ ياش ریختٌ بَدند، سنگ قبری بَد کٌ رٍش رٍ خاک  ب
 «زيرا کریهی». با دست خاک يا رٍ کنار زدم ٍ رٍی نَشتٌ دقیق شدم. پَشَندى بَد

 :سرم رٍ بلند کردم ٍ با دست يایی کٌ نی لرزید گفتو

 !اینکٌ نادر نن نیست -

رٍی سنگ قبر عکس رنگ ٍ رٍ . دٍر ٍ اطراف رٍ دید زدم؛ اجری از خانو کریهی نبَد
ٌ ای قرار داشت چندبار پلک زدم، شاید از این خَاب لعنتی بیدار شو؛ ! خَدش بَد. رفت

سنگ دیگٌ کنار قبر کریهی . انا این بار خَاب نبَد ٍ نن تَی قبرستَن گیر افتادى بَدم
چندتا کاغد پای درخت افتادى بَد؛ . «لیال انجد» بَد؛ اسهش بٌ راحتی دیدى نی شد 

گنگ ٍ ! کاغذيایی کٌ نٌ تنًا کًنٌ نشدى بَدند، بلکٌ انگار يهین انرٍز اٍن يا رٍ نَشتند
خو شدم ٍ . با دیدن چندتا عکس کٌ از الش افتاد، لرز گرفتو. نبًو کاغذ رٍ باز کردم

عکس کسی کٌ بٌ تخت بستٌ شدى بَد ٍ . عکس يای سیاى سفید رٍ از زنین برداشتو
 :پایینش نَشتٌ بَدند

 «!لعیا جًانفر، زنی کٌ ادعا نی کرد رٍح يای سرگردان را نی بیند عاقبت از دنیا رفت »

عکس بعدی سٌ زن رٍ نشَن نی داد کٌ رٍی . ۱/۱۵/-۱۳۴بٌ تاریخ رٍی سنگ نگاى کردم؛ 
لیال انجد، زيرا کریهی ٍ . زنین خَابیدند ٍ نلحفٌ سفیدی تا زیر سرشَن کشیدى شدى

 :زیر عکس نَشتٌ شدى بَد. نفر سَم يهَن زنی بَد کٌ راى اتاق رٍ بٌ نن نشَن داد
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 «جًانفر.نرگ دردناک سٌ پرستار تَسط ل »

نادرم . کنار يهین سٌ زن کٌ چًل ٍ پنج سال قبل نردى بَدند. ٍ عکس بعدی نادرم بَد
با لب يای خشکیدى ٍ نَيایی کٌ جلَی صَرتش بَد ٍ دستی کٌ جلَی گردنش قرار 

 .دادى بَد

*** 

ترس ! تازى نتَجٌ نَقعیتو شدم؛ تَی یٌ قبرستَن نترٍکٌ، جز نن يیچ کس اٍن جا نبَد
. تهام راى قبر بَد ٍ قبر. کنار درخت ٍلَ شدم. تنًا حسی بَد کٌ تَی اٍن نَقعیت داشتو

نگايی بٌ . يَا رٍ بٌ تاریکی بَد ٍ نن يهچنان بٌ درخت تنَنند کنارم تکیٌ دادى بَدم
. دست يام رٍ داخل جیب پالتَی چرم کرنو کردم. نَبایل انداختو، آنتن نداشت

 .شال گردن قًَى ای رنگو جلَی دينو رٍ گرفتٌ بَد

تَی تاریکی يَا ٍ سرنای بیش از حد نحل یٌ جسو بی جَن شدى بَدم کٌ ير لحظٌ 
بیشتر تَی خَدم جهع شدم، بدترین حس يا ٍقتی . نهکن بَد حیٍَنی بًو حهلٌ کنٌ

ٍقتی يیچ کس ! بًت تزریق نیشٌ کٌ ناانید بشی ٍ نن تَی اٍن نَقعیت ناانید شدم
نهی دٍنست کجام، ٍقتی بدٍن اطالع از خَنٌ بیرٍن زدم، ٍقتی ناشین بابا رٍ بی ا جازى 

يیچ . برداشتو، ٍقتی بعد از ندت يا آرانش داشتو ٍ انرٍز اٍن آرانش ازم گرفتٌ شد
 .انیدی نداشتو جز اینکٌ از سرنا یخ بزنو یا قبلش زندى زندى شکاِر شکارچی يا بشو

فکر کردم، فکر کردم بٌ گذشتٌ، بٌ پَنزدى سال قبل کٌ نی گفتند نادرم از ایران رفتٌ ٍ 
بعد فًهیدم تَی این رٍستاست ٍ حاال بعد از دیدن عکس يا فًهیدم نٌ تنًا نادرم، 

 .بلکٌ نادربزرگش يو تقاص کاِر نکردى رٍ پس دادى

فرد ناشناسی گفتٌ بَد کٌ حتها حتها باید . سٌ ناى قبل از کنکَر پیانی برام اٍند
سر انتخاب رشتٌ، بٌ ارغَان گفتو کٌ اٍن يو نحل نن اٍلیت بندی . دانشگاى کرج رٍ بزنو
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کار خدا بَد دٍتانَن تَ یٌ دانشگاى قبَل بشیو؛ اگٌ تنًا قبَل نی شدم يیچ ٍقت . کنٌ
ٍقتی بًش گفتو قبَل شدم؛ انا نٌ تَی شًر خَدنَن، حسابی بٌ . بابا راضی نهی شد

نهی دٍنو اشتباى کردم جلَی پدرم ایستادم یا . يو ریخت؛ انا بعد گفت دانشگاى آزاد برٍ
 .نٌ؛ انا اٍن نَقع برای فرار از تَی خَنٌ نَندن تنًا رايو رفتن بَد

از ترس زبَنو بند اٍندى بَد، دست يام رٍ از جیبو . صدای پایی رٍ نزدیک گَشو شنیدم
جز اٍن درخت کٌ ٍسط قبرستَن بَد ٍ . درآٍردم ٍ سعی کردم از رٍی زنین بلند بشو

 حتی اشعجیب ينَز شاخ ٍ برگ داشت بقیٌ جايا پر از قبر بَد؛ قبريایی کٌ بعضی ى
فردی با چراغ بٌ . از کنار نستطیل يای تَ خالی رد نی شدم. خاک رٍشَن نریختٌ بَدند

بین گَدال يا ایستادى بَدم ٍ بٌ اٍندن نرد کٌ االن تنًا راى نجاتهٌ . سهتو نی اٍند
 .چشو دٍختو

با دیدنش یکٌ خَردم؛ انیر حسین . نزدیکو شد ٍ چراغ قَى رٍ جلَی صَرتش گرفت
 :لبخند پًنی زدم ٍ با لرز خفیفی کٌ تَی ٍجَدم بَد گفتو! دقیقا رٍبرٍی نن بَد

 این جا چی کار نی کنی؟ -

از ترس یٌ قدم عقب رفتو؛ بدٍن اینکٌ . صَرتش تَی نَر چراغ ٍحشتناک شدى بَد
ٌ يای اٍن ننطقٌ باشٌ عقب تر رفتو ٍ نتَنستو تعادلو رٍ حفظ کنو ٍ  حَاسو بٌ چال

کهرم بٌ شدت درد گرفتو بَد؛ نحل یک نردى تَی قبر بَدم ٍ . داخل یکیش افتادم
دلو نی خَاست بٌ خَاب برم؛ یٌ خَاب طَالنی، یٌ . انیرحسین با لبخند نگايو نی کرد

 .چشو يام رٍ آرٍم بستو! خَاب بدٍن بیداری

*** 

ٌ ی دٍ نفر بٌ يَش اٍندم دٍبارى درد بٌ ٍجَدم يجَم آٍرد، تپش قلبو . با صدای نکاله
 :باال رفت ٍ عاجزانٌ گفتو
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 ...آب... آب -

 :زن سفیدپَش بٌ سهتو اٍند ٍ با لبخند گفت

 عزیزم بیداری؟ خَبی؟ درد داری؟ -

 .لبخند کو جَنی زدم ٍ رٍی تخت نیو خیز شدم

 نیشٌ لطفا یٌ لیَان آب بدید؟ -

 .بابا بٌ سهتو اٍند ٍ با اخو کنار تخت ایستاد. سرش رٍ تکَن داد ٍ رفت

 نعلَم يست اٍن جا چٌ غلطی نی کردی؟ -

اشکی کٌ ندت يا گَشٌ چشهو نَندى بَد، اشکی کٌ حتی بعد از نرگ . بغض کردم
ٌ يام چکید  :سرم رٍ رٍی بالشت گذاشتو ٍ گفتو. ارغَان يو نریخت حاال رٍی گَن

ٌ ام! بابا دیگٌ ازم نپرس چٌ نرگهٌ. از جَاب پس دادن... خستٌ شدم - خیلی ! خست
ٌ ی نردى يا... نحل نانان، نحل لعیا. خستٌ  !نحل يه

 :دستش رٍ رٍی پیشَنیو گذاشت ٍ گفت

 .باید زندگی کنی، این خَاستٌ نادرت بَد! اٍنا نردن، تَ زندى ای آیندى داری -

 .زندگی ای کٌ تَش یٌ لحظٌ يو آرانشو نداشتٌ باشی، بدتر از صدبار نردنٌ -

پرستار پرسشگرانٌ . کهی بلند شدم ٍ لیَان رٍ گرفتو. پرستار با لیَان آب باال سرم اٍند
 :بٌ نن نگاى نی کرد، گفتو

 بلٌ؟ -
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ٍلی اٍن نَقع شب تَی قبرستَنی کٌ سال بٌ سال ... ببخشید این رٍ نی پرس؛ ٍلی -
کسی تَش نهیرى اگر يو برى زندى برنهی گردى چی کار نی کردی؟ اگٌ اٍن آقا پیدات 

 !نهی کرد االن این جا نبَدی

رٍ بٌ بابا کٌ رٍی . یاد انیرحسین افتادم ٍ اینکٌ اٍن نَقع شب اٍن جا چی کار نی کردم
 :تخت کناری نشستٌ بَد گفتو

 اٍن کجاست؟ شها کی اٍندید؟ -

ساعت چًار صبح بٌ نن زنگ زد گفت تَ رٍ پیدا کردى، اٍنو کجا؟ تَ یٌ قبرستَن  -
 .یٌ ساعت بعد کٌ اٍندم این جا، گفتن تَ رٍ رسَندى ٍ رفتٌ! نترٍکٌ

ٌ ی بابابزرگ -  .بابا کلید خَنٌ رٍ داری؟ خَن

 :اخهی کرد ٍ رٍ بٌ پرستار گفت

 کی نرخص نیشٌ؟ -

 :پرستار نگايی بٌ نن انداخت ٍ گفت

البتٌ باید قَل بدى کاريای سنگین انجام ندى ٍ استراحت . انشب نی تَنید ببریدش -
 .کنٌ؛ خانو دکتر گفتن کٌ کهرشَن آسیب دیدى ٍ باید بیشتر نراقب خَدش باشٌ

آيستٌ ٍ خهیدى تر از . دستو رٍ رٍی تخت گذاشتو ٍ بٌ سختی از رٍش بلند شدم
 :پرستار با اخو گفت. يهیشٌ بٌ سهت تخت کناری کٌ باباش رٍش نشستٌ بَد رفتو

 خَب شد بًت گفتو نکن دختر، بلند شدی ٍاسٌ نن راى نیری؟! ای بابا -

ٌ يای بابا گذاشتو ٍ گفتو  :بی تَجٌ بٌ پرستار نگران، دست يام رٍ رٍی شَن

 !کلیدش رٍ دارید؟ خَايش نی کنو بابایی -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

164 fateme078   | ارٍاح يهخانٌرنان 

 :کالفٌ دستش رٍ بٌ نَياش کشید ٍ گفت

 نی خَای چی کار؟ -

یاد تهام اتفاقات تلخ اٍن خَنٌ برام زندى شد؛ از بدبختی يای حهیرا تا . پَزخندی زدم
 :بٌ چشو يای بابا زل زدم ٍ زیر لب گفتو. نرگ ارغَان از جلَی چشو يام عبَر کرد

حهیرا بٌ نن ... نَشین ٍ نیرى... گذشتٌ... لعیا... نانان... بابا اٍن جا کار دارم، اٍن جا -
 نی فًهید چی نیگو؟! نیاز دارن

ٌ اش پس . با بًت نگايو نی کرد از رٍی تخت یکپارچٌ سفید بلند شد ٍ دستو رٍ از شَن
 .زد

ٌ خاطر نن، خَدتو بیا پیشو -  .بابا، قبَلٌ؟ ب

 :در حالی کٌ سهت در نی رفت گفت

نادر چی؟ اٍن باید تنًا تَی اٍن خَنٌ بهَنٌ؟ یا ادارى رٍ چی کار کنو؟ اصال خَدت چٌ  -
کهکی بٌ یٌ نردى نی تَنی بکنی؟ اصال تَ ندرک داری کٌ رٍح نی بینی؟ نی دٍنی 

ٌ يات بٌ نادرت نی گفتن دیٍَنٌ، نی دٍنی چرا؟ چَن از نَجَداتی حرف نی زد کٌ نا  عه
ازم نخَاى کٌ این ! آدم يا تا ٍقتی کٌ چیزی رٍ نبینن باٍر نهی کنن! نهی دیدیهشَن

 !اراجیف رٍ باٍر کنو

 :گفتو. يیچ چیزی بدتر از این نیست کٌ عزیزانت حرف يات رٍ باٍر نکنند

نحل شها، ! نانان بٌ نرگ طبیعی نهرد؛ اٍن رٍ کسایی کشتن کٌ درکش نکردن -
شهايا فقط دنبال دلیلید؛ يهین شهايایید کٌ اگٌ ! نادرجَن ٍ زخو زبَن فانیل ياتَن

 !ٍلتَن کنند نی گید اگٌ خدا يست چرا نا نهی بینیهش
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بٌ پرستار کٌ نیخکَب چًرى ی ٍحشت زدى . بدٍن اینکٌ بٌ عقب برگردى از اتاق خارج شد
 :نن شدى بَد گفتو

 نیشٌ لباس يای نن رٍ بدید؟ -

تهام . بی نعطلی پَشیدنشَن. لباس يام رٍ از کشَی کنار نیز درآٍرد ٍ بٌ دستو داد
ٌ خاطر شالو خاکی شدند  .رٍ بٌ پرستار خداحافظی کردم ٍ دنبال بابا رفتو. نَيام ب

ٌ ای باعخ شد سرم رٍ بٌ . ٍسط سالن بٌ دیَار تکیٌ دادى بَد ٌ يای دختربچ صدای نال
 .دختر رٍ بٌ نادرش کردى بَد ٍ گریٌ نی کرد. عقب بچرخَنو

نگٌ غیر از اینٌ کٌ دعای . بٌ دکتر بگَ اگٌ بابا رٍ عهل کنٌ، دعاش نی کنیو! تَ رٍ خدا -
ٌ يا زٍدتر بٌ خدا نی رسٌ؟ آخٌ نانان اگٌ بابا رٍ عهل نکنن  .بابایی نیرى پیش خدا... بچ

 :نادرش چادر نشکیش رٍ بیشتر جلَی صَرتش گرفت ٍ گفت

 .گفتن تا پَل ندیو بابایی رٍ عهل نهی کنن؛ باید بریو دنبال پَل! ساراجان، آرٍم باش -

 :بچٌ چادر نادرش رٍ چنگ زد ٍ گفت

 .آخٌ نا کٌ پَل نداریو-

بٌ سهت بابا کٌ اٍن يو . زن خیلی سعی نی کرد سرش رٍ باال نگٌ دارى؛ ٍلی نهی تَنست
 :داشت بٌ دختر نگاى نی کرد رفتو ٍ گفتو

 .اصال نهی خَام برم اٍن خَنٌ، نیشٌ پَل بٌ نن بدید. نن تند رفتو... بابا ببخشید -

بدٍن يیچ حرفی بٌ . لبخندی زد ٍ کیف پَلش رٍ از جیب کتش درآٍرد ٍ بٌ دستو داد
 :نگايی بٌ دختربچٌ کردم ٍ گفتو. سهت زن کٌ کنار آب سردکن ایستادى بَد رفتو

 عزیزم نیشٌ یٌ کهکی بٌ نن بکنی؟ -
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 :از رٍی زنین بلند شد ٍ گفت

 چٌ کهکی؟ -

 :دستش رٍ گرفتو ٍ رٍ بٌ نادرش گفتو

ٌ ش رٍ از دست دادى، دٍ ساعتٌ بٌ دختر شها نگاى  - ببخشید خانو، خَاير نن انرٍز بچ
نیشٌ چند دقیقٌ اٍن رٍ ببرم . نی کنٌ؛ آخٌ دخترتَن خیلی شبیٌ دختر خَايرم بَدى

 !پیش خَايرم؟ تَ رٍ خدا

 :زن نگاى نًربَنی بٌ نن انداخت ٍ گفت

 .ننو تا اتاقش يهراتَن نیام... خب -

در اتاق رٍ رٍی . ناچارا سری تکَن دادم ٍ بٌ سهت اتاقی کٌ قبل تَش بستری بَدم رفتو
 :زن بستو ٍ پشت در بٌ دختر گفتو

 بابات رٍ دٍست داری؟ -

ٌ شدى ش رٍ کشید  :نگايش جَن گرفت ٍ نحکو نَيای بافت

 نعلَنٌ دٍسش دارم، خانو خَايرتَن نیست؟ -

ٌ ی نٌ تکَن دادم ٍ گفتو  :سرم رٍ بٌ نشَن

 بابات کجاست؟ -

 .بغض کرد

تصادف کردى، حالش خیلی بدى؛ انا دکتر نیگٌ باید پنج نیلیَن بدیو تا بابا رٍ عهل  -
 .خالٌ نا انقدر پَل نداریو. کنٌ
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آخٌ آقا شها کٌ این يهٌ پَل ! بٌ دکتِر نیگو آقا نا براتَن دعا نی کنیو، نیگٌ فقط پَل
 !نٌ... دارین، نهیشٌ بعدا براتَن بیاریو؛ نیگٌ

ٌ اش گرفت  :يرچی تراٍل تَی کیف بَد رٍ بٌ دختر دادم ٍ تَ گَشش گفتو. دختِر گری

این رٍ بدى دکتر بعد يو بگَ، آدم صد سال درس بخَنٌ، یٌ ذرى انسانیت نداشتٌ باشٌ،  -
 !انگار یٌ بی سَادى

 :در رٍ باز کردم ٍ بٌ زن گفتو

 .نهنَنو خداحافظ -

 :بابا رٍی نیهکت يای بٌ يو نتصل آبی نشستٌ بَد، بٌ سهتش رفتو ٍ با خَشی گفتو

 .بریو -

 :پام رٍ از در بیرٍن نذاشتٌ بَدم کٌ بابا گفت

 .کلید اٍن خَنٌ رٍی نیزى، برگرد -

ٌ يای دختِر ٍ دٍبارى يهَن  خَشحال دٍبارى داخل بیهارستان شدم ٍ با دیدن گری
ٌ قدر پست ٍ نهک نشناس. حرف يای تکراری سر جام خشک شدم  !چ

 .بی خیال این رٍدست خَردن ٍارد اتاق شدم ٍ کلید رٍ کٌ رٍی نیز بَد برداشتو

*** 

در رٍ . با دیدن چراغ يای رٍشن باغ تعجب کردم. در خَنٌ با صدای ٍحشتناکی باز شد
 .کانل باز کردم تا بابا ناشین رٍ داخل بیارى

بٌ سهتش رفتو، از دٍر بٌ چراغ يای رٍشن خَنٌ . ناشین بٌ سختی از سراشیبی باال رفت
 !نطهئن بَدم کٌ اٍن يا رٍ خانَش کردم. زل زدم
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صدای خش خش برگ يایی کٌ زیر پا لٌ نی شد ٍ تاب سفیدرنِگ زنگ زدى ی ٍسط حیاط 
کٌ با صدای اعصاب خردکنی تکَن نی خَرد، تَجًو رٍ بٌ نردی جلب کرد کٌ از رٍی 

نی شناختهش، بابا . برگ يای رٍی زنین ریختٌ شدى رد نی شد ٍ بٌ سهتهَن نی اٍند
بابا از ناشین پیادى . يو نی شناختش؛ انا يیچ کدٍم نهی دٍنستیو چرا بٌ این جا اٍندى

 .بٌ يو دست دادند ٍ حرف يایی زدند کٌ نن نشنیدم. شد ٍ بٌ سهتش رفت

ٌ نکردن،  ٌ ای پَشیدى بَد ٍ نَيای نشکیش از فرط شَن انیرحسین پالتَ قًَى ای سَخت
 .نجعد شدى بَد

 :بابا با صدای بلند بٌ نن کٌ کنار ناشین خشکو زدى بَد گفت

 !بیا باال دیگٌ! دنیز-

ٌ ای بٌ نسیر . ٍ بی تَجٌ بٌ نن يهراى انیر نستقیو بٌ سهت خَنٌ رفت چند لحظ
ٌ طَر نی تَنست این قدر گرم باياش . رفتنشَن چشو دٍختو بابا بعد از اٍن دعَا چ

 برخَرد کنٌ؟

خبری از جسد . در ناشین ينَز باز بَد؛ بی خیال بستنش شدم ٍ بٌ سهت خَنٌ رفتو
ٌ يای خَن رٍی زنین بَدند نٌ  سگ يایی کٌ کنار دیَار پشتی خَنٌ بَدند نبَد؛ نٌ لک

 !اجری از باقی نَندى گَشی صَرتی رنگ ارغَان

ٌ قدر از این پاییز بدم نی اٍند. با پا برگ يا رٍ کنار نی زدم ٌ قدر از این خَنٌ بدم ! چ چ
ٌ قدر از نیرزا بدم نی اٍند! نی اٍند  !چ

ٌ يا رسیدم؛ با بی نیلی ازشَن باال رفتو دٍبارى دیدن نقاشی باعخ شد نتَقف . بٌ پل
ٌ دار بَدی کٌ ! نگٌ تَ نقاشی؟! نانان چرا این رٍ این جا کشیدی؟. بشو نٌ تَ یٌ زن خَن

 !نٌ، تَ نقاش نبَدی. يیچ ٍقت غذا درست نکرد، يیچ ٍقت کار خَنٌ نکرد
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. کنار پشتی قرنز اتاق نشستٌ بَدند ٍ سرشَن تَی گَشی ياشَن بَد. در رٍ باز کردم
 :صدام رٍ بلند کردم ٍ گفتو

نگٌ چندتا ! نعلَنٌ این جا چٌ خبرى؟ بابا شها بٌ نن کٌ دخترتَنو بٌ زٍر کلید دادید -
 کلید داشتید کٌ این آقا این جا اٍندن؟

انیرحسین سرش رٍ باال آٍرد ٍ نگايی گذرا بٌ لباس يای خاکی نن انداخت ٍ پَزخندی 
 :زد

نن ! نعذرت نی خَام کٌ گذاشتو زندى از اٍن جا بیرٍن بیاید! ببخشید کٌ تشکر نکردم -
یعنی یادتَن رفتٌ از ... ٍ اینکٌ پدرتَن نهی دٍنستن، کلید شها دست بندى اس! شرنندى م

ٌ شب جایی برای نَندن نداشتو، ناچارا بٌ این جا اٍندم  .نن بگیریدش ٍ نن يو نیه

بابا اخهی کرد ٍ . کفشو رٍ از پام درآٍردم ٍ بٌ سهتشَن رفتو. از حرفو پشیهَن شدم
ٌ ی تاسف تکَن داد يهَن لحظٌ گَشیش زنگ خَرد ٍ بٌ سهت اتاق . سرش رٍ بٌ نشَن

ٌ ی زیادی بٌ پشتی تکیٌ زدم، آيستٌ گفتو. رفت  :با فاصل

 !يو ٍاسٌ قضاٍتو ٍ يو ارغَان... نتاسفو -

 :پاياش رٍ بٌ حالت عصبی تکَن نی داد

 تعجب نکردی چرا سگ يا نیستن؟. تَ کٌ قاضی نیستی... نًو نیست -

 :با انگشت يای کشیدى ام ٍر رفتو ٍ گفتو

ٌ يای خَن رٍ يو شها پاک کردین؟ دیدم نیستن تعجب کردم... آرى -  .کار شها بَد؟ لک

 :لحن صحبت کردنش تغییر کرد ٍ عصبی گفت
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فکر نی کردم کار تَئٌ؛ ٍلی ٍقتی دیدم با ! ببین نن رٍ، نن کٌ اٍندم يیچ کدٍم نبَدن -
ٌ ای يو تَ این خَنٌ رفت ٍ آند دارى اٍن نَقعی ! تعجب نگاى نی کنی، فًهیدم کس دیگ

ٌ ای تَی خَنٌ نیَند؟  کٌ شهايا این جا بَدید، غریب

رفتار ارغَان بعد از دیدن . فکر کردم؛ جز نن ٍ ارغَان کسی نبَد؛ انا نٌ اٍن نرد ٍ زنش
 .اٍن زن تغییر کرد، نترس شدى بَد

بعد، ... زنش يو یٌ بار اٍندى بَد کٌ با ارغَان حرف زد، بعد. چرا، یٌ نرد چندبار اٍند -
ٌ ی اٍن پیرزن... باز يو اٍن رٍ دیدم، يو تَ یٌ عکس قدیهی ٍ يو  !کنار خَن

کلهات رٍ با لکنت ٍ آرٍم ٍ آيستٌ ادا نی کردم؛ نحل کسانی کٌ برای اجبات 
بی گنايیشَن، بٌ شب حادجٌ فکر نی کنند ٍ فقط چندتا کلهٌ از اٍن ناجرا رٍ بٌ یاد 

 .نیارند

 :انیرحسین گنگ نگايو نی کرد

 کدٍم پیرزن؟ يان کدٍم نرد؟ اٍن عکس سیاى سفید کجاست؟ -

ٌ يا از جام بلند شدم ٍ در اتاقی کٌ بابا تَش بَد رٍ باز کردم بابا . یٌ لحظٌ نحل برق گرفت
بی تَجٌ بٌ نگاى نتعجبش، در صندٍقچٌ رٍ . در حالی کٌ با تلفن حرف نی زد نگايو کرد

چشو يام گرد شد؛ از عکس خبری نبَد يیچ، . کٌ ينَز يو ٍسط اتاق بَد باز کردم
 !صندٍق بٌ کل خالی بَد، نٌ خبری از عرٍسک بَد ٍ نٌ نقاشی

ٌ قدر تغییر ! اٍن اشیای قدیهی اٍن يا چی شدن؟ دٍبارى از اتاق خارج شدم، این خَنٌ چ
نٌ خبری از اٍن ٍسایل ٍ اسباب بازی يای قدیهی بَد ٍ نٌ اٍن تار . کردى بَد

تَی نبَد نا کسی . عنکبَت يایی کٌ ير رٍز تهیزشَن نی کردم؛ انا فرداش دٍبارى بَدند
اٍن قدر غرق افکار ٍ ابًانات . کنار دیَار ایستادى بَدم. زندگی کردى! تَی این خَنٌ اٍندى
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ٌ ام گذاشت بیخَدی . تَی ذينو بَدم کٌ صدای بابا رٍ نشنیدم دستش رٍ کٌ رٍی شَن
 .انیرحسین يو از کنار پشتی بلند شد ٍ رٍبرٍم ایستاد. جیغ زدم

 خَبی؟ با تَ دارم حرف نی زنو حَاست کجاست؟: بابا

 :نزدیک بَد اشکو در بیاد کٌ انیرحسین گفت

بیشتر از این، این جا بهَنیو احتهال دارى کار دخترتَنو نحل ! بًترى برگردیو تًران -
 !نادرش بٌ جايای باریک بکشٌ

بٌ چٌ جرأتی . کنایٌ حرفش رٍ بٌ خَبی حس کردم؛ نن ٍ نادرم رٍ دیٍَنٌ خطاب کرد
ٌ اش بد گفت؟ بٌ نا گفت دیَانٌ  !جلَی پدرم از زن ٍ بچ

بابا از جلَی در کنارم زد ٍ با عصبانیت بٌ سهت انیرحسین رفت؛ بدٍن يیچ حرفی 
ٌ  گَشش کرد ٍ بعد رٍ بٌ نن گفت  :سیلی نحکهی حَال

الل شدی؟ گفتو چرا این جَری نی کنی؟ از چی نی ترسی؟ برٍ لباس يات رٍ جهع کن،  -
 !باید بریو

 .بٌ زنین خیرى شدم ٍ يیچ حرفی نهی زدم

نن دارم چی کار نی کنو؟ چرا دٍبارى برگشتو؟ نن کٌ تازى داشتو آرٍم نی شدم، چرا 
ٌ جَری باید بًشَن کهک  اٍندم؟ ٍاسٌ کهک بٌ کسایی کٌ نهی دٍنو کجان؟ اصال چ
کنو؟ با خَدم کلنجار نی رفتو کٌ در با صدای بلندی بستٌ شد؛ بٌ خَدم کٌ اٍندم تنًا 

بَدم، نٌ بابا بَد ٍ نٌ انیرحسین؛ نن ينَز بٌ دیَار تکیٌ دادى بَدم ٍ بی خیال از 
نتَجٌ نشدم کی از اتاق خارج شدند، . تغییرات نحیط اطرافو تَی افکارم غرق بَدم

يَا سرد بَد ٍ با . اصال برای چی رفتن؟ از دیَار جدا شدم ٍ بٌ سهت در اتاق رفتو
 :يهٌ جا تاریک بَد، چند بار داد زدم. بازکردن در، سَز ٍ سرنا ٍارد خَنٌ شد
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 کجایین؟... بابا... بابا -

ٌ يای پر از سنگ ریزى پایین اٍندم چراغ قَى ی . صدایی نیَند؛ بدٍن پَشیدن کفش از پل
نعلَم . نَبایلو رٍ رٍشن کردم ٍ تَی اٍن تاریکی با يهَن نَر کو دنبال بابا نی گشتو

يهین طَر کٌ نستقیو بٌ ! نبَد با چٌ فکری نن رٍ تَی اٍن حال تنًا گذاشتن ٍ رفتن
 :سهت نانعلَنی نی رفتو داد زدم

 !بابا کجایی؟ خَايش نی کنو بیا بیرٍن ير جا کٌ قایو شدی... بابا -

ٌ ای از جلَم رد شد؛ از ترس یٌ قدم بٌ عقب برداشتو کٌ صدای پارس سگ يا بلند  سای
 .نحل بید نی لرزیدم. شد

حس کسی رٍ داشتو کٌ ٍارد غار . نَر فلش گَشی رٍ رٍی زنین انداختو؛ انا چیزی نبَد
 !تاریکی شدى ٍ حتی نهی تَنٌ تعیین کنٌ االن کجاست

 :دٍبارى داد زدم

 ...کسی صدام رٍ نی شنَى؟ بابا -

 .دٍبارى بٌ آنتن گَشی نگاى کردم، آنتن نهی داد

صدای جیغو با صدای . خَاستو عقب تر برم کٌ چیزی داخل پام رفت؛ از درد جیغ کشیدم
اٍن قدر . لنگ لنگان بٌ نسیر نانعلَنی نی رفتو. باد کٌ بٌ درخت يا نی زد یکی شدى بَد
 .رفتو کٌ آخر بٌ در ٍرٍدی خَنٌ رسیدم

نهی دٍنستو خَشحال باشو یا ناراحت، نًو این بَد کٌ بیرٍن کسی انتظارم رٍ 
 !نی کشید؛ حتها بابا بیرٍن ننتظرم ایستادى

 .در رٍ باز کردم کٌ تصَیريای سیاى ٍ سفید ٍ ناتی از جلَم رد شد
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*** 

ٌ يای عریض عهارت پایین نی اٍند نرد . پیرزن در حالی لنگ نی زد با عصا از پل
زن بٌ آخرین پلٌ رسید . سالخَردى با کت ٍ شلَار ٍ کالى نسبتا بلندی بٌ سهتش نی رفت

 :ٍ نفسی تازى کرد ٍ گفت

بندى خدا این قدر خَن از سرش رفتٌ بَد کٌ خَنی تَی بدن الجَنش . تهَم کرد -
 !نهَندى بَد

 :کت ٍ شلَارش رٍ نرتب کرد ٍ گفت. نیرزا بَد؛ با يهَن ابًت ٍ غرٍر. نرد برگشت

ٌ طَرى؟ صدیقٌ ٍای بٌ حالت اگٌ بفًهو دينت باز شدى - خَدت ! خانو حالش چ
 نی دٍنی چٌ بالیی سرت نیارم، نٌ؟

 :صدیقٌ چادر سفیدش رٍ دٍر کهرش نحکو کرد ٍ گفت

 ...خانو بٌ زنین زل زدى، نن دينو باز نهیشٌ آقا فقط -

 :نیرزا اسکناسی رٍی دستش گذاشت ٍ گفت

 .برٍ -

ٌ آيستٌ باال رفت، با . صدیقٌ الًی شکری گفت ٍ بٌ سهت در خرٍجی رفت نیرزا آيست
. دیدن کسی کٌ پایین راى پلٌ طاق باز خَابیدى ٍ سرش بٌ شدت زخهی بَد شَکٌ شدم

ٌ يایی کٌ رٍشَن فرش قرنز انداختٌ بَدند، . حهیرا رٍی زنین افتادى بَد لعیا باالی پل
لب ياش رٍ . ایستادى بَد ٍ با چشو يای از تعجب باز نَندى بٌ حهیرا نگاى نی کرد

 .نی جَید ٍ قلنج انگشت يای دستش رٍ نی شکست

ٌ يا باال . نیرزا سعی کرد آرٍنش کنٌ ٌ يای سفیدرنگ گرفت ٍ از پل دستش رٍ بٌ نیل
 :نیرزا با صدای بلندی گفت. لعیا نحل گچ دیَار سفید شدى بَد. رفت
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 .غالم، بیاید داخل... احهد -

. دٍ نرد چًارشَنٌ ٍ قدبلند با کت ٍ شلَار نشکی ٍارد شدند. در عهارت ينَز باز بَد
 :نیرزا اشارى ای بٌ خدنتکار لعیا کرد ٍ گفت

 .خانو رٍ ببر داخل اتاقش -

 :ٍ بعد بٌ احهد کٌ سیبیل يای پرپشت ٍ کالى نشکی بٌ سر داشت، اشارى ای کرد ٍ گفت

 !این جنازى رٍ از این جا ببرید، تَی باغچٌ خاکش کنید -

اٍن يا يو بدٍن اینکٌ سَالی بپرسند، زن رٍ داخل فرش دست باف شش نتری پیچیدند 
 .ٍ بردند

با ٍجَد اینکٌ نی دٍنستو بٌ این زنان ٍ این آدم يا تعلق ندارم، باز يو اشک بَد کٌ از 
چرا حهیرا باید این يهٌ سختی بکشٌ ٍ آخر يو در نًایت تنًایی . چشو يام سرازیر شد

ٌ ياش ٌ ای حداکحر دى نتری خاک بشٌ؟ اٍن يو از سرنَشت بچ  !ٍ نظلَنیت تَی باغچ

*** 

 :صدای بابا تَی گَشو زنزنٌ نی شد ٍ ندام تکرار نی کرد

 با تَ دارم حرف نی زنو، کجایی؟... دنیز... دنیز -

ٌ ای کردم ٍ . چندبار پلک زدم بٌ دیَار تکیٌ دادى بَدم؛ يو بابا بَد ٍ يو انیرحسین سرف
 :از دیَار سفید کٌ تهام لباس يام رٍ گچی کردى بَد فاصلٌ گرفتو ٍ گفتو

 جانو بابا، چیزی گفتید؟ -

 :بابا اخهی کرد ٍ گفت. پَزخند صدادار انیرحسین تَی خَنٌ پیچید

 !نعلَم يست کجا سیر نی کنی؟ نیو ساعتٌ بٌ زنین خیرى شدی -
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 :یٌ لحظٌ ترسیدم، شاید بابا خَدش نباشٌ گفتو

 !نیشٌ برگردیو؟ نن نهی خَام این جا بهَنو -

 :بابا تعجب کرد ٍ يو چنان کٌ از رٍی طاقچٌ نَبایل ٍ سَئیچ رٍ برنی داشت گفت

 .نَافقو، زٍدتر بریو -

يَل کردم، نٌ نی خَاستو تَی این خَنٌ تنًا باشو ٍ نٌ نی خَاستو کٌ برگردم؛ حرف 
 :دلو رٍ زدم

ٌ جَری بگو اٍن يا ... دٍتا دخترن... بابا از ٍقتی ٍارد این خَنٌ شدم، نَجَداتی کٌ - چ
ازتَن نی خَام کٌ بًو . از نن کهک نی خَان؛ ٍلی نن تنًایی نهی تَنو کهکشَن کنو

 .کهک کنید تا اٍن يا بٌ آرانش برسن

بابا خشکش زدى بَد ٍ انیرحسین با چشو يای پر از تعجبش بٌ نن . نکخ طَالنی کردم
 :نی خَاست از کنار پشتی قرنزرنگ بلند بشٌ کٌ ادانٌ دادم. نگاى نی کرد

این خَنٌ یٌ زیرزنین دارى، نحل اینکٌ خَد نیرزا دستَر دادى بَدى کٌ اٍن جا رٍ  -
ٌ ای داشتٌ بٌ اٍن جا برى؛  جنَبی ترین قسهت باغ بکنن تا يرٍقت کٌ کار نحرنانٌ یا جلس

اٍن رٍز تلخ کٌ حهیرا نیهیرى، دختريا يو داخل چاى نیفتن؛ چايی کٌ ... انا اٍن رٍز
ٌ جَری تَی زیر زنین حفر شدى  !نهی دٍنو چ

 :گفتو. بابا جَری نگايو نی کرد کٌ انگار دارى بٌ تَيهات یٌ کَدک چًارسالٌ گَش نیدى

 نیشٌ کهکو کنید؟ -

 :بعد بٌ انیرحسین نگاى کردم ٍ گفتو

ٌ خاطر ارغَان -  نیشٌ فقط تا زیر پلٌ بايام بیاید؟... ب
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ٌ اِی خَنٌ رٍ باز کنٌ، یٌ لحظٌ پشیهَن شد ٍ بٌ سهتو برگشت  :بابا نی خَاست در شیش

