
.ریحانه محمود "زهرآلود...!":

" بنام خالِق عشق" 

زهرآلود..!

ریحانه محمود

شروع: نهِم مردادماه ساِل یک هزار و سی صد و نود و نه!

" قصه ی ُپر غصه ی من، درست از روزی شروع شد که با 

خانه ی سرد و زهرآلوِد چشمانت مواجه شدم!"

(بخِش اول_ فصِل اول)

چشم که باز کرد؛ هنوز هم میاِن دیوارهای کم پنجره ی خانه ی 

او گیر افتاده بود. هنوز هم نفس ها یاری اش نمی داد.

 هنوز هم صدای قدم های "او" را می شنید.

 چشم که باز کرد؛ هیچ میانه ای با خوشبختی نداشت.

 هنوز هم نفس کم می آورد و هنوز هم "او" را که می دید؛ پرت 

می شد به اعماِق واژه ای به ناِم "وحشت"!



او باز هم آمد و با نگاهش، دین و دنیایش را ازهم پاشید.

 نگاه داد به آن چشم ها و بازهم دوستش داشت و 

نمی خواست که کنارش باشد.

"او" بازهم با نهایِت توانش، افتاد به جاِن تِن در به در و کم تواِن 

پگاه...

 بازهم لگد کوبید. بازهم دیوانه شد و پگاه بازهم فریاد زد و 

"او" رهایش نکرد. وجودش بازهم لرزید از هجوِم وحشت  و 

این بار هم، دوید و همین که دست های او برای باِر دوم به 

بازوهای کبودش رسید؛ از دنیای تاریِک کابوس ها فرار کرد. 

این بار که چشم باز کرد؛ دنیا آرام بود.

 پگاه میاِن چهاردیوارِی تاریک و کم نوِر اتاِق خودش، با وجوِد 

تنها بودن، زندگی می کرد. 

او بازهم به خوابش آمده بود و پگاه بازهم بیدار که می شد؛ 

اشک می ریخت. بازهم سر به روی متکای خیس و داغدارش 

گذاشت و این بار که نگاه داد به آسماِن میاِن قاِب پنجره، 

التماس کرد که خدا "او" را به یادش آوردن را تمامش کند. 

از خدایش هم ممنون بود که این بار، بعد از بسته شدِن 

چشمانش، او به خوابش نیامد و خوِد لعنتی اش چند ساعتی 

آرامش را تجربه اش کرد.



صبِح روِز بعد، پس از جواب پس دادن به تمامِی اهالِی 

خانواده، رفت تا خانه ی شیما و تماِم محتوای خواب های 

هرشبش را تعریف کرد. شیما مدام فحش بارانش می کرد و 

خاطراِت نحِس با او بودن را یادش می آورد. 

نهایتًا هم به این نتیجه رسید که پگاه دیوانه شده و باید حتماً 

به روانشناس مراجعه کند. 

هرچه پگاه انکار کرد؛ او با اصرار پشِت اصرارش، به فکر 

می انداختش. شاید اگر می رفت و این حجم از سختی را با 

کسی به اشتراک می گذاشت؛ کابوس ها هم رهایش می کرد. 

تلفن به دست، موجودِی حساِب بانکی اش را چک کرد و وقتی 

شیما آدرِس مطب دکتر را برایش خواند؛ کامًال پشیمان شد از 

انجامش...

_ تو که می دونی وضع و اوضاعم رو. حقوقم که ندادن. اون 

دکتری هم که جناب عالی پیشنهاد دادی، حتما خداتومن پوِل 

ویزیتشه.

#زهرآلود

#ریحانه محمود

#پارت اول



#1

شیما نچ کنان و به همراِه آن شلواِر گل گشاد و آجری رنگ، 

چهارزانو مقابلش نشست و بعد گفت:

_ اینجا که بهت می گم یه کلینیِک حرفه ای ان. یعنی کارشون 

حرف نداره . خاله ی من بعد از مردِن شوهرش کًال زنجیری 

شده بود اما االن بهتره. بعدشم اشکالی نداره که، من بهت 

میدم تو حقوق گرفتی پسم میدی. 