اٍن يیچ ٍقت نن ! دنیز، دیٍَنٌ شدی؟ يیچ ٍقت دلو نهی خَاست نحل نادرت بشی -
ٌ خاطر حرف نردم نهی رفت یٌ گَشٌ دٍر از  رٍ دٍست نداشت کٌ اگٌ دٍست داشت ب

درستٌ ير چی دارم از اٍن ٍ نادرش دارم؛ انا باز يو گلشید کسی نبَد کٌ نن . نن
دنیز ٍقتی برگشتیو ! شاید يو بدبخت ترین شدم. باياش خَشبخت ترین نرد دنیا بشو

گیرم کٌ رٍح تَی این خَنٌ باشٌ، باز ! تًران، حرف يایی رٍ کٌ زدی بٌ کل فرانَش کن
 .يو کاری از دست تَ برنهیاد

ٌ ای خیرى شد با نن نن . خَاستو حرفی بزنو کٌ انیرحسین از جاش پرید ٍ بٌ در شیش
 :گفت

 !دست پشت سرتٌ...د -

ٌ ی دست يایی کٌ بٌ شیشٌ چسبیدى بَدند، پشت . نن ٍ بابا يو بٌ در خیرى شدیو سای
 .در نشخص بَد

برای اٍلین بار از دیدن اٍن يا لبخند زدم؛ انا بابا ٍ انیرحسین شَکٌ شدى بَدند ٍ سعی 
بابا گَشی نشکی رنگش از دستش افتاد ٍ بٌ سهت نن کٌ . نی کردند از در فاصلٌ بگیرند
 .نظارى گر دست يا بَدم اٍند

 خب دنیز باید چی کار کنیو؟... خب -

انیرحسین از ترس باالی پشتی نشست ٍ در حالی کٌ پاياش رٍ رٍی زنین تکَن 
 :نی داد گفت

ٌ خاطر ارغَان... ببین -  !ببین نن يو کهکت نی کنو؛ انا فقط ب
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يیچ کدٍم از جانَن تکَن نخَردیو . پَزخند زدم ٍ خَاستو چیزی بگو کٌ در کَبیدى شد
کٌ نقَای سبزرنگی کٌ بٌ جای شیشٌ بٌ قسهتی از درب چسبَندى بَدیو، پارى ٍ صَرت 

 .آشنایی از اٍن بین نشخص شد

 :فَری گفتو

 !بابا چشو يات رٍ باز کن، نادرجَنٌ -

 :انیرحسین کٌ رنگش نحل گچ دیَار سفید شدى بَد، نفس راحتی کشید ٍ گفت

 .آقا، شها چرا پس افتادی؟ چیزی نشدى کٌ -

در رٍ کٌ باز کردم نادرجَن با یٌ چهدٍن . بی خیال بابا شدم ٍ بٌ سهت در رفتو
 :گفت. خاکستری ایستادى بَد

 !چرا در رٍ باز نهی کردید؟ نادر یخ زدم -

 :نگاى سرسری بٌ خَنٌ انداخت ٍ گفت. ٍ بعد نن رٍ کنار زد ٍ ٍارد شد

ٌ ياست -  .یاد گلشید افتادم، این خَنٌ ينَز يو نحل گذشت

 :بابا با تعجب پرسید

نادر شها برای چی اٍندید، اتفاقی افتادى؟ نادرجان نا يو داشتیو بر نی گشتیو، دیگٌ  -
 .چرا خَدتَن رٍ بٌ زحهت انداختید

 :نادرجَن بافت قًَى ای رنگش رٍ بٌ دستو داد ٍ گفت

ٌ ی پدری ننٌ - ٌ نند شدى . پسرم، این جا خَن از اٍن جایی کٌ دیدم دنیز بٌ این خَنٌ عالق
نادر تَ يو ير ٍقت خَاستی . ٍ بًترى تنًا نباشٌ، گفتو کٌ نن يو بیام پیشش بهَنو

 .برگرد؛ نی دٍنو کار ٍ بارت زیادى
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 :بعد رٍ بٌ انیر حسین گفت

 خَبی انیر جان، نادرت خَبٌ؟ -

 :بعد آيی کشید ٍ ادانٌ داد

ٌ اش رٍ ببینٌ ٍ خَب باشٌ - خدایا يیچ نادری رٍ بٌ این رٍز ! نگٌ نیشٌ نادری داغ بچ
ٌ ش رٍ تَی خاک بذارى يو نن ٍ يو نادرت این رٍز رٍ پشت سر ! نرسَن کٌ جگرگَش

ٌ قدر غو رٍ تنًایی بٌ دٍش کشیدیو ٍ دم نزدیو تَ يو جای . گذاشتیو ٍ خدا نی دٍنٌ چ
 !پسرم، ارغَان يو نحل دخترم بَد، ير دٍتَن برام عزیزید

انیرحسین از رٍی پشتی بلند شد ٍ سهت نادر جَن رفت، با صدای آرٍنی سالم کرد ٍ 
 :گفت

ٍقتی کٌ نی دٍنید نٌ نن ٍ نٌ نادرم نهی تَنیو خَب باشیو، پس برای چی سَال  -
ٌ ی نا نی نَنٌ نادرم دیگٌ اٍن زن سابق نهیشٌ، ! نی پرسید؟ داغ ارغَان تا ابد تَ سین

 .نحل خَدتَن

 :گفتو. بعد بی تَجٌ بٌ نا از اتاق بیرٍن رفت

 نادرجَن نی خَاید این جا بهَنید؟ -

 :با لبخند سرش رٍ تکَن داد؛ انا بابا عصبانی رٍ بٌ نن گفت

 .اٍن گَشی نن رٍ بردار -

رٍی زنین نشستٌ ٍ بٌ دیَار تکیٌ . خو شدم ٍ گَشیش رٍ برداشتو ٍ بٌ سهتش رفتو
نهی تَنستو درکش کنو؛ نن فقط ازش کهک . دادى بَد ٍ عصبی بٌ نن نگاى نی کرد

بابا گَشی رٍ از دستو کشید ٍ از جاش بلند شد، نگايی . خَاستو؛ اٍن يو نٌ برای خَدم
 :بٌ نادرجَن کرد ٍ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

179 fateme078   | ارٍاح يهخانٌرنان 

 !انیدٍارم از تصهیهتَن پشیهَن نشید. خب، دنیز رٍ بٌ شها نی سپرم -

بدٍن يیچ حرفی فقط رفت؛ حتی نپرسید با ٍجَد اٍن رٍح يایی . ٍ از خَنٌ خارج شد
 .کٌ دیدی خَدت راضی يستی کٌ بهَنی

ٌ اش رٍ بٌ  ٌ ام بٌ یدک نی کشید حتی کارگر کار خَن پدر نن کٌ اسو پدر رٍ تَ شناسنان
 .دخترش ترجیح نی داد

*** 

یاد ارغَان افتادم . ساک رٍ باز کردم ٍ نگايی بٌ لباس يا انداختو؛ يهٌ از دم سیاى بَدند
نن حتی برای ارغَان نشکی تنو نکردم؛ در حالی کٌ باعخ ٍ بانی . کٌ قلبو تیر کشید
 .نرگش نن بَدم

ٍ ن جا بَد. یکی از لباس يا رٍ تنو کردم ٍ بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو نادرجَن . نیز گردی ا
لبخندی زدم ٍ کنارش رٍی صندلی . رٍش نشستٌ بَد ٍ داشت کايَ خرد نی کرد

 .نشستو

 :چند لحظٌ فقط نگايش کردم ٍ بعد گفتو

فقط شها بَدید . از ٍقتی نادرم نرد، شها تنًا کسی بَدید کٌ باياش درددل نی کردم -
نادرجَن این چند ٍقتٌ . کٌ بًو آرانش نی دادید؛ چٌ با حرف ياتَن چٌ با کارياتَن

 !اتفاقاتی برام افتادى کٌ از شنیدنش تعجب نی کنید؛ انا حقیقتٌ

 :دستش رٍ جلَی ديانو گرفت ٍ گفت

يهَن طَر کٌ با بستری شدن نادرت نَافق نبَدم . نن باٍرت دارم... يیچی نگَ! يیس -
دنیز نی خَام کهکت کنو، حتی اگٌ آخرش بٌ . ٍ دیدم عاقبت دخترک نن بٌ کجا رسید

 .نرگ نن ختو بشٌ
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ٌ ی دٍ تا دختر کٌ ير لحظٌ بٌ نا نزدیک تر نی شدند ٌ ای رٍی دیَار افتادى بَد؛ سای . سای
 :نادرجَن با لکنت گفت

 !از این جا بری... بلند شَ باید... دنیز... دن -

 :بعد چشو ياش رٍ بست ٍ گفت

ٌ يا نن باياتَن  - نی دٍنو این جایید، نی دٍنو نی خَاید نن رٍ با خَدتَن ببرید؛ بچ
ٌ ی چشهش چکید]آرٍم نی گیرید؟ . نن يو نیام پیشتَن... نیام  [اشکی از گَش

ٌ ام! نی دٍنو نگٌ قرار چند سال دیگٌ عهر کنو؟ حق با شهاست، باید . نن يو خست
نن سَنین نفرم؛ نی خَام آخرین ! باياتَن نیام. قبل تريا نن رٍ با خَدتَن نی بردید

 !نفر يو باشو

 با چشو يای نتعجب بٌ نادرجَن نگاى نی کردم، سَنین نفر؟ کجا ببرن؟

 :پرسیدم

چی برای خَدتَن نی گید؟ کجا برید؟ با شها دارم حرف نی زنو ... نادرجَن -
 .چشو ياتَن رٍ باز کنید

 :نو نو چشو ياش رٍ باز کرد ٍ بٌ آرٍنی گفت

 .دنیز، نی خَام با يو بٌ زیر پلٌ بریو -

ٌ يا نبَد از رٍی نیز بلند شدم ٍ دستش رٍ . بٌ دیَار سفید رٍبرٍ نگاى کردم؛ اجری از سای
در حالی کٌ آرٍم آرٍم قدم برنی داشت . جلَتر از نن حرکت کرد. گرفتو تا بتَنٌ بلند بشٌ

 :گفت

نی گفت این جا دیگٌ نال ننٌ؛ نال خَد خَد . سال يا قبل با نادرم بٌ این خَنٌ اٍندم -
جای قشنگی بَد ٍ تَش زندگی . این جا بی صاحاب بَدى ٍ از آقاجَن بٌ نن رسیدى. نن
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ٌ ی يزار نتری آقاجَن ذرى ای يو ٍجَد نداشت نن .  جریان داشت؛ چیزی کٌ تَی خَن
يفت یا يشت سالو بَد کٌ دختری رٍ تَی این خَنٌ . این جا رٍ خیلی دٍست داشتو

. باياش حرف زدم ٍ بازی کردم؛ گفت یٌ خَاير دارى کٌ خیلی يو دٍسش دارى. دیدم
ٌ اس؛ ٍلی نن نهی تَنو ببینهش بعد از این ساعت يا نن اٍن رٍ . نی گفت تَی این خَن

نشتاقانٌ . بًو گفت کٌ نی خَاد خَايرش رٍ بٌ نن نشَن بدى. تاب دادم ٍ اٍن نن رٍ
ٌ يا کٌ پایین رفتیو ازش پرسیدم . نن رٍ برد نزدیک يهَن زیرپلٌ. يهرايش رفتو از پل

ٌ ی ناست ٌ ی اٍن يا بَدى. این جا چی کار نی کنٌ؟ این جا خَن . گفت کٌ قبل از نا خَن
در زیر . گفت ٍقتی پدر نادرش از این جا رفتن اٍن ٍ خَايرش تنًایی زندگی نی کردند

اٍن قدر ترسیدى بَدم کٌ خَاستو فرار کنو؛ دختر . يهٌ جا تاریک بَد. زنین رٍ باز کرد
حسابی . یًَ از صَرتش خَن اٍند، نَياش رٍ جلَی صَرتش ریخت. جلَم رٍ گرفت

نزدیک بَد از شدت ترس زير ترک بشو ٍ يهَن جا ! ترسیدى بَدم بٌ نن گفت کٌ نردى
... خَايريای ناتنی! بٌ نن گفتند خَايريای نن بَدند. خَايرش يو اٍند. بهیرم

 نی گفتند اگٌ نانانت رٍ بکشی

 .نن گفتو کٌ نن رٍ بکشید؛ ٍلی با نادرم کار نداشتٌ باشید! نی ذاریو بری

از دیَاری کٌ انگار بعدا تَی اٍن قسهت گذاشتٌ . بعد نن رٍ دنبال خَدشَن کشَندند
یکیشَن بٌ نن گفت کٌ باید دیَار رٍ بشکنو تا ٍارد اٍن جا بشو؛ . بَد راحت گذشتند
. بٌ نانان گفتو کسی تَ زیرزنین يست ٍ نانان بٌ اٍن جا رفت. ٍلی نن فرار کردم

یٌ رٍز خَدش رٍ شکل اٍن يا کرد ٍ ٍارد اتاقو شد؛ . ٍقتی برگشت دیگٌ نحل سابق نبَد
! عهٌ ٍ شَيرش نانان رٍ بردن دارالهجانین. از ترس بٌ خَدم لرزیدم ٍ خیلی گریٌ کردم

سال يا . نن پیش اٍن يا بزرگ شدم ٍ آٍردنو تًران؛ یٌ رٍز يو گفتن کٌ نادرت نردى
... گذشت کٌ گلشید گفت نی خَاد از تًران برى، گفتو نٌ اجازى ندارى ٍ این حرف يا

 .آخر ٍقتی فًهیدم اٍندى این جا دلو آشَب شد. گَشش بديکار نبَد
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شَيرش بٌ نن نگفتٌ بَد آٍردتش این جا؛ کاش دستو نی شکست ٍ کلید این جا رٍ بٌ 
 !بابات نهی دادم

 :پرسیدم. در خَنٌ رٍ باز کردم، نادرجَن از نن زٍدتر بیرٍن رفت

 چی نیشٌ کٌ یٌ نرد، اجازى بدى يهسرش ازش جدا بشٌ ٍ برى جایی کٌ اننیت ندارى؟ -

 :گفت. نادرجَن کٌ پاش درد نی کرد، یٌ پلٌ در نیَن نی نشست تا استراحت کنٌ

 !ٍقتی الَیت یٌ آدم پَل باشٌ، جدایی از زن ٍ بچٌ آسَن ترین کار نهکنٌ -

نهی دٍنستو نی خَاد کجا برى یا اصال نی خَاد چی . کهکش کردم از رٍی پلٌ بلند بشٌ
 :پرسیدم. بازٍش رٍ گرفتو ٍ با يو بٌ آخرین پلٌ رسیدیو. کار کنٌ

 !نادرجَن چی کار نی خَاید بکنید؟ نن یٌ خردى نی ترسو -

ریز خندید ٍ بازٍيای تقریبا تپلش رٍ از دستو جدا کرد ٍ در حالی کٌ دستش رٍی 
 .پاياش بَد، جلَتر رفت

 :دنبالش دٍیدم ٍ جلَش ایستادم ٍ تقریبا فریاد زدم

 .جَابو رٍ ندادید -

دنیز، قَل بدى اگٌ زندى برنگشتو، از این خَنٌ بری؛ . دنبالو بیا خَدت نتَجٌ نیشی -
 !چَن بعد از نن این جا از بین نیرى

صدای خردشدن برگ يا زیر پانَن يو نن رٍ . بًت زدى نگايش کردم ٍ عقبی راى نی رفتو
 .نی ترسَند چٌ برسٌ بٌ برگشتن بٌ اٍن زیر پلٌ

از حرف يای نادرجَن سر در نهی آٍردم؛ یعنی چی کٌ نابَد نیشٌ؟ یعنی چی زندى 
ٌ خاطر نادرجَن نردى؟  برنگردم؟ یعنی چی نادرم ب
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 .یٌ لحظٌ احساس کردم تَی تاریکی گرفتارم ٍ اٍن خیلی جلَتر از ننٌ

با اضطراب شدید دنبالش . بٌ پنج جانیٌ نکشیدى بًش رسیدم. سرعتو رٍ بیشتر کردم
نادرجَن يو شاید بٌ ظاير آرٍم بَد؛ ٍلی چشو ياش، چشو يای قًَى ای . نی رفتو

ٌ اش پر از درد ٍ اضطراب بَد  نگٌ چشو درٍغ نی گفت؟. سَخت

تَی اٍن تاریکی خیلی خَب اٍن نسیر رٍ پیدا کردى بَد؛ جایی . باالی زیرزنین ایستاد
 :چندبار پاش رٍ رٍی زنین زد ٍ بعد گفت. کٌ حتی تَی رٍشنایی بٌ سختی پیدا نیشٌ

 !پر شدى -

یٌ کلنگ رنگ ٍ رٍ رفتٌ کٌ حشرات نتعددی بًش چسبیدى بَدند رٍی . جلَتر رفتو
 :بٌ نادرجَن گفتو. خو شدم ٍ برش داشتو. زنین افتادى بَد

 .برید عقب -

ٌ ی پرشدى زدم ٌ يا ریخت. ٍ نحکو بٌ چال نادرجَن نگايی بٌ نن کرد ٍ . خاک رٍی پل
 :گفت

 .يهین جا ٍایسا، نن برنی گردم -

ٌ يا پایین رفت يَا سَز . نزدیک بَد رٍی زنین بیفتٌ کٌ دستش رٍ بٌ دیَار گرفت. از پل
داشت ٍ صدای باد کٌ باعخ نی شد شاخٌ ٍ برگ درخت يا تکَن بخَرند ٍ صدای آرٍم 

ٌ ای ننتظر اٍندنش شدم؛ انا . حشرات ریز ٍ درشت ترسو رٍ بیشتر کردى بَد پنج دقیق
 .خبری نشد

ٌ يا رفتو ٍ با استرس از . صدايای ٍحشتناکی از پایین نی اٍند بی اختیار بٌ سهت پل
ٌ يای تنگ پایین رفتو ٌ باز بَد، بیشتر بازش کردم ٍ داخل شدم. اٍن پل  .در نیه
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ٌ جا تاریک بَد دیَار . نَبایلو رٍ از جیب شلَارم درآٍردم ٍ فلش رٍ رٍشن کردم. يه
بٌ سهتش قدم برداشتو در حالی کٌ نفس نفس نی زدم، کنار قسهت . شکستٌ شدى بَد

ٌ شدى ایستادم ٍ با صدای لرزٍن گفتو  :شکست

 کجایید؟... ک... نادرجَن... نادرجَن -

يو استرس ٍرٍد بٌ اٍن نکان رٍ داشتو ٍ يو نهی دٍنستو قرارى دٍبارى . صدایی نیَند
ٌ ای رٍبرٍ بشو  .چشو يام رٍ بستو ٍ نفس عهیقی کشیدم. با چٌ صحن

ٌ شدن در زیرزنین نن رٍ بٌ خَدم آٍرد فکو ننقبض شدى بَد ٍ دست يام . صدای بست
 :صدایی درست کنار گَشو طنین انداز شد. یخ زدى بَدند

 !ننو -

. از شدت ترس ٍ اضطراب چشو يام رٍ نحکو بستو ٍ شرٍع کردم بٌ صلَات فرستادن
ٌ ام رٍح از بدنو رفت ٍ فقط تَنستو با آخرین . نَک انگشتش رٍ گذاشت رٍی شَن

 .صدایی کٌ تَی حنجرى ام نَندى بَد جیغ بزنو؛ ٍلی از سر جام تکَن نخَردم

 .صدا نالیو تر شد

 !برگرد؛ نن رٍ نگاى کن ٍ نترس... دنیز -

سیل اشک بَد کٌ از چشو يام جاری شدى بَد ٍ فقط آى نی کشیدم ٍ خدا رٍ تَی ذينو 
 .نخاطب قرار دادى بَدم

 .پام رٍ از بین اٍن دیَار شکستٌ، رد کردم ٍ ٍارد شدم. یٌ لحظٌ یاد نادرجَن افتادم

با دیدن نادرجَن کٌ کنار چاى نشستٌ ٍ یکی از دست ياش رٍ داخل اٍن بردى بَد، یکٌ 
 .خَردم
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 :با صدای بلند گفتو

اٍن يا خطرناک يستن؛ نهکنٌ ! اٍن يا نباید دستتَن رٍ بگیرن ٍ بیان باال! نادرجَن نٌ -
 !بًتَن صدنٌ بزنن

انا نادرجَن بی تَجٌ بٌ نن آرٍم چیزی رٍ زنزنٌ نی کرد؛ خَاستو نزدیکش بشو کٌ 
 .دستی دستو رٍ بٌ سهت خَدش کشید

تَی تاریکی ٍ يالٌ نَری کٌ از فلش گَشی ایجاد شدى . ناخَدآگاى بٌ سهتش برگشتو
 :نن نن کنان گفتو. بَد، تصَیر آشنایی رٍبرٍم ایجاد شد

 تَ نگٌ نرفتی؟... انیرحسین -

 :دستش رٍ جلَی صَرتو گرفت ٍ گفت

ٌ اش ! يیس، يیچی نگَ - ٌ خاطر تَ، بلکٌ بٌ خاطر ارغَان ٍ خَاست نٌ نرفتو؛ نَندم نٌ ب
 !از نن

 :کالفٌ بٌ لب يای خشکش چشو دٍختو ٍ گفتو

 ...ارغَان؟ کی ٍ کجا؟ نکنٌ -

 :نگاى خفت باری بٌ صَرت سادى ٍ گردم انداخت ٍ با پَزخند گفت

 .اٍند بٌ خَابو، گفت کهکت کنو. نٌ -

. لبخندی زدم ٍ دستش رٍ از دست الجَنو جدا کردم ٍ بٌ سهت نادرجَن دٍیدم
 .خَاستو دستش رٍ بکشو باال کٌ با دستی کٌ بیرٍن چاى بَد، بٌ طرف دیَار يَلو داد

جیغ بلندی کشیدم ٍ سرم نحکو بٌ دیَار نصفٌ شکستٌ خَرد؛ رٍی زنین سرد ٍ خشک 
 :زیرزنین ٍلَ شدم ٍ بی حال تر از يهیشٌ زنزنٌ کردم
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... خَايش نی کنو دستتَن رٍ از اٍن جا در بیارید... این کار رٍ نکنید...نادرجَن -
 !خَايش نی کنو

نگايی بٌ رنگ زرد ٍ پریدى ام انداخت ٍ با دیدن نادرجَن . انیرحسین بٌ طرفو دٍید
چشو ياش گرد شد؛ نادرجَنی کٌ حاال نَيای کَتايش کٌ زیر رٍسری زرد ٍ گل گلیش 
پنًان بَد، حاال بدٍن رٍسری ٍ با نَيای خاکستری کٌ ير دم بلندتر نی شد، بیشتر 

 .داخل چاى نی رفت

 .انیر از يَلش، کهرم رٍ گرفت ٍ از رٍی زنین بلندم کرد

با دیدن نادر جَن تَی اٍن . کهرم رگ بٌ رگ شدى بَد ٍ احساس ضعف شدیدی داشتو
 .حالت، تهام سلَل يای نغزم از حرکت ایستادى بَدند

نحل دٍ . انیرحسین يو بٌ دیَار تکیٌ زد ٍ نن رٍ يو نیو خیز کنار خَدش نشَند
حالو بد شدى . تهاشاچی فیلو ترسناک، با بًت ٍ ترس بٌ نادربزرگو چشو دٍختٌ بَدیو

 :نادرجَن تَی يهَن حالت نَياش رٍی زنین کشیدى نی شد، زنزنٌ کرد! بَد خیلی بد

ٌ يای نن بیاید باال - ٌ يا، بچ بیاید دیگٌ حاال نا با يو باید . نادرتَن اٍندى ببرتتَن... بچ
ٌ شَن نردند. بریو زٍد باشید بیاید ... حاال نا يو باید بریو! اٍن يا نردند؛ دیدید يه

 نادرتَن اٍندى، نگٌ ننتظرم نبَدید؟... بیرٍن

دختريا شرٍع بٌ داد ٍ بی داد کردى بَدند ٍ ندام . صدایی از داخل چاى بلند شد
 :نی گفتند

 نادر دستهَن بٌ دستت نهی رسٌ، نیشٌ بیشتر خو بشی؟ -
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. نادرجَن بیشتر خو شد ٍ یکی از دست ياش رٍ رٍی زنین گذاشت تا داخل چاى نیفتٌ
ٌ ی پنجاى ٌ ای کٌ انگار از داخل گل . شصت کیلَیی بلند نی کرد- انگار داشت ٍزن ناگًان بچ

 .بیرٍن اٍندى بَد رٍ با خَدش بیرٍن کشید

چشو يام رٍ بستو ٍ با دیدن صَرت گلی ٍ خَنی دختر ٍ نَيای کحیف ٍ پر از لجنش 
این جا چٌ . انیرحسین بًت زدى ٍ با دين باز بٌ این صحنٌ نگاى نی کرد. جیغ کشیدم

 نادرجَن چرا بٌ اٍن يا نی گفت دخترم؟! خبر بَد؟

ٌ چیز یٌ شبٌ تغییر کرد؟! ٍای خدای نن  چرا يه

پیشَنی دختر رٍ بَسید ٍ پتَی سفیدرنگی رٍ کٌ نعلَم نبَد از کجا برداشتٌ، رٍی دختر 
 .پیچید

ٌ ی دیگٌ رٍ بیرٍن آٍرد نفسو حبس شد  ٍ . دٍبارى دستش رٍ داخل کرد ٍ بٌ سختی بچ
ٌ ی چشو يردٍنَن . چندبار بٌ بازٍی الغر انیرحسین زدم تا بٌ خَدش اٍند اشک گَش

ير دٍ از دیدن این صحنٌ نتحیر ٍ ناباٍر بَدیو کٌ نادرجَن شرٍع بٌ . جٍَنٌ زدى بَد
 :صحبت کرد

ٌ يام رٍ  - سال يا ننتظر بَدم تا کسی پیدا بشٌ ٍ رٍح نن ٍارد بدنش بشٌ تا بتَنو بچ
 .بیرٍن بکشو

 :انگشت اشارى اش رٍ بٌ طرف نن گرفت ٍ گفت

نادر ٍ نادربزرگ نادرت نذاشتن کاريام رٍ پیش ببرم، نی دٍنی چرا؟ چَن بعد از  -
بستری شدن يردٍشَن تَی دارالهجانین، فقط نی تَنستن خَدشَن رٍ نحل دختريام 

خیال اٍندن بٌ این زیرزنین بشن؛ انا انرٍز نادربزرگت با از خَدگذشتگی کنن ٍ بی
ٌ يام رٍ بیرٍن بکشو حاال . نذاشت تَ قربانی بشی ٍ نن تَی بدن اٍن رفتو تا بٌ این بچ

نَد ٍ پنج سال پیش پدر . از نرگ نن ٍ فرزندانو در یٌ رٍز نزدیک بٌ يشتادسال گذشتٌ
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ٌ نَن اٍندند ٌ ی نحقران . بزرگ نادرت، نیرزارضا، يهراى با لعیا بانَی عهارت نیرزا بٌ خان
لعیاخانو با گستاخی تهَم نن رٍ از پدرم . پشت دیَار اتاق پدرم فال گَش ایستادى بَدم

ٌ ای بَدم ٍ . خرید نن کٌ ينَز چًاردى رٍ تهَم نکردى بَدم ٍ نشَن کردى ی کس دیگ
ٌ ی اٍن نرد، حاال باید زن دٍم خان دى نی شدم پدرم ندام تَی گَشو ! عاشق پیش

 !نی گفت کٌ خَشبخت نیشی ٍ بخت بًت رٍ کردى؛ اگٌ زن نیرزا نشی خَنت حاللٌ

ٌ جا بی خیر نشَندنو سر سفرى ی عقدم با نیرزا لباس سفید ! نسخرى بَد. یٌ شب از يه
 !سادى ٍ چادر براق سفید بٌ سرم کردن ٍ گفتن کٌ دیگٌ باید بری خَنٌ شَير

ٌ نَن بس نشستٌ بَد تا شاید اٍن يا پشیهَن بشن؛ انا نشد کٌ  علی بیچارى دم خَن
ٌ ای بٌ دٍستش کٌ دیَان ساالر تًران بَد نَشت ٍ بعد يو . نشد نیرزا علیٌ علی نان

دیگٌ خبری از علی نداشتو تا شیش ناى از آبستن شدنو . علی رٍ گرفتند ٍ زندانیش کردند
تنًایی تَی . دیگٌ انیدی بٌ زندگی نداشتو. گذشتٌ بَد کٌ گفتن علی تًران زن گرفتٌ
آخ . حتی حق دیدن خانَادى ام رٍ يو نداشتو. این خَنٌ با شکو بادکردى زندگی نی کردم

نیرزا گفتٌ بَد تا ٍقتی جنسیت بچٌ نعلَم نشدى کسی ! خدا از باعخ ٍ بانیش نگذرى
 .تا اینکٌ نَشین ٍ نیرى بٌ دنیا اٍندند. نباید بفًهٌ نن از نیرزا بچٌ دارم

. با چشو يای غرق اشک بٌ نن ٍ انیر کٌ کاری جز زل زدن بًش نداشتیو نگاى نی کرد
ٌ کنندى بَد  .نن ننتظر این داستان يا بَدم؛ انا برای انیر حسین شَک

انگار نٌ انگار از خَنش . رٍز بٌ رٍز بزرگ تر نی شدند ٍ نیرزا حتی نگايشَن يو نهی کرد -
نی دٍنید اگٌ از اٍل زندگیت سختی کشیدى . نحل بچٌ یتیو باياشَن رفتار نی شد! بَدن

باشی تا آخرش يو يهین طَری نیشٌ؛ اٍن قدر بد نی گذرى کٌ خَدت رٍ يو بٌ نرز 
ٌ يا رٍ تَی زیرزنین زندانی ! نابَدی نی کشَنی ٌ خاطر اشتبايو کٌ بچ نن نابَد شدم ٍ ب

 .کردى بَدم، آرٍم نگرفتو تا این رٍز

 :نَشین ٍ نیرى رٍ بٌ خَدش چسبَند ٍ گفت
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 .نا دیگٌ با این خَنٌ ٍ آدم ياش کاری نداریو؛ راحت زندگی کنید -

 :خَاست حرکت کنٌ کٌ انیرحسین با شجاعتی کٌ تا بٌ حال ازش ندیدى بَدم گفت

 پس خَاير نن چی شد؟ تکلیف اٍن چی نیشٌ؟ ارغَان چٌ بالیی سرش اٍند؟ -

 :بٌ یٌ لحظٌ نکشید کٌ رٍبرٍنَن ظاير شد ٍ گفت

نَشین خَدش رٍ بٌ . خیلی سعی نی کرد فرار کنٌ، برای زندى نَندن تالش کردى بَد -
 .شکل دنیز درآٍرد تا ارغَان بی گـ ـناى از بین برى ٍ دنیز گنايکار زندى بهَنٌ

ٌ جا سیاى شد  .انیر فریاد زد، بٌ یٌ صدم جانیٌ نکشید کٌ يه

*** 

ٌ يا بَد ٍ پايام يو کنار در زیرزنین. چشو يام رٍ باز کردم خَاستو تکَن . سرم رٍی پل
 :بخَرم کٌ صدای آشنایی گفت

 .نن يو باید چیزيایی رٍ بًت بگو -

ٌ اش نگاى کردم؛ بابا بَد  .سرم رٍ باال گرفتو ٍ بٌ چشو يای ریز ٍ قًَى ای سَخت

ٌ يا بلندم کرد ٌ اش رٍ بَسیدم. از رٍی پل آنبَالنس بٌ . بی نحابا بغلش کردم ٍ سین
 .يهراى جهعیت زیادی تَی باغ بزرگ خَنٌ جهع شدى بَدند

 بابا این يا کین؟ نادرجَن کجاست؟ -

ٌ ٍار گفت  :سرش رٍ بٌ دٍ طرف تکَن داد ٍ آرٍم ٍ زنزن

ٍقتی با نادرت آشنا شدم، یٌ زن بیست ٍ چًار سالٌ بَد، از بد حادجٌ شَيرش یٌ  -
یٌ نادر پیر داشت ٍ یٌ ! سال بَد کٌ تَی تصادف نردى بَد ٍ خَدش بَد ٍ عالهی ارث

دختر دٍ سالٌ، خب چٌ نَقعیتی از این بًتر؟ نن آس ٍ پاس، داناد یٌ خانَادى اصیل ٍ 
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ٌ چیز عالی نی شد ٍ نن آقای خَدم نی شدم. پَلدار نی شدم قبَلتَن . اٍن ٍقت يه
نادرت راضی نهی شد؛ انا اٍن قدر اصرار کردم تا باالخرى پا داد ٍ نن شدم داناد . کردم

نادرم سرکَفت نی زد کٌ چرا زن بیَى گرفتی، اٍن يو با یٌ بچٌ ٍ یٌ . اٍن خانَادى
تا اینکٌ تَ . گَشو بديکار نبَد ٍ فقط بٌ پَل يای نادرت فکر نی کردم. پیرزن

! ترکو کنٌ... شیش سالت شد ٍ نادرت گفت خستٌ شدى از این حرف يا، نی خَاد برى
بًش ٍابستٌ شدى بَدم؛ انا بی خیال ٍابستگی شدم ٍ کلید اٍن نکان نهنَعٌ رٍ بًش 

گلشید برای نن حکو ٍسیلٌ رٍ داشت نٌ . یٌ شب يو برگشتو تا بٌ کارخَنٌ برسو. دادم
ٌ خاطر پَل ترکو کردى بَد! یٌ زن . دنیز نن قبل از نادرت عاشق یٌ زن دیگٌ بَدم کٌ ب

 !نن رٍ ببخشید، يو تَ ٍ يو اٍن نرحَم

بًت زدى از شنیدن این حرف يا ایست کردم ٍ شرٍع بٌ يضو این حقیقت يای تلخ 
ٌ ام! آخ نادر بیچارى ی نن. کردم نن یتیو بَدم؛ يو پدرم نردى بَد ٍ يو . پدر نداشت

 .نادرم ٍ يو بًترین دٍستو

 :خَاستو چیزی بگو کٌ انیرحسین با رکابی بٌ سهتهَن دٍید ٍ گفت

 !چَن صَرتش ٍر اٍندى باید بیاید ببینید حتها خَدش يست یا نٌ -

 :بًت زدى پرسیدم

 کی؟ -

 :بابا جَاب داد

 !نتاسفانٌ نادربزرگ -
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ٌ کردن؛ گریٌ از . رٍی زنین ٍلَ شدم پايام رٍ تَی شکهو فرٍ کردم ٍ شرٍع کردم بٌ گری
خدا نن رٍ فرانَش کردى . نن بی کس ترین آدم رٍی کرى خاکی بَدم. این يهٌ بی کسی

 !نن بدبخت ترین بَدم. بَد

 .بابا دنبال انیر برای تشخیص جسد رفت ٍ نن رٍی زنین سرد فقط اشک نی ریختو

دلو شکستٌ بَد از این يهٌ بی کسی، آخ خدا چرا نن رٍ نهی کشی ٍ راحتو نهی کنی؟ 
نن ينَز خیلی از حقیقت يا رٍ نفًهیدم؛ نحل نرگ کبری، ...اٍن يا دیگٌ رفتند؛ انا نن

 .نحل اٍن نرد ٍ يهسرش کٌ نی گفت دٍست نادرم بَدى

ٌ ی بابای ناتنیو یا تَی يهین خَنٌ بهَنو؟  خدا جَنو، نن بعد کجا باید زندگی کنو؟ خَن
ٌ ای کٌ بَی نادرم رٍ نیدى، بَی نادرجَن رٍ نیدى نن بٌ این خَنٌ ٍ آدم ياش . خَن

 .این خَنٌ یادآٍر آخرین رٍز ٍ شب يایی بَد کٌ کنار ارغَان سر کردم. تعلق داشتو

ٌ قدر دلتنگتو! دٍست نن کاش بَدی ! کاش دٍبارى برنی گشتی ٍ بًت نی گفتو کٌ چ
 .ارغَان نن سنگ نبَدم کٌ بعد از نردن تَ خو بٌ ابرٍم نیارم

خردشدن برگ يا رٍ زیر انگشت يام . انگشت يام رٍ نشت کردم ٍ چندبار بٌ زنین زدم
ٌ ٍار گفتو  :حس نی کردم؛ زنزن

ٌ يام در کهال آرانش این جا زندگی کنیو... نادرجَن - ٌ يای نن . تَ رفتی تا نن ٍ بچ بچ
آرى نادر جَن تَ رفتی تا نا ... نحل لعیا دیٍَنٌ نشن... نحل نن ٍ نادرم سختی نکشن

آخٌ نی دٍنی ! راحت بٌ زندگی نَن ادانٌ بدیو؛ انا نن رٍ بی کس ترین دختر دنیا کردی
ٍقتی کسی نی نیرى، خَدش دردی نهی کشٌ؛ انا بیچارى آشناياش، نخصَصا نن کٌ 

 !نادرجَن کاش قبل از نن نهی نردی. تنًا آشنات بَدم
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بابا کنار آنبَالنس . با صدای داد انیرحسین از سر جام بلند شدم ٍ بٌ سهت شَن رفتو
ٌ ی تَی دستش رٍ نچالٌ نی کرد؛ بٌ نحض ٍرٍد نن برگٌ رٍ صاف  ایستادى بَد ٍ برگ

 .کرد ٍ بٌ طرفو اٍند

 :نگايی بٌ حالت زارم انداخت ٍ گفت

ٌ ی خانو جَنٌ -  .بخَنش؛ ٍلی قبلش باید بايات صحبت کنو. ٍصیت نان

 :آرٍم ٍ سرد با لحنی کٌ ير لحظٌ نهکن بَد با بغض يهراى بشٌ گفتو

 .گَش نیدم -

ٌ ی باغچٌ نشست ٍ بٌ نن يو اشارى کرد کٌ بنشینو  :گفت. گَش

ٍقتی کٌ تَ رٍ بٌ عنَان فرزندخَندى قبَل کردم، بٌ نادرت قَل دادم بًت چیزی نگو؛  -
نی خَام خَدت انتخاب کنی؛ با نن برنی گردی یا تصهیو . انا دیگٌ نتَنستو سکَت کنو

ٌ ای داری؟ دنیز نن تَ رٍ يهیشٌ فرزند خَدم نی دٍنو، يهیشٌ برام نًو بَدی  دیگ
اٍن تَ رٍ بٌ نن سپرد، پس نهی تَنو بٌ این راحتی ترکت ! چَن تنًا یادگار گلشیدی

ٌ ی نادربزرگت، از تصهیهت با خبرم کن. کنو  .دنیز بعد خَندن ٍصیت نان

ٌ ای گفتو اشک تَی چشو يای . بابا بلند شد ٍ بٌ سهت جهعیت رفت. زیر لب باش
 .قًَى ای ٍ بی رٍحو نَج نی زد

 .يهیشٌ داشتن نادربزرگ باسَاد ٍ تحصیل کردى برام افتخار بَد. ٍصیت نانٌ رٍ باز کردم

ٌ تعالی شرٍع شدى بَد ٍ نشخص بَد کٌ با رٍان نَیس نشکی نادرجَن کٌ  نانٌ با بسه
 .خیلی دٍستش داشت نَشتٌ شدى

 :نَشتٌ شدى بَد
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دنیز عزیزم، تنًا ٍارث خاندان نا، نی دانو االن کٌ این نانٌ را نی خَانی، نن  »
نی خَايو بدانی احهد نحل پدر تَ را دٍست داشت؛ انا . ساعت ياست کنارت نیستو

تصهیو با خَدت است . نهی خَايو اجبارت کنو کٌ بعد از نن کنار اٍ بهانی. پدرت نبَد
 .بین ناندن یا نهاندن

دخترکو يرگز طعهٌ نردان اطرافت نشَ ٍ از بین يزاران نرد بٌ دنبال کسی بگرد کٌ تَ را 
ٌ چی . بدٍن پَل ٍ زیبایی چًرى ات دٍست بدارد دنیز عزیزم، سال يا قبل پدرم یک درشک

ٌ ی بارز فداکاری ٍ گذشت بَد. اٍ عاشق بَد، یک عاشق ٍاقعی. داشت تا آخر از . نهَن
آن رٍز کٌ حهیرا را خَنین ٍ نالین از عهارت بیرٍن آٍردند، زن این . پدرم حهایت کرد

نرد آن يا را دید؛ زیردستان نیرزا يو برای اینکٌ زن بٌ کسی چیزی نگَید، با چهاق تَی 
این نرد بعد از ندتی . سرش زدند ٍ بعد کنار حهیرا در جایی نانعلَم خاکش کردند

ٌ خاطر افسردگی ٍ بیهاری يای نختلف از دنیا رفت؛ انا رٍحش دست بردار خانَادى نا  ب
کبری را از بین برد؛ زیرا اٍ يو یکی از نًرى يایی بَد کٌ آن شب باعخ نرگ آن زن . نبَد

. االن حتها نی پرسی کٌ نن از کجا این يا را نی دانو. نعصَم شد ٍ خو بٌ ابرٍ نیاٍرد
تهام این حَادث یک بار چند سال قبل برای . دنیزجان، نن این يا را از نادرت شنیدم

پیداشدن پسر کبری چیزی بَد کٌ ير چند سال ٍ بدٍن بعد نکانی . نادرت پیش آند
 !شاید دى سال بعد فرزند تَ يو اٍ ٍ نادرش را ببیند. پیش نی آید

نی دانو حسابی تعجب کردى ای؛ انا ير چٌ گفتو عین حقیقت است؛ حقیقتی کٌ بعد از 
 .سال يا بٌ درستی آن پی بردم

نن، نادربزرگت نریو، تنًا دختر بٌ جا ناندى از نیرزارضا نصیری ٍ يهسرش لعیا کاشانی 
ٌ ام را بٌ تَ، یعنی نَى ی عزیزم دنیز رضایی فرزند انیرعلی   (پدر اصلیت)تهام ارجی

با خَدم ٍ خدا عًد کردى بَدم تا قبل از يجدى سالگی ات نهیرم تا کسی نتَاند . نی بخشو
دنیزجان، نادرت دى سال پیش . ارث ٍ نیراث تَ را باال بکشد ٍ نفت نفت بخَرد
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نی خَاست خَدش را فدای این ناجرا کند؛ انا يهین احهدآقا اجازى نداد ٍ این کاريای 
شاید بٌ . گلشید را گذاشت پای دیَانگی ٍ در آخر نحل نادرم فرستادش دارالهجانین

ظاير کار اٍ پسندیدى نباشد؛ انا ير چٌ بَد اجازى نداد کٌ دختر نن بٌ ٍضعیت نن 
دخترم بٌ نن قَل بدى این خانٌ کٌ داخلش بًترین ٍ نزدیک ترین افراد زندگی ات . بهیرد

. را از دست دادی، تخریب کنی ٍ بٌ جایش ندرسٌ ٍ یا حتی بیهارستان تاسیس کنی
شاید اگر ندرسٌ یا بیهارستانی این جا تاسیس شَد، رٍح نن ٍ نادرت ٍ حتی پدر خدا 

 .بیانرزم شاد گردد ٍ باقیات الصالحات نا باشد

دنیز تَ تنًا . انیدٍارم خَشبخت باشی ٍ کار نرا بٌ حساب رفیق نیهٌ راى بَدنو نگذاری
حهیرا سال يا ننتظر بَد تا کسی را پیدا کند ٍ با استفادى از . فرزند ٍ نَادى نن بَدی

جسو اٍ، دخترانش را نجات ديد ٍ حاال کٌ نن دیگر پیشت نیستو، آن سٌ نفر يو بٌ 
 .نکان ابدیشان باز گشتند

 « .نادربزرگت نریو

این کاريا دیگٌ . آى بلندی سر دادم ٍ نانٌ رٍ زیر پام انداختو ٍ از کنار باغچٌ بلند شدم
برای چی بَد؟ ارث ٍ نیراث بٌ چٌ درد نن نی خَرد؟ خَنٌ رٍ تخریب کنو ٍ ندرسٌ 

 .بسازم؟ نادر جَن يیچ ٍقت سر از کارت در نهیارم

خو شدم ٍ نانٌ رٍ برداشتو، تَی دستو . خَاستو برم کٌ دٍبارى چشهو بٌ زنین افتاد
 .گرفتو ٍ پیش بقیٌ رفتو

نَيام بٌ شکل ناننظهی رٍی صَرتو ریختٌ شدى بَد ٍ زیر چشو يام از يهیشٌ گَدتر 
يهیشٌ نی گفت تَ . دستی بٌ پَستو کشیدم ٍ یاد حرف نادرجَن افتادم. شدى بَد

 !این قدر جَش نی زنی کٌ جَش نی زنی
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ٌ خاطر تَ پیشَنیو پر از جَش  لبخند تلخی رٍی لبو شکل گرفت؛ نادرجَن این بار ب
 شدى يا، خبر داری؟

قد کَتاى ٍ يیکل نسبتا چاقی داشت با لباس . نردی کنار بابا ٍ انیرحسین ایستادى بَد
رٍ بٌ نرد . گاناس گاناس جلَ رفتو ٍ کنارشَن ایستادم. فرم آبی گرم صحبت شدى بَد

 :گفتو« حهیدرضا حسینی»کٌ رٍی لباسش زدى بَد 

 چی شد؟ نادرجَنو رٍ شناسایی کردید؟ کجا خاکش نی کنید؟ -

 :قطرى اشکی از گَشٌ ی چشهو چکید، ادانٌ دادم

 نیشٌ نن يو برای آخرین بار ببینهش؟. نی دٍنید کٌ نردى زیاد نباید رٍ زنین بهَنٌ -

ٌ ای گفت ٍ در پشت آنبَالنس رٍ باز کرد  .نرد زیر لب البت

 :برگشتو کٌ گفت. بابا صدام کرد

 .طاقتش رٍ نداری، آقا ببندش -

 :حسینی خَاست در رٍ ببندى کٌ عصبی داد زدم

 !برید کنار لطفا! گفتو بازش کن -

از آنبَالنس . پايام نی لرزید ٍ دست يام یخ بستٌ بَد. بٌ سهت آنبَالنس قدم برداشتو
 .باال رفتو ٍ نلحفٌ سفیدرنگ رٍ از رٍی صَرتش کنار زدم

لب يام نی لرزید ٍ . نزدیک بٌ یٌ نتر ازش فاصلٌ گرفتو! نادرجَن خَدتی؟! خدای نن
نادرجَن چرا با خَدت این کار رٍ کردی؟ يو بغض . دندٍن يام بٌ يو برخَرد نی کرد

 !کردى بَدم يو با بٌ یاد آٍردن چًرى ی نادرجَن بٌ یاد ارغَان نی افتادم
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دیگٌ خبری از ابرٍيای کو پشتش . لب يای کبَد ٍ چشو يایی کٌ از کاسٌ دراٍندى بَد
بینی کَچکش حاال رٍی صَرتش لٌ . نبَد ٍ جاش رٍ بٌ یک یا دٍ زخو عریض دادى بَد

کاش بٌ حرف بابا گَش نی کردم؛ نن طاقت دیدن نادرجَن رٍ تَی اٍن ! شدى بَد
 .ٍضعیت نداشتو

چشو يام رٍ ندتی رٍ يو گذاشتو، شاید آخرین تصَیری کٌ از نادرجَن دیدى بَدم از 
سرم نی پرید؛ انا نگٌ نی شد؟ نگٌ نی تَنستو فرانَش کنو تهام رٍزيایی رٍ کٌ در نبَد 

ٌ طَری نی تَنستو فرانَشش کنو؟ اٍنی کٌ دیگٌ نفس  نادرم ازم سرپرستی کرد؟ چ
 .نحل نادرم بَد ٍ حاال دیگٌ نیست، درست نحل ارغَان! نهی کشٌ، نادربزرگ ننٌ

 :بابا صدام کرد

 خَبی؟. دنیز بیا پایین-

ٌ تر از يهیشٌ؛ نحل اینکٌ آرانش . با لرز از آنبَالنس پایین اٍندم خستٌ بَدم، خست
 .گو شدى ی نا بَد

 :بابا نگاى سرسری بٌ خَنٌ انداخت ٍ گفت

 .انشب زنگ نی زنو چند نفر بیان ٍ این خَنٌ رٍ خراب کنن! بٌ ٍصیتش عهل کن -

 :انیرحسین نگايی بٌ لباس يای کهو انداخت ٍ گفت. زیر لب آرى ای گفتو

ٌ دارشدنت، . نن یٌ عذرخَايی بٌ تَ بديکارم - ٌ خاطر سابق بٌ خاطر تًهت زدنو، ب
ٌ خاطر اینکٌ نن يو نحل پدرت تا دیشب حرف يات رٍ باٍر  ٌ خاطر بی حرنتی يام ٍ ب ب

ٌ ای  !نکردم ٍ فکر کردم کٌ دیٍَن

 :سرم رٍ پایین انداختو ٍ رٍ بٌ بابا گفتو

 شها االن باٍر کردید یا فکر نی کنید نن نادرجَن رٍ يو کشتو؟ -
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 :بابا قطرى اشک جلَی چشهش رٍ پاک کرد ٍ گفت

 .دیگٌ حرف يات برام نحل حقیقت  يستن، ير چند نسخرى ٍ خارج از باٍر نا باشن -

*** 

 «پانزدى سال بعد»

 !نانان... ساعت يشت شد... کجایی؟ باید بریو ندرسٌ... نانان... نانان -

عصبی از رٍی تخت دٍ نفرى قًَى ای بلند شدم ٍ چشو يام رٍ نالَندم تا خَاب از سرم 
ٌ يا رفتو. بپرى ٌ يای . در سفید رنگ اتاق رٍ باز کردم ٍ از رايرٍی تنگ بٌ سهت پل از پل

ٌ ای تحَیلش دادم ٍ . تنگ ٍ کَتاى پایین رفتو بٌ نارال نگاى کردم ٍ لبخند پر از کرشه
 :دستو رٍ نحکو بٌ پیشَنیو زدم ٍ گفتو

ٌ تَن دیر شد - اگٌ لطف بفرنایید انرٍز خَد ! خانو کَچَلَ، نن شرنندى م کٌ انرٍز ندرس
 .را از رفتن بٌ ندرسٌ ننصرف کنید ٍ يهراى با بندى ٍ پدرتان رٍزگار بگذرانید

ٌ ی آبیش رٍ رٍی زنین پرت کرد ٍ گفت  :نارال ریسٌ رفت ٍ کَل

 !اصال نانان کالس چًارم کٌ این حرف يا رٍ ندارى، بیاید با يو بریو کَى... ای بٌ چشو -

نگايی بٌ چشو يای قًَى ای رٍشن ٍ بینی گَشتیش کٌ از پدرش بٌ ارث بردى بَد کردم 
 :ٍ گفتو

ٌ ت رٍ بردار ٍ سَییچ ناشین رٍ يو با خَدت ببر تا . نن شَخی کردم... نچ نچ - کَل
 .نانتَم رٍ بپَشو ٍ يهرايت بیام

 .چپ چپ نگايو کرد ٍ بعد از برداشتن سَییچ از اپن آشپزخَنٌ بٌ سهت حیاط رفت
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. بٌ قاب عکس نادرجَن ٍ ارغَان ٍ طرف نقابلش بابا ٍ نانان گلشید چشو دٍختو
. گايی خدا بًترین افراد زندگیت رٍ ازت نی گیرى تا افراد بًتری جاشَن رٍ برات پر کنن

-یاد چًاردى. نحل نارال ٍ علی رضا کٌ بعد از تصادف بابا، تنًا افراد زندگیو شدن
 .پَنزدى سال پیش افتادم

بابا، انیرحسین رٍ بٌ شرکت خَدش برد ٍ . بعد از تخریب خَنٌ يهٌ بٌ تًران برگشتیو
 .چند سالی پیش بابا بَد

ٌ ی تاسف تکَن دادم اٍن نَقع يا فکر نی کردم . با یادآٍری انیرحسین سرم رٍ بٌ نشَن
ٌ نَن . عاشقو شدى ٍ فقط ننتظر اشارى ای از طرف ننٌ؛ انا این طَری نبَد رٍز آخر خَن

ٌ چینی ازم خَاستگاری کرد ٌ ی . اٍند ٍ بعد از کلی نقدن اٍل از شرم سرخ شدم؛ انا جهل
 .بعدیش تهام تصَراتو رٍ نسبت بًش عَض کرد

خَدش يو قبل از اٍندن دٍبارى اش بٌ ! نن رٍ برای دٍستش خَاستگاری کردى بَد
ٍقتی نی خَاست يهراى نادرش . تًران، ازدٍاج کردى بَد؛ اٍن يو با یٌ دختر ارٍپایی

گفت تازى ازش دٍ تا پسر يو دارى؛ یکی . دٍبارى نًاجرت کنٌ این يا رٍ بًو گفت
ٌ قدر خَش خیال بَدم کٌ فکر نی کردم از نن ! پنج سالٌ ٍ اٍن یکی يفت سالٌ نن چ
 .خَشش اٍندى ٍ این حرف يا

قبل از رفتن انیرحسین ٍ زيراخانو، علی رضا کٌ دٍست انیر بَد اٍند خَاستگاریو ٍ نن 
 .دٍ سال بعد، ازدٍاج کردیو ٍ حاال نارال رٍ داشتو. يو قبَل کردم

ٌ ای با شلَار  یاد نارال کٌ افتادم، سریع بٌ سهت اتاقو يجَم بردم ٍ یٌ نانتَی سَرن
ٌ ی نشکی پَشیدم ٍ بدٍن ذرى ای آرایش از خَنٌ بیرٍن رفتو  .دنپای نشکی ٍ نقنع

ٌ ی طَسی شدم نارال لب يای قلَى ای ٍ صَرتی رنگش رٍ کج کرد ٍ سرش .  سَار سانتاف
 .رٍ بٌ دٍ طرف تکَن داد
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 :فلش رٍ داخلش گذاشتو ٍ گفتو. پشت فرنَن نشستو ٍ نانیتَر ناشین رٍ رٍشن کردم

ٌ ی تَ بدٍن ندیر چٌ فایدى ای دارى؟... نن تسلیو خانو -  حاال ندرس

 :لبخندی زد ٍگفت

 !زٍد... زٍد... نانان زٍد باش -

با شنیدن صدای پخش شدى از . ریهَت رٍ زدم ٍ در بزرگ ٍ نشکی رنگ خَنٌ باز شد
صدای ضبط شدى ی نن تَی این فلش، اٍن يو بعد از . فلش یٌ لحظٌ قلبو ایست کرد
 پَنزدى سال چٌ نعنایی داشت؟

 :نارال جیغ زد ٍ گفت

 نانان این چیٌ؟ -

 .چیزی نیست، برٍ آينگ بعدی -

 :از خَنٌ بیرٍن رفتیو ٍ در پشت سرنَن بستٌ شد، نارال گفت

 !نانان این تَ فقط يهین آينگٌ -

 نطهئنی؟ -

ٌ ی آرى تکَن داد ٍ فلش رٍ درآٍردم  .سرش رٍ بٌ نشَن

 :حَاسو بٌ رانندگی بَد کٌ حس کردم صدای نارال تغییر کرد

 !حس خَبی بٌ این تغییر نکان ندارم... دنیز -

 :نارال نتعجب گفت. بٌ سرعت ترنز کردم ٍ بٌ سهتش برگشتو! ارغَان

 نانان چی شد؟ -
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 :نفسو رٍ فَت کردم ٍ گفتو

 .يیچی -

يهیشٌ دیدن این ندرسٌ حس خَبی رٍ در کنار تهام حس يای . بٌ ندرسٌ رسیدیو
ٌ اش بًو القا نی کرد  .گذشت

. ٍقتی اسو ندرسٌ رٍ نی دیدم، یاد اٍن رٍز کٌ این اسو رٍ از نادرجَن شنیدم نی افتادم
ٌ ی نیرى اٍن ندرسٌ ٍجَد خارجی نداشت؛ انا این یکی شدى ! قبال بًو گفتٌ بَد ندرس

ٌ ی این حَالی، دبستان خَايران گهنام  !بَد تنًا ندرس

ير کس این اسو رٍ نی شنید نسخرى ام نی کرد؛ انا نًو يو نبَد، نن این اسو رٍ 
 .دٍست داشتو

ٌ ی قدیهی حاال شدى بَد دبستان غیرانتفاعی ناشین رٍ داخل حیاط پارک . اٍن خَن
 :نارال سریع پیادى شد ٍ گفت. کردم؛ داخل حیاط پرندى يو پر نهی زد

 .زنگ تفریح نیام پیشت -

ٌ ی اصلی دٍید  .بعد بٌ سهت نحَط

 :از ناشین پیادى شدم ٍ بٌ آقا جَاد کٌ سرایدار ندرسٌ بَد گفتو

 نشکلی کٌ پیش نیَند؟... خستٌ نباشید آقا... سالم -

ٌ ی طاسش زد ٍ گفت  :دستی بٌ کل

خانو، دیشب کٌ طَفان شدى بَد، صدايای عجیب غریبی نی اٍند؛ نحل اینکٌ نی گفت  -
 !خانو نن نرد بَدم ٍ ترسیدم، شها رٍ نهی دٍنو! پاشَ! پاشَ

 .چیزی نیست آقا جَاد، خیاالتی شدی -
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ٌ ی ٍرٍدی باال رفتو ٍ ٍارد سالن ندرسٌ شدم قبل از . دستی تکَن دادم ٍ از چًارتا پل
ٌ خاطر کهبَد اعزانی آنَزش   ٌ يایی کٌ بٌ کالس يا نی خَرد، اتاق نن بَد؛ اتاقی کٌ ب پل

 .ٍ پرٍرش بٌ نن دادى شدى بَد

 :داخل کٌ شدم، خانو کریهی، ناظو ندرسٌ، تندی از رٍی صندلی بلند شد ٍ گفت

خانو کجا بَدید؟ بٌ نارال گفتو برگٌ بگیر، لج کرد ٍ گفت نادرم ندیرى يا نن برگٌ  -
ٌ يا زنگ زد ٍ ير چی از دينش در اٍند ! بگیرم، ٍ رفت باال راستی خانو، پدر یکی از بچ

 !دختر نن دیشب برنگشتٌ خَنٌ. گفت در این ندرسٌ رٍ تختٌ کنید! بار نن کرد

 :با تعجب گفتو

 !نکنٌ دزدیدنش؟ -

 :کریهی رٍی صندلی رٍبرٍم نشست ٍ گفت

ٌ ی . این آقا خَدش نیاد دنبال دخترش! خَش خیالی يا - نیگٌ دٍ ساعت ٍایسادى، يه
حاال باید . نا يو رفتٌ بَدیو؛ انا خبری از دختِر نشدى؛ یعنی اصال از ندرسٌ بیرٍن نرفتٌ

 .ننتظر پلیس باشیو

 اسو دانش آنَز چی بَد؟ -

 .الف-نیرى فتاحی، دانش آنَز کالس ب -

 :با دست نحکو بٌ نیز زدم ٍ گفتو

 .نحل اینکٌ این داستان سر دراز دارى -

*** 

 «شرٍع جلد دٍم»
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 .یک ٍقت يایی آسایشت را نی گیرند ٍ بٌ جایش ترس ٍ دلًرى در قلبت فرٍ نی کنند

ٌ ی بَدنت را ٌ ای ٍ نی زنی ریش نی رٍی، نٌ ! گايی احساس نی کنی برای این دنیا اضاف
برای آن کٌ دٍست نداری باشی، برای آن کٌ بَد ٍ نبَدت بٌ سَد آدم يای اطرافت 

بٌ خاطر کسانی کٌ دٍستشان داری، دیَانٌ نی شَی ٍ از نیان انسان يا فرار . نیست
زندگیت طعو زير ! از یک جایی بٌ بعد، خَاب يایت نی شَند کابَس رٍزيایت. نی کنی

ٌ خاطر عزیزترین کسش، کیش . پیدا نی کند تَ نی شَی یک بازندى؛ کسی کٌ سرنَشت ب
 !ٍ ناتش کرد

*** 

 «.گَرستان پر از آدم يایی است کٌ فکر نی کردند دنیا بدٍن آن يا نتَقف نی شَد»

 نرد؟ -

 :سَالو رٍ دٍبارى پرسیدم. تپش قلبش رٍ بٌ خَبی احساس کردم. بٌ سهتو برگشت

 نرد یا زن؟ -

 :نفسش رٍ فَت کرد ٍ گفت

خانو بیا یٌ کاری . پدر نیرى فتاحی با پلیس اٍندى داخل حیاط. گفتو کٌ یٌ نرد... خانو -
 !بکن

 سالٌ ۳۵--۳بٌ چشو يای نیشی ٍ ترسَن کریهی . دلًرى عجیبی ٍجَدم رٍ احاطٌ کرد
 :لبخندی نصنَعی زدم ٍ گفتو. خیرى شدم

 .االن نیرم ببینو حرف حسابشَن چیٌ. چیزی نیست -
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یٌ ناشین پلیس . در اتاق ندیر رٍ باز کردم ٍ با قدم يای بلند بٌ سهت حیاط رفتو
سفیدرنگ داخل حیاط بَد ٍ سٌ نانَر ٍ يهَن پدر نگران، داخل حیاط ایستادى ٍ بٌ 

 .اٍندن نن چشو دٍختند

ٌ يا پایین رفتو ٍ با قد کَتاى ٍ يیکل ظریفو رٍبرٍی نرد يیکلی  اخو غلیظی کردم ٍ از پل
 :ٍ قدبلند ایستادم

 !آقای فتاحی این جا چٌ خبرى؟ -

 :جَاد آقا از دٍر دست تکَن داد ٍ با يای ٍ يَی بٌ سهتو اٍند

 .خانو این نردک ندرسٌ رٍ با چالٌ نیدٍن اشتباى گرفتٌ -

 :دستو رٍ جلَی صَرت بدٍن نَش بردم ٍ رٍ بٌ فتاحی گفتو

خب، نا نسئَل گو شدن دخترتَن يستیو؟ بیاید تهام ندرسٌ رٍ بگردید؛ اگٌ پیدا شد  -
 ...نقصر ننو؛ انا اگٌ نشد

 .نیشخند نعناداری زد ٍ ابرٍيای پرپشت ٍ نشکیش رٍ باال داد

ببین خانو نعلو، نا گفتیو دختريا تَی این شًر درس نهی خَنند؛ اٍن قدر اصرار کردی  -
نهی گفتی يو . کٌ نا بال نسبت خر شدیو ٍ اجازى دادیو دخترنَن بیاد تَ این خراب شدى

 !آقایَن برای پیداکردن دختر نا اٍندند؛ پس بٌ این خدنٌ بگَ باياشَن يهکاری کنند

 :نگايی بٌ نعلو يا ٍ نعاٍن ندرسٌ انداختو ٍ گفتو

زنگ آخرى، ٍقتی يهٌ رفتن شها ير کاری کٌ بخَاید نی تَنید انجام بدید؛ حاال يو  -
ٌ يا این جا نبیننتَن  .بیاید بٌ اتاق نن تا بچ
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بٌ خَدم لعنت فرستادم کٌ چرا اجازى دادم داخل . چًار نفری پشت سرم رٍٍنٌ شدند
نیو ساعت بعد ندرسٌ کانال خالی بَد؛ بٌ جز نن، نارال ٍ آقا جَاد ٍ اٍن . نحَطٌ شَند

 .چًارنفر کسی داخل نبَد

دلو شَر نی زد ٍ تپش قلب گرفتٌ . ير کدٍم بٌ سهتی رفتند ٍ شرٍع بٌ گشتن کردند
 .بَدم

 :نارال کنارم رٍی صندلی چرم نشست ٍ گفت

 نیرى چی شدى؟! نانان این جا چٌ خبرى؟ -

 .چیزی نیست، تَ خَدت رٍ درگیر نکن -

ٌ اش برد ٌ اش را از سرش درآٍرد ٍ دست نشت کردى اش رٍ زیر چَن  .نقنع

حرف يای عجیب ٍ غریب نی زد؛ اگٌ بًت بگو باٍرت . نیگو نن نیرى رٍ دیرٍز دیدم -
 !نهیشٌ

 .پرسشگرانٌ نگايش کردم

 نحال؟ -

 .ازم پرسید این جا زیرزنین دارى؟ اگٌ دارى بیا بايو بریو اٍن جا -

ناشیانٌ از رٍی صندلی بلند شدم ٍ با چشو يایی کٌ يو اندازى ی نعلبکی گرد شدى بَد 
 :گفتو

 !اٍن رٍ پیدا کرد؟... زیرزنین -

 :گفت. انگار از چًرى ی دريو ٍ نتعجبو ترسیدى بَد

 نان خَبی؟... نا -
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 .سَالش رٍ بی جَاب گذاشتو

 فتاحی زیرزنین رٍ پیدا کرد یا نٌ؟! با تَ دارم حرف نی زنو -

ٌ ی لبش رٍ زیر دندان برد ٍ دستو رٍ گرفت ٍ خَدش رٍ بٌ نن فشرد  .گَش

 اصال نگٌ این جا زیرزنین دارى؟. نهی دٍنو -

داشت یا نداشت؟ نگٌ نی شد اٍن زیرزنین سر جاش باشٌ؟ یعنی زیرزنین رٍ خراب 
 نکردى بَدند؟ پس چرا نن نفًهیدى بَدم؟

ٌ ت رٍ سر کن... نهی دٍنو -  .باید بریو خَنٌ. نارال نقنع

آقای فتاحی با دست يایی لرزان ٍ قدی . صدای بازشدن در اتاق ير دٍنَن رٍ شَکٌ کرد
 :خهیدى خَدش رٍ کنار در انداخت ٍ با لکنت گفت

ٌ تَن، جن دارى... نو، ند... خا - ! دخترم رٍ حتها يهَن يا بردن... یا خدا! بسو اهلل! ندرس
 !یا انام يشتو خَدت بٌ دادش برس

 :یکی از نانَر يا يو بٌ سهتهَن دٍید ٍ گفت. نارال رنگ بٌ رخسارش نهَندى بَد

 .بیاید پایین... آقا، خانو ندیر -

نن يو تعلل نکردم ٍ بعد از نگاى . فتاحی يراسَن ٍ لنگ لنگان بٌ دنبال نانَر راى افتاد
ٌ يای عریض . گذرایی بٌ چًرى ی ترسیدى نارال، راى طبقٌ پایین رٍ پیش گرفتو از پل

 :نانَر نگايی بٌ نن کرد ٍ پرسید. پایین رفتیو ٍ بٌ نهازخَنٌ رسیدیو

 شها نی دٍنستید زیر نهازخَنٌ یٌ اتاقک يست؟ -

 !انکان نداشت! اتاقک؟ زیر نهازخَنٌ؟

 شها از کجا پیدا کردید؟! نٌ -
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 :نانَر نگايی بٌ حال زار فتاحی کرد ٍ گفت

 آقا خَبید؟ -

 :فتاحی با دندان يای پَسیدى ٍ زرد ش، لبش رٍ گاز گرفت ٍ گفت

. انگار یٌ دختر بٌ جای اٍن حرف نی زد! یکی از نانَرياتَن صدای دختر درنی آٍرد -
 !نی گفت برگشتیو، نا برگشتیو. نرتب یٌ چیزی نی گفت ٍ از نن دٍر نی شد

 !نا برگشتیو؟ آى خدای نن یعنی ٍاقعا رٍح نیرى ٍ نَشین ينَز سرگردانٌ؟

 !بیشتر تَضیح بدید -

 :فتاحی بین دیَار ٍ در چَبی نهازخَنٌ نشست ٍ گفت

بعد . قبل از این کٌ این صدا رٍ دربیارى، یٌ سایٌ نزدیکش شد ٍ دستش رٍ لهس کرد -
سایٌ بٌ کل نحَ شد ٍ این نانَرتَن گَشیش رٍ برداشت ٍ با گفتن يهَن جهلٌ، 

 .بدٍن تَجٌ بٌ نن از رايرٍ خارج شد

سرٍان خسرٍی چند نفس عهیق کشید ٍ بٌ یکی از سربازيا گفت فتاحی رٍ فعال از 
 .سالن ندرسٌ دٍر کنند

نعلَم بَد کٌ این حرف يا رٍ باٍر نکردى، شاید خَد فتاحی يو چیزی کٌ دیدى رٍ باٍر 
 .نکردى باشٌ

. رٍی فرش يای سبز داخل گام يای نحکهی برنی داشت. يهرايش داخل نهازخَنٌ شدم
 .بٌ نزدیکی کهد خاکستری ٍ استیل چادر يا کٌ رسید، ایست کرد

فرش رٍ کنار زد، با پا نحکو بٌ زنین زد؛ انا چیزی اٍن جا نبَد کٌ خاک رٍ ٍادار بٌ 
 :نگايی بٌ چًرى ی پرسشگرانٌ نن انداخت ٍ گفت! فرٍریختن کنٌ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

207 fateme078   | ارٍاح يهخانٌرنان 

حرف نن رٍ کٌ باٍر . نحل در گاٍصندٍق! خَدم دیدم کٌ این جا یٌ در طَسی بَد -
 نی کنید؟

دلو نی خَاست ! دلو نی خَاست نیرى فتاحی ير چٌ زٍدتر پیدا بشٌ؛ انا نٌ تَی ندرسٌ
کاش . حرف يای فتاحی ٍ حتی نارال تَيو باشٌ ٍ يیچ کدٍم صدایی رٍ نشنیدى باشند

ٌ ی شَم باز نهی شد! نادربزرگ بَد جایی کٌ عزیزان نن ! کاش يیچ ٍقت پام بٌ این خَن
ارغَان، دلو نی خَاست این جا بَدی ٍ نی گفتی، دنیز يَات رٍ دارم؛ چٌ . رٍ گرفتٌ بَد

ببرنت زندٍن ٍ آب خنک بخَری، چٌ تَ این دبیرستان کَفتی بفًهن تَ شیشٌ کالس 
 !رٍ نشکَندی

بلٌ باٍر نی کنو، انا االن کجاست؟ بًتر نیست بٌ جای تفتیش این ندرسٌ برین جای  -
ٌ ای دنبال این بچٌ؟ نن باید نارال رٍ ببرم خَنٌ  .دیگ

 :سرٍان سرش رٍ پایین انداخت ٍ گفت

ٌ ای پیدا نشد دٍبارى برنی گردیو -  .برای انرٍز بسٌ؛ اگٌ جای دیگ

دلو نی خَاست دٍبارى نگايی بٌ زیر فرش بندازم؛ انا ترسیدم، . ٍ از نهازخَنٌ خارج شد
 .دلو نهی خَاست نارال رٍ تنًا بذارم

ٌ شَن رفتٌ بَدند نارال تندی از اتاق بیرٍن اٍند ٍ . بٌ سهت اتاق رفتو، نحل این کٌ يه
 :گفت

 .نانان گشنهٌ -

 .بدٍن حرف دستش رٍ گرفتو از سالن خارج کردم

 :جَاد آقا بٌ سهتهَن اٍند ٍ حرف ياش رٍ بدٍن نزى نزى کردن ٍ دیدن نارال گفت
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فردا یا انشب . یکی از نانَريا يو گو شد! خانو، دیدید گفتو صدايای نشکَک نیاد -
 .دٍبارى نی خَان بیان برای تفتیش

 :نفسو رٍ صدادار بیرٍن دادم ٍ گفتو

 !شب اگٌ اٍندن خبرم کن -

*** 

کلید رٍ داخل قفل . پنج ساعت از تعطیلی ندرسٌ گذشتٌ بَد کٌ بٌ خَنٌ رسیدیو
 .چرخَندم ٍ ٍارد شدیو

بٌ سهتش رفتو ٍ با شنیدن حرف يا ٍ . صدای تلَیزیَن بٌ اٍج خَدش رسیدى بَد
 .تهاشای فیلو يایی کٌ اخبار نشَن نی داد، رٍی کاناپٌ فندقی نشیهن ٍلَ شدم

 :اخبارگَ با شَر ٍ حرارت خاصی نی گفت

ٌ ای در نالزی، ننجر بٌ یک تَيو جهعی  - دیدى شدن شکل سیاى ٍ نرنَزی در ندرس
داستان از دٍشنبٌ يفتٌ پیش شرٍع شد؛ ٍقتی . نیان ايالی ندرسٌ ٍ تعطیلی آن شد

ٌ ای در شًر کَتابًارٍ، از دیدن شکل سیايی درٍن  کٌ دى  يا دانش آنَز ٍ نعلو، در ندرس
 .ندرسٌ خبر دادند

ٌ ای کٌ فتاحی نی گفت چٌ رنگی بَد؟. ٍ فیلو ٍ عکس يای يهَن شیء سیاى رنگ  سای

سریع بٌ سهتش برگشتو ٍ با دیدن نارال نفس . احساس کردم کسی کنارم نشست
 :راحتی کشیدم ٍ گفتو

 !ببخشید دیر شد قربان. االن نیرم آشپزخَنٌ سیب زنینی سرخ نی کنو -

 :نارال سرش رٍ بٌ بازٍم تکیٌ داد ٍ گفت
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راستی نانان، نیرى پیدا . خانو ندیر نا عادت کردیو بٌ غذا درست نکردن يای شها -
 نیشٌ؟

 :تلَیزیَن رٍ خانَش کردم ٍ با آسَدگی گفتو

 .نارال یٌ زنگ بٌ بابات بزن تا نن غذا رٍ آنادى نی کنو. نعلَنٌ کٌ پیدا نیشٌ -

ٌ يا باال رفتو ٍ ٍارد اتاق خَاب شدم. پَفی کشید ٍ بلند شد رنگ قرنز ٍ نشکی . از پل
 .انگار برای اٍلین بار بَد کٌ نی دیدنشَن! کاغذ دیَاری، استرسو رٍ بیشتر کرد

نانتَ شلَارم . نقنعٌ رٍ از سرم بیرٍن کشیدم ٍ گیرى نَ رٍ رٍی تخت خَاب پرت کردم
ٌ ای عَض کردم ٍ از اتاق بیرٍن زدم در نسیر . رٍ با یٌ پیراين سادى یاسی ٍ دانن سَرن

پایین اٍندنو صدايای عجیب غریبی بٌ گَش نی رسیدند ٍ صدای اخبارگَ کٌ انگار 
 !سَزنش رٍی این خبر گیر کردى بَد

بی تَجٌ بٌ صدايا بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو ٍ تابٌ رٍ از کابینت ام دی اف قًَى ای رنگ 
 .بیرٍن کشیدم

يهَن طَر کٌ سیب زنینی يا سرخ نی شد، قاشق رٍ کنارش گذاشتو ٍ رٍی صندلی نیز 
 :نايارخَری نشستو ٍ با صدای بلندی گفتو

 .نارال جان؟ عزیزم بیا شام -

ٌ يا رٍ پیش گرفتو چند بار . صداش نیَند؛ کالفٌ از آشپزخَنٌ بیرٍن زدم ٍ دٍبارى راى پل
 .در اتاق نارال رٍ کٌ رٍبرٍی اتاق نا بَد زدم؛ انا صداش نیَند

در رٍ با یٌ حرکت کانل باز کردم ٍ داخل شدم؛ رٍ بٌ دیَار ایستادى بَد ٍ دست ياش را 
 :نَيای بلند نشکیش رٍ چند بار تکان داد ٍ گفت. دٍ طرف اٍن گذاشتٌ بَد
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نادر گریٌ نکن؛ اى نادر جَن چرا زیر چشو ياتَن کبَد ! این جا رٍ ببین... نادرجَن -
شها يو خَشحال باش . شدى؟ ببین نا خَشحالیو، ببین داریو با يو بازی نی کنیو

 !دیگٌ گریٌ نکنی  يا. آرى نا دیگٌ خَنٌ نداریو؛ انا پسش نی گیریو. دیگٌ

بغضی کٌ راى گلَم رٍ بٌ بن بست کشیدى بَد شکستو ٍ با صدایی آرٍم، انا پر از درد 
 :گفتو