میاِن دردهایش بلند خندید و فقط خدا می دانست که او با 

نبودنش هم دیوانه اش می کرد. 

_ یعنی من دیوانه ام بیشعور؟ 

و شیما اینطور جوابش را داد:

_ خب دیوونه ام که شده باشی حق داری. اون کثافت انقدر 

اذیتت کرد که االن مخت پوک شده. فقط هنوز به درجه ی 

زنجیری بودن نرسیدی که اونم جای شکرش باقیه. 

پگاه اشاره کرد به کارِت ویزیتی که میاِن انگشتانش بود و در 

همان حال گفت:

_ چقدر تو نامردی. حاال بده ببینم، شاید رفتم. 



شیما همان لحظه دست به کمر زد و پگاه عاشِق همین 

دیوانگی هایش بود!

_ شاید رفتم چیه؟ همین االن برات اینترنتی وقت می گیرم. 

اینا تو کارشون حرف ندارن، فکر کردی االن بری میگن بفرما 

تو؟ 

بازهم به خنده افتاد. گاهی طرفداری های بی مورِد شیما 

متعجبش می کرد. 

_ یه جوری تعریف می کنی میگم شاید طرف پسرخالته. 

شیما به همان حالِت لمیده، لپ تاپش را کشاند تا مقابِل دیدش 

و گفت:

_ حاال از کجا می دونی ُدکی مذکره شیطون؟ 

و پگاه هم همان طور مات ماند. 

چرا در نظرش اکثِر روانشناس ها مرد بودند؟ 

شانه باال انداخت.

_ همینجوری گفتم. حتمًا َمرده دیگه. 

و شیما چشمک زنان اضافه کرد. 

_ اینجا که میگم شیش هفت تا دکتر داره، من دکتِر مرد 

انتخاب می کنم که روحیه ت بهتر بشه پگاه جونم. 

پگاه گفت:



_ چرا چرت میگی دیوونه؟ هیچ فرقی نداره. 

و شیما اینطور جوابش را داد:

_ دیگه بهتره یکی وارد زندگیت بشه. از فکِر اون گودزیال هم 

میای بیرون. 

خوب می دانست که منظورش او بود و حتی یادآورِی نامش 

هم رعشه به اندامش می انداخت. 

_ من دیگه به اون فکر نمی کنم. بعدشم همون یک بار که یکی 

وارِد زندگیم شد واسه هفتاد پشتم بسه. من بمیرم دیگه 

ازدواج نمی کنم. 

شیما همان لحظه به خنده افتاد و دستی در هوا تکان داد. 

_ خب بابا، به خواستگارات میگم بادبان هارو به عقب بکشن، 

میگم که حتمًا عقب نشینی کنن. من که نگفتم شوهر کن، گفتم 

رابطه. دوست پسر، بوی فرند، بده مگه؟ 

پگاه سر باال انداخت و سریعًا گفت:

_ نمی خواد. 

و شیما که به روی ناِم اولین دکتر کلیک کرد؛ افزود:

_ به درک!

#زهرآلود 

#ریحانه محمود 



#پارت دوم
#2

پگاه لب زد:

_ بی ادب!

و شیما صفحه ی لپ تاپ را بست و گفت:

_ یه دکتِر جیگر برات پیدا کردم. پنج شنبه ساعت دو. فقط 

سروقت برو چون گفتم که اینا سرشون خیلی شلوغه. مبلِغ 

ویزیتشون رو هم اینترنتی پرداخت کردم. خیالت راحت باشه 

عزیزدلم. 

این بار هم سر پایین انداخت. پگاه مدت ها بود که خجالت 

می کشید. گاهی خالی شدِن موجودِی حساب، گاهی سرکوفت 

زدِن فامیل و گاهی نگاه های در و همسایه و گاهی دیوانه 

شدِن برادرش پوریا، همه و همه او را به شرم می انداخت!

اصًال پگاه بعد از مواجه شدن با "او" بود که به انتهای 

بیچارگی رسید. او چه با بودن و چه نبودنش، در هر حالت 

پگاه را عذاب می داد. اصًال نمی دانست که تا کدام نقطه ی 

نحس از زندگی اش، بازهم خاطرات و اثراِت با "او" بودن تن و 

بدنش را زخم خواهد زد اما می رفت؛ این بار می رفت تا شاید 



یکی از این دکترهایی که شیما تعریفشان را می کرد؛ 

می توانستند کمی از "او" را از وجودش کسر کنند و همین برای 

پگاه، دنیا دنیا می ارزید. 