 !نارال عزیزم -

 !برگشت؛ انا کاش يیچ ٍقت برنهی گشت

نارال با صَرتی غرق در خَن ٍ لباسی کٌ جای خَد رٍ بٌ لباس بلند سفید دادى بَدند 
 !رٍبرٍم قرار گرفت

قدنی عقب . لبو رٍ طَری گاز گرفتو کٌ شَری خَنش تهام دينو رٍ پر کرد. جا خَردم
نحل یٌ نردى کٌ تنًا . دست يام بٌ کل بی حس بَدند ٍ فکو قفل کردى بَد. برداشتو

 :چشو يام رٍ بستو ٍ طَطی ٍار گفتو! نی تَنٌ تنفس کنٌ

 !اگٌ بالیی سر نارالو بیارن نن نی نیرم. خانو جَن، ارغَان کهکو کنید... نانان... خدایا -

با دیدن نارال، لبخندی . بٌ سرعت چشو يام رٍ باز کردم. چیزی در آغَشو جای گرفت
 :درآغَش فشردنش کٌ گفت. ير چند تلخ بٌ لبو اٍند

 ر، نیشٌ يیچ ٍقت تنًام نذاری؟... د... ا... م -

ٌ بارٍن کردم ٍ گفتو  :پیشَنی تراشیدى اش رٍ بـ ـَس

 اذیتت کردن نانانی؟ دستت رٍ گرفتن؟ بٌ جای نن بايات حرف زدن؟ -

 .سرش رٍ از آغَشو بیرٍن کشید ٍ گنگ نگايو کرد
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نانان نن داشتو بٌ کاغذ ! کیا؟ دٍ ساعتٌ بٌ نن نگاى نی کنید ٍ بعد از نن نی ترسید -
بٌ نظرتَن بًتر نیست رنگ کاغذ دیَاری اتاقو صَرتی بشٌ؟ آخٌ . دیَاری نگاى نی کردم

ٌ ست  .آبی پسرٍن

ٌ ام رٍ پاک کردم ٍ گفتو  :اشک يای رٍی گَن

 !حتها -

 .بَی سَختنی تهام فضا رٍ در بر گرفتٌ بَد. ٍ دستش رٍ گرفتو ٍ از اتاق بیرٍن اٍندم

 :نارال پَفی کشید ٍ گفت

 .دٍبارى باید زنگ بزنیو بیرٍن! تسلیت نیگو -

بعد از اٍن کٌ زیر گاز رٍ خانَش کردم، خَاستو تلفن رٍ بردارم کٌ صدای زنگ در نتَقفو 
 .کرد

در رٍ باز کردم ٍ با دیدن چًرى ی گشادى ی علیرضا کٌ یٌ دستش پالستیک بی رنگی 
ٌ اش کیف ٍ نَبایل ٍ سَییچ، ناخَدآگاى خندیدم  .حاٍی تعدادی پیتزا بَد ٍ دست دیگ

 :نَ شکافانٌ سر تا پام رٍ نگاى کرد ٍ گفت

 !نیگو اسو تَ رٍ باید تَ گینس جبت کنند؛ بٌ عنَان کد بانَترین زن دنیا -

 .پالستیک رٍ از دستش گرفتو ٍ رٍی نیز نايارخَری گذاشتو

 .برٍ دست ٍ رٍت رٍ بشَر تا این يا رٍ بچینو. خستٌ نباشید -

 :نارال تا پدرش رٍ دید بلند بلند گفت

 !سالم قًرنان، نیگها بابایی اگٌ تَ نبَدی این رٍدى بزرگٌ نعدى رٍ نی خَرد -
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 :علی رضا خندید ٍ گفت

البتٌ دست شها درد نکنٌ کٌ اعالم بی غذایی رٍ با ! فسقل بابا، دٍبارى کٌ اشتباى گفتی -
 !پیانک بٌ بندى رسَندی

تَقع داشتند االن عصبانی بشو ٍ بگو نارال فضَل؛ انا انرٍز تهام فکرم پی ير چیزی 
چی نی تَنٌ از رسیدگی بٌ انَر خَنٌ نًو تر باشٌ جز ترس بٌ خطر . بَد غیر از خانَادى

 افتادن جَن اعضای اٍن؟ باید بٌ علیرضا چی نی گفتو؟

علیرضا يهَن طَر کٌ زیر پیراينی سفید ٍ شلَارک بلند نشکی پَشیدى بَد، رٍی صندلی 
 :نشست ٍ گفت

 .انیرحسین نادرش فَت کردى دارى برنی گردى ایران! یٌ خبر خَب، یٌ خبر بد -

ٌ قدر . رٍی صندلی نشستو ٍ سرم رٍ داخل دست يام گرفتو. شَکٌ شدم خالٌ زيرا چ
 !سختی کشیدى بَد؛ نخصَصا از نرگ ارغَان

ٌ يا رٍ يو نیارى - جایی رٍ ندارن بهَنن ٍ احتهاال تا جایی ساکن بشن بیان . سارا ٍ بچ
 تَ کٌ نشکلی نداری؟. این جا

 :پَفی کشیدم ٍ گفتو

ٍای خدا انگار يهین دیرٍز بَد کٌ ... خدا بیانرزى خالٌ زيرا رٍ! نٌ بابا چٌ نشکلی -
 .جلَش زانَ زدم ٍ طلب بخشش کردم

خالٌ زيرا يو پدر بَد ٍ يو نادر؛ برای نن يو نادری . بی اختیار چشو يام خیس شد
 .اگٌ ارغَان زندى بَد حتها انرٍز از بی پنايی نی شکست! کرد

ٌ ای بٌ غذا خیرى شدى بَد علیرضا نگايی بٌ يشت نحلخ نضر داخل . نارال چند دقیق
 :جعبٌ انداخت ٍ پرسید
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 نارال بابا چیزی شدى؟ -

نهی دٍنو داخل چشو يام چی . نارال سرش رٍ باال گرفت ٍ بٌ چشو يای نن خیرى شد
 :دید کٌ یٌ دفعٌ پرسید

 !نگٌ نهی دٍنی اٍن يا قرارى زنگ بزنن! چرا گَشیت رٍ از تَی کیفت برنداشتی؟ -

 :پرسیدم. علیرضا نات ٍ نبًَت بٌ چًرى ی جدی ٍ نصهو نارال نگاى نی کرد

 کیا قرارى زنگ بزنند؟ -

ٌ يای نستانٌ کٌ تا بٌ حال از نارال آرام ٍ سنگینو ندیدى بَدم ! خندید؛ از يهَن قًقً
 .اخو رٍی پیشَنی علیرضا ير لحظٌ بیشتر نی شد ٍ صدای خندى يای نارال بلندتر

 نارال نانانی خَبی؟ -

یاد اتفاقات داخل اتاقش افتادم؛ نفسو بٌ . چشو ياش رنگ خَن گرفتٌ بَد. نگايو کرد
ٌ ی نن باشٌ؟. شهارى افتاد  !نکنٌ این بار قربانی این بازی، دختر دى سال

از رٍی صندلی بلند شد ٍ بدٍن اٍن کٌ چیزی بگٌ، بٌ سهت کیفو کٌ رٍی کاناپٌ بَد رفت 
 .ٍ تلفن يهراى رٍ بیرٍن کشید

 !بفرنا نانان، دیدی زنگ زدن -

 :علیرضا این بار سکَت رٍ جایز ندٍنست ٍ پرسید

 !کیا زنگ زدن؟ دنیز این جا چٌ خبرى؟ -

چٌ افرادی قرار بَد زنگ بزنند؟ اصال از چی حرف نی زد؟ از رٍی صندلی بلند شدم ٍ 
 !پنج تهاس بی پاسخ از آقا جَاد. پرخاشگرانٌ گَشی رٍ از دستش گرفتو
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صداش لرزان ٍ لحنش پر . بٌ دٍ بَق نکشیدى پاسخ داد. بٌ سرعت شهارى ش رٍ گرفتو
 :بَد از نگرانی

زٍد خَدتَن ! نن يو کٌ کلید ندارم در رٍ باز کنو. از سالن صدای درزدن نیاد... خانو -
 !رٍ برسَنید

 االن شها کجایی؟! چی داری نیگی آقا جَاد؟ صدای کی نیاد؟ -

 !خانو دارى در رٍ نی شکنٌ. تَ حیاط -

 کی؟ چرا؟! آقا جَاد؟ -

 .صدای شکستن اٍند ٍ بعد قطع شدن صدا

غذاخَردن . جا خَردى گَشی رٍ رٍی نیز نايارخَری ريا کردم ٍ بٌ سهت اتاق رفتو
صدای قدم يا ٍ . علیرضا يو پشت سرم راى افتاد! انرٍز برای نن حرام شدى بَد

 .نفس کشیدن يای نکررش رٍ بٌ خَبی نی شنیدم

ٍارد اتاق شدم ٍ خَاستو لباس يام رٍ با يهَن يایی کٌ صبح پَشیدى بَدم تعَیض کنو 
 .کٌ علیرضا داخل شد ٍ در رٍ پشت سرش بست

ٌ ی چشو ياش شدم ٍ سر جام خشکو زد  :سرد ٍ جدی پرسید. نیخکَب جذب

بعد يو کٌ اٍن کاريای . نعلَم يست این جا چٌ خبرى؟ از ٍقتی اٍندم تَ خَدتی -
ٌ ت يست؟! نادر... زشت نارال  !حَاست بٌ بچ

 :نفسو رٍ فَت کردم ٍ گفتو! نادر رٍ طَری کشید؛ یعنی بَیی از نادربَدن نبردی

! ببین زندگی دٍ نفر تَ ندرسٌ در خطرى، نی فًهی؟. از تَ بیشتر حَاسو بٌ اٍن يست -
 .نن باید برم اٍن جا
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 :در کهال تعجب نن گفت

 !خَدم نی رسَنهت. نن يو نیام -

ٌ گرفتن بَد سد کرد ٍ گفت  :با دست جلَی دينو رٍ کٌ آنادى ی جبً

ببین، پیَند زن ٍ شَيری یعنی تا ابد باياتو؛ یعنی چٌ بخَای چٌ نخَای، کسی  -
نهی خَای با نن حرف بزنی، خب نزن؛ انا نن ! يست کٌ يهیشٌ يَات رٍ داشتٌ باشٌ
 نی فًهی کٌ چی نیگو؟. نهی تَنو نسبت بٌ تَ بی تفاٍت باشو

ٌ ی بلٌ تکان دادم. دست ياش رٍ کنار برد اصال نتَجٌ . پَفی کشیدم ٍ سرم رٍ بٌ نشَن
 .صحبت ياش نشدم؛ اٍن يو در این زنان ٍ نَقعیت

ٌ بافیش  چی نی گفت؟ اصال از چی حرف نی زد؟ جَن جَاد آقا در خطر بَد ٍ اٍن فلسف
 .گرفتٌ بَد

 .نی دٍنو کٌ نگرانی؛ انا برٍ آنادى شَ اگٌ نی خَای بریو. چشو... باشٌ -

 .پَزخندی زد ٍ لباس يایی رٍ کٌ رٍی تخت انداختٌ بَد برداشت ٍ از اتاق خارج شد

ٌ قدر خَشبخت بَدم کٌ یٌ نفر رٍ داشتو کسی کٌ بٌ پیَندنَن ايهیت نی داد ٍ . چ
 .يهیشٌ نگران خانَادى اش بَد

ٌ يا پایین رفتو ٍ نگايو بین علیرضا ٍ نارال تاب خَرد ٌ يای خالی رٍی نیز بٌ . از پل جعب
 .آدم دين کجی نی کرد

اٍندى رٍ بٌ نارال کٌ با نارال یٌ ساعت پیش تفاٍت داشت، یکی از نحلخ يای کش
 :سهتو گرفت ٍ گفت
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ٌ يا - ببین برای شها رٍ يو خَرد؛ این یکی رٍ براتَن نگٌ ! نانان این بابا خیلی چاقالَئ
 .داشتو

 :خندیدم ٍ گفتو

قَل بدى نراقب خَدت . خانَ خَشگل نن، شاید چند ساعتی طَل بکشٌ اٍندنهَن -
 .باشی، بگَ چشو

 .دلبرانٌ خندید ٍ چالٌ نیدٍنش رٍ زیباتر از يهیشٌ بٌ تصَیر کشید

تا رسیدن بٌ ندرسٌ، يیچ کدٍم حرفی بٌ زبَن نیاٍردیو ٍ اجازى . از خَنٌ خارج شدیو
 .دادیو خَانندى بٌ جای نا يو از غو ياش بگٌ

 .بٌ در ندرسٌ کٌ رسیدیو، ناشین رٍ نتَقف کرد ٍ سریع تر از نن پیادى شد

 .پشت سرش راى افتادم؛ کلید رٍ بٌ دستش دادم تا در اٍن ظلهات، در رٍ باز کنٌ

ٌ ای داشت؛ نحل رفتن . با يو داخل شدیو ندرسٌ تَی این ساعت شب حال ٍ يَای خف
 .بٌ یٌ قبرستَن تَی نٌ، اٍن يو بعد از سحر

گرنای دست ياش تهام ترس يا ٍ نگرانی يام را فَت کرد ٍ . دستو رٍ نحکو گرفت
 .بخار ياش رٍ تحَیل يَای سرد داد

 :جلَتر کٌ رفتیو، فلش گَشیش رٍ رٍشن کرد ٍ رٍی زنین گرفت ٍ بلند گفت

 کجایی؟ جَاد آقا؟... آقا جَاد -

 .نن يو صداش زدم؛ انا يیچ صدایی برای پاسخ دادن بٌ سَال نا پیش قدم نشد

ٌ پتٌ افتادى باشٌ گفت  :یٌ دفعٌ ایستاد، دست نن رٍ ريا کرد ٍ با زبانی کٌ بٌ تت

 .بشین! دنیز این جاست... د -
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بٌ نَر فلش گَشی خیرى شدم ٍ با دیدن چًرى ی جسد آقا جَاد، تا جایی کٌ حنجرى ام 
 !یاری نی رسَند فریاد زدم

جلَی دينو رٍ گرفتٌ بَدم کٌ يیچی . چًرى ی نادرجَن ٍ ارغَان تَ ذينو تداعی شد
ٌ يای سرسام آٍرم گَش فلک رٍ کر نکنٌ  .نگو ٍ حتی صدای گری

گریٌ نهی کرد، فریاد نهی کشید؛ انا تهام غو ياش رٍ تَ . علیرضا نردٍنٌ نتاسف بَد
ٌ اش جا دادى بَد ٌ يای نحکو ٍ نردٍن بازٍی نن بًت زدى رٍ کشید ٍ دست ياش . شَن

نذاشت بیشتر از این چًرى ی این نرد رنج کشیدى رٍ کٌ بٌ . رٍ جلَی چشو يام گذاشت
ٌ ٍر . این طرز ٍحشتناک کشتٌ شدى بَد ببینو تا بٌ خَدم اٍندم، تَی آغَش گرنش غَط

 .بَدم

 .صدای حرف زدنش با تلفن رٍ نی شنیدم

تهام رگ ياش ! نگٌ نن دکترم آقا؟ نیگو صَرتش نتالشی شدى نی فًهی؟! نهی دٍنو -
 !د زٍدتر نانَراتَن رٍ اعزام کنید. زدى بیرٍن

نَندى بَد تَی دٍ رايی کٌ نن از حال رفتٌ رٍ . صدای نفس نفس ياش باالتر رفتٌ بَد
 .جهع ٍ جَر کنٌ یا بٌ داد آقا جَاد برسٌ

ٌ چیز درست نیشٌ، قَل بدى آرٍم باشی... دنیز - ببینو تَ کٌ نی گفتی با ارٍاح زندگی . يه
 !نی کردی؛ حاال بٌ این رٍز افتادی؟

یک ٍقت يایی بغض نشستٌ در گلَیت، اجازى ی صحبت کردن را از تَ نی گیرد ٍ »
ٌ  بکو تا نکند اشک يایت، با آن صدایی کٌ خش خش نی کند یکی شَد ٍ  نی شَی صُو

 «!چٌ انسان ضعیفی: کناریت بگَید
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يردٍ باال سر . دلو نی خَاست سکَت کنو ٍ ير چی پرسید تنًا سر تکَن بدم ٍ دم نزنو
جنازى ای بَدیو کٌ نعلَم نبَد چٌ بٌ سرش اٍندى؛ جنازى ی کسی کٌ يهین صبح دیدى 

 .بَدنش

نرگ عزیزان ٍ ! تازى فًهیدى بَدم اٍن چٌ بی صداترین ترانٌ است، آب نیست، بلکٌ نرگٌ
 .آشنایان رٍ کٌ نی بینی، بٌ یک بارى خانَش نیشی

چند نرد از اٍرژانس ٍ يهَن . صدای تکَن خَردن در ٍرٍدی يردٍنَن رٍ بٌ خَد آٍرد
 .نانَر پلیس با چًار پنج نفر دیگٌ اٍندى بَدند

خَدم رٍ جهع ٍ جَر . چٌ ٍضعیت تاسف آٍری داشتو. نَری رٍ بٌ طرفهَن گرفتٌ بَدند
 .کردم ٍ بلند شدم

 :علیرضا يو بلند شد ٍ گفت

ٌ ش. نا کٌ اٍندیو این بندى خدا این جا افتادى بَد -  ...قیاف

 :نانَر پلیس بٌ سهت جنازى رفت ٍ با دیدن چًرى ی نردى، کهی عقب رفت ٍ بعد گفت

 .خانهتَن برن خَنٌ؛ انا شها برای پاسخ گَیی بٌ سَاالت باشید  -

*** 

 .نانان بیا این آب رٍ بخَر. نانان خَبی؟ بٌ خدا نهی خَاستو ناراحتت کنو -

بعد از اٍن کٌ با ناشین علیرضا بٌ خَنٌ اٍندم، بٌ . ينَز يو از ٍجَدش نی ترسیدم
نحض اٍن کٌ در رٍ باز کردم، با نَيای لختش کٌ رٍی صَرتش رٍ پَشاندى بَد رٍبرٍ 

ننی کٌ بعد از . اٍن چٌ نی دٍنست با این کارش نن رٍ بٌ یاد سال يا قبل انداختٌ. شدم
 !دیدن آقا جَاد، اٍن يو بٌ اٍن طرز ٍحشتناک، یٌ بار دیگر نردى بَدم
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چرا خَدت رٍ این شکلی کردی؟ نارال چیزی رٍ از نن پنًَن کردی؟ اٍن يا اذیتت  -
 !کردن؟ نانان بٌ نن بگَ

 :دست يای ظریفش رٍ داخل نَياش کرد ٍ با بی نیلی گفت

ٌ ش یٌ صدایی تَ گَشو نی گفت برم تَ اتاق شها! دست بردار نانان - . ٍقتی رفتید يه
صفحٌ آخر، نقاشی . یٌ تقَیو رٍی نیزتَن بَد، بازش کردم. نن يو گَش کردم ٍ رفتو

فقط . بٌ خدا فقط نی خَاستو شکل اٍن نقاشی بشو. یٌ دختر با نَيای نشکی بَد
 !يهین

نن کشیدى بَدنش؛ يهین نن ابلٌ کٌ ير ٍقت یاد ارغَان نیفتٌ، . نفسو رٍ فَت کردم
 .رٍی دفترش نقاشی دختری رٍ پیادى نی کنٌ کٌ شبیٌ نَشینٌ

بٌ . علیرضا با حالت  زاری ٍارد شد. با صدای چرخیدن کلید داخل قفل، ير دٍ برگشتیو
 :سرعت باد از کاناپٌ کندى شدم، بٌ سهتش يجَم بردم ٍ گفتو

. بردار نیستناٍن يا دست! چی شد؟ نردى؟ کشتنش؟ ٍای بندى خدا رٍ يهَن يا کشتن -
راستی اٍن دانش آنَز رٍ کٌ فانیلیش ! بٌ خدا دیگٌ نهی تَنو شايد نرگ کسی باشو

 فتاحی بَد پیدا کردن؟ یا اٍن نانَر پلیس رٍ کٌ نی گفتن صدای زنَنٌ درنی آٍردى؟

بر . علیرضا با دست کنارم کشید ٍ بٌ سهت صندلی نیز نايارخَری رفت ٍ نشست
 :عکس چًرى ی دريهش، جدی ٍ آرٍم جَابو رٍ داد

ٌ ای - رٍی در ! ينَز چیزی نشخص نیست؛ نٌ انگیزى قتل نشخصٌ ٍ نٌ يیچ چیز دیگ
ٌ شدى ی نحَطٌ يو اجر انگشتی نیست تهام ندرسٌ رٍ زیر ٍ رٍ کردن اجری از . شکست

البتٌ باید بگو ! بًترى تا پیداشدن اٍن يا، ندرسٌ تعطیل بشٌ. دختر ٍ نانَر نفقَد نبَدى
 .فعال در ندرسٌ رٍ بستن
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. پَزخند رٍی لب يای نارال بٌ نِن ناآرٍم دين کجی نی کرد. پلک يام سنگینی نی کردند
برای اٍن يا نًو ! انگار نٌ انگار آقا جَاد رٍ کشتٌ بَدند. از اٍن بدتر آرانش علیرضا بَد

 !نبَد

 :علیرضا نگايی بٌ رنگ ٍ رٍی گچ نانندم کرد ٍ گفت

 !نارال تَ يو بلند شَ برٍ تَ اتاقت؛ ٍقت خَابٌ فسقل بابا. دنیز برٍ باال استراحت کن -

راى برم؟ نگٌ نی تَنستو از جام تکَن بخَرم؟ از یٌ طرف گرسنگی، از طرفی پلک يای 
ٌ چیز تهَم شدى . سنگین ٍ از طرف دیگٌ افکار نزاحو کاش یٌ نفر نی اٍند ٍ نی گفت يه

ٍ حاال با خیال راحت سر رٍی بالشت بذار؛ انا کدٍم کاش گفتنی تَی این زنین خاکی بٌ 
 ٍاقعیت پیَستٌ؟

ٌ ی باال برد بعد از . تَی افکار خَدم غرق بَدم کٌ دستو رٍ کشید ٍ با خَدش بٌ طبق
دستش رٍ رٍی . کارياش رٍ درک نهی کردم. بستن در اتاق، نن رٍ بٌ سهت دیَار کشید
ٌ ام گذاشتٌ بَد ٍ فشار نی داد درد شدید تَان صحبت کردنو رٍ سلب کردى ! قفسٌ سین

 .بَد

 .خیلی سعی نی کرد آر ٍم بٌ نظر برسٌ؛ انا نحل اقیانَسی خرٍشان بَد

بٌ قرآن اگٌ پات رٍ از در ! فًهیدی؟! نٌ تَ نٌ نارال! دنیز، دیگٌ از خَنٌ بیرٍن نهیری -
ٌ ام خط نی زنو  !بیرٍن بذاری، اسهت رٍ از شناسنان

 .نتَجٌ حال زارم شد ٍ فشار دستش رٍ نتَقف کرد

 :يهراى با نفس نفس زدن گفتو

 چیزی شدى؟ -

 .عقب گرد کرد ٍ دستش رٍ داخل نَيای پرکالغی ٍ کَتايش کرد
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 :يهَن طَر کٌ داخل اتاق قدم نی زد گفت

بًو گفت اٍن رٍز تَی زیرزنین چی  دیدید ٍ چی . ٍقتی تَ رفتی، انیرحسین زنگ زد -
نی گفت ٍقتی بٌ يَش اٍندى، یٌ صدايایی نی شنیدى نحل این کٌ بخششی ! شنیدید

نی گفت آخرین رٍز زندگی ! رفتنی يو درکار نیست، تا ابد نی نانیو! در کار نیست
 .نادرش، خَاب دیدى يهَن دٍ تا بچٌ با خندى ٍ شادی تَ رٍ با خَدشَن نی برن

 .نات نگايش نی کردم

دلو نی خَاست فریاد بزنو ٍ بگو . رٍی زنین نشستو ٍ دست يام رٍ دٍر زانَيام گذاشتو
 !کی زندگی نن بٌ آرانش نی رسٌ؟

علیرضا يو ! نی باریدند؛ اٍن يو چٌ باریدنی. بٌ چشو يام اجازى ی ریزش بارٍن دادم
 :فکر نی کردم حرف ياش تهَم شدى؛ انا ادانٌ داد. کنارم نشست ٍ بٌ دیَار تکیٌ داد

ٌ قدر انیر رٍ نی شناسی؟ چرا از تًران بکَب اٍند کرج؟ ٍقتی تَ تنًا تَی این خَنٌ  - چ
 !ٍاقعا تَ با رٍح ارتباط داشتی؟! بَدی

تنًایی . دنیز، يهسرت تا بٌ حال حرف يات رٍ باٍر نکردى بَد. پَزخندی رٍی لب يام آند
 !نحل زنی کٌ شَيرش بٌ حرف ياش شک دارى

ٌ چی رٍ دیدى بَد -  .چرا از دٍستت نپرسیدی؟ اٍن کٌ يه

 :نحل کسی کٌ از حرف يای سابقش پشیهَن باشٌ گفت

 .فردا صبح باید برم فرٍدگاى، باید زٍد بخَابو -

 .ٍ بٌ سهت تخت قدم برداشت

*** 
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 :لبخندی زدم ٍ گفتو. چشو يام رٍ کٌ باز کردم، نارال رٍ کنار خَدم رٍی تخت دیدم

 این جا چی کار نی کنی؟ -

 :کش ٍ قَسی بٌ بدنش داد ٍ دستی بٌ نَيای رٍی صَرتش کشید ٍ گفت

يهین شد کٌ . نی دٍنی نانان، چند نفر تَی اتاقو بَدن؛ نهی ذاشتن راحت بخَابو -
 .اٍندم پیش شها

نگٌ بٌ جز نا سٌ نفر کسی يو داخل خَنٌ بَد؟ حتها نًهَن يا رسیدى بَدند ٍ ! چند نفر
 !نن ينَز خَاب بَدم

 :خَاستو بلند بشو کٌ نارال نچ دستو رٍ کشید ٍ با لحنی نتفاٍت گفت

ٍ ينا دٍستو ٍ بًشَن قَل دادم کسی ! شها نهی تَنی اٍن يا رٍ ببینی نانان - نن با ا
 .نفًهٌ پیش نن يستن؛ آخٌ بعضی يا نی خَان اٍن يا رٍ اذیت کنن

 :با این حال گفتو. دينو باز ناندى بَد

 کیا؟ -

جیغ کشیدم ٍ ! نَج خَن رٍی صَرتش جریان داشت. نَياش رٍ از صَرتش کنار زد
 .خَاستو از تخت پایین برم کٌ دستی نگًبانو شد

 !حالت خَبٌ دنیز؟ -

 .چندبار پلک زدم تا نتَجٌ بشو علیرضا کنارم خَابیدى نٌ نارال. تندتند نفس نی کشیدم

 !اٍن يا اذیتش نی کنن. باید برم پیش نارال -

فکر نی کرد کابَس دیدم کٌ این قدر . نتعجب ٍ سردرگو بٌ رفتار عجیبو نگاى نی کرد
ٌ ام کشید ٍ با لحن پر از آرانشی گفت. پریشَنو  :دستی بٌ نَيای رٍی صَرت ریخت
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 نی خَای بریو دکتر؟ -

 .بٌ پیشَنیو دست کشیدم؛ خیس خیس بَد

 .خَب نیشو! نٌ -

 :نیو خیز شدم تا بٌ اتاق نارال برم کٌ دستو رٍ کشید ٍ گفت

 !سٌ نصفٌ شبٌ! یٌ نگاى بٌ ساعت بنداز -

خَاستو در رٍ باز کنو کٌ . در اتاق نارال بستٌ بَد. بی تَجٌ بٌ ساعت، از اتاق بیرٍن رفتو
 .صدایی نانعو شد

 .اذیت نکن دیگٌ... نانان -

 !اگٌ بابا بیاد نیگٌ دیٍَنٌ شدیو؛ نَيات رٍ يو بزن کنار زشت شدی! بذار بخَابو! ا -

ننتظر ير چیزی بَدم غیر از . بٌ سرعت در رٍ باز کردم! لب يام لرزش داشت، دلو بیشتر
 !خَاب بَدن نارال

 .نفس نفس زنان در رٍ بستو ٍ دٍبارى صدا يا شرٍع شد. آرٍم رٍی تختش خَابیدى بَد

 !االن بیدار نیشن! يیس -

 .يی نحل نگس ٍزٍز نی کنید! نگٌ نهیگو ساکت باشید -

 !بٌ خدا بابا بیاد ببینتشَن، يردٍنَن رٍ نی کشٌ! نانان تَ یٌ چی بًشَن بگَ -

دستی . در اتاق رٍ باز کردم ٍ ٍارد شدم. لرزش دست يام بٌ پايام يو سرایت کردى بَد
ٌ ای رٍی  بٌ نَيای بلند نارال کشیدم ٍ خَاستو از در بیرٍن برم کٌ صدایی اٍند ٍ سای

 !ٍحشت زدى جلَی صَرت نارال رٍ گرفتو کٌ حس کردم دستو رٍ گاز گرفت. دیَار افتاد
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 !نٌ انکان نداشت. با چشو يای گردشدى نگايش کردم

ٌ ای کٌ پشت سر يو تکرار نی کرد » :دستو رٍ عقب کشیدم ٍ با فک قفل شدى بٌ سای
 .خیرى بَدم« !نانان نن نارالو

تا چشو يام رٍ باز کردم، دٍبارى خَدم رٍ رٍی تخت افتادى . ٍحشت زدى جیغ کشیدم
 .علیرضا کنارم نبَد؛ انا صدايای نتعددی از بیرٍن نی اٍند. دیدم

پس . بٌ ساعت قرنزرنگ اتاق نگاى کردم؛ نٌ ٍ بیست ٍ پنج دقیقٌ رٍ نشَن نی داد
بدٍن نگاى کردن بٌ رنگ ٍ ندل لباس يا، خَاب آلَد . اٍندى بَدند ٍ نن ينَز خَاب بَدم

بٌ نحض بیرٍن اٍندنو سارا، . با فکری نشغَل یکی رٍ پَشیدم ٍ از اتاق بیرٍن رفتو
ٌ ی جالبی گفت  :يهسر انیرحسین، بٌ سهتو اٍند ٍ دستو رٍ فشرد ٍ با لًج

 !خیلی خَشحالو از آشناییتَن! سالم -

بی شبايت بٌ . دستش رٍ فشردم ٍ با لبخند بٌ دختر قدبلند ٍ بَر رٍبرٍم خیرى شدم
 .ارغَان نبَد

 .چشو يای سبزرنگ کنار اٍن نژى يای بلند طالیی خَدنهایی نی کرد

از چیزی کٌ فکر نی کردم خَشگل تری ٍ صد . نن يو خیلی خَشحالو کٌ نی بینهت -
 !البتٌ نًربَن تر

 !با دندٍن يای سفیدش، بلندبلند خندید ٍ نن رٍ در آغَش کشید

دٍست ... نن خیلی دٍست دیدن شها. دنیزجان انیر خیلی از شها تعریف نی کرد -
 .داشتو

 .طالیی بلند شد ٍ بٌ سهتهَن اٍند- انیرحسین از رٍی نبل سلطنتی کرم
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 :لبخند پًنی زدم ٍ گفتو

 !ناشااهلل از گل زیباتری! البتٌ تعریفی کٌ شها يستید. آقای ناندار بٌ نن لطف داشتن -

ٌ ی پًن علیرضا گذاشت ٍ بٌ شَخی گفت  :انیرحسین دستش رٍ رٍی شَن

ٌ  يا؛ سالم عرض شد خانو رضایی -  !ببین خانهت دارى نخ زنو رٍ نی زن

 :لبخند دندٍن نهایی زدم ٍ دستو رٍ رٍی سرم کٌ حسابی درد نی کرد گذاشتو ٍ گفتو

ٍاقعا . سالم، نباید یٌ سری بٌ نا بزنید؟ راستی نن ٍاقعا برای خالٌ زيرا نتاسف شدم -
ٌ نَن  .درد بزرگی بَد برای يه

 :نحل يهَن سال يا پَزخند زد ٍ یقٌ باالیی پیراين نشکیش رٍ باز کرد

ٌ طَری این يهٌ سال با يو ! خَبٌ ينَز نادر نا رٍ یادت يست - راستی شها دٍ تا چ
ٌ دار ٍ ! اصال بٌ علیرضا نهی خَرد یکی رٍ نگٌ دارى! کنار اٍندید؟ اٍنو کی؟ دنیز سابق

 !افسردى

 :سارا خَاست بحخ رٍ عَض کنٌ

 علی رضا گفت کٌ شها ندیر ندرسٌ شدید، ٍاقعا؟ -

 :خَاستو جَاب بدم کٌ انیرحسین پقی زد زیر خندى ٍ در يهَن حال کٌ نی خندید گفت

ٌ ی ارٍاح رٍ کردی ندرسٌ؟ نن رٍ بکشن ! لعنتی تَ نی دٍنی ترس چیٌ؟ - آخٌ اٍن خَن
ٌ نها ٌ ی ندرس ٌ م رٍ نهی فرستو تَ اٍن خَن  !نارال زندى اس؟! بچ

 :علی رضا رٍی پیشَنیش خط انداخت ٍ با صدای بو ٍ لحن سردی گفت

 .نارال بابا، از رٍی نبل بلند شَ بیا پیش عهَ -
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ٌ نکردى اش کشید  .انیرحسین دستی بٌ نَيای شان

ٍاال اگٌ اٍن ندرسٌ ! راستی دنیز با پارتی بازی ندیر شدی  يا! داداش شَخی کردم بابا -
 !حداقل اٍن يا از رٍح نهی ترسن. ارث بابا نن بَد نی کردنش تیهارستان

خَاستو حرف زدن با این آدم . اٍن قدر لبو رٍ گاز گرفتو کٌ شَری خَن تَی دينو پیچید
 .رٍ خاتهٌ ببخشو

 .سارا جان خَايش نی کنو بشین. بلٌ، نن نیرم صبحانٌ رٍ آنادى کنو -

 .بدٍن تَجٌ بٌ اٍن يا ٍارد آشپزخانٌ شدم

شاید يو . آى کشیدن يای این رٍزيام بی شهار شدى. نفسو رٍ فَت کردم ٍ آى کشیدم
ٍقتی کٌ بعد از اٍن يهٌ خَشبختی در . اٍلین کسی کٌ آى کشید، حضرت حَا بَد

 .بًشت، بٌ زنین ناالیقان راندى شد

ٌ يا رٍ خرد نی کردم کٌ نارال ٍ دٍ پسر انیر ٍارد شدند اسو ياشَن . داشتو خیار ٍ گَج
 .رٍ از قبل از علی رضا شنیدى بَدم؛ کاٍى ٍ کیان

 !يیچ چیزشَن بٌ ایرانی يا نهی خَرد، بٌ جز يهین اسو يا

سالٌ، با نَيای قًَى ای -۲سالٌ، با نَيای کَتاى طالیی ٍ چشو يای آبی ٍ کیان ۲۲کاٍى 
یٌ لحظٌ انیرحسین ٍ سارا رٍ تجسو کردم کٌ دٍ پسر . بٌ يو ریختٌ ٍ چشو يای نشکی
 !بٌ این سن ٍ سال داشتٌ باشند

 :کاٍى درحالی سعی نی کرد درست فارسی صحبت کنٌ گفت

 .نن کاٍى ام، پسر انیر. سالم... س -

 :بلند شدم نگايی بٌ قد ٍ باالی بلندش کردم ٍ گفتو
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 !ناشااهلل نردی شدی برای خَدت -

 :نارال خهیازى ای کشید ٍ گفت

 .نانان آقا کاٍى ٍ آقا کیان نی خَاستن باياتَن حرف بزنن -

. قبل از اٍن کٌ بًشَن اجازى ی نشستن بدم، تلفن رٍ برداشتو ٍ شهارى ی علیرضا رٍ گرفتو
 .دٍست نداشتو جلَی اٍن يا با علی صحبت کنو

ٌ ای آشپزخَنٌ رٍ بٌ بالکن کَچکی باز نی شد با لبخندی بٌ سهتش رفتو ٍ . در شیش
 .گَشی بٌ دست برای این کٌ اٍن يا نتَجٌ صحبت يانَن نشن، در رٍ پشت سرم بستو

 :صداش پیچید

 جانو؟ -

 :نفسو رٍ فَت کردم ٍ گفتو

تکلیف قاتل چی نیشٌ؟ نیرى فتاحی ! چٌ خبر؟ االن جسد آقا جَاد رٍ چی کار نی کنن؟ -
 ٍ اٍن نانَر پیدا نیشن یا نٌ؟

 :عصبی با صدایی گرفتٌ ٍ آرام گفت

 .دنیزجان بعدا با يو صحبت نی کنیو -

 .صدام رٍ باال بردم ٍ از باال بٌ حیاط خَنٌ چشو دٍختو

اگٌ دختر . یٌ نفر نردى، نی فًهی؟ دٍ نفر گو شدن! خب کی؟ کی باید جَاب بدی -
 !خَدت يو جای اٍن يا بَد يهین رٍ نی گفتی؟

 .سکَت کرد؛ سکَتی طَالنی کٌ تنًا با صدای نفس کشیدنش شکستٌ نی شد
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ٌ چیز اٍن جا نشخص نیشٌ. ساعت دٍ با يو نی ریو ادارى آگايی - فعال يو از نرگ . يه
خدا نی دٍنٌ . ٍ گو شدن ٍ رٍح ٍ يرچیزی کٌ بٌ اٍنا ربط دارى پیش انیر اینا حرف نزن

 !نن از تَ حالو بدترى

 :با صدایی گرفتٌ کٌ با بغض يهراى بَد گفتو

حاال يو کٌ نردى، یٌ نفر نیست کٌ سر خاکش از . آخٌ اٍن بندى خدا کسی رٍ نداشت -
 .تٌ دل گریٌ کنٌ

ٍقتی سرنَشتت از رٍز اٍل تاریک ٍ شَم باشٌ، تا آخرین رٍز نفس کشیدنت این  -
 .حاال يو بیا بیرٍن سارا تنًاست! نی فًهی؟. شَنی ٍ خانَشی ريات نهی کنٌ

تا ساعت دٍ نگٌ . بدٍن اٍن کٌ ننتظر پاسخی از طرف نن بهَنٌ، تلفن رٍ قطع کرد
 !نی شد صبر کرد

لبخند نصنَعی زدم . يرسٌ دٍر نیز نشستٌ بَدند ٍ بٌ نن نگاى نی کردند. در رٍ باز کردم
 :ٍ گفتو

 جانو؟ نیشٌ بعد از صبحانٌ؟ -

 :يردٍ نفر با لحنی نحکو گفتند

 .بشینید خَايش نی کنیو! نٌ -

 .نشستو ٍ با سر اشارى کردم کٌ حرف بزنند

 :کاٍى کهی نن نن کرد؛ انا باالخرى گفت

ٌ جَری بگو. نادربزرگو این رٍزيای آخر زیاد اسو شها رٍ نی آٍرد... خانو دنیز - آخٌ ! چ
ٌ خاطر عهٌ ارغَان خیلی باياتَن بد صحبت کردى نن اصال این عهٌ رٍ . نی گفت ب
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ندیدم؛ انا چند سال پیش کٌ بابا گفت قاتلش شهایید، ازتَن بدم اٍند تا يهین چند 
 !رٍز پیش کٌ نادربزرگ حرف يایی درنَردتَن زد کٌ تصَرات نن رٍ بٌ يو ریخت

 :کیان سری تکان داد ٍ گفت. گنگ ٍ پرسش گرانٌ نگايش کردم

آخٌ ... خانو، نادربزرگو رٍز آخر از نا خَاست کٌ از شها طلب بخشش کنیو؛ چَن -
ٌ جَری بگو  ...چ

 :نارال کٌ تا اٍن لحظٌ سکَت کردى بَد گفت

 !بگید دیگٌ -

 :کیان پَست لبش رٍ جَید ٍ طَری کٌ فقط خَدش بشنَى گفت

ٌ قدر يو کٌ بابا . این بابا نبَد کٌ باعخ شد شها برید زندان، بلکٌ نادربزرگ بَد - ير چ
بًش گفت بذار تکلیف نشخص بشٌ، قبَل نکرد ٍ گفت جرم اٍن قتل نیست، بلکٌ خــ 

شاید برای ! برای يهین بابا رٍ فرستاد تا با نقشٌ شها رٍ بٌ دام بندازى. ـیانـت در انانتٌ
نحل این کٌ شها رٍ دٍ نفر با خَدشَن . يهین بَد کٌ رٍز آخر، خَاب شها رٍ دیدى بَد

 .نی بردن

 :لبخند تلخی زدم ٍ از رٍی صندلی بلند شدم

این يهٌ سال جایی بَدید . پس اٍندید رضایت بگیرید برای اٍن دنیای نادربزرگتَن -
اٍن ٍقت تَقع دارید باٍر کنو بًشت ! کٌ کسی خدا رٍ نهی شناسٌ، چٌ برسٌ بٌ آخرت
 رفتن نادربزرگتَن باعخ شدى تا این جا بیاید؟

 :کاٍى دستی بٌ نَياش کشید ٍ از رٍی صندلی بلند شدى ٍ بٌ سهتو اٍند

نسلهَن باشی یا نسیحی، اگٌ بٌ یگانگی ! فرقی نهی کنٌ تَی ایران باشی یا آنریکا -
 !خدا ایهان داشتٌ باشی، حتها بٌ ٍعدى ای کٌ دادى يو ایهان نیاری
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علیرضا سفرى رٍ . لبخندی نصنَعی زدم ٍ با سفرى ٍ سینی بزرگی از آشپزخَنٌ خارج شدم
ٌ ای رنگ گذاشتو انیرحسین ٍ . از دستو گرفت ٍ سینی رٍ رٍی فرش ناشینی سادى سَرن

ٌ چیز رٍ داخل سفرى بچینیو ٌ ٍار . سارا يو کهک کردند تا يه علیرضا کنار گَشو زنزن
 :گفت

البتٌ تَ يو یٌ سر برٍ ندرسٌ ببین چٌ . از پزشکی قانَنی زنگ زدن؛ باید برم اٍن جا -
 .خبرى

 :سراسیهٌ نگايش کردم

 تنًا برم؟ -

 :پَفی کشید ٍ ظرف شکر رٍ رٍی سفرى گذاشت

 !خَدت باید بری دیگٌ. نن باید برم پزشکی قانَنی -

جایی کٌ تا دیرٍز با آرانش تهام ٍ يهراى تک دخترم نی رفتو، . یٌ لحظٌ ترس برم داشت
 .حاال نحل تَنل ٍحشتی شدى بَد کٌ از نزدیکی بًش ٍحشت داشتو

 .بعد از خَردن صبحانٌ، با دالیلی نسخرى ٍ بچگَنٌ از خَنٌ بیرٍن زدیو

 .با ناشین خَدش نن رٍ بٌ ندرسٌ رسَند ٍ خَدش راى پزشکی قانَنی رٍ پیش گرفت

در کٌ . کلید رٍ کٌ داخل در نی انداختو، دست يام نی لرزید ٍ پايام تَان حرکت نداشت
علیرضا گفتٌ بَد از . باز شد، با دست گردنو رٍ گرفتو ٍ نالش دادم تا از استرسو کو کنٌ

ٌ ی ندارکش رٍ بردارم تا بتَنٌ بعد از  ٌ اش ٍ بقی خانٌ سرایداری آقا جَاد، شناسنان
ٌ ی فَت رٍ بگیرى  .کالبدشکافی، برگ

باالخرى . چندبار تندتند تنفس کردم تا ٍارد بشو. با خَدم کلنجار رفتو کٌ داخل بشو یا نٌ
ٌ ام در رٍ بستو  .پام رٍ داخل ندرسٌ گذاشتو ٍ با پای دیگ
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داخل ندرسٌ سکَت حکو فرنا بَد ٍ جز صدای تکَن خَردن برگ يای درخت يا ٍ زٍزى 
ٌ ای نهی اٍند  .باد، صدای دیگ

بٌ سختی کلید آلَنکش رٍ پیدا کردم ٍ بٌ سهتش . کلیديای داخل کیفو رٍ بیرٍن آٍردم
 .دٍیدم

ٌ جا بٌ يو ریختٌ ٍ تهام اسباب ٍ . عجیب بَد کٌ ينَز يو در اتاقکش باز بَد يه
 .حتها نانَريا این بال رٍ سر خَنٌ آقا جَاد آٍردى بَدند. ٍسایلش رٍی زنین بَد

 .خَاستو داخل بشو کٌ صدای آشنای دخترکی از پشت سرم اٍند

دٍبارى صداش . با شنیدن صداش شَکٌ شدم، حتی نتَنستو برگردم ٍ صَرتش رٍ ببینو
 :اٍند؛ این بار نزدیک تر از قبل

 !برگردید دیگٌ... ندیر -

 .تَی دنیایی بٌ سر نی بردم کٌ پیداکردن ندارک آقا جَاد رٍ بٌ کلی از سرم پرٍندى بَد

ٌ ی گَشو شنیدم  :صداش رٍ از کنار الل

 !ننو نیرى -

نبضو نی زد؟ حالو خَش بَد؟ نفس نی کشیدم یا بٌ دنیای ارٍاح قدم گذشتٌ بَدم؟ ير 
چٌ اسو دخترک نردى باشٌ، . چی کٌ بَد، اسو نیرى تلخ ترین اسهی بَد کٌ شنیدى بَدم

ٌ ام  !چٌ شاگرد ندرس

ٌ ای ندرسٌ کٌ چرٍک ٍ خاکی بَد، نگايو نی کرد چشو يای . برگشتو، با نانتَی سَرن
 .درشت قًَى ایش رٍ بٌ چشو يای ترسَن ٍ بی رٍح نن دٍختٌ بَد
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ٌ ای اٍند ٌ کو بعد، صدایی دیگ ٌ يای . ی ٌ ای بَد کٌ از رٍی پل این بار صدای کلفت نردٍن
 :ٍرٍدی ندرسٌ نی اٍند

 !باالخرى پیدانَن کردن! دیدی نیرى... بسو اهلل -

 .دیگٌ نترس از نا.  نا رٍ دزدیدى بَدن، حاال پیدا شدیو. نترس خانو -

لب يای يیچ کدٍنشَن از تشنٌ ٍ گرسنٌ بَدن این دٍ رٍز . نانَر نزدیک ٍ نزدیک تر شد
 .خشک نشدى بَد ٍ حالشَن نحل گو شدى يا نبَد

دلو نی خَاست حقیقت این باشٌ کٌ ير دٍشَن زندى ! دلو نی خَاست خَاب نباشو
 .يستند

تَی يهَن حال کٌ نگايو رٍ از . خَاستو لبو رٍ تر کنو کٌ تلفنو شرٍع بٌ زنگ زدن کرد
 .اٍن دٍ برنهی داشتو، جَاب دادم

 :صدای علیرضا نگران ٍ لحنش سرد بَد

از صبح نی خَاستو بًت این رٍ بگو؛ انا ترسیدم بعد از نرگ آقا جَاد، تاب شنیدن  -
یکی تَی ! انرٍز صبح نانَريای پلیس دٍ تا جنازى پیدا کردن! این خبر رٍ نداشتٌ باشی

 !تَی زیرزنین این ندرسٌ، دار زدى شدى... دست شَیی افتادى بَدى ٍ یٌ دختربچٌ يو

 پس این يا کی بَدند؟! چی نی گفت؟

 !الن پیش ننن... یرى ٍ اٍن آقا ا... ن... نن االن پیش اٍن يام... ع -

. آنتنی يو برای تهاس دٍبارى نهَند. خَاستو بگَم دارم سکتٌ نی کنو کٌ تلفن قطع شد
دیٍَنٌ ٍ سرگردٍن، بین آدم يایی کٌ بٌ زندى بَدن یا نردى بَدنشَن شک داشتو، نَندى 

 .بَدم
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فکر . کو کو صدای باد ٍ تکَن خَردن درخت يا قطع شد ٍ تبدیل بٌ قارقار کالغ يا شد
یٌ لحظٌ جایی ایستادی کٌ این نَجَدات شَم، با حیا با يو حرف نی زنن ٍ ! کن

 .رٍبرٍت، دٍ نردى با اٍن چشو يای درشت بی رٍح خیرى نگايت نی کنن

دٍبارى شرٍع کردم بٌ جَیدنشَن ٍ دٍبارى طعو خَن يهیشگی . لب يام لرزش گرفتند
بٌ سرعت بٌ سهت در . تازى تَان حرکت کردن بٌ بدنو برگشتٌ بَد. داخل دينو پیچید

 !ٍرٍدی دٍیدم ٍ خَاستو در رٍ باز کنو کٌ قفل بَد

بلند ٍ تند نفس نی کشیدم؛ نحل نايی کٌ از آب بیرٍن نَندى ٍ برای زندى نَندنش تقال 
 .نی کنٌ

 :صدای فتاحی گَش خراش شد

 !خانو دٍربین نداربستٌ رٍ چک کنید -

 :ٍ صدای نانَر کٌ با خندى نی گفت

 !يهین االن چک کنید -

کاش فتاحی يیچ ٍقت از رٍی ! کاش اٍن يا زندى بَدند! کاش این بار يو خَاب بَدم
کنجکاٍی بٌ اٍن زیرزنین پا نهی ذاشت ٍ اٍن نانَريا داخل ندرسٌ نهی شدند ٍ يزار 

 !کاش دیگٌ

فتاحی بٌ سهتو دٍید ٍ با دست يای سرد ش بازٍی سست ٍ بی حسو رٍ بٌ سهت سالن 
 .ٍرٍدی کشَند

شَکٌ بَدم ٍ خاطرى ی اٍن رٍز، . نحل نسخ شدى يا بی يیچ حرفی يهرايیش نی کردم
سر نايار کنار ارغَان جلَی چشو يام تداعی شد؛ يهَن رٍز کٌ یکی از دختريا، دستو رٍ 

 .بٌ سهت زیرزنین  خَنٌ کشَند
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بٌ آخرین پلٌ کٌ رسیدیو، ناگًان دستو رٍ ريا کرد ٍ اجری از خَدش در اٍن نکان باقی 
 .نذاشت

خَاستو . چندبار پلک زدم ٍ تهام نحل رٍ پاییدم؛ انا خبری از يیچ کدٍنشَن نبَد
 !برگردم؛ انا حس عجیب ٍ نضحکی گفت برٍ داخل

پايام نی لرزید؛ انا عزنو رٍ جزم کردى بَدم تا از این ناجرايای . کلید رٍ بیرٍن کشیدم
جدیدی کٌ دٍ بی گـ ـناى دیگٌ رٍ يو بٌ جرم بی گنايیشَن رايی قبرستَن کردى بَد، سر 

 .در بیارم

رايرٍ بٌ يهَن شکل سابق بَد؛ لبریز از آرانشی کٌ داخل حیاط ! سکَت بَد ٍ سکَت
 .حتی یک ذرى اش يو نبَد

ٌ ش پشت سرم رٍ نگاى نی کردم کٌ نکنٌ کسی . با حال زاری ٍارد اتاق خَدم شدم يه
 !دنبالو باشٌ؛ نحل دزديای نگران ٍ تازى ٍارد

دنبال اطالعات دٍربین نخفی  . بٌ سهت لپ تاپ نشکی رٍی نیزم رفتو ٍ رٍشنش کردم
ساعت اٍن رٍز شَم، گو شدن . بَدم کٌ تا قبل از تعطیلی ندرسٌ رٍ ضبط کردى بَد

فیلو يای ضبط شدى ی نهازخَنٌ اٍل از يهٌ بٌ فکرم . فتاحی رٍ ٍارد کردم ٍ ننتظر نَندم
ٌ نانندی از . ساعت نٌ ٍ نیو صبح، يیچ خبری نبَد. رسید جلَتر کٌ رفتو، صدای قًقً

 .بیرٍن نهازخَنٌ اٍند

با دیدن دختر، چشو يام گرد ٍ پايام . نیرى فتاحی کنار دختر آشنایی ٍارد نهازخَنٌ شدند
 .رٍی صندلی افتادم ٍ با دقت بٌ نانیتَر خیرى ناندم. سست شد

 :فتاحی با خندى، رٍ بٌ نارال گفت
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بٌ خدا از ٍقتی فًهیدم یٌ اتاقک . بیا ببین چی پیدا کردم! بیا دیگٌ دخترى ی شل ٍ ٍل -
 !زیر این ندرسٌ يست، خَابو نبردى

 :نارال کٌ انگار حرف يای فتاحی رٍ باٍر نکردى بَد، با پَزخند گفت

 .االن باید بریو سر کالس! نیرى بیا برگردیو؛ نانانو این جا ببینتو شر نیشٌ -

. نیرى انا عین خیالش نبَد ٍ کنجکاٍیش بٌ قدرت استدالل ٍ ننطقش غلبٌ کردى بَد
ٌ ای بٌ زنین زد ای بابا حاال ٍقت قطع شدن . فرش کنار کهد چادريا رٍ باال داد ٍ ضرب

 !بَد؟ خدای نن

ٌ يای لپ تاپ فشار آٍردم؛ انا يیچ اجری برای برگشتن فیلو يا نبَد  .چندبار رٍی دکه

 .تنًا سرنخ این ناجرا دختر خَد نن، نارال بَد

*** 

. گیرى ی نَيام رٍ باز کردم. کلید رٍ رٍی اپن آشپزخَنٌ انداختو ٍ رٍی زنین ٍلَ شدم
نفس نفس نی زدم، انگار قلبو داشت از دينو . سرم رٍ رٍی زانَيای لرزٍنو گذاشتو

نارال بَد کٌ . صدای پایی کنارم، باعخ شد بٌ خَدم بیام ٍ بٌ سهتش برگردم. درنی اٍند
 .باالی سرم ایستادى ٍ نظارى گر حال ناخَشو بَد

 خَبی؟... نانان -

 .بٌ سختی نی تَنستو ٍاژى يا رٍ کنار يو بذارم

 !نیرى نردى -

 .بٌ یک بارى نحل نن سقَط آزاد کرد ٍ کنارم افتاد

 !درٍغ نیگی نگٌ نٌ؟... نانان -
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 :خیسی رٍی صَرتو رٍ پاک کردم ٍ گفتو

تَ يو نی دٍنستی ! کشتٌ شد... تا حاال بًت درٍغ گفتو؟ تَ يهَن زیرزنین نرد -
 !کجاست ٍ سکَت کردی

 :صدای يق يقش اٍج گرفت

اگٌ نی دٍنستو کٌ ! بٌ کی قسو بخَرم نهی دٍنستو... نانان بٌ خدا نن نهی دٍنستو -
 !بٌ شها نی گفتو

 :بٌ گَدال يای عهیق صَرتش خیرى شدم ٍ گفتو

ٌ شنبٌ با اٍن -  بٌ نهازخَنٌ ندرسٌ نرفتی؟... نارال، تَ س

درٍغ گفتن یک دختر دى سالٌ حاصل چی بَد؟ تَی این چندرٍز درٍغگَی قًاری شدى 
 !بَد یا گذشتٌ يو يهین بَد؟ تَی چشو يای نن زل نی زد ٍ درٍغ نی گفت

 .بلند شد ٍ بی تَجٌ بٌ نن، رٍی نیز نايارخَری نشست

 .خب نانان ننو باياش رفتو... اٍم -

نی ترسید . آرٍم ٍ بی حَصلٌ حرف نی زد؛ دلش بٌ حرف زدن راضی نهی شد. بغض داشت
 .اٍن رٍ نقصر نرگ فتاحی بدٍنند

ٌ يای ندرسٌ اٍن يفتٌ رفتٌ زیرزنین... نیرى - بعد کٌ برگشتٌ، . بًو گفت یکی از بچ
نی گفتٌ دٍتا بچٌ دیگٌ يو اٍن جا بَدن؛ نن اٍن دختِر رٍ نهی شناختو؛ ٍلی نیرى 

ٌ چی رٍ از خَدش درآٍردى ٌ ست ٍ يه بٌ جَن بابا . نی خَاست جابت کنٌ اٍن دیٍَن
ٌ يا نیگن بستری شدى . اٍن دختِر بعدش دیگٌ ندرسٌ نیَند! راست نیگو بچ
ٌ خَنٌ  !دیٍَن
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ننی کٌ از کَچک ترین نسائل ! کدٍم آدم سبک عقلی اسو ندیر رٍ رٍی نن گذاشت؟
یٌ ندیر ندرسٌ، اٍل باید نادر خَبی باشٌ کٌ نن نبَدم؛ اگٌ ! اٍن جا يو خبر نداشتو

 !بَدم کٌ دخترم پنًَن کاری نهی کرد

ٌ اش باالتر رفت  :صدای گری

ٌ چی رٍ گفتو، بگَ نیرى زندى ست ٍ بٌ نن درٍغ گفتی -  !نانان، حاال کٌ يه

 :لبو رٍ با زبَن، تر کردم ٍ گفتو

ٌ اش رٍ بگَ -  .بعد از این کٌ نیرى داخل زیرزنین شد، ادان

ٌ يای سرسام آٍرش نی گفت  :بین گری

تا آخر زنگ کٌ نعلو يا سراغش . رفت داخل ٍ بٌ ننو گفت برم؛ انا ترسیدم ٍ برگشتو -
حتی ٍقتی رٍز بعدش باباش با پلیس اٍند، . رٍ نی گرفتن، نی گفتو دستشَیی نَندى

دلو براش نی سَخت، برای يهین . آخٌ باباش اٍن رٍ نی زد. فکر کردم نیرى فرار کردى
 .چیزی نگفتو

تنًا کابَس نی بینی ٍ ! پلک يام سنگینی نی کرد؛ انا نگٌ نی شد با این اٍضاع خَابید؟
 .کابَس

شهارى ی . با شنیدن صدای زنگ تلفن يهرايو از جا پریدم ٍ بٌ سهتش يجَم بردم
 .علیرضا بَد

 !تَ برگرد خَنٌ... نحل این کٌ ندارک آقا جَاد رٍ خَد نانَريا برداشتن -

 :کَتاى ٍ آرٍم جَاب دادم

ٌ ام -  .نن االن خَن
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ٌ يا گفت. نفس راحتی کشید  :نحل این کٌ کسی صداش زدى باشٌ، نحل برق گرفت

 !بابای اٍن دختِر اٍندى، اٍضاع داغَنٌ... دنیز -

ير ٍقت کٌ استرس نی گرفتو یا چیز نگران کنندى ای پیش . شرٍع بٌ تندتند راى رفتن کردم
 .دلو خَش بَد بٌ این راى رفتن يا. نی اٍند، دٍر تا دٍر خَنٌ رژى نی رفتو

 :نن نن کنان ٍ بدٍن اٍن کٌ حرف يام رٍ نزى نزى کنو گفتو

اصال بٌ نا نربَط نیست چٌ . بذار پلیس جَابش رٍ بدى. ببین تَ برگرد خَنٌ! ٍای -
 !بالیی سر دخترش اٍندى؛ نی خَاست فضَلی نکنٌ

اگٌ نارال جای نیرى بَد، باز يو يهین . بدٍن اٍن کٌ پاسخی بدى تلفن رٍ قطع کرد
 !حرف يا رٍ نی زدم؟

ٌ طَر؟ فکرم سهت  حال نادر اٍن دختر رٍ نی فًهیدم؟ حال يهسر ٍ نادر اٍن نأنَر رٍ چ
 .زیرزنین پرکشید؛ کاش يهَن نَقع بٌ اٍن جا نی رفتو

 سارا کجاست؟ -

 :نارال کٌ ينَز بًت زدى بَد آرٍم گفت

ٌ يا رفتن بیرٍن -  .با عهَ ٍ بچ

بی تَجٌ بٌ کجا نیری نانان گفتن يای نارال، . دٍبارى گیرى رٍ بستو ٍ نقنعٌ رٍ سر کردم
داخل کَچٌ ایستادى بَدم ٍ . حتی فرانَش کردم سَییچ رٍ بردارم. خَنٌ رٍ ترک کردم

حجو عظیهی از آب يای سد کرج، رٍی صَرتو نشستٌ . ننتظر بَدم یٌ ناشین نگٌ دارى
 .بَد ٍ يَای پایین اٍندن نداشت

 .انرٍز دٍبارى پا بٌ اٍن تَنل ٍحشت قدیهی نی ذاشتو
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ٌ ی تنگهَن گذشت بدٍن اٍن کٌ نًلت بدم تا بپرسٌ . باالخرى پراید سفیدرنگی از کَچ
 :رانندى کٌ نردی سالخَردى بَد عصبی گفت. کجا نی رٍید، سَار ناشین شدم

 .نسافر نهی برم... خانو پیادى شَ -

ٌ اش، تراٍلی رٍ از کیفو بیرٍن کشیدم سعی نی کردم آرٍم ٍ شهردى . بی تَجٌ بٌ جهل
 صحبت کنو؛ انا نگٌ نی شد؟

 !کارم ٍاجبٌ. نستقیو برید... لطفا حرکت کنید -

ٌ ی ندرسٌ، گفتو نگٌ دارى ٍ پَل . نرد با دیدن تراٍل، نرم شد ٍ حرکت کرد نزدیک کَچ
 .رٍ بٌ دستش دادم

نحل . این بار تلفنو رٍ يو نیاٍردى بَدم! دل ٍ جرأت پیدا کردى بَدم. دٍبارى کلید انداختو
این بَد کٌ دٍنستٌ بٌ آغَش نرگ بری؛ شاید نن يو نحل نیرى کنجکاٍ شدى بَدم ببینو 

 .اٍن يا ينَز يستند یا نٌ

 .نسیر حیاط تا داخل رٍ با چشو بستٌ، سرعتی طی کردم

اٍن رٍ تنًا گذاشتٌ بَدم برای ناجراجَیی . دلو برای خَدم نی سَخت، برای نارال بیشتر
نطهئن بَدم کٌ .  خَدم؟ خَاستو در ٍرٍدی رٍ باز کنو کٌ نتَجٌ شدم در قفل نیست

ٌ چیز رٍ فرانَش نی کنو؛ حتی . شاید يو فرانَش کردم! اٍن رٍ قفل کردم این رٍزيا يه
 !نرگ سٌ نفر تَی ندرسٌ رٍ

ٌ يا شدم. ٍارد شدم، سَت ٍ کَر بَد  .کیفو رٍ رٍی پلٌ ٍرٍدی ريا کردم ٍ ريسپار پل

 .ير چی پایین تر نی رفتو، صدای خندى يایی بچگَنٌ بیشتر ٍ بیشتر نی شد
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ٌ يا ایستادم یٌ لحظٌ نکخ، دٍدلی، ٍايهٌ، عشق بٌ خانَادى ٍ زندگی، نتَقفو . ٍسط پل
در ٍرٍدی از سهت . از چیزی کٌ نی دیدم جا خَردم. کرد ٍ بٌ سهت باال گام برداشتو

 !زندانی شدى بَدم؛ اٍن يو این جا. لب يایو لرزید. حیاط قفل شدى بَد

ير پلٌ رٍ کٌ برنی داشتو، بٌ پشت سرم چشو ! دیگٌ خَدم يو نهی خَاستو باید نی رفتو
ٌ ی خَدم کٌ رٍی دیَار رٍبرٍم نی افتاد، . نی چرخَندم تا کسی دنبالو نباشٌ از سای

يراسَن بٌ سهت جایی نی رفتو کٌ رفتنش با خَدم، انا برگشتنش با . ٍحشت نی کردم
 !خدا بَد

دستگیرى . دست يام نی لرزید، پايام نهی خَاست حرکت بکنٌ. رٍبرٍی نهازخَنٌ ایستادم
 !نحکو شدى بَد یا نن سست تر؟

. انگار کسی دستگیرى در رٍ از اٍن طرف گرفتٌ بَد ٍ قصد رياکردنش رٍ يو نداشت
آخ بلندی گفتو ٍ . خَاستو با پا بٌ در ضربٌ بزنو کٌ خَدش باز شد ٍ رٍی زنین افتادم

 .سعی کردم از جام بلند بشو

جای کهد رٍ تغییر دادى بَدند ٍ اٍن در رٍ بٌ . حتی فرش رٍ سر جاش نذاشتٌ بَدند
 !پس نانَريا يو فرار رٍ بر قرار نقدم شهردى بَدند. زیرزنین رٍ باز گذاشتٌ بَدند

از نردبَن پایین ! نردبَنی اٍن جا جا نَندى بَد. چًار دست ٍ پا بٌ سهت گَدال باز رفتو
 .رفتو ٍ داخل ظلهاتی آشکار گیر کردم

 !صدای سنگی کٌ داخل چاى افتاد اٍند ٍ بٌ یًَ در از باال بستٌ شد. يیچ جا رٍ نهی دیدم

 :فریاد زدم

 .دخترم خَنٌ تنًاست! تَ رٍ خدا کهکو کنید... کهک -

 !نن ترسَ رٍ چٌ بٌ این ناجراجَیی يا. زار نی زدم
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نادرجَن، نادرم، لعیا، ارغَان، . ير چی جلَتر نی رفتو، اٍن جا رٍشن تر نی شد ٍ آشناتر
 .فتاحی، آقا جَاد ٍ حتی اٍن نانَر؛ يهٌ از نظرم گذشتند

 .انگار کسی ير جانیٌ چاى رٍ با سنگ ياش پر نی کرد ٍ صداش رٍ بٌ گَش نن نی رسَند

زیر لب . حیر ت زدى ٍ ناباٍر جلَ نی رفتو؛ انگار نیرٍیی نن رٍ بٌ سهت خَدش نی کشَند
. صلَات نی فرستادم ٍ اشک يایی کٌ نردنک چشهو رٍ کو بینا کردى بَد، کنار نی زدم

 !يیچ چیز سخت تر از اٍن نیست کٌ تنًایی بٌ رايی بری کٌ انتًاش رٍ نهی دٍنی

يهَن طَر کٌ جلَ نی رفتو، پام بٌ چیزی برخَرد . کاش کلید برق رٍ زٍدتر پیدا نی کردم
 .کرد ٍ رٍی زنین ٍلَ شدم

 !نارال نن تنًایی تَی خَنٌ چی کار نی کنٌ؟ بالیی سرش نیاد. آى از نًادم بلند شد

ٌ ات فکر کنی ٍ نگران  کافیٌ نادر باشی تا در بدترین نَقعیت يای عهرت يو بٌ بچ
 .سالنتیش باشی؛ حتی اگٌ خَدت تَی خطر باشی

! چیزی نحل صاعقٌ از جلَی چشو يام رد شد. بلند شدم ٍ بٌ دیَار نو دار دست کشیدم
ٌ زدن نن بٌ دیَار ٍ برخَرد کهرم بٌ کلید . ٍحشت زدى بٌ دیَار چسبیدم بٌ نحض تکی

ٌ جا رٍشن شد ٌ سَز زیرزنین دٍبارى بٌ دادم رسید. برق، يه  !النپ نیه

از دیدن شیء بی جَنی کٌ باياش برخَرد کردى بَدم، نفس تَ . بٌ زنین نگاى کردم
ٌ ام حبس شد  !سین

پدر ٍ نادرش چرا سراغش نیَندند؟ چرا ! از دانش آنَزيا بَد؛ با يهَن نانتَی ندرسٌ
 !کسی خبر گو شدنش رٍ نداد؟
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آتیشی تَی ٍجَدم شعلٌ زد؛ خو شدم ٍ دستو رٍ دٍ طرف لباس يای خاکی ٍ خَنی 
چشو يام رٍ بستو ٍ سرش رٍ بٌ سهت خَدم . نی خَاستو ببینهش. دختر گذاشتو

 .برگردٍندم

ٌ ام بیرٍن نی زد صَرتش . اشک يام رٍی صَرتو سر نی خَردند ٍ قلبو انگار داشت از سین
نَياش از . غرق خَن بَد، چشو ياش بیرٍن زدى ٍ بٌ رنگ آبی کو رنگ دراٍندى بَد
ٌ اش کو ٍ بیش بیرٍن زدى بَد ٍ رٍی صَرت پر خَنش ریختٌ بَد یٌ نتر از . نقنع

 .جنازى ای کٌ بَی تعفن گرفتٌ بَد فاصلٌ گرفتو

 :انگار کسی پشت سرم ایستادى بَد ٍ کنار گَشو زنزنٌ نی کرد

 !خانو ندیر -

ٌ ٍار . يهَن طَر نشستٌ بَدم ٍ تَان برگشتن نداشتو پايام نی لرزید ٍ قلبو دیَان
 .نی کَبید

این دختِر فضَل يهَن رٍز آخر کٌ دخل نیرى ! خانو ندیر، برگردید ٍ بٌ نن نگاى کنید -
حاال برگرد ببین کی دارى بايات حرف . رٍ نی آٍردم، از راى رسید ٍ دنبال نیرى نی گشت

 !نی زنٌ

برگشتو ٍ با دیدن پدر . صداش آشنا بَد؛ انگار يهین دیرٍز این صدا رٍ شنیدى بَدم
 !غیرنهکنٌ! قلبو نهی زد، یٌ پدر دختر خَدش رٍ کشتٌ باشٌ؟. نیرى، چشو يام گرد شد

ٌ ی شَير اٍل خانهو بَد، یٌ دختر تخس بی پدر. اٍن طَری نگايو نکن - شرط . نیرى بچ
از شَير سابقش کلی ! حاال بگَ چٌ دختری. زنو برای ازدٍاج با نن قبَل دخترش بَد

اصال ٍاسٌ خاطر يهین پَل يا قبَلش کردم، ٍگرنٌ کٌ این زن . پَل نصیبش شدى بَد
يرطَر حساب کردم پَل يای شَيرش نی رسید بٌ ! بدترکیب بیَى بٌ چٌ کارم نی اٍند؟

 !این فنچ؛ برای يهین، طَری از بین بردنش کٌ يهٌ فکر کنن کار ارٍاح بَدى
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اٍن نانَر پلیس بَد گفتو با چند نفر زر نی زدى، یادتٌ؟ اٍن بدبخت رٍ يهَن نَقع 
! بردم تَ نستراح ٍ خالصش کردم؛ انا کاش نانَر اصلی رٍ نی کشتو کٌ این جا رٍ لَ داد
شَيرت اٍندى بَد پزشکی قانَنی؛ ٍقتی داشت با تَ حرف نی زد، فًهیدم تَ اٍندی 

نی دٍنستو برنی گردی ٍ بٌ این زیر زنین نترٍکٌ يو سر  نی زنی، ! این جا ٍاسٌ فضَلی
البتٌ نانَر يا جنازى ی نیرى رٍ چَن بٌ دیَار آٍیزٍن بَد ٍ . برای يهین زٍدتر از تَ اٍندم

دلو برای پدر . نزدیک در بَد پیدا کردند؛ این دختِر بدبخت دٍر بَد ٍ کسی پیداش نکرد
 .ٍ نادرش سَخت؛ انا خَدم نًو تر بَدم

نی تَنستو نفس بکشو؟ نبضو نی زد؟ رٍحو سر جاش بَد؟ پس چرا نهی تَنستو تکَن 
بخَرم؟ چشو يام بٌ لب يای بی رنگ ٍ نیشخند نرد کٌ نٌ، نانرد سنگ دل ٍ بی رحو 

ٌ قدر نی تَنست پست باشٌ؟. نردنک چشو يام حرکت نهی کرد. رٍبرٍم خیرى بَد ! آدم چ
ٌ سالٌ؟ ٌ ی ن ٌ سازی بَد برای کشتن یٌ دختربچ خدای نن این يهٌ ! يهٌ این کاريا صحن

! بی پَلی؟ فقر یک نرد در برابر جرٍت یٌ زن؟ نهی دٍنو! پستی از چی نایٌ نی گرفت؟
کاردی رٍ . جلَتر اٍند ٍ رٍی صَرتو خو شد. فتاحی کت گشاد خاکستری بٌ تن داشت

ياج ٍ ٍاج نگايش نی کردم، حتی . کٌ تَ دست راستش بَد جلَی گردنو گرفت
 !نهی تَنستو از خَد دفاع کنو؛ نحل گَسفندی کٌ جلَی چشو جهاعت سر نی برند

 !خانو ندیر دیدار بٌ قیانت -

ٌ شدن نردى بَدم. نفسو بند اٍندى بَد تا خَاست تکَنی بخَرى، یًَ ! انگار قبل از کشت
 :قلبش رٍ گرفت ٍ فریاد زد

 !آخ -

 .رٍی زنین افتاد ٍ کارد داخل انگشت ياش از دستش سر خَرد
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ٌ ای بٌ زبَن بیارم صدای دادياش بلندتر . چندبار تندتند نفس کشیدم تا بتَنو کله
تهام تَانو رٍ . نی شد کٌ انگار يهَن دری کٌ بٌ نحض ٍرٍد نن بستٌ شدى بَد باز شد

 :جهع کردم ٍ فریاد زدم

 !کهک!... کهک -

احساس کردم کسی . کاش دٍبارى خَاب بَدم. فتاحی رٍی زنین بٌ خَدش نی پیچید
ٌ ی گَشو آرٍم گفت  :نزدیکو شد ٍ کنار الل

 !نظلَم کش نیستیو! بی گـ ـناى آزار نیستیو! يرچٌ باشیو، کَدک آزار نیستیو -

پس ارغَان چی بَد؟ نادربزرگو، نادرم، اٍن يا بی گـ ـناى ! بی گـ ـناى کش نیستند؟
ٌ ٍار گفتو. نبَدند؟ کنار جسد دختر افتادم ٍ اشک يام رٍی زنین ریخت  :آرٍم ٍ زنزن

ٌ تَن پیدا نیشٌ؟  - شهايا چرا نهی رید؟ چرا يرٍقت آرانش پیدا نی کنو دٍبارى سر ٍ کل
 لعنتی يا نادربزرگو نرد، شهايا چرا گو نهی شید؟

تَی دنیایی بَدم کٌ با چشو انسان . صدای فریاديای فتاحی يو نن رٍ بٌ خَدم نیاٍرد
نی دٍنستو نانَريا باالی سرم يستند ٍ صدای تیراندازی ! نعهَلی، دیدى نهی شد

ٌ ای بٌ سر نی بردم  :صدای کَدکانٌ دختری نی اٍند. نی اٍند؛ انا تَی دنیای دیگ

 !بیا این جا... نانان، نانانی بیا -

ٌ  با چادر سفید بٌ سهت درٍازى ای پر از دار ٍ درخت نی دٍید ٍ خندى کنان  دختربچ
 :نی گفت

 !نانان بیا دیگٌ -

ٌ زنان با لباس بلند سفید ٍ رنگی دنبال دختر نی رفت ٍ با سرخَشی نی گفت  :زن قًقً
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 !اٍندم... صبر کن عشق نن... صبر کن نیرى -

دست ياش رٍ بٌ يو . دختربچٌ چادرش رٍ جلَی صَرتش گرفت ٍ تندتر از قبل دٍید
 :نی زد ٍ بلندبلند نی گفت

 نن با این چادر شبیٌ نادربزرگ شدم، نگٌ نٌ؟... نادرجَن -

دست ياش رٍ . نَر آفتاب جلَی درست دیدنش رٍ گرفت. یٌ لحظٌ نادرش ایستاد
 :باالی چشو ياش گذاشت ٍ فریاد کشید

 !نیرى -

 .ٍ با چادر غرق خَنی نَاجٌ شد کٌ کنار چاى آب افتادى بَد

- دنیز، صدام رٍ نی شنَی؟ خَبی؟ 

عرق سرد رٍی پیشَنیو تَسط دستهال خیسی پاک شد ٍ دستی داخل نَيای نجعدم 
 .رفت ٍ نَازشش کرد

با دیدن زن نًربَن باالی سرم . لبخند کو جَنی زدم ٍ پلک يای سنگینو رٍ باز کردم
 :پرسیدم

 سارا؟ -

 :رٍ بٌ چند نفر با صدای نسبتا بلندی گفت. انگار صدام رٍ شنید

 !بیاید، بٌ يَش اٍند -

دیَاريای سیاى، آدنک يایی کٌ با گچ سفید رٍی دیَار . نگايی بٌ دٍر ٍ اطراف انداختو
ٌ شدى ی آدنک يا قلب ٍجَد نداشت ٍ يرکدٍم . کشیدى شدى بَد ٌ ی شکافت درٍن سین

رٍی تختی . کو کو آدنک يای بدٍن قلب تکَن خَردند. قلب ياشَن کنارشَن افتادى بَد
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نحل رٍدی خرٍشان طغیان . سفید دراز کشیدى بَدم ٍ دست يام با طناب بستٌ شدى بَد
 :کردم ٍ فریاد زدم

 .سارا کجا رفتی؟ برگرد -

ٌ تر. خبری از سارا نبَد  .ير تکَنی کٌ نی خَردم، طناب يا نحکو تر نی شدند ٍ نن خست

يرچی . با چشو يام نسیر آدنک يایی رٍ کٌ از دیَار بیرٍن نی اٍندند دنبال نی کردم
بیشتر نی گذشت، يهَن صَرت يای گرد ٍ دست ٍ پايای خطی از دیَار کندى نی شدند 

ٌ يایی بٌ سهتو نی اٍندند  .ٍ بٌ صَرت دختربچ

یًَ چادرش رٍ تکَنی . یکی از دختريا با چادر سفید کٌ نحل کفن بَد، رٍبرٍم ایستاد
داد ٍ چند دختر دیگٌ کٌ نَیی رٍی سرشَن نبَد ٍ ابرٍياشَن جای نژى باالی 

ٌ زنان باالی سرم ایستادند. چشو ياشَن قرار داشت، کنارش اٍندند بٌ . يهٌ قًقً
لب ياش نازک ٍ خشک . چشو يای از کاسٌ دراٍندى ی يهَن دختر بزرگ تر نگاى کردم

ٌ قدر این چًرى ی زشت ٍ کریٌ، شبیٌ نارال زیبای نن بَد. بَد دست يای الغر ٍ لرزٍن ! چ
بٌ سهت زنین يلش دادم ٍ تَنستو کهی . دختر رٍ گرفتو تا از فشار رٍی گردنو کو کنو

نفس بکشو کٌ دختريای دیگٌ عصبی با چشو يای ریز ٍ قرنزرنگشَن بٌ سهتو يجَم 
ٌ ای تغییر پیدا کرد. آٍردند ٌ چیز بٌ شکل دیگ خَدم رٍ در حالی پیدا کردم کٌ . ناگًان يه

ٌ ش نی کنو از اٍن طرف، علیرضا ٍ سارا دارند از نارال ! باالی سر نارال ایستادم ٍ دارم خف
 !نحافظت نی کنند ٍ نی خَان از شر این نانادری خالصش کنند

 :علیرضا صداش را باال برد

 !بچٌ نی خَاست بَست کنٌ؛ نحل چی افتادی بًش! ٍلش کن دیگٌ... دنیز -

شلَاری صَرتی رنگ با رٍسری سفید -لباس. سارا دستو رٍ گرفت ٍ بٌ سهت تخت کشید
 .پَشیدى بَدم
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نفس يام قَت گرفتٌ بَد ٍ نبضو تندتند . بٌ خَدم کٌ اٍندم صَرتو خیس خیس بَد
 .نی زد

چنگی بٌ نَيای . علیرضا نارال رٍ رٍی تخت کناری خَابَند ٍ بٌ سهت نن اٍند
 :کو پشتش زد ٍ با نًربانی گفت

االن خَبی؟ ٍقتی ! دنیز عزیزم ببخشید سرت داد کشیدم؛ آخٌ داشتی بچٌ رٍ نی کشتی -
انگار تهام آسهَن ٍ زنین ! از زیرزنین سالو بیرٍن آٍردنت خیلی خَشحال شدم، خیلی

حاال . رٍ خدا بٌ نام نن کردى بَد؛ انا از ٍقتی بٌ يَش اٍندی بٌ در ٍ دیَار خیرى شدی
يهٌ فًهیدن فتاحی ٍ آدم ياش باعخ ٍ بانی این . يو اشک يات رٍ از صَرتت پاک کن

دنیز خدایی بَد . اٍن دختِر طفل نعصَم رٍ اٍن بی شرف کشتٌ بَد. قتل يا بَدن
نانرد ٍقتی قرص . رٍی زنین دراز کشیدى بَد ٍ قلبش رٍ گرفتٌ بَد. گردنش رٍ نشکستو

ٌ چی اعتراف کرد شاید باٍر نکنی  يا؛ انا انگار چیزخَرش کردى ! قلبش رٍ خَرد، بٌ يه
ٌ چیز الم تا کام حرف نهی زد  !بَدن، ٍگرنٌ اٍن بی يه

طَری انگشت يای دستش رٍ نشت کردى بَد کٌ انگار . این يا رٍ با حرص نی گفت
 .فتاحی رٍ زیر اٍن يا گذاشتٌ ٍ نحکو فشارش نیدى

 :یًَ گفت

خیلی يو بٌ این نصهو بَد کٌ آقا جَاد رٍ ! راستی فتاحی گفت آقا جَاد رٍ نکشتٌ -
ٌ جَری بگو، یکی از کفش يای آقا جَاد رٍ کنار چاى خالی داخل . اٍن نکشتٌ یعنی چ

! آيا. یٌ جای این قصٌ نی لنگٌ! زیرزنین پیدا کردند، البتٌ بٌ اضافٌ چند تا استخَن
ٌ چیز بَدى ٍ ربطی بٌ ندرسٌ ٍ اراجیفی کٌ راجع  چَن يهٌ این يا کار اٍن فتاحی بی  يه
بٌ ارٍاح گفتن ندارى، اجازى دادن يفتٌ آیندى ندرسٌ رٍ باز کنی؛ البتٌ اگٌ پدر ٍ نادريا 

 .رضایت بدن
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 :بی تَجٌ بٌ حرف يای نًو علیرضا، نارال رٍ صدا کردم

 .نارال بیا پیشو -

 :نارال انگار از دیدن نادرش ٍحشت داشت؛ از رٍی تخت بلند نشد ٍ آيستٌ گفت

ٌ م نی کردی رنگ چشو يات قرنز بَد - ! تَ نی خَاستی نن رٍ بکشی. ٍقتی داشتی خف
ٌ م  نن فقط نی خَاستو بَست کنو؛ انا تَ نن رٍ زدی، پرتو کردی ٍ نی خَاستی خف

 !ازت بدم نیاد! خیلی بدی. کنی

*** 

 «نارال»

بعد از . رٍی زنین نشستٌ بَدم ٍ تهام حَاسو رٍ بٌ حل نسائل ریاضی جهع کردى بَدم
ٌ يا دٍبارى بٌ اٍن ندرسٌ لعنتی برگشتند دلو نی خَاست بًشَن بگو از . دٍ يفتٌ، بچ

ٌ ی . بعد از نیرى، داخل ندرسٌ يو تنًا شدم. اٍن جا برن دلو برای آقا جَاد ٍ اٍن کل
ٌ ام گرفت! کچلش قنج نی رفت؛ انا آقا جَاد کجا بَد دیگٌ؟  .گری

داشتو بٌ در باز بالکن نگاى نی کردم کٌ احساس کردم یٌ شیء سیاى رنگ از کنارش رد 
نتَجٌ چشو يای قرنز بی رٍحی . با چشو يایی گردشدى دٍبارى بٌ پنجرى نگاى کردم. شد

 .شدم کٌ خیرى بٌ نن زل زدى بَد

نهی دٍنو شاید يو خیاالتی . فقط چشو ياش رٍ نی دیدم کٌ اٍن يو یًَ ناپدید شد
قلبو . خَاستو برم ٍ نانان رٍ در آغَش بگیرم کٌ یادم افتاد نانان دیگٌ نیست! شدم

 !تَی این خَنٌ تنًای تنًا بَدم؛ بابا کٌ يیچ ٍقت نبَد. فشردى شد

ٌ خاطر اٍن . يهَن دٍ يفتٌ پیش کٌ نادر رٍ بٌ آسایشگاى برد، برای نن نرد نی دٍنو ب
بَد کٌ نی ترسید نانان بالیی سر نن بیارى؛ نحل اٍن دفعٌ کٌ داخل اتاقو خَابیدى بَدم 
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نانان بَد با لباس خَاب صَرتی رنگی پشت پردى . ٍ یًَ صدای بازشدن در بالکن اٍند
يَا بارٍنی بَد ٍ صدای رعد ٍ برقش گَش آدم رٍ کر نی کرد ٍ . بالکن ایستادى بَد

اٍن رٍز از شدت ترس ! نَيای نادر کٌ دٍ طرفش ریختٌ بَد ٍ شدى بَد شبیٌ جادٍگريا
 .زير ترک شدم ٍ کارم بٌ بیهارستان کشید

یٌ زن نرنَز کٌ با ير . بعد از نادرم یٌ خانو قدبلند با چشو يایی سبز ندیر ندرسٌ شد
ٌ يا ازش نی ترسند ٍ جرأت ندارند بٌ چشو ياش . نگايش دل آدم نی ریخت ٌ ی بچ يه

 .نگاى کنند

ٌ يای اشک رٍی صَرتو . صدای بازشدن در اتاقو رٍ شنیدم قلبو تندتند نی زد ٍ گلَل
بابا بَد؛ با يهَن نَيای ژٍلیدى ٍ چشو يای گَدرفتٌ ٍ ریش يایی کٌ ير . نشستٌ بَد

 .رٍز پرتر ٍ تیزتر نی شد

. بابا علیرضا بعد از بدشدن حال نادرم دیگٌ نحل سابق نشد؛ ير رٍز پیرتر از رٍز قبل
 :خشک ٍ جدی پرسید

 نارال چرا نهی خَابی؟ -

 :نن نن کنان گفتو

 !بابایی یٌ چیزی بگو باٍر نی کنی ٍ نن رٍ پیش نانان نهی فرستی؟... اٍم -

کنار در اتاق نن نشست ٍ با . رگ گردنش بیرٍن زد ٍ پیشَنیش نتَرم شد. عصبی شد
 :صدایی کٌ بغض ٍ ناراحتی تَش نَج نی زد گفت

ٌ خاطر کسایی کٌ براشَن نًو يستن، از خَدشَن  - یٌ ٍقت يایی آدم يا نجبَر نیشن ب
ٌ خاطر حهاقت اٍن تَ . نادرت يو يهین رٍ نی خَاست. بگذرن تَ نهی دٍنی ٍقتی ب

نادرت چیز يایی رٍ . از خَدش نتنفر شد! تَی بیهارستان افتادی، چٌ حالی داشت
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انا چٌ ! ننو دلو براش تنگ شدى؛ خیلی بیشتر از تَ. نی دید کٌ نن ٍ تَ نهی تَنیو ببینیو
 .نیشٌ کرد؟ نادرت رٍ برنی گردٍنو، قَل نردٍنٌ نیدم

بیا ٍ یٌ بار يو قَل ! قَل شها نرديا بٌ درد خَدتَن نی خَرى. قَل نردٍنٌ نهی خَام -
 !نگٌ شها نرديا اصال نی دٍنید قَل چیٌ؟! دخترٍنٌ بدى؛ چی نیشٌ؟

ٌ خاطر نن تا دیرٍقت سر کار نهَندى بَد ٍ زٍد . نتعجب نگايو نی کرد پس انشب ب
ٌ ی خَدشَن رفتن، . برگشتٌ بَد حتها نی دٍنست از ٍقتی خالٌ سارا ٍ عهَ انیر بٌ خَن

ٌ ی اٍن يا ٍ یٌ . نن تهَم ساعت يا رٍ نجبَرم تنًا باشو یٌ ٍقت يایی نی فرستادم خَن
 .ٍقت يایی اٍن يا نی اٍندند

حاال بابایی، . باشٌ قَل نارالَنٌ نیدم؛ آخٌ نارال يهیشٌ بٌ ير چی نیگٌ عهل نی کنٌ -
 چی نی خَاستی بگی؟

تَ اتاق نن نیاد ٍ بًو ! چشو ياش قرنزى بابا. نن چند ٍقتٌ یٌ نَجَدی رٍ نی بینو -
یٌ ٍقت يایی کف پام رٍ . یٌ ٍقت يایی کٌ خَابو نَيام رٍ نَازش نی کنٌ. نی خندى
ٌ نَن نیاد ! بعضی ٍقت يا صداش از اتاق شها نیاد! نی خارٍنٌ ٍقتی خالٌ سارا خَن

 ...نهی بینهش؛ انا ٍقتی تنًام

گریٌ نی کرد؛ بابای نن . نذاشت حرف بزنو ٍ بعد از چند نفس عهیق، در آغَشو کشید
 .داشت گریٌ نی کرد

صبح رفتٌ . نادرت رٍ بر نی گردٍنو تا تَ برای اجبات سالو بَدنش از این حرف يا نزنی -
ٌ قدر حالش خَب شدى بَد ٌ ش نی گفت نارال نن . بَدم پیشش، نهی دٍنی چ يه

 .خَبٌ؟ بًش بگَ خیلی دٍستش دارم ٍ درسش رٍ خَب بخَنٌ

 !اٍن در درس نی خَنو تا بشو خانو دکتر... چشو! بًش بگَ چشو نانان -
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بدٍن نانان غذای . گشنٌ بَدم؛ انا اشتًام کَر شدى بَد. بابا خندید ٍ در اتاقو رٍ بست
 .حاضری خَردن چٌ ارزشی داشت؟ رٍی تختو دراز کشیدم

ٌ ی خانَش کردن برق اتاقو رٍ يو نداشتو؛ بعد از نرگ آقا جَاد، نتَنستو خَدم  حَصل
نارال بزرگ . از اٍن رٍز بٌ بعد، یٌ نارال دیگٌ شدم؛ نارال حرف گَش نکن. رٍ ببخشو

ٌ يا رفتار نی کنٌ! شدى با شنیدن صدای در اتاقو بٌ خَدم . نارال دى سالٌ نحل بیست سال
ٌ اش قنج نی رفت. اٍندم؛ در باز شد ٍ خالٌ سارا داخل اٍند . دلو برای نحبت يای نادرٍن

ٌ ی دٍست داشتنی  .خالٌ سارای نًربَن ٍ با اٍن لًج

 :رٍی تخت نیو خیز شدم ٍ گفتو

 .سالم خالٌ -

 :نگايی بٌ تاپ ٍ شلَارک زردرنگو انداخت ٍ با لبخند گفت

 .بیا بیرٍن عزیزم؛ برات شام آٍردم -

دلو نی خَاست بٌ جای این . خَشحال شدم؛ انا دلو پیش دستپخت نانانو ناندى بَد
 .غذايای خارجی، یکی از غذايای نانانو جلَم بَد تا از خَردنش نًایت لذت رٍ ببرم

رٍی صندلی نیز نايارخَری نشستو ٍ شرٍع بٌ خَردن غذای نٌ چندان خَش نزى ی 
 :خالٌ سارا کردم کٌ عهَ انیر گفت

ٌ ی خَن رٍی پیراينت چیٌ؟ -  نارال اٍن لک

ٌ ی خَن از بینیو رٍی پیراينو . بابا ترسیدى بٌ پیراينو نگاى کرد برام عادی شدى بَد کٌ لک
 .نی ریخت

 .پاشَ باید بریو دکتر -
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 :لباسش رٍ کشیدم ٍ گفتو

 .چیزیو نیست بابا -

 :این دفعٌ عهَ دستی داخل جیب شلَار جینش کرد ٍ بعد از درآٍردن دستهالی گفت

 چندبار خَن دناغ شدی؟ چٌ نَقع يایی؟ -

 :اٍل نهی خَاستو جَاب بدم؛ انا چشو يای نگران بابا ٍادار بٌ جَاب دادنو کرد

 !ير ٍقت کٌ اٍن سایٌ ٍ چشو ياش رٍ نی بینو -

ٌ  چی دٍن نگايو نی کرد  :بابا ترسیدى بَد؛ انا عهَ نحل آدم يای يه

 تَ اٍن سایٌ سیاى رٍ نی بینی؟ کجايا نی بینیش؟... نارال تَ -

تَی بالکن، تَی کالس، پای تختٌ ٍ يهین االن کٌ داریو شام نی خَریو، کنار شها  -
 .نشستٌ

 :عهَ دٍر ٍ ٍرش رٍ از نظر گذرٍند ٍ یٌ دفعٌ گفت

نادر نن بٌ این . دیگٌ يو بٌ این چرندیات فکر نکن! شَخی بی نزى ای بَد کَچَلَ -
 !پس نحل بابا رضات بی غو باش. چیزا فکر کرد ٍ نرد

 :بعد رٍ بٌ خالٌ سارا کرد ٍ گفت

فردا يو نن ٍ علی نی ریو دنیز رٍ . تَ برٍ اتاق نارال. عزیزم انشب این جا نی نَنیو -
 .ير چٌ بادا باد. نرخص کنیو

 :از تٌ دل لبخند زدم ٍ با خَشحالی پام رٍ رٍی زنین کَبیدم ٍ گفتو

 !آخ جَن -
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 :بابا چینی رٍی پیشَنیش انداخت ٍ رٍ بٌ نن گفت

ٌ يا گـ ـناى دارن نپر -  !يهسای

 :بٌ جای نن عهَ جَاب داد

ٌ جای شعار ٍ حرف بیا ٍ خانهت رٍ برگردٍن تا نا نجبَر ! حرف رایگان نزن لطفا - ب
ٌ ت باشیو  .نباشیو ير رٍز ٍ شب پی تَ ٍ بچ

بابا نحل اقیانَسی بَد کٌ ير لحظٌ انکان داشت آرانشش رٍ از دست بدى ٍ خرٍشان 
 .بشٌ

ببین نن بیشتر از تَ بٌ فکر زنو يستو؛ . تَ خَبی کٌ دختر پَلدار خارجی تَر کردی -
بعد يو تَ چٌ نی دٍنی دنیز چٌ حالی دارى؟ خَدش ! پس دیگٌ بٌ جای نن تصهیو نگیر

خَدت کٌ . نخَاست کٌ برگردى، ٍگرنٌ خیلی ٍقت پیش نن نی خَاستو برش گردٍنو
ٌ خاطر اٍن حاضرى از خَدش بگذرى نطهئن باش کٌ . بًتر نی دٍنی دنیز عاشق نارالٌ، ب

 !نادربَدن رٍ نن ٍ تَی نر نهی فًهیو

این دفعٌ عهَ يو عصبانی شد ٍ بٌ سهت پدرم يجَم برد ٍ یقٌ زیرپیراينی سفید بابا 
 :رٍ گرفت ٍ گفت

کی بٌ تَ بی کارالدٍلٌ زن نی داد؟ نطهئن باش اگٌ ! حرف دينت رٍ بفًو نرتیکٌ -
بعد يو نن نی دٍنو کٌ تَ یٌ فتاحی ! دٍست نن نبَدی دنیز احهق قبَلت نهی کرد

ٌ ای کٌ نی خَای با دیٍَنٌ جلَى دادن دنیز، نال ٍ انَالش رٍ باال بکشی  .دیگ

! تَی اٍن دخهٌ جَن نی کند ٍ این يا سر نال ٍ انَالش دعَا نی کردند! بیچارى نادرم
 .تنًا ٍ بی کس ٍ کار کٌ باشی ير بالیی سرت بیارند، سکَت نی کنی

 !بابا فردا نانان رٍ نیاری، ٍگرنٌ از خَنٌ نیرم -
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*** 

ٌ ای . ساعت يفت صبح بَد پیراينی یشهی پَشیدم ٍ يهراى با شلَار جین ٍ شال سَرن
نی دٍنستو بابا حاالحااليا قصد خرٍج ندارى، حتها فکر نی کرد . رايی پارکینگ شدم

 .ندرسٌ رفتو

انرٍز نانانو بٌ خَنٌ برنی گشت ٍ نن باید . پشت ناشینش نخفیانٌ جا خَش کردم
ٌ چیزيا رٍ آنادى نی کردم؛ انا دلو برای دیدن نادرم قنج نی رفت ٍ نی خَاستو ير  يه

 .چٌ زٍدتر در آغَشش بگیرم

تهام سعیو رٍ کردم تا نفًهٌ نن داخل ناشین . بعد از یک ساعت نعطلی، بابا سَار شد
 .يستو

بٌ سرعت بلند شدم ٍ رٍی صندلی . باالخرى بٌ نقصد رسیدیو. نیو ساعتی تَی راى بَدیو
بٌ سرعت بٌ سهتو برگشت ٍ . بابا با دیدن نن داخل آینٌ شَکٌ شدى بَد. عقب نشستو
 :عصبی گفت

 نگٌ ندرسٌ نداری؟... تَ -

 !ندرسٌ بدٍن نانان نحل غذا بدٍن نهکٌ -

چٌ اسو » :با خَدم گفتو. «گل يای دٍرافتادى»سر در نرکز درنانی زدى بَد . پَفی کشید
 .ٍ يهراى با پدر داخل شدم« !نزخرف ٍ بی ربطی

 :بٌ نحض ٍرٍد نا، زنی کَتاى قانت ٍ نسبتا تپل بٌ سهتهَن اٍند ٍ با خَش رٍیی گفت

 ٍای دخترتَنٌ؟ یعنی دختر شها ٍ اٍن؟ -

 :یًَ گفتو
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 کدٍم؟ -

 .نادرت رٍ نیگو -

ٌ ای با لباس سفید يهراى با یٌ زن کٌ رٍی ٍیلچر نشستٌ بَد، از  يهَن لحظٌ، زن دیگ
نَيای بیهار دٍرش ریختٌ بَد ٍ شال سفیدی رٍی سرش انداختٌ . اتاق خارج شدند

تیرى تیرى بَد ٍ فرٍغی در . نَياش انگار سال يا بٌ خَدش شَنٌ ندیدى بَد. بَدند
 .چشو يای نتعجبش يَیدا نبَد

ٌ ام کشید ٍ آيستٌ گفت  :پدر دستی بٌ شان

 !نادرتٌ -

این زن الغر ٍ بی حال با چشو يای خستٌ ٍ رٍحی بیهار يهَن نادر . چشو يام گرد شد
 .صدای زن نن رٍ بٌ خَدم آٍرد! نن بَد؟

 !نَشین دخترم اٍندی؟ پس خَايرت کَ؟ -

 .بعد لبخندی زد ٍ آغَشش رٍ برام باز کرد

 :پدر بًت زدى ٍ نگران صدام کرد

 ...نارال بیا پیش نن -

نانان چنان با ٍلع نن رٍ نی بَسید کٌ تهام صَرتو بی حس . انا دیگٌ دیر شدى بَد
ٌ اش طعو خَن نی داد ٍ نفرت، نٌ نحبت. شدى بَد ٌ يای نادران  !بـ ـَس

اشک يام صَرتو رٍ بارٍنی کرد ٍ تَی . پدرم بٌ سختی نن رٍ از آغَشش بیرٍن کشید
 «!کاش نن نَشین بَدم؛ يهَن کٌ نادرم نی گفت» :دلو گفتو
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آدم سالو . پدر نَياش رٍ چنگ نی زد ٍ ندام خَدش رٍ نقصر حال نادرم نی دٍنست
 !رٍ يو بیارن این جا دیٍَنٌ نیشٌ

 :بابا بٌ پرستار گفت

 .نی خَام ببرنش خَنٌ؛ آنادى ش کنید -

 :پرستار با شگفتی نگايش کرد ٍ پرسید

نی فًهید کٌ نی خَاید چی کار کنید؟ ٍجَد این آدم يا داخل نرکز يو نگران کنندى ست،  -
 !چٌ برسٌ خَنٌ

 !کاش بابا با نشت نی کَبید تَی دينش تا دیگٌ نتَنٌ صحبت کنٌ

ٌ ام رٍ تکرار کنو؟ آنادى ش کنید -  !الزنٌ بار دیگٌ جهل

نن يو باٍرم شدى بَد نادر نًربَنو کٌ دٍ يفتٌ پیش . بابا چٌ نطهئن صحبت نی کرد
 .قصد جَنو رٍ داشت، بی خطرى

ٌ ای بَد کٌ ٍارد جهع . سرش رٍ نی چرخَند ٍ خَنٌ رٍ ٍارسی نی کرد نگايش نحل غریب
ٌ جای اٍن دربیارى  .تازى ای شدى ٍ نی خَاد سر از يه

 گفتی اسهت چیٌ؟ -

 .نفسو رٍ فَت کردم ٍ دست بابا رٍ بیشتر فشردم

ٌ ست؛ بیا بیرٍن تا بریو . نانانی بیا بریو اتاقت رٍ نشَنت بدم. نارال - این جا آشپزخَن
 .تَ اتاقت

گیج ٍ نضطرب نگايی بٌ بابا انداخت ٍ درحالی کٌ نَياش رٍ از رٍی صَرتش کنار 
 :نی زد، با نگاى سردش گفت
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 !نادرت کجاست؟... چٌ اسو قشنگی -

شاید نادرم باید يهَن جا نی نَند تا نحل سابق . بابا از کردى ی خَد پشیهَن بَد
ٌ ی حاضر! دٍستش داشتو  !گايی بًترى با آدم گذشتٌ زندگی کنی، نٌ آدم ناشناخت

 :یًَ صداش رٍ باال برد ٍ گفت

 !نیگو ننٌ بابات کین؟ این یارٍ باباتٌ! نی شنفی چی نیگو؟! يَی با تَام دختر -

 «.نادر کاش نهی اٍندی» :تَ دلو تکرار کردم. بٌ چًرى ی بابا اشارى نی کرد

 !نانان بیا بریو تَ اتاقت دیگٌ -

دست ياش زٍ کٌ عجیب نحل پیرزن يای شصت سالٌ شدى . دٍبارى صداش اٍج گرفت
 :بَد، حَالٌ صَرتو کرد ٍ با خشو گفت

! ٍایسا ببینو خَايرت کجاست؟ خَايرت رفتٌ ندرسٌ. بابات دارى نیاد برٍ قایو شَ -
 !باید بریو اٍن جا؛ پاشَ پاشَ

ٌ ی قرص ٍ شربت يا بٌ سهت باال حرکت کردند  .بابا دست ياش رٍ کشید ٍ با کیس

 :بعد از پنج دقیقٌ، بابا درحالی کٌ با تلفن صحبت نی کرد پایین اٍند ٍ گفت

! نارال اصال پیش نادرت نرٍ. برٍ تَ اتاقت؛ نن دارم نیرم شرکت. نارال، خَابش برد -
 !خب؟ یٌ ساعت دیگٌ يو پرستار نیاد، اذیتش نکن

ٌ ام آٍیزان شد  .لب ٍ لَچ

 !نن نهی دٍنستو نانان این قدر نریضٌ! ببخشید... بابا جَنو... بابایی -

ٌ ی پیشَنیو کرد ٍ از خَنٌ بیرٍن زد ٌ ای رٍٍن دٍبارى تَی آغَش تنًایی ٍ . بـ ـَس
نادرم زندى بَد ٍ ! این بار نادرم تَی خَنٌ بَد؛ انا انگار کٌ نبَد. خانَشی فرٍ رفتو
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ٌ يا رٍ یکی پس ! نفس نی کشید؛ انا ای کاش نردى بَد بٌ سهت اتاقو حرکت کردم ٍ پل
حس . بین رايرٍیی ایستادم کٌ اتاق يا رٍ رٍبرٍی يو قرار دادى بَد. از دیگری طی کردم

ير حسی کٌ بَد نن رٍ ٍادار بٌ بازکردن در ! کنجکاٍی بَد یا حهاقت کَدکانٌ؛ نهی دٍنو
خَاستو بٌ سهت تختش برم کٌ صداش . اتاق در تاریکی فرٍ رفتٌ بَد. اتاق نادرم کرد

 .رٍ نزدیک نیز آرایشش شنیدم

د ببند اٍن فکت  رٍ االن نیرزا نیاد ٍ يردٍنَن رٍ ! نیگو خفٌ شَ پدرسگ... يیس -
ٌ ی نیرزا! سیاى ٍ کبَد نی کنٌ  .فردا با نَشین نی ریو ندرسٌ پیش نتیج

پردى يا رٍ کشیدى بَد ٍ نَری ! کاش در اتاق رٍ باز نهی کردم. بعد شرٍع بٌ خندیدن کرد
. با دیدن نادرم شَکٌ شدم ٍ عقب عقب رفتو. داخل نهی اٍند؛ کلید برق رٍ زدم

ٌ اش  ابرٍياش رٍ با نداد چشو سیاى کردى ٍ بًو چسبَندى بَد ٍ خال بزرگی رٍی گَن
 .کشیدى بَد

ٌ اش رٍ دٍرش پیچیدى بَد ٍ نَيای بلند نشکیش رٍ یک طرفٌ بافتٌ بَد با . نلحف
رژگَنٌ یک طرف صَرتش رٍ سرخ سرخ کردى بَد؛ انگار کٌ ناى گرفتگی  رٍی صَرتش 

بین بینی ٍ ديانش رٍ با سایٌ قًَى ای رنگ کردى بَد؛ شدى بَد چیزی ! ایجاد کردى باشٌ
 !بین دختر رٍستایی یا نرد چَپان

با لحن نًربَن یا شاید . نگايش رٍ بٌ نن دٍختٌ بَد. چشو يام قدر نعلبکی شدى بَد
ٌ ای گفت  :يو خصهان

 .بیا دخترم، بشین پیش خَايرت... بیا! ا، نَشین تشریف نبارکت رٍ آٍردی -

 !بعد يو بٌ سهت تختی اشارى کرد کٌ يیچ کس رٍی اٍن نبَد

 !نیرى درست بخَاب خَايرت يو جا بشٌ -
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بٌ تختو . در اتاقو رٍ باز کردم ٍ داخل شدم. يراسَن فریاد زدم ٍ از اتاق بیرٍن رفتو
با شنیدن صدای بازشدن در، پتَ رٍ نحکو . يجَم بردم ٍ پتَ رٍ باالی سرم کشیدم

انگار سعی داشت دست يام رٍ از پتَ جدا کنٌ ٍ صَرت . فشردم ٍ تندتند نفس کشیدم
 !نن رٍ ببینٌ

عزیز نادر چرا این جا خَابیدی؟ این جا ٍسط باغ نش ناشااهلل ست، پاشَ پاشَ ... ا -
ٌ ت. بریو تَ اتاق خَدت بخَاب  .فردا باید بری ندرس

 :یًَ صداش رٍ آرٍم کرد ٍ زیر لب گفت

نی دٍنی نن بٌ اٍن يا گفتو شها باید برید نکتب خَنٌ؛ انا يی گفتن اسهش  -
ٌ ست حاال ! بٌ جَن ننٌ اختر نا بًش نی گفتیو نکتب ٍ نا رٍ تَش راى نهی دادن. ندرس

بًت نیگو . فردا با يو نی ریو اٍن اتاق زیرزنین کٌ کلی نقاشی يای نش ناشااهلل تَشٌ
 دٍست داری بشنَی دلبر نن؟. چی شد کٌ ننٌ بابام از دنیا رفتن

تیهارستان . نادر نًربَنو تغییر کردى بَد. چندبار پلک زدم ٍ در آخر چشو يام رٍ بستو
ٌ ترش کردى بَد  !کاش يیچ ٍقت بٌ اٍن جا نهی رفت. دیٍَن

ٌ ای گفتو  :از زیر پتَ با صدای خف

ٌ ای کٌ تَ . نن اٍنی کٌ گفتی نیستو... نانانی ننو نارال - نانان نیرم يهَن ندرس
نانان نن ٍ بابا . اگٌ حالت خَب بشٌ نی تَنی دٍبارى ندیر اٍن جا بشی! ندیرش بَدی

اٍن قدر دٍست داریو کٌ حاضریو از خَدنَن بگذریو تا تَ حالت . خیلی دٍست داریو
ٌ خاطر نن صَرتت رٍ پاک کن. خَب شٌ یٌ ! نذار ازت بترسو. حاال خَايش نی کنو ب

تَ بیا، بیا ٍ نذار بًو آسیب . ٍقت يایی تَ ندرسٌ، نیرى نیاد سراغو ٍ نن رٍ نی ترسَنٌ
 !نن نهی خَام تاٍان پس بدم. برسَنٌ
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نَيای سفیدش رٍ آزادانٌ تَی يَا نی چرخَند ٍ . پتَ رٍ از رٍی صَرتو کشیدم
. يَا سرد بَد ٍ باد شدید نی ٍزید. دندٍن يای کج ٍ نعَجش رٍ بٌ نهایش نی ذاشت

 پس نادرم کجا بَد؟ این زن کی بَد؟ نن این جا چی کار نی کردم؟

 .داخل یٌ باغ خَابیدى بَدم ٍ این پیرزن باالی سرم بَد

دست يای پیر ٍ خشکش رٍ رٍی سرم نی کشید ٍ ندام . چشو ياش گَد ٍ فرٍرفتٌ بَد
 :آٍاز سر نی داد

 دختر ایران، باالتر از جان، بیدار شدی؟... کَچک جانان... دخترک -

ٌ ای رٍ از پشت سرم شنیدم کٌ نی گفت  :صدای زن دیگ

 ٍسط باغ نش ناشااهلل چی کار نی کنٌ این طفل نعصَم؟ -

چٌ لباس يای اعیَنی ! حتها خیلی باید خستٌ باشٌ. ننٌ برٍ براش ناشتایی حاضر کن -
 !حتها دختر بزرگَِن نهلکتٌ. يو بٌ تن دارى

 :صدای نزدیک شدن زن دیگٌ تَ گَشو طنین انداز شد

البتٌ ينَز . ای جانو، خان جَن دختر شازدى ست؛ يهَن کٌ قرارى زن آقا رضا شٌ -
ببینهت . دى سالش يو نیست؛ انا پسرآقاست دیگٌ؛ خاطرخَاى دخترعهَش، لعیا شدى

 دختر، لعیا تَیی دیگٌ؟

لعیا دیگٌ کی بَد؟ نن تَی این باغ با این زن يایی کٌ چًرى يا ٍ آرایششَن يیچ 
 شبايتی با زن يای اطرافو نداشت چی کار نی کردم؟

 .رٍی زنین نیو خیز شدم ٍ دٍر ٍ اطرافو رٍ پاییدم

 این جا کجاست؟ ساعت چندى؟ لعیا کیٌ؟ شهايا از کجا اٍندید؟ نانانو کجاست؟ -
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 :پیرزن بٌ زن جٍَن نقابلش اشارى ای کرد ٍ گفت

برٍ بٌ آقا ٍ پسرش پیغام بفرست کٌ بیان ٍ تکلیف این ! نٌ نحل کٌ فرانَشی گرفتٌ -
 .بچٌ رٍ نشخص کنیو

ٌ ی تایید سری تکَن داد ٍ دٍر شد  .زن جٍَن بٌ نشَن

این دختر نن اختر رٍ . از ترس آقا فرار کردی؟ آقا نرد خَبیٌ، پسرش يو خَبٌ -
اسو . نی بینی؟ پَنزدى سالش بَد با آق رحیو ازدٍاج کرد ٍ االن یٌ دختر سٌ نايٌ دارى

اصال شبیٌ ننٌ باباش نیست يا؛ انا قضیٌ شها ! دخترش حهیراست ٍ عجیب خَشگلٌ
نا قشری يستیو کٌ نجبَرنَن کردن با ! اعیَن يا فرق نی کنٌ با نا بدبخت بیچارى يا

آقا رضا سی ٍ . شاگرد کشاٍرز ٍ چَپَن يا ٍصلت کنیو؛ انا شهايا نی رسید بٌ ارباب يا
ٌ ست  .پنج سالشٌ؛ انا ينَز يو کٌ ينَزى بچ

پیراين نحلی سبزرنگی بَد از جنس . نگايی بٌ پیراينی کٌ بٌ تن داشتو انداختو
نَيام . دانن کَتاى نشکی  يو بٌ پا داشتو. ابریشو کٌ رٍش گل دٍزی شدى بَد

ٌ شدى دٍ طرفو قرار داشت ٍ از چارقد سبزرنگ بیرٍن زدى بَد نگايی بٌ زن پیر . بافت
 :انداختو ٍ پرسیدم

این جا چی کار نی کنو؟ لعیا کیٌ؟ شهايا کی يستین؟ پدر ٍ نادرم کجان؟ نش ... نن - 
... این جا. ناشااهلل کیٌ؟ این لباس يا رٍ کی تنو کردى؟ نن االن باید رٍی تخت باشو

 چی کار نی کنو؟

 .یًَ یاد حرف نانان افتادم کٌ گفت این جا نخَاب، این جا ٍسط باغ نش ناشااهلل ست 

 :دستی بٌ صَرتو کشیدم ٍ گفتو 

 نیشٌ یٌ آینٌ بدید؟ - 
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ٌ ی باغ بَد   ٌ ی چَبی  کٌ گَش ٌ ی بلٌ تکَن داد ٍ بٌ سختی بٌ سهت کلب سری بٌ نشَن
 .رفت

خَاستو تکَنی بخَرم ٍ . نن کنار قطعٌ چَبی  کٌ از درخت آٍیزٍن بَد نشستٌ بَدم 
فضای سبز پشت سرم رٍ يو دید بزنو کٌ پیرنردی با نَيایی کٌ جلَش خالی بَد ٍ 

خَاستو پا بٌ فرار بذارم؛ انا دیر شدى بَد ٍ . ریش يای سفید بلندی داشت، نزدیکو اٍند
 .باالی سرم ایستاد

 بلقیس، اختر؟ کدٍم گَری رفتید؟ این بچٌ کیٌ؟ - 

 :سرش رٍ پایین تر آٍرد ٍ یًَ گفت 

 دختر علی بیگ خان تَیی؟... لعیا - 

نهی دٍنستو در جَابش چی بگو ٍ ياج ٍ ٍاج بٌ چًرى ی اخهَش زل زدى بَدم کٌ  
پاياش لنگ . پیرزن از کلبٌ خارج شد ٍ با يیکل چاقش خَاست کٌ بٌ سهت نا بیاد

 :از دٍر فریاد زد. نی زد

کاریش نداشتٌ ! ناشااهلل اٍندی؟ اٍن دختر شازدى ست، نشَن کردى ی رضا، پسِر خان - 
 .باش

ٌ ای از آستین لباسو رٍ کشید ٍ بلندم کرد. ٍ بٌ سهت نا پا تند کرد  . پیرنرد پارچ
 .احساس نی کردم قدم بلندتر ٍ نژى يام پرتر شدى

ابرٍيای پری کٌ ! آینٌ رٍ از دست پیرزن گرفتو ٍ با دیدن صَرت خَدم شَکٌ شدم 
ٌ يای سرخ ٍ لب يای  پیَستٌ بَدند ٍ چشو يای گرد، نژى يایی کٌ بلند ٍ فر بَدند، گَن

ٌ خاطر گرسنگی ٍ تشنگی خشک شدى بَد  .پًنی کٌ ب



 

www.lovelyboy.blog.ir 

263 fateme078   | ارٍاح يهخانٌرنان 

یا شاید ! این دیگٌ نن نبَدم؛ پس حتها خَاب نی بینو. از صَرت تازى ام ٍايهٌ داشتو
 .يو نن يهَن لعیایی يستو کٌ این يا نی گفتند

در نردى نانندی باز شد ٍ دٍ نرد سَار بر اسب کٌ کت يای بلند ٍ شلَاريای گشادی بٌ 
 .تن داشتند ٍ چند نرد پیادى يهراى اٍن زن جٍَن کٌ اسهش اختر بَد، ٍارد باغ شدند

نش ناشااهلل ٍ يهسرش بلقیس، بٌ نحض دیدن اٍن يا تعظیو کردند ٍ نن رٍ نشَن 
 .دادند

ٌ ی  نرد جٍَن تر از اسب پیادى شد ٍ نگايش رٍ بین اجزای صَرتو چرخاند ٍ با گَش
 .سیبیلش بازی کرد

نرد دیگٌ کٌ نسن تر بٌ نظر نی رسید، کالى نشکیش رٍ از سرش بیرٍن کشید ٍ با لحن 
 :خشن ٍ سردی سَار بر اسب سفید ش فریاد زد

دخترى ی چشو سفید این جا چٌ نی کنی؟ رضا را حسابی نگران کردی ٍ خَدت این جا  -
پیش خَد فکر ! آندى ای پی کاريای ناشایست کٌ از دختر جالل الدین خان بعید است؟

نکردی آبرٍی نا پیش نردم عام نی رٍد؟ حال کٌ این گَنٌ شد، فردا بٌ زنِی رضا در 
 !نی آٍریهت تا دیگر از این غلط يا نکنی

. ازدٍاج کنو؟ ننی کٌ برای این زنان نبَدم ٍ حتی نهی دٍنستو قرارى چٌ بالیی سرم بیاد
کاش بٌ اتاق نانان نهی رفتو ٍ کاش يای بی صدایی کٌ بٌ ! کاش بابا خَنٌ نی نَند

 !ٍاقعا قرار بَد فردا عرٍسی کنو؟ نن کٌ دينو بَی شیر نی داد! يیچ جا نهی رسید

نن کٌ ينَز بچگی نکردى بَدم حاال باید ازدٍاج نی کردم؟ اٍن يو با این نرد ترسناک ٍ 
ٌ ی کَچیک نن نی شد  !سیبیل کلفت کٌ یٌ بازٍش اندازى ی تهَم جح
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نرد کٌ اسهش رضا بَد، دست ياش رٍ بٌ سهت چارقدم برد ٍ نن رٍ بٌ سهت اسب 
بعد از . خَدش يو کنار اسب پیادى ایستاد. کهکو کرد تا سَار بشو. نشکیش کشید

ٌ ی جالل الدین خان ترک کردیو  .خداحافظی با اٍن خانَادى، اٍن جا رٍ بٌ نقصد خَن

 بابا علیرضا کجا ٍ بابا جالل الدین خان کجا؟

*** 

 !حالت خَبٌ؟! نارال، بابایی جَاب بدى -

 .آرٍم پلک يای سنگینو رٍ باز کردم ٍ بٌ بابای نگرانو نگاى کردم

 .خَبو بابا -

با شنیدن صدام، انگار کٌ دنیا رٍ بًش دادى باشند؛ نحل یٌ بچٌ بٌ سهت تختو يجَم 
 .آٍرد ٍ نن رٍ در آغَش گرفت

پرستار کلید رٍ از جاکفشی برداشتٌ ٍ در رٍ باز ! آخ کَچَلَ داشتی نگرانو نی کردی -
نگران شدى نکنٌ پیش تَ باشٌ کٌ نتاسفانٌ . کردى پیش اٍن زن رفتٌ کٌ تَ اتاقش نبَدى

اٍن يو . اٍن زن کنار تخت تَ خَابیدى بَد ٍ دست ياش رٍ جلَی دينت گذاشتٌ بَدى
ٌ ی ٍحشتناک ٍ نزخرف  حاال بابایی کابَس دیدی؟! با اٍن قیاف

 :بی تَجٌ بٌ این کٌ نانانو رٍ اٍن زن خطاب کردى، گفتو

 بابا تَ يو کابَس نی بینی؟ تَ کابَس يات با آدم يای غریبٌ زندگی نی کنی؟ -

 :لبخندی زد ٍ با گشادى رٍیی گفت

حاال يو تنبل خانو پاشَ باید بریو . نا آدم بزرگ يا تَی بیداری کابَس نی بینیو -
 .نجبَرم يردٍتَن رٍ برسَنو. راستی اٍن زن يو نی خَاد بايات بیاد. ندرسٌ
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 :چشو يام رٍ نالیدم ٍ با ترس عقب رفتو

 .نن با اٍن جایی نهیام! نٌ بابایی -

 .بابا چینی بین پیشَنیش انداخت ٍ چشو ياش رٍ کهی ریز کرد

دختر خَبی باش ٍ بٌ . فردا انیرحسین ٍ زنش نیان، نن نجبَری باید برم سفر کاری -
آيان، نراقب باش نادرت دارٍياش رٍ بخَرى تا زٍدتر خَب ... حرف ياشَن گَش بدى ٍ

 .شٌ

ٌ ای رٍ کٌ تَی دستش بَد داخل دينو فرٍ کرد ٍ از رٍی تخت بلندم کرد نانتَ ٍ . لقه
ٌ ام رٍ از داخل کهد بیرٍن کشید ٍ رٍی تخت پرت کرد  .شلَار ندرس

 .د پاشَ تنبل خانو، زٍد باید بریو -

 .سری تکَن دادم ٍ خَابو رٍ بٌ يهَن سرعتی کٌ دیدى بَدم فرانَش کردم

بٌ نحض خرٍج نا، نانانو يهراى یٌ دختر . يهراى بابا حاضر ٍ آنادى از اتاق بیرٍن رفتو
ٌ تر از دیشب بَد. جٍَن از اتاقش بیرٍن اٍند کهرش کهَنی شدى بَد ٍ . شکست
 .پرستار دست ياش رٍ گرفتٌ بَد تا درست راى برٍى. صَرتش پر چین ٍ چرٍک

 آقای انجد بریو؟ -

 .پدر با دیدن حال زار نادر، سری تکَن داد ٍ سَییچ داخل نشتش رٍ بٌ باال پرتاب کرد

 .بریو -

نادرم نانتَی خاکستری گشادی پَشیدى بَد کٌ تا قبل از بیهاری چند شخصیتی 
 !بَدنش، تنگش يو بَد
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ٌ ای نیشی ٍ شخصیت اٍن رٍ  پدرم نی گفت تَی این بیهاری، ير رٍز نحل کس دیگ
 .نهی دٍنو االن با کدٍم شخصیت نادرم باید رٍبرٍ نی شدم. نی گیری

سرایدار جدید ندرسٌ، با دیدن نادرم سریع بٌ . بعد از چًل دقیقٌ بٌ ندرسٌ رسیدیو
 :خَدش آند ٍ با نحبت گفت

 !خانو رضایی بٌ ندرسٌ خَدتَن خَش اٍندید -

ٌ ای کٌ فقط نگاى نی کرد، سری تکَن داد ٍ بٌ کهک پرستارش  نادرم با چشو يای خست
 .داخل ندرسٌ شد

با دیدن حال زار نادرم آسهَن يو ! پاییز بَد ٍ يَایی کٌ نشخص نهی کرد گرنٌ یا سرد
ٌ اش گرفت ٍ از تٌ دل نالٌ کرد خَرشید يو رفتٌ بَد دنبال . کانال خیس شدى بَدیو. گری

 .بازی گَشیش ٍ يَا بٌ طَر خَفناکی در حال تاریک شدن بَد

خانو کریهی با دیدن نا، فَری بٌ سهتهَن دٍید ٍ با چشو يایی اشک آلَد رٍ بٌ نادرم 
 :گفت

 !چرا این شکلی شدی؟ ببین با خَدت چی کار کردی آخٌ! الًی نن قربَنت برم -

 :چًرى خشهگینی بٌ خَدش گرفت ٍ رٍ بٌ بابا با دينی کج گفت

نن بٌ شها گفتٌ بَدم کٌ زن حانلٌ ! آقای انجد، چٌ بالیی سر ندیر ندرسٌ نا آٍردی؟ -
ٌ ای کٌ سابقٌ قتل ٍ جنایت دارى ! نیاز نراقبت دارى نٌ این کٌ ٍلش کنید بیاد بٌ ندرس

 !استغفراهلل... االن خَشحالید کٌ این بال سرش اٍند؟ بچٌ يو کٌ

ٌ ام رٍ نحکو . پدر سرش رٍ پایین گرفت ٍ بی اختیار بٌ سهت در خرٍجی رفت بند کَل
 :فشردم ٍ رٍ بٌ خانو کریهی پرسیدم

 نانان بچٌ دارى تَ شکهش؟ یعنی باردارى؟ -
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 :پَزخندی  زد ٍ با اخو گفت

اگٌ یٌ بار دیگٌ يو غایب . زٍد برٍ تَ کالست! بفرنایید سر کالستَن خانو! نخیر نیست -
 .بشی، دیگٌ نجبَرم اخراجت کنو

 :رٍ بٌ پرستار نادر گفتو

 !نراقب نانانو باشید تا دیگٌ حالش بد نشٌ -

 .پرستار خَش چًرى ٍ جٍَن با لبخند سری تکَن داد ٍ نن با نگرانی داخل رايرٍ شدم

ٌ يای بلند ساختهان ندرسٌ باال نی رفتو کٌ کسی صدام زد با بی حَصلگی برگشتو . از پل
 :ٍ گفتو

 !انرٍز يو نن سر نی شینو. نیرى، انرٍز از خَراکی خبری نیست -

ٌ يا بٌ عقب  بٌ راى خَدم ادانٌ دادم ٍ بٌ رايرٍی طبقٌ دٍم رسیدم کٌ یًَ نحل برق گرفت
 ...نیرى کٌ. برگشتو

آب دينو رٍ قَرت دادم ٍ با فکر بٌ این کٌ اشتباى کردم بٌ سهت . کسی پشت سرم نبَد
 .کالس رفتو

. نًتابی يای طبقٌ دٍم نحل کسی کٌ تازى از خَاب بیدار شدى باشٌ چشهک نی زد
بی تَجٌ بٌ شخص با اخو يهیشٌ رٍی . خَاستو در کالس رٍ بزنو کٌ کسی در رٍ باز کرد

نیو نگايی بٌ نیرى . پیشَنیو بٌ نعلو سالم کردم ٍ بٌ سهت جام کٌ کنار پنجرى بَد رفتو
 :انداختو ٍ با اخو گفتو

 !قرار بَد انرٍز نن سر بشینو، پس برٍ تَ -
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نعلو ٍ پشت سری يام . عجیب بَد کٌ سریع بٌ حرفو گَش کرد ٍ نن سر نشستو
 :کیفو رٍ باز کردم کٌ نیرى گفت. نگايی نتعجب بٌ نن انداختند

. چرا نهیرى نزدیک چاى؟ شاید اگٌ برى اٍن جا حالش خَب شٌ. نارال، نانانت برگشتٌ -
انا ! آخٌ فتاحی نیگٌ اٍن جا طلسو شدى است ٍ ير کی رفتٌ زندى برنگشتٌ، نحل نن

 .شاید یٌ پادزيری داشتٌ باشٌ تا حالش خَب شٌ

ٌ ام رٍ از سرم درآٍردم  .برگشتو تا جَابش رٍ بدم کٌ نبَد. پَفی کشیدم ٍ نقنع

 !دٍبارى تَيو زدی نارال؟ نیرى نردى این رٍ بفًو -

ندای درٍنو این رٍ فریاد نی زد؛ انا نن باز يو فرداش فرانَش نی کردم ٍ با نیرى ی نردى 
 .صحبت نی کردم

 :نعلهَن فریاد زد

 !پاشَ برٍ آبی بٌ صَرتت بزن ٍ زٍد بیا. انجد، حَاست بٌ کالس نیست -

ٌ يا ترک کردم« باشٌ خانهی»زیر لب  ٌ يا . گفتو ٍ کالس رٍ در برابر نگاى خیرى ی بچ از پل
 :کٌ پایین نی رفتو، ندام با خَدم تکرار نی کردم

نیرى گفت نانان باید برى ! این قدر باياش حرف نزن! نارال، دخترى ی احهق، نیرى نردى -
 !نزدیک یٌ چاى، باید بٌ بابا بگی

گَشو رٍ جلَ بردم تا . در سفیدش نحل يهیشٌ بستٌ بَد. نزدیک دفتر دبیران ایستادم
 .صدايا رٍ بًتر بشنَم

بًش گفتو نرٍيا، گفت باید خَدم . از ٍقتی دٍبارى رفت سهت چاى بٌ این رٍز افتاد -
این شد کٌ تنًا رفت اٍن جا ٍ نعلَم نیست چی ! ببینو چٌ بالیی سر شاگرديام اٍندى

آقای انجد گفتٌ کٌ چند نفر رٍ بفرستن تا اٍن زیرزنین ٍ اٍن . دید کٌ بٌ این رٍز افتاد
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ٌ ش تقصیر يهین دنیزى. چاى رٍ برای يهیشٌ خراب کنن آخٌ نگٌ ! اصال نی دٍنی يه
ٌ يا ! نَنت کو بَد کٌ این جا رٍ کردی ندرسٌ ٍاهلل نن خَدم چندبار دیدم چند تا از بچ

بًترى برات . نحل جن زدى يا رفتار نی کنن ٍ یًَ نیگن خانو یٌ صدایی از نهازخَنٌ نیاد
داشتو باياش حرف نی زدم ! بگو خانو ندیر جدید کٌ فانیلیش کیًانیٌ از يهٌ جن  ترى

ٌ ات بازی نی کنٌ  !یًَ گفت یکی دارى با نقنع

. برگشتو؛ انا کسی نبَد. برای یک لحظٌ احساس کردم کسی دارى نَازشو نی کنٌ
خَاستو فالگَش ایستادن رٍ بی خیال بشو ٍ بٌ سهت آب خَری برم کٌ صدایی دیگٌ 

 .نظرم رٍ جلب کرد

ٌ خاطر يهَن برگشت بٌ زیرزنین بَد؟ نیگن  - ٌ ش سقط شد؟ ب چی شد کٌ بچ
االنو ٍاقعا تعجب نی کنو از آقای انجد کٌ دٍبارى آٍردتش ! نی خَاستٌ نارال رٍ خفٌ کنٌ

 .تَی خَنٌ

ٌ ست - اصال شاید نصف این . بچٌ سٌ نايش بَدى؛ انا نشخص نبَدى کٌ دنیز حانل
ٌ کردن نارال شَيرش نیفتٌ ! حاالتش برای حانلگیش بَدى این نیشٌ کٌ سر يهین خف

ٌ ی تخت کٌ يهَن ضربٌ باعخ نیشٌ . بٌ جَنش آخرش يو يَلش نیدى سهت لب
البتٌ شَير نن بَد، نن رٍ نی کشت؛ انا از ! شکهش با تیزی برخَرد کنٌ ٍ بچٌ بی بچٌ

آقایی نحل ایشَن تَقع نهی رفت يهسرشَن رٍ پرت کنٌ ٍ نحل نرديای سنتی برخَرد 
 !کنٌ

ٌ ی . نبضو تندتند نی زد. جلَی دينو رٍ گرفتو تا فریاد نزنو کهی گردنو رٍ نالیدم ٍ دکه
ٌ ام رٍ باز کردم پس . نفس کشیدن برام سخت ٍ طاقت فرسا شدى بَد. باالیی نانتَ ندرس

 .از رٍی عذاب ٍجدان نانان رٍ از اٍن خراب شدى بیرٍن آٍرد

نانانن تَی اٍن اتاق بَد ٍ این يا راجع بًش این حرف يا رٍ نی زدند؟ جلَی خَدش از 
 !بخت سیايش نی گفتند؟
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با لبخند . باٍرم نهی شد نانانو بتَنٌ بٌ این خَبی راى برى. یًَ در ٍرٍدی رايرٍ باز شد
 :گفت

 .چرا بیرٍنی؟ پاشَ برٍ سر کالست -

 :با لبخند دندٍن نهایی گفتو

 .چشو نانان جَنو -

 :با تعجب نگايی بٌ نن انداخت ٍ پرسید

 !نانان؟ انجد دیٍَنٌ شدی؟ نن کیًانی يستو  يا -

 .ندیرنَن بَد. چندبار پلک زدم ٍ رٍی صَرتش خیرى شدم

 شها نانان نن رٍ ندیدید؟... ببخشید خانو -

ٌ ای یاسی . ابرٍی نازک  قًَى ایش رٍ باال داد ٍ یٌ قدم بٌ سهتو اٍند نانتَی بلند ٍ پارچ
 .بٌ تن داشت ٍ عینک گردی زدى بَد

 !نادر تَ نگٌ از سفر برگشت؟ -

 !نی دٍنست نادرم کجا بَدى؛ انا باز نی گفت سفر

 نیشٌ در این اتاق رٍ باز کنو ٍ ببینهش؟. بلٌ، دیرٍز اٍند ٍ حاال يو اٍندى ندرسٌ -

ٍ يای دريو ٍ انگشتی کٌ بٌ سهت نن  صدای بازشدن در اتاق اٍند ٍ خانو کریهی با ابر
 :دراز شدى بَد گفت

 .برٍ سر کالس... االن يو با پرستارش نیرن خَنٌ. انجد نادرت دارى استراحت نی کنٌ -
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سرم رٍ داخل اتاق بردم ٍ نگايی بٌ نادر کردم کٌ با دين باز رٍی صندلی قًَى ای 
 .خَابش بردى

 ...نیشٌ بیدارش کنید؟ آخٌ فتاحی بًو گفت -

ٌ يای ضعیفو گذاشت  :اخهی کرد، دستش رٍ رٍی شَن

 فتاحی نردى، خب؟ نی تَنی این رٍ بفًهی؟! يیچی نگَ... نٌ -

در حالی کٌ بٌ حرف ياش گَش نی دادم، نیرى رٍ نی دیدم کٌ از پشت سر کریهی شکلک 
بعد از . درنی آٍرد ٍ گايی زبَنش رٍ بیرٍن نی آٍرد ٍ گايی چشو ياش رٍ چپ نی کرد

داخل سالن دنبالش نی گشتو کٌ دیدم کنار صندلی نادرم . چند جانیٌ، نیرى ناپدید شد
 .ایستادى ٍ با انگشت ياش پَست گندنگَن نادر رٍ نَازش نی کنٌ

 .بی تَجٌ بٌ خانو کریهی ٍ حرف يایی کٌ نی زد، کنارش زدم ٍ داخل اتاق دبیران شدم

 !نانانو رٍ بیدار نکن! نیرى، خیلی بی ادبی -

نی دٍنستو چشو يای يهٌ حاضرین گرد شدى؛ نن در اٍن لحظٌ دٍبارى فرانَش کردى 
 .بَدم کٌ اٍن نردى

دستش رٍ درست رٍی . پرستار نادرم نیو نگايی بٌ نن انداخت ٍ بٌ سهت صندلی اٍند
 .دست نیرى گذاشت ٍ نادرم رٍ تکَن داد

 !دردش گرفت، صَرتش از درد قرنز شدى. دستتَن رٍ از رٍی دستش بردارین -

خانو کریهی ٍ خانو کیًانی ينَز بیرٍن در اتاق نشغَل تهاشای نن بَدند ٍ بی شک 
ٌ  ست  .نی گفتند اٍن دیٍَن
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کٌ حالت -نادرم کهی تکَن خَرد ٍ بعد چشو ياش رٍ باز کرد ٍ با صدایی خَاب آلَد
ٌ ای گرفتٌ بَد  :رٍ بٌ نیرى ای کٌ يیچ کس جز نن ٍ نادرم نهی دیدش گفت- نردٍن

تَ خَبی فتاحی؟ پدر ٍ نادرت خَبن؟ درس يات رٍ کٌ نی خَنی تا دٍبارى شرنندى  -
خانو کریهی بٌ نعلو فتاحی بگَ اگٌ انسال يو درس نخَنٌ از ندرسٌ ! نعلهتَن نشو

 .اخراجش نی کنو

کیًانی پَزخند بٌ لب نزدیکهَن اٍند ٍ بٌ جای نیرى کٌ در نظر اٍن يا خالی بَد، نگايی 
 :انداخت ٍ در حالی کٌ نی خندید گفت

ٌ طَرى رضایی؟ از سفر برگشتی؛ ٍلی رنگ ٍ رٍت درست نشدى -  !زرد زردی. حالت چ

 .نادرم پلکی زد ٍ نگايش رٍ بٌ بینی بزرگ کیًانی دٍخت

ٌ قدر شبیٌ دختر بلقیسی -  !نکنٌ تَ اختری؟... چ

اختر نادر حهیرا بَد کٌ نادربزرگش از چًرى ی زیباش . یاد اٍن خَاب عجیب افتادم
 .تعریف ٍ تهجید نی کرد ٍ نی گفت شکل نادرش نشدى

ٌ اش کشید ٍ با اخو يای در يو رفتٌ گفت  :کیًانی دستی بٌ نقنع

 اختر دیگٌ کیٌ؟ -

 .قبل از نادرم، نن پاسخش رٍ دادم ٍ تیر خالص رٍ زدم

ٌ يای نیرزا يستن. حهیرا دٍ تا دختر دارى. اختر نادر حهیراست - نیرزا . دٍتاشَن يو بچ
شاید باٍرتَن نشٌ؛ انا . کٌ پدر این يا نحسَب نیشٌ خَدش یٌ زن داشتٌ بٌ اسو لعیا

حاال این يا خَبٌ؛ رٍز اٍلی کٌ نانان رفت، خَاب . نن یٌ بار خَاب دیدم کٌ لعیا يستو
 !دیدم داخل یٌ چاى يستو ٍ فریاد نی زنو کٌ طلسو رٍ باطل کنید تا آزادانٌ زندگی کنیو
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*** 

پرستار قبل از اٍن کٌ با اتَبَس بٌ سهت خَنٌ بیایو، . کلید رٍ داخل قفل انداختو
ٌ اش رفت خدا نی دٍنٌ چی کشیدم تا يهراى نانان بٌ . خداحافظی کرد ٍ بٌ طرف خان

نصف نسیر يا رٍ بلد نبَدم ٍ ير ريگذری رٍ سَال پیچ نی کردم تا آخر بٌ . خَنٌ برسیو
 .خَنٌ رسیدیو

 :دست نانان رٍ گرفتو ٍ تندتند با خَد حرف زدم

چرا بٌ اٍن يا گفتی اٍن دٍ تا خَاير رٍ نی شناسی؟ نگٌ ! نارال، نارال تَ یٌ احهقی -
بابا نگفت دفترچٌ خاطرات نانان رٍ نخَن؟ نهی دٍنی از ٍقتی اٍن دفترچٌ رٍ خَندی 
ٌ ست ٌ ش تقصیر اٍن دفترچ ٌ ش یکی رٍ باال سرت یا تَ بالکن احساس نی کنی؟ يه ! يه

 !اصال باید اٍن رٍ بسَزنو تا اٍن يا يو برن سر خَنٌ زندگی شَن تَ قبرستَن

 .یًَ صدای نادرم رٍ شنیدم کٌ بٌ دیَار تکیٌ زدى بَد

گفتٌ بَدن بعد از نرگ . رٍح سرگردانن کٌ قسو خَردن نا رٍ آزار بدن. اٍن يا قبر ندارن -
یٌ بار تَ اتاق تَ، یٌ بار تَی . نادربزرگ برای يهیشٌ نیرن؛ انا دٍبارى دیدنشَن

 .زیرزنین کنار چاى ایستادى بَدن ٍ بٌ نن نی خندیدن

 :با تعجب بٌ نادر نگاى کردم ٍ پرسیدم

نانان تَ داری ٍاقعیت رٍ نیگی؟ یعنی خَب شدی؟ دیگٌ دیٍَنٌ نیستی؟ ! چی؟ -
ٌ ای؟ ٌ ش الکی بَد؟ نی خَاستی بگی دیٍَن  يه

 :نردنک چشو ياش بٌ سهت نن چرخید

ٌ ای تا دست از سرت بردارن - اٍن يا ير . نارال یٌ ٍقت يایی باید ٍانهَد کنی کٌ دیٍَن
نهی خَاستو با نَندم تَی این خَنٌ، اٍن يا بٌ تَ ٍ علیرضا . جایی نیرن کٌ نن باشو
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خَاستو برم جایی کٌ پر از آدنٌ؛ جایی کٌ نادربزرگو ٍ نادرش ٍ نادرم . آسیب برسَنند
 !تَش بَدن

دست يای لرزٍنش رٍ نحکَم بٌ استقانت کردم ٍ بعد از چند لحظٌ، . بٌ سهتش رفتو
 .نگاى بٌ پلک يای سنگین شدى اش، بٌ آغَشش پناى بردم

 :از تٌ دل گریٌ کردم ٍ با بغض گفتو

اگٌ خَب بَدی چرا با . ازت بدم نیاد! خیلی نانردی! نانان، تَ خیلی خَدخَايی -
رفتاريای ٍحشتناکت ٍادارم کردی ازت یٌ يیَال بسازم تَی نغزم؟ تَ اسطَرى ی نن 

نانان تَ با رفتاريات . بَدی؛ انا بعد از این اتفاق يا تبدیل شدی بٌ یٌ ضد قًرنان
 !نابَدنَن کردی

از آغَشش بیرٍن . نَيام ير جانیٌ بیشتر از قبل از شدت اشک يای نانان خیس نی شد
لب ياش رٍ با زبَن تر کرد ٍ رٍی زنین، در حالی کٌ بٌ اپن . اٍندم ٍ فقط نگايش کردم

 :آشپزخانٌ تکیٌ زدى بَد، نشست ٍ لب بٌ سخن گشَد

. اسو نادر بلقیس بَد ٍ پدر ناشااهلل. چندین سال پیش، یٌ خانَادى زندگی نی کردن -
شَنزدى -حهیرا تَ سن پَنزدى. صاحب دٍ تا نَى دختر شدن کٌ یکی شَن حهیرا بَد

نی دٍنو ! سالگی بٌ عقد یٌ نرد زن دار در نیاد ٍ از اٍن صاحب دٍ تا دختر دٍقلَ نیشٌ
درستٌ نَشین ٍ نیرى تنًا . کٌ تا این جا رٍ نی دٍنی؛ انا یٌ چیزی يست کٌ خیلی گنگٌ

ٌ يای نیرزا ٍ حهیرا يستن؛ انا نادربزرگ نن، نریو، فرزند لعیا ٍ نیرزاست کٌ بعد از  بچ
ير دٍ تَی . نٌ لعیا راضی بٌ این ازدٍاج بَد ٍ نٌ حهیرا. يزار دٍا ٍ درنَن بٌ دنیا اٍند

با ازدٍاج با نیرزا بدبخت شدن ٍ عاقبت یکی . یک بريٌ از تاریخ زندگیشَن دفن شدن
 !شد دارالهجانین ٍ اٍن یکی دفن شد تَی خاک عهارت نیرزا

*** 
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 «دنیز»

نارال بًت زدى نگايو نی کرد ٍ نن پشت سر يو تکرار . با دیٍَنٌ يیچ تفاٍتی نداشتو
ٌ ام دشَار بَد. نی کردم  .حرف يایی نی زدم کٌ يضهش برای دخترک دى سال

ٌ ام، اٍلش خَشحال شد؛ انا بعد - . خیلی بد برخَرد کرد... ٍقتی بٌ علیرضا گفتو حانل
اٍن رٍز خیلی بًو اصرار کرد کٌ بهَن ! انگار گـ ـناى کردم کٌ این بچٌ داننو رٍ گرفتٌ

ٌ دندى تر از اٍن بَدم کٌ ... خَنٌ، ندرسٌ بری کٌ چی؟ کسی اٍن جا نهیاد تَ يو نرٍ انا ی
نی گفتن . ٍقتی رفت سرکار، آنادى شدم ٍ بٌ سهت ندرسٌ راى افتادم. بشینو تَ خَنٌ

نشخص نیست نال کیٌ، گفتو اگٌ خَدم برم بًترى ... پلیسا چند تا لباس پارى پیدا کردن
ٍارد زیرزنین کٌ شدم، پايام لرزید ٍ نی خَاستو بگو بی خیال . ٍ بیشتر دستگیرم نیشٌ

تا حاال شدى صدای یٌ نردى رٍ بشنَی؟ خب شنیدنش . کٌ صدای نادربزرگو رٍ شنیدم
ير چی کلید برق رٍ زدم رٍشن . باعخ نیشٌ فرار کنی؛ انا نن رٍ بٌ سهت جلَ کشَند

. با نَر گَشی جلَ رفتو، اٍن قدر جلَ رفتو کٌ آخر رسیدم بٌ اٍن دیَار شکستٌ. نشد
 .فلش گَشی رٍ انداختو رٍی چاى. پايام رٍ باال بردم ٍ داخلش شدم

ٌ  شدن پنجرى ٍ رعد ٍ برق . نفسو بٌ شهارى افتاد ٍ دست يام لرزید صدای باز ٍ بست
نارال تَی آغَشو نی لرزید؛ انا سکَت کردى بَد . بعدش، يردٍنَن رٍ ٍحشت زدى کرد

 !تا نن ادانٌ بديو

یٌ لحظٌ دیدم یٌ دست از چاى بیرٍن اٍند ٍ گَشی رٍ از دستو گرفت ٍ پرتش کرد بٌ  -
پام بین . جیغ کشیدم. خَاستو فرار کنو کٌ یٌ سایٌ رٍی دیَار شکستٌ افتاد! قعر چاى

دستو رٍ رٍی زنین نی کشیدم تا . سایٌ نزدیک تر شد. دیَار گیر کرد ٍ رٍی زنین افتادم
جلَی صَرتو . سنگی چیزی پیدا کنو؛ انا بٌ جاش یٌ تیکٌ لباس تَی دستو قرار گرفت

ٌ خاطر تاریکی چیزی نشخص نبَد سایٌ دقیقا . بَش کردم، بَی خَن نی داد. بردنش، ب
 .رٍبرٍم ایستادى بَد
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. خیس عرق بَدم ٍ تندتند نفس نی کشیدم. سعی کردم از بین دیَاريا رد بشو؛ انا نشد
ٌ ای سر داد ٍ انگشت اشارى اش رٍ « چی نی خَای از جَنو؟»:فریاد کشیدم قًقًٌ نستان

پلک يام . نن فقط سایٌ نی دیدم ٍ چیزی از نايیتش نهی دٍنستو. بٌ سهتو گرفت
صداش از نزدیک ! سنگینی نی کرد؛ انا حهاقت بَد کٌ بخَام تَی اٍن نَقعیت بخَابو

ٌ ی نا بَد. قَلهان را نشکستیو؛ انا نشد»:اٍند، درست کنار گَشو تخریبش . این جا خان
کردید کٌ چٌ؟ پس تَ زیر قَلت زدی؛ برگشتیو چَن ينَز تَی این دنیا کار ناتهام داریو؛ 

این بار نٌ . انگار باید تا آخر عهرنان سرگردان بهانیو. زیرا رايهان ندادند بٌ دنیای نردگان
ٌ قدر يو در حق نا ظلو شدى باشد، باز . بازگشتیو... برای انتقام؛ بلکٌ برای تاٍان ير چ

گنايهان سکَت بَد در برابر ظلو ٍ جَر پدرم، شَيرم، يهسرش ٍ سکَت ... گنايکاریو
ٌ يا در برابر نن ٌ ی نا تخریب ! بچ تَ يو گنايکاری کٌ سکَت کردی ٍ اجازى دادی خان

از چاى بپرس چرا تا بٌ حال این جا ! شَد ٍ تبدیل شَد بٌ این  جای غریب ٍ ناآشنا
از چاى بپرس چرا يربار یک اتفاقی نی افتد کٌ گذشتٌ را جلَی چشو يایهان ! ناندى ایو

 «تا کی باید در این دنیای غریب بهانیو؟! رنگی نی کند

پاياش . باید نی دٍیدم بیرٍن؛ انا نهی تَنستو. سرم درد گرفتٌ بَد ٍ حالت تًَع داشتو
ٌ ام گذاشت ٍ چادر گلدارش رٍ رٍی صَرتش انداخت ٌ ی سین شبیٌ اٍن يا . رٍ رٍی قفس

خبری از اٍن دٍقلَيا ٍ نادرش نبَد؛ یٌ زن بَد . نبَد؛ انگار یٌ آدم تازى ٍارد ناجرا شدى
ٌ چیش نتفاٍت ! انگار ٍاقعا زندى بَد. بی شبايت بٌ اٍن يا صداش، نَع حرف زدنش، يه

 .بَد

نارال رٍ تَی آغَش . حرفو رٍ کٌ قطع کردم، پنجرى يا شرٍع بٌ تکَن خَردن کردند
 .خانَش شدن برق، ترس برش ندارى-فشردم تا از شدت بلندی صدا ٍ رٍشن
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نهی دٍنو نن ترسَ شدى بَدم یا نارال . صدای چرخش کلید يردٍنَن رٍ بٌ لرزى انداخت
با چشو يای گرد بٌ . در باز شد. از کَرى در رفتٌ بَد کٌ با ير صدایی بٌ لرزى نی افتادیو

 :نارال نفس راحتی کشید ٍ گفت. نرد کت ٍ شلَار پَش رٍبرٍ نگاى کردیو

 !نانان، عهَ اٍندى -

 .بٌ خَدم اٍندم ٍ نارال رٍ از آغَشو بیرٍن کشیدم

خَاستو خَدم رٍ بٌ رٍان پریشی ٍ دیٍَنگی بزنو کٌ رٍبرٍم قد علو کرد ٍ دست ياش رٍ 
 :نارال يراسَن بلند شد ٍ با نن نن گفت. بٌ يو قالب کرد

 پس خالٌ سارا کجاست؟... سالم عهَ -

باالخرى نگايش رٍ رٍی نارال نتَقف کرد ٍ با . نگايش بین نن ٍ نارال تاب نی خَرد
 :غیظ گفت

بابات زنگ زد بًو . نی خَام حرف يای بزرگَنٌ بزنو تا خالٌ سارا نیاد. عهَ برٍ تَ اتاقت -
 !گفت بیام ببرنت خَنٌ خَدنَن؛ انا االن کٌ اٍندم دیدم حال نادرت بًتر از ننٌ

 .نارال بدٍن حرف از نشیهن خارج شد

نا رٍ داغَن کردی؛ انا خَدت ينَز نحکو ٍ ! فکر نی کردم بزرگ شدى باشی دنیز -
ٍقتی با سارا عرٍسی کردم، فکر کردم خَشبخت ترین نرد رٍی زنینو؛ انا . استَاری

نانان آخرین رٍز عهرش گفت . تَ این رٍ يهَن نَقع يا بًو فًهَندی. اشتباى نی کردم
بًو . حرف نادرم برای نن نحل یٌ ٍصیت نی نَنٌ! بهاند... کٌ بٌ تَ بدی کردى، ننو کٌ

ٌ خاطر يیچ کس از  گفت نذار دنیز سختی بکشٌ، نذار بًش آسیب برسَنند، بًش بگَ ب
ٌ ش باشٌ گفت بًت بگو بٌ کسی اعتهاد نکن، حتی . خَدش نگذرى؛ حتی اگٌ اٍن بچ

 .اگٌ اٍن شَيرت باشٌ
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 .از جام بلند شدم ٍ رٍبرٍش ایستادم. نتعجب نگايش کردم

چی نی خَای بًو بگی؟ راجع بٌ علیرضاست؟ اٍن چی کار کردى کٌ نباید بًش اعتهاد  -
 کنو؟

 .انگشت اشارى اش رٍ جلَی صَرتش گذاشت

. تهام این ندت زیر نظرش بَدی! نی فًهی؟! تهَم این خَنٌ دٍربین دارى... يیس -
ٌ بَدن ادانٌ بدی، تهام ارث  نی دٍنٌ سالهی؛ انا بًت نهیگٌ؛ چَن اگٌ بٌ این دیٍَن

بیا ٍ ! بیا ٍ بٌ يهٌ بگَ از قبل يو عاقل تری! دنیز تهَنش کن. نادربزرگ نی رسٌ بٌ اٍن
 !از خَدت ٍ نارال دفاع کن در برابر این دشهن خَدی

حتها ! کی دشهن بَد؟ شَير نن؟ اصال. دست يام لرزش گرفت ٍ پايام سست شد
ٌ خاطر پَل؟  خَاب نی بینو؛ علیرضا برای چی نی خَاد نن ٍ دخترش رٍ آزار بدى؟ ب

ٌ يای نحیفو بٌ لرزى افتاد؛ کاش دیگٌ ادانٌ نهی داد  !شَن

اٍن کیٌ انیرحسین؟ تَ ! علیرضا کیٌ انیر؟ انجد، این فانیلی خیلی آشناست؛ خیلی -
پس چرا خفٌ شدی؟ نیگو علیرضا کیٌ؟ شَير نن ... اٍن رٍ کردی داناد خانَادى ی نا

نادر ندارى؟ پدر ندارى؟ بی کس ٍ کارى؟ تَ گفتی یتیهٌ؛ انا نگفتی قبل از یتیو شدنش پدر 
گفتی . نِن سادى گفتو چَن تَ قبَلش داری، ننو قبَلش نی کنو. ٍ نادرش کیا بَدن

يهین کٌ ... بی کارى گفتو بٌ درک، نن کٌ پَل دارم؛ اصال يهین کٌ آدنٌ يهین نًهٌ
نن چیزی ازت خَاستو؟ تَ تنًا کسی بَدی کٌ با نن . دٍستو داشتٌ باشٌ يهین بسهٌ

بٌ ! انیر اٍن يا برگشتن نی خَان نن رٍ اذیت کنن. دیدی چٌ بالیی سر نادربزرگو اٍند
 !خدا اگٌ تنًا پشتیبانو دشهنو باشٌ، خَدم رٍ نی کشو

ير دٍ بٌ سهتش برگشتیو کٌ نیشخند علیرضا . در خَنٌ با صدای گَش خراشی باز شد
 .رٍبرٍی چشو يانَن رژى رفت
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ٌ ام دیدی، ندیدی؟ . بذار خَدم رٍ برات نعرفی کنو - اسو پدر ٍ نادرم رٍ کٌ تَ شناسنان
ٌ يای دٍر با یٌ پسر بی ! تک فرزند بَدم؛ از یٌ خانَادى ی اصیل ٍ نحترم نادرم در گذشت

 .سر ٍ پا رابطٌ داشتٌ

نی دٍنی پسِر کی بَدى؟ بی خیال، اسو اٍن رٍ نی خَای چی کار؟ اٍنو یٌ بازیچٌ بَد؛ 
دنیز، تَ کیًانی رٍ نی شناسی؟ ندیر ... نحل نن، نحل تَ، نحل نارال، نحل انیرحسین

ٌ خاطرش نجبَر ! خَايرنٌ. جدیِد رٍ نیگو ٌ نَن نهی زدی کٌ ب فقط کاش دست بٌ خَن
ٌ ام جنگیدم کٌ آخرش بشو آقای . شو این يهٌ بٌ زحهت بیفتو یٌ عهر با فقر ٍ گذشت

اٍندم ٍاسٌ انتقام ٍ پس گرفتن زنین اٍن خَنٌ کٌ حاال شدى بَد ! خَدم؛ انا لعنت بٌ تَ
يهَن رٍزيای اٍل نی خَاستو زندگیت رٍ سیاى کنو؛ انا نارال بٌ دنیا اٍند ٍ . ندرسٌ

ٌ چی خَب بَد، قید . نن عاشقت شدم دنیز. يهَن نَقع يا نًرت بٌ دلو نشست يه
دٍبارى بًو . انتقام رٍ زدم تا این کٌ چًارناى پیش شًرى خَايرم، از شًرستان اٍند

نن يهَن نانزدش بَدم کٌ بٌ سختی ! یادآٍری کرد کٌ چٌ بالیی سر ارغَان نن آٍردی
راضی شد بٌ این سفر کذایی برى ٍ يربار کٌ خَاست نخالفت کنٌ، از نادر دختر شنید 

انیر گفت نٌ کار اٍن . چیزی نهیشٌ؛ انا تَ کشتیش. دنیز دٍستش خیلی دختر خَبیٌ
ٌ ش چرت بَد؛ نخصَصا ٍقتی فًهیدم تَ کی يستی ٍ پدرت کیٌ پدر تَ، ! نبَدى؛ انا يه

يهَن پدری کٌ بزرگت کردى، ٍقتی نادر نن شَير داشت ٍ بچٌ، زیر پاش نشست ٍ 
ٌ نَن رٍ رٍی سرنَن آٍار کرد بابام از خــ ـیانـت نادرم سکتٌ کرد ٍ نن ٍ شًرى ی . خَن

ٌ سال نادرم اٍند ٍ گفت کٌ بابات قبل از . دٍ ٍ چًارسالٌ رٍ فرستادن یتیو خَنٌ بعد س
... يٌ. ازدٍاجش نی خَاستدش؛ انا پدر ٍ نادرش قبَل نکردن ٍ گفتن یارٍ بی پَلٌ

ٌ اش  يهین نیشٌ ٍقتی زنش رٍ نی فرستٌ شًرستان، نیاد پیش نادر نن ٍ صیغ
 !خیلی جالبٌ. ٍقتی پای دختر اٍن زن اٍل نیاد ٍسط، نادرم یاد نا نی افتٌ. نی کنٌ
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ننی رٍ کٌ . دلو نی خَاست زنین دين باز کنٌ ٍ نن رٍ تَی خَدش ببلعٌ. سکَت کرد
ٌ اس ٍ  نعلَم نبَد کی دٍستٌ ٍ کی دشهنو، آٍارى ای بَدم کٌ تَی شًر خَدش بیگان

 .خرابخَنٌ

اٍن کٌ فانیلیش با تَ فرق دارى، پس چی داری نیگی کٌ خَايرتٌ؟ شَير نادر نن چٌ  -
ربطی بٌ نن دارى کٌ بخَای زندگیو رٍ بٌ گند بکشی؟ يَم؟ ارغَان رٍ نن نکشتو کٌ اگٌ 

ٌ ی تَ ٍ خَايرت ! کشتٌ بَدم، پَنزدى سال پیش اعدانو نی کردن ٌ  باغ چرا باید خَن خَن
ٌ ی نیرزارضا  !باشٌ؟ اٍن جا ارجیٌ نادربزرگ ننٌ، تنًا بچ

. انیرحسین از يهَن اٍل بٌ دیَار تکیٌ زدى بَد ٍ نا رٍ نی پایید. رٍی کاناپٌ نشست
 .علیرضا پَزخندی زد ٍ نگايی بٌ صَرت بًت زدى ی نن انداخت

تَ قرص نی خَردی فکر ! خب خب حهیرا رٍ نی شناسی دیگٌ؟ دخترياش رٍ يو کٌ بلٌ -
یکیشَن . دٍ قلَيای حهیرا يردٍشَن نهردى بَدن. نی کردی ير چی نی بینی ٍاقعیٌ

نرد ٍ اٍن یکی رٍ اٍن يایی کٌ پیداشَن کردى بَدن بزرگ کردند؛ یعنی خالٌ ٍ 
. طفلی کنار چاى افتادى بَدى ٍ نهی تَنستٌ از شدت گرسنگی تکَن بخَرى. نادربزرگش

ٍقتی پیداش کردن ٍ ازش جای خَايرش رٍ پرسیدن گفتٌ . دينش خشک خشک بَد
نی دٍنی کٌ . يهَن نَقع آى کشیدى. کٌ اٍن طفلک پاش لیز خَردى ٍ تَی چاى افتادى

يو . آى چیٌ؟ نیگٌ با رٍح خَايرش تَی اٍن سٌ رٍز کٌ تَی انبار بَدن زندگی نی کردى
ٌ ش در کنار خَايرش بَدى ٍ بچگی  ! اٍن سٌ رٍز، يو این يشتاد ٍ پنج سال يه

 .خَدش

از . تهَم خَنٌ دٍر سرم نی چرخید؛ با نردى يیچ تفاٍتی نداشتو. رٍی زنین ٍلَ شدم
 .جاش بلند شد ٍ کنارم رٍی زنین نشست

ٌ خاطر نیرى کٌ زندى . شیش سال از خَدش کَچیک تر بَد- حهیرا یٌ خَاير داشت، پنج - ب
ٌ ست، جدا بشٌ ٍ با نادر ٍ  نَندى بَد نجبَر شد از شَيرش کٌ نی گفت نیرى دیٍَن
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ٌ شَن نَشین . اٍن نَقع یٌ بچٌ داشت. خَايرزادى اش زندگی کنٌ نیرى نی گفت تَ خَن
نادربزرگ نن ! بعضی ٍقت يا کنار اٍن نی خَابٌ. رٍ نی بینٌ ٍ باياش حرف نی زنٌ

ٌ ش نی خَاست از پدرش انتقام بگیرى. خَاير حهیرا بَد . تا ٍقتی نیرى زندى بَد، يه
حتی یٌ بار ازش شکایت کرد؛ انا شکایت فقیر فقرا از یٌ کلٌ گندى ای نحل نیرزا بٌ چٌ 
درد نی خَرد ٍقتی يهٌ رفیق نتًو يستن؟ یٌ چیز جالب بًت بگو دنیز، اٍن رٍز کٌ 

ٌ ای کٌ باالی سرت بَد، رٍح نبَد، شًرى بَد. رفتی زیرزنین حتی نادربزرگت رٍ ! اٍن سای
انیرحسین ! کٌ برای يیچ ٍ پَچ نرد رٍح ٍ جن ٍ پری ٍ اینا نکشتن؛ کشتٌ شد

 !انیر چرا خفٌ شدی؟ بنال بًش بگَ نادربزرگش رٍ کی کشت... شايدى

انیرحسین سرش رٍ رٍی پاياش گذاشت؛ انگار نهی خَاست بٌ چشو يای نن حتی نگاى 
 .کنٌ

قبل از این کٌ تَ داخل زیرزنین بشی، نن دیدنش کٌ گفت قرص قلبو رٍ بًو بدى،  -
! بی خیال دادن قرص شدم ٍ نشَندنش جلَی چاى. این جا نهی تَنو نفس بکشو

خَاست خَدش بَد فکر نی کرد اگٌ بٌ حرف يایی کٌ قبال نادرت بًش گفتٌ بَد، گَش 
اٍن شب علیرضا ! بدى جَن تَ رٍ نجات نیدى؛ انا طفلک  فقط اٍند تَ اٍن خَنٌ تا بهیرى

بًش گفتٌ دنیز قرص نصرف . بًو زنگ زدى بَد ٍ گفتٌ بَد کٌ خَاب ارغَان رٍ دیدى
با این حرف خرم کرد ٍ نذاشت برگردم . نی کنٌ ٍ خَدش باعخ ٍ بانی نرگ اٍن شدى

. اٍن نیاد، دٍ بچٌ يو يهراى خَدش نیارى. گفت شًرى يهَن نزدیکی ياست. تًران
دنیز بٌ خدا نن نهی دٍنستو اٍنا . حرف يایی رٍ نی زنٌ کٌ نادربزرگ ٍ نادرش براش زدن

ٌ ی نادربزرگ رٍ یادتٌ؟ نن نَشتهش، قبل از این کٌ از درد ! قصدشَن انتقانٌ ٍصیت نان
ٌ ای ٍ یٌ سری حرف دیگٌ ٌ ی یکی دیگ نن احهق تَ ٍصیت نانٌ . بهیرى يو گفت تَ بچ

ٍلی کدٍم احهقی بٌ جای تخریب اٍن خَنٌ، نیگٌ باید ! گفتو اٍن جا رٍ ندرسٌ کنی
علیرضا ارغَان رٍ . يَم؟ خَدم رٍ درگیر این بازی انتقام اٍن يا کردم... ندرسٌ بشٌ

باید يهَن نَقع کٌ گفت  نی خَاد تَ رٍ از بابات خَاستگاری کنٌ . دٍست داشت
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ٌ چی رٍ نی فًهیدم؛ انا نشد، خانش شدم از اٍن طرف سارا ٍ پسريا کٌ نگرانشَن . يه
نی دٍنو رٍح نَشین ٍ حهیرا با . دنیز یٌ چیزيایی از گذشتٌ دیدی ننو باٍرت دارم! بَدم

يیچ کاری از سرگردٍنی در نهیاد؛ انا بعضی چیزيا کار يهین آدم يا بَد اٍن يا پَل 
حتی علیرضا ٍقتی اٍند . نداشتن؛ انا قَى ی تخیلشَن برای پَلداربَدن خیلی باال بَد

نجبَر بَد این جا کار کنٌ بعد برى پیش شًرى . خَاستگاری ارغَان خَنٌ يو نداشت
ٍقتی نیرى باباش اٍن قدر ! بعد از نرگ اختر، بی خانهان شدن؛ درکشَن کن. شًرستان

ٌ ی  پَلدار بَد کٌ نی تَنست دى تا خَنٌ تَی اٍن حَالی رٍ بٌ نانشَن کنٌ؛ انا يه
اٍن خَاب نادرم راجع بٌ . داراییش نصیب تَ ٍ خانَادى ات شد؛ دنبال انتقام افتادند

 .يهین يا بَد؛ انا نهی تَنستو جلَی علیرضا چیزی بًت بگو

ٌ طَر دلش اٍند این بال . در نقابل بًت ٍ حیرت نن سکَت کرد قاتل نادربزرگو بَد؟ چ
رٍ سر اٍن پیرزن بخت برگشتٌ بیارى؟ چرا نا ندام باید تاٍان کاريای ناشایست جدنَن 
رٍ نی دادیو؟ نارال نن کجا بَد تا این حرف يا را بشنَى؟ اٍن ٍقت حتها از داشتن چنین 

دخترک نعصَم نن تَی اتاقش با این سر ٍ . پدر ٍ عهَیی از خَدش نتنفر نی شد
ٌ باز نی خَردند ٍ يیچ کس دل ٍ دناغ  صدايا ٍ تکَن يای شدیدی کٌ پنجرى يای نیه
ٌ نَن رٍ بٌ  بستنشَن رٍ نداشت چی کار نی کرد؟ صدای بازشدن دٍبارى ی در نگاى يه

پیرزنی نحیف ٍ الغرجحٌ، با عصایی کٌ ياللی بَدن کهرش رٍ بیشتر بٌ . اٍن سَ چرخَند
انیرحسین از جا بلند شد؛ انا نن ٍ علیرضا يهچنان نشستٌ . رخ نی کشید ٍارد شد

يهراى پیرزن، شًرى کیًانی بَد، با اٍن قد بلند ٍ يیکل الغرش کٌ اٍن رٍ شبیٌ . بَدیو
 .چَب کبریتی دراز کردى بَد

شًرى انجد يستو؛ البتٌ بیشتر جايا خَدم رٍ با . انیدٍارم نزاحهتَن نشدى باشو -
ایشَن نیرى بانَ يستند، زندى ٍ . فانیلی شَير نرحَنو کریو کیًانی نعرفی نی کنو

درد از دست دادن تهام فانیل ياشَن ٍ . چابک؛ انا چًرى شَن کانال دردکشیدى ست
 . سالگی رسیدند۴۵این کٌ با چٌ زجری بٌ سن 
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نهی دٍنو بٌ جای دیدن چًرى پیر ٍ زنختش چًرى ی . پس این يهَن نیرى بَد
خدایی بَد . کَدکی ياش جلَم سبز شد؛ انا دیگٌ چشو ياش قرنز نبَد، خاکستری بَد

پالتَی . کٌ رنگشَن رٍ با ٍجَد چشو يای خیس ٍ ریز بَدن چشو ياش نتَجٌ شدم
ٌ ای بٌ تن داشت  :با صدای آرٍم انا زنگ دارش گفت. نخی ٍ رنگ ٍ رٍ رفت

ٌ قدر شبیٌ لعیا بانَیی - نادرم در . زیبا نبَد؛ انا آقا جان عاشقانٌ دٍستش داشت! چ
زیبایی يهتا نداشت؛ انا اٍن لعیا رٍ بٌ تهام زیبایی يای نادر رعیتو ترجیح داد ٍ حتی 

نادرم، نَشینو ٍ حتی نًر ٍ نحبت در يهَن کَدکی، . قتلش رٍ يو گردن لعیا نینداخت
اگٌ این دٍ تا . سرنَشت شَم ٍ دردناکی داشتو. از نن خداحافظی کردند ٍ ترکو کردند

ٌ ام نبَدند تا االن نشخص نبَد چٌ بالیی سر نن اٍندى باشٌ  .نَى ی خال

بٌ صَرتش . از جام بلند شدم ٍ بٌ سهتش کٌ پشت نبل يای گرد بَد خیز برداشتو
ٌ ٍار گفتو  :دست کشیدم ٍ دیٍَن

اگٌ نیرى زندى ست، پس چرا شهايا رٍ بعد از خــ ـیانـت نادرتَن فرستادن یتیو خَنٌ؟  -
ٌ م کنین نیرى ٍ نَشین ٍ حهیرا بیشتر از يشتاد ! يا؟ درٍغ نی گید نٌ؟ نی خَاین دیٍَن

ٌ تَن درٍغ نی گید... سال پیش نردن ٌ م کنید ٍ . يه نی خَاین اذیتو کنین، ٍاقعا دیٍَن
درٍغگَيا، رعیت زادى يا، فقیرای بی اصل ٍ نصب شهايای . انَال ٍ نالو رٍ ازم بگیرید

 .بی پدر ٍ نادرید کٌ نی خَاید دار ٍ ندار نن رٍ باال بکشید

صدای خندى يای ریز نیرى رٍ شنیدم ٍ بعد نگاى نافذش رٍ کٌ بی شبايت بٌ يهَن 
ٌ ی کَدکیش نبَد ٌ تَزان  .نگاى يای کین

بعد از این کٌ خَايرم نرد ٍ نادر این دٍتا ازدٍاج کرد، پدرشَن نن رٍ گذاشت  -
ٌ ی سالهندان ٌ ی خَدم بَد، نهی خَاستو سربارشَن باشو. خان تَی . خَاست

ٌ ی سالهندان يزارتا نقشٌ کشیدم ٌ ی نادربزرگت رٍ پیدا کردم ٍ فًهیدم . خان آدرس خَن
ٌ چیز. خَش خَشَنشٌ ٌ چیز داشت، يه انا نن پیرزن دیَانٌ کی رٍ داشتو؟ بعد از ! يه
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گفتن نادرشَن بعد از . این دٍتا بَدند. بیست سال دٍ تا دختر ٍ پسر اٍندن سراغو
يهَن . طالق از پدر تَ، دٍبارى برگشتٌ پیششَن ٍ نی خَاد نن رٍ يهراى خَدشَن ببرى

ٌ ی زندگیو رٍ براشَن شرح دادم يهین طَر خاطرات نادرم ٍ خَايرم . نَقع بَد کٌ قص
نن ازشَن دٍتا آدم سنگدل ساختو تا بتَنو انتقام بگیرم، تا . خیلی بانحبت بَدن. رٍ

ٌ يای نیرزا رٍ دادم. بتَنو آخر عهری نحبتشَن رٍ جبران کنو . بًشَن آدرس يهٌ خَن
ٌ جَری انَال رٍ از چنگ  دیگٌ با خَدشَن بَد کٌ نی خَاستن چی کار کنند ٍ چ

 .نادربزرگت در بیارن

 .انگار کٌ پاياش درد گرفتٌ باشند ٍ الزم باشٌ کسی زیر پاش صندلی بذارى. سکَت کرد

 .شًرى زیر بازٍش رٍ گرفت ٍ تا راحتی کنار در کهکش کرد

نی گفت کٌ اٍن آدم يا نباید . علیرضا از بابت نرگش خیلی ناراحت شدى بَد! آقا جَاد -
حق يو داشت، سٌ چًارتا نرد رٍ فرستادیو ندرسٌ تا . دست بٌ اٍن نرد بیچارى نی زدند

دٍربین يای نداربستٌ رٍ از بین ببرن؛ انا خب اٍن نرد نانع شد ٍ نجبَر شدن کٌ 
خب دخترم . دلو براش سَخت؛ انا این يو عاقبت اٍن بندى ی خدا بَدى. خالصش کنن

 .اگٌ سَالی نیست بیا ٍ زیر این برگٌ رٍ انضا کن. ير چیزی کٌ باید نی شنیدی، شنیدی

ٌ ای رٍ جلَم گرفت . در برابر چشو يای لرزٍن ٍ پايایی کٌ تَان حرکت نداشت، شًرى برگ
داخلش نَشتٌ بَد ٍکالت نانٌ؛ یعنی نن باید تهام . نگايی سرسری بٌ برگٌ انداختو

انَالو را بٌ نام این زن نی کردم ٍ بعد حتها نی خَاستند طالقو رٍ از علیرضا بگیرند ٍ 
 .زندگیو رٍ تباى کنند

 .نن این رٍ انضا نهی کنو! عَضی يای آدم کش -

سارا . سارا ٍ پسرياش بَدند. خَاستو از خانٌ بیرٍن برم کٌ چند نفر جلَم قد علو کردند
 .این بار فارسی رٍٍن صحبت نی کرد، چیزی نتفاٍت با اٍنچٌ در گذشتٌ ازش دیدى بَدم
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نن بٌ نادرشَيرم قَل دادم بالیی . قَل نیدم نارال آسیب نبینٌ. دنیز، انضاش کن -
این يا کٌ بٌ این راحتی آدم نی کشن تَی ضعیف رٍ يو بی شک . سر تَ ٍ دخترت نیاد

 !از بین نی برن

ٌ ی ! چشو يام سیايی نی رفت، خدای نن کی دشهنٌ ٍ کی دٍست؟ چی دارم نیگو؛ يه
خَاستو سارا رٍ کنار بزنو ٍ بیرٍن برم کٌ صدایی از . دشهن يا یٌ رٍزی دٍست بَدند

ٌ يا اٍند ٍ نجبَرم کرد بٌ ایستادن  .باالی پل

. نًربَن بَدی ٍ دل رحو. تَ کٌ این قدر بد نبَدی! خَايرت اٍندى. بیا این جا! نیرى -
ٍقتی نن کار اشتبايی نی کردم تَ دعَام نی کردی؛ چی شدى، چرا این قدر پیر بٌ نظر 

ٌ ی تَ يست ٍ این يا باید برن! نی رسی نیرى بیا پیش ... تَ دنیز، کجا نیری؟ این جا خَن
 !خَايرت

ٌ يا ایستادى بَد ٌ ای سفید ٍ نَيایی کٌ جلَی صَرتش بَد رٍی پل . دختری با نلحف
ٌ ی  حتها این يو یٌ بازی دیگٌ بَد برای آزاردادن نن؛ انا با دیدن چًرى يای برافرٍخت

 .کسی کٌ اٍن جا ایستادى بَد، بی شک از اٍن يا نبَد. اٍن يا، نظرم برگشت

علیرضا رٍ دیدم کٌ پشت سرم . انیرحسین دستش رٍ داخل جیب کتش فرٍ برد
این . شًرى ٍ سارا يو يهَن جا خشکشَن زدى بَد. ایستادى ٍ بٌ اٍن دختر خیرى شدى

بین تنًا نیرى بَد کٌ آرام ٍ قرارش رٍ از دست ندادى بَد ٍ بٌ سهت کسی کٌ نی گفت 
 .با چشو يام قدم ياش رٍ دنبال نی کردم. نی کرد خَايرشٌ، قدم برنی داشت

الًی قربان قد کَتايت ! آندی جانو بٌ قربانت، بعد از این يهٌ سال یاد نن افتادی -
نَيات رٍ برای خَايرت افشَن نکن؛ نحل يهیشٌ . برم کٌ ينَز يو قد اٍ نَقع ياست
 !باش تا این بندگان خدا ازت نترسن

 :خَاست دستی بٌ نَيای دختر بکشٌ کٌ فریاد زد
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 .راى بیفتید. باید بریو بٌ ندرسٌ، يهین االن. خیلی عقب... عقب تر! برٍ عقب -

ٌ ش از سرش جدا افتادى بَد  !کالى گیس نن بَد. نگايو بٌ نَياش افتاد کٌ یٌ تک

 !نارال اٍن رٍ از سرت در بیار -

علیرضا بعد از این حرف نن از شَک دراٍند ٍ بٌ سهت نارال خیز برداشت ٍ کالى گیس 
 :نارال با لحن غضبناکی رٍ بٌ نن گفت. رٍ از سرش کند

حاال کٌ اٍن . داشتو نی بردنشَن بٌ اٍن ندرسٌ تا طلسو چاى رٍ از بین ببریو! نانان -
 !پیرزن برگشتٌ باید بریو اٍن جا ٍ تهَم کنیو این نحسی ٍ شَنی رٍ

ٌ ی زیرک نن بَد، باید تهَنش نی کردیو  .حق با دختر بچ

ٌ ی داراییو رٍ بٌ نانتَن نی کنو؛ انا شرط دارى! قبَلٌ -  .نن يه

 :نیرى کٌ از نارال رٍدست خَردى بَد، چشو غرى ای حَالٌ علیرضا کرد ٍ رٍ بٌ نن گفت

 چٌ شرطی؟! با این بچٌ بزرگ کردنتَن -

ٌ يای نن قرار داد  :شًرى پیش قدم شد ٍ دستش رٍ رٍی شَن

 .نا برای رسیدن بٌ این نقطٌ دست بٌ ير کاری زدیو، اینو رٍش! يرچی باشٌ قبَلٌ -

 .انیرحسین ٍ سارا يو نزدیکهَن شدن؛ انا پسريا يهَن عقب نَندند. لبو رٍ تر کردم

بقیٌ حق ! فقط نن ٍ نیرى خانو ٍ انیرحسین ٍ نارال، يهین. باید بریو بٌ ندرسٌ -
 .ندارن بیا اٍن جا

ٌ م گذاشت  .علیرضا چینی نیَن پیشَنیش انداخت ٍ دستش رٍ رٍی شَن

 .بدٍن نن يیچ جا نهیری... اٍن ٍقت بری یٌ بالیی سر نیرى بانَ بیاری؟ نچ -
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ٌ يا تندتند بٌ سهت نن دٍید ٍ بٌ پدرش اخو کرد  .نارال از رٍی پل

حداقل بٌ خانَادى نَن درٍغ نهی گیو ٍ بٌ جای . نترس نا نحل تَ آدم کش نیستیو -
ٌ ی خَدنَن تا زنهَن رٍ تًدید کنیو  !سفررفتن، نهیایو تَ خَن

اٍلین بار بَد کٌ رٍبرٍش ایستادى بَد ٍ . تا بٌ حال چنین برخَردی با پدرش نداشت
 .حرف نی زد

ٌ خاطر نارال يهَن يایی کٌ گفتید برید؛ انا نن يو تا دم در ندرسٌ ... باشٌ - ب
 .يهرايتَن نیام

*** 

 .برٍ تَ ناشینت بشین تا نا بیایو -

 .نهی دٍنو نارال با حرف ياش چٌ بٌ رٍزش آٍردى بَد کٌ بٌ سرعت اطاعت کرد

ٌ يا زٍدتر نی گذشت؛ انگار اشتیاق کَدکی تَ ٍجَدش  نیرى با ٍجَد پیربَدنش، از پل
ٌ ای بٌ پیشَنیش زد ٍ گفت. رخنٌ کردى باشٌ  :انیر ضرب

برای چی اٍن جا نی ریو؟ نی خَای انتقام بگیری؟ آدم گذاشتی تَ زیر زنین کٌ تا نا  -
بریو داخلش دخلهَن رٍ بیارن؟ کٌ البتٌ اگٌ این قصد رٍ داشتی باید بٌ جای نا 

 .شَيرت رٍ نی آٍردی

 .اٍن يهَن کسی بَد کٌ نادربزرگ نن رٍ کشتٌ بَد. سکَت کردم

 :بٌ در نهازخَنٌ کٌ رسیدیو، رٍ بٌ نارال گفتو

 .داخل نیا... تَ يهین جا ٍاستا -

 .کفش يانَن رٍ درآٍردیو ٍ داخل شدیو. در نهازخَنٌ نیازی بٌ کلید نداشت
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 .نیرى انگار بَ نی کشید، دقیقا رفت ٍ فرش رٍ از رٍی اٍن چالٌ بلند کرد

 .نی خَام دٍبارى خَايرم رٍ ببینو. پسرم بیا این در رٍ بردار -

چشهش بٌ نردبَن کٌ افتاد، انگار . انیرحسین بٌ سهتش دٍید ٍ سرپَش رٍ برداشت
 .دنیا رٍ ازش گرفتٌ باشند

ٌ جَری پایین برم؟ يان دختر؟ -  نن پیرزن از این جا چ

 .خب انیرحسین بغلشَن کن ٍ ببرشَن پایین -

 :انیر با حیرت گفت

 !یکی باید خَد نن رٍ بکشَنٌ تا پایین. بگَ علیرضا بیاد... نانحرنٌ -

دیگٌ برام نًو نبَد این . یًَ دیٍَنٌ شدم ٍ از پشت نیرى رٍ داخل چالٌ پرتاب کردم
 .پیرزن بهیرى یا زندى بهَنٌ

 :انیرحسین در حالی کٌ از نردبَن پایین نی رفت، فریاد زد

نهیگی بندى ی خدا نی نیرى؟ دعا کن چیزیش نشدى باشٌ ٍ اال باید بری ! زن احهق -
 !باالی چَبٌ دار

بٌ . بٌ نارال کٌ رٍی فرش کنار نهازخَنٌ نشستٌ بَد ٍ بٌ زنین نگاى نی کرد، خیرى شدم
گَشیو رٍ از جیب نانتَ فیرٍزى ای  رنگ ٍ نخیو بیرٍن کشیدم ٍ . آخر خط نزدیک نی شدم

 .شهارى ی سرينگ پرٍندى ی آقاجَاد رٍ گرفتو

ٌ اس... جناب سرينگ -  .قاتلش علیرضا انجدى. قاتل آقا جَاد االن دم در ندرس

 :نتحیر پرسید

 خانو رضایی شها يستید؟ ننظَرتَن اینٌ کٌ قاتل شَيرتَنٌ، چٌ ندرکی دارید؟ -
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ٌ نَن رٍ چک کنید - البتٌ نن . دٍربین نخفی، نی تَنید برید دٍربین نخفی داخل خَن
االن داخل خَنٌ نیستو؛ انا چندتا گرٍگان گیری کٌ نن ٍ نارال رٍ گرفتٌ بَدند االن اٍن 

 !از خَدشَن بپرسید کٌ کی قاتلٌ. جا يستند

چَن فاصلٌ کو بَد، بٌ غیر از درد ٍاردى بٌ . از نردبَن پایین رفتو. تلفن رٍ قطع کردم
ٌ ای براش پیش نیَندى بَد ٍ این عادی بَد؛ چَن کٌ این پیرزن برای  کهرش اتفاق دیگ

زندى نَندن يدف داشت ٍگرنٌ يهان رٍزيا باید نحل خَايرش خَدش رٍ خالص 
 !نی کرد

چرا تَی . نَشین باجی، این جایی؟ ننٌ حهیرا خَبٌ؟ آرى نی دٍنو خیلی شکستٌ شدم -
ارث پدریهَن چٌ ... چٌ حرف يا نی زنی نَشین! این جای تاریک نَندی؟ ننو با تَ بیام؟

حاال گیریو نی گفت از نا خَشش نهیاد؛ انا باز يو پدر نا ! نیشٌ؟ یاٍى نگَ، پدر نا بَد
 حاال چی کار کنو کٌ بی خیال زندگی تَی این چاى بشی ٍ بری پیش ننٌ حهیرا؟. بَد

نن ٍ انیرحسین نگايهَن خیرى بٌ زنی بَد کٌ کنار چاى نشستٌ بَد ٍ داخلش با کسی 
 .صحبت نی کرد

! نهی دٍنو کدٍم نیرٍی خارق العادى ای تَ ٍجَدم پدید اٍند. شبیٌ نادربزرگ نشستٌ بَد
. شاید يو از شدت دیٍَنگی بٌ سیو آخر زدى بَدم ٍ دیگٌ برام نًو نبَد چی پیش نیاد

 .بٌ داخل چاى نگايی انداختو، يیچی نبَد. از بین دیَار بٌ سهت نیرى رفتو

نیگو . نَشین بیا باال ننو ببینهت، چٌ غلطی نی کنی اٍن تَ؟ خب بیا بیرٍن... يی -
قبَلش نی کنی؟ بعدم قید این ندرسٌ رٍ ! پیشکشی... نی خَام خَايرتو بفرستو پیشت

 دٍست داری ببینی؟! البتٌ قبلش نی خَام یٌ چیزی نشَنت بدم. نی زنو ٍ نیرم

انیرحسین يی حرف نی زد . کلنگی رٍ از پشت نردبَن برداشتو ٍ دٍبارى سهت چاى رفتو
 .ٍ ندام نی گفت چی کار نی خَای کنی دیٍَنٌ؛ انا گَشو نهی شنید
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سنگ ياش اٍن قدر زیاد بَد کٌ داشتند . دیَارى يای سنگی چاى رٍ با کلنگ خراب کردم
سعی داشت کلنگ رٍ از دستو . نیرى با چشو يای قرنز بٌ طرفو اٍند. چاى رٍ پر نی کردند

 .بیرٍن بکشٌ؛ انا يَلش دادم

ٌ يای . بیا ببرش پیش خَدت. نَشین بیا خَايرت رٍ از این جا ببر - ِا ِا دارى صدای گری
 يی نیرى صداش رٍ نی شنَی؟. نَشین نیاد

 .لحنو رٍ آرٍم تر کردم

 !بیا پیش نن... دارى گریٌ نی کنٌ، تَ رٍ نی خَاد، بیا این جا -

تهام خاطرات نادرم تَی این خَنٌ، عذاب يایی کٌ کشید، نادربزرگ بیچارى م کٌ برای 
ٌ ی انیرحسین تَی راى اٍندن بٌ ندرسٌ علیرضا  يیچ ٍ پَچ نرد، پدرم کٌ طبق گفت

اٍن شب يایی کٌ از ترس خَاب بٌ چشو يام . ناشینش رٍ دست کاری کردى بَد تا بهیرى
ٌ ی نادربزرگ تهَم ٍجَدم آتیش  ٌ يایی کٌ با خَندن ٍصیت نان نهی  اٍند، اٍن لحظ

ٌ ای نَشتٌ بَد  .گرفت در حالی کٌ اٍن ٍصیت نانٌ رٍ کس دیگ

نیرى با حالت نعصَنی بٌ سهتو اٍند؛ لبخند کجی زدم کٌ تهام دندٍن يای سهت راستو 
 خَاستو بٌ سرش ضربٌ بزنو کٌ. کلنگ رٍ باال بردم. رٍ نشخص کرد

گلَلٌ بٌ ناکجاآباد خَردى بَد ٍ يیچ . صدای شلیک گلَلٌ تَی گَشو طنین انداز شد
 .کلنگ رٍ رٍی زنین ريا کردم ٍ بٌ طرف صدا رفتو. نعلَم نبَد از طرف کیٌ

 کی بَد؟ دنیز تَ پلیس رٍ خبر کردی لعنتی؟ -

پس اٍندى بَدند؛ کاش کهی دیرتر نی اٍندند تا جَن این پیرزن ٍ قاتل نادربزرگو رٍ 
 :صدای نردی از باال آند. نی گرفتو

 !تا سٌ نی شهرم؛ اگٌ نیاید باال شلیک نی کنو -
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کنار چاى پر شدى، دراز بٌ دراز افتادى بَد ٍ با دست بٌ سنگ يا ضربٌ . نیرى لرز گرفتٌ بَد
 .نی زد

. انیرحسین زٍدتر از نا باال رفتٌ بَد. دستش رٍ گرفتو ٍ از رٍی زنین بلندش کردم
ٌ جَری از نردبَن باال بیارم کٌ صدایی از پشت سرم، اعصابو  نَندى بَدم این پیرزن رٍ چ

 !رٍ قلقک داد

 !دیگٌ باید خداحافظی کنیو... آفتاب زد. بیا دخترم... نیرى -

ٌ ای نانشخص بٌ رٍی چاى افتادى  نَری کٌ چشو آدم رٍ بٌ شدت آزار نی داد، از ننطق
یًَ رٍی زنین پرت شد ٍ سرش بٌ یکی . نیرى دستو رٍ ريا کرد ٍ بٌ سهت نَر رفت. بَد

 :فریاد زدم. از سنگ يا برخَرد کرد

 !بیاید کهک -

نهی دٍنستو االن باید خَشحال باشو یا ناراحت کٌ اٍن پیرزن . بٌ سهتش دٍیدم
 !انتقا م جَ نردى

بعد از افتادن نیرى ٍ خَنی کٌ از سرش رٍی چاى پرشدى ریخت، نَر کو شد؛ حتی کهتر از 
 .صدای نالٌ نی شنیدم؛ انا نشخص نبَد از کجا نیاد. قبل

سربازيا پایین اٍندند ٍ جسد بی جَن نیرى رٍ بلند . يرچی کٌ بَد، دیگٌ تهَم شد
 .کردند

*** 

 :نارال با گریٌ بٌ سهتو اٍند ٍ گفت

نادرجَن دیدی کٌ زندان بان چی نیگٌ؟ نیگٌ بابا دیٍَنٌ شدى ٍ اٍن جا با خَدش  -
 !کاش نی شد اٍن رٍ نجات داد... نادرجَن. حرف نی زنٌ
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ٌ طَری زندگی کنی. نارال کاری از نن بر نهیاد -  .باید یاد بگیری بدٍن اٍن چ

 .نانان، عهَ رٍ يو نی اندازی زندان؟ البتٌ حق داری، اٍن باعخ نرگ نادر جَن شد -

ٌ قدر سَال نی پرسی نارال... نهی دٍنو -  !ای بابا، چ

 .با چًرى ای برافرٍختٌ بٌ سهتهَن اٍند. صدای سارا را از پشت سرم شنیدم

ٌ يا! خَايش نی کنو انیر رٍ ببخش - ٌ خاطر بچ اصال برای این کٌ تنبیٌ شٌ بگَ، بگَ . ب
ٌ يا نی خَاید برای يهیشٌ تخریبش  ٌ ای کٌ بعد از تهَم شدن درس بچ تَی اٍن ندرس

نادرشَيرم خَاب دیدى بَد کٌ تَ ! این از زندان يو بدترى! کنید، چند رٍز زندگی کنٌ
باید یٌ اعترافی يو . نی نیری؛ انا نحل این کٌ نهیشٌ دیگٌ بٌ خَاب يو اعتهاد کرد

بکنو، انیر در حق شها بد نکرد؛ چَن تَی ٍصیت نانٌ ٍاقعی نادربزرگتَن کٌ شب آخر بٌ 
یعنی ! ٍجَد ندارى... انیر دادى بَدى، يیج ارث کالنی بٌ شها نهی رسٌ ٍ کال باغ ٍ زنین ٍ

ٌ ی تًرانشَن رٍ بفرٍشید ٍ  ٌ طَر بگو، گفتٌ بَدن کٌ اٍن خَنٌ رٍ تخریب کنید ٍ خَن چ
. نیشٌ گفت يیچ جرٍتی در کار نبَدى! با پَلش خانَادى يای بدسرپرست رٍ پَشش بدید

این يهٌ سال، این يهٌ . ارث ٍ نیراث نیرزا يهَن سال يای اٍلیٌ انقالب بٌ باد نیرى
 !آدم از دنیا رفتند برای پَلی کٌ ٍجَد نداشتٌ

 پایان