خانه ی شیما را که بیرون زد؛ درست دو خیابان با خانه ی 

پدری اش فاصله داشت. پگاه این بار هم موهای نارنجی اش را 

به زیِر تیرگِی روسری اش پنهان کرد. این بار هم ترسید از 

سفیدِی بیش از اندازه ی رنِگ پوستش و ترسید از نگاِه مردهای 

محله شان. این بار هم تن و بدنش می لرزید. این بار هم برچسِب 

مطلقه بودن را به روی پیشانی اش احساس می کرد. این بار هم 

دلش بال می خواست. بال هایی برای پرواز و فرار از این خانه 

و محله و این بار هم، با وجوِد تماِم استرس هایی که متحمل 

می شد؛ نهایت رسید به درِب زهواردررفته ی خانه و کلید را 

میاِن قفل چرخاند. 

به محِض گشوده شدِن در، هرچه حاِل بد به همراه داشت را از 

یاد برد. احسان که به همراِه دمپایی های دایی پوریایش 

آن طور کودکانه تا رسیدن به او می دوید؛ پگاه یادش رفت 

خاطراِت نحِس گذشته  را!

لبخند آمد تا روی لب هایش و بعد دست باز کرد برای آغوش 

کشیدِن احساِن مونارنجی!



_ سالم عشِق خاله. من بمیرم واسه تو که اومدی دیدِن 

خاله ت.

احسان تا به آغوشش رسید؛ سریعًا کنار گوشش گفت:

_ خونه مون دعوا شد مامانمم قهر کرد اومد این جا. 

پگاه سریعًا لب گزید. ماجرای دعواهای پریا و محمد به جایی 

رسیده بود که این بچه هم از محتوایش سر درمی آورد.

روی پا ایستاد و یکی از دست های کوچِک احسان را، میاِن 

انگشتانش قفل کرد. 

_ عیب نداره، پس منو آقا احسان امشب پیش هم می خوابیم. 

اصًال جامونو پهن می کنیم تو تراس چطوره؟ 

#زهرآلود 

#ریحانه محمود 

#پارت سوم
#3

احسانی که جان می داد برای تراِس باصفای خانه ی پدربزرگش، 

حاال با بی میلی سر تکان داد و بعد گفت:

_ بابام می گه پگاه باید شوهر کنه داره آبرومونو می بره. 

مامانمم از تو دفاع کرد به خدا خاله. ولی انقدر بد دعواشون 



شد که نگو. پس شوهرت چی شد؟ دیگه شوهر نداری؟ 

دستانش برای لحظه ای پایین افتاد. یادش رفت هرچه اشتیاق 

در دل کاشته بود را. امروزش به جایی می رسید که باید از 

نبوِد "او" برای احسان هم می گفت و فرداهایی که هزار و یک 

سواِل جدید حواله اش میشد چه؟ 

بغض تا گلویش باال آمد و تنها گفت:

_ من دیگه شوهر ندارم خاله. می خوام پیِش مامانم بمونم، 

مگه چشه؟ 

و احسان کودکانه پرسید:

_ قهر کردین؟ 

پگاه سر تکان داد. فلسفه ی جدایی از "او" باید در ذهِن احسان 

به همین حالت می ماند. پگاه که نمی توانست بگوید تماِم 

روزهای با او بودنش را زجر کشیده!

_ آره خاله، قهِر قهر!

احسان با آن چشماِن قهوه ای رنگ و زیادی درشت، ثابت ماند 

به روی صورِت پگاه و مجدد سوالی طرح زد:

_ مامانم میگه فقط بچه ها قهر می کنن. مگه تو و عمو بچه 

بودین که قهر کردین؟ 



خسته شده بود. کاش کسی می آمد و از این سوال ها 

فراری اش می داد!

نالید:

_ نه خاله. 

و احسان بازهم پرسید:

_ پس چرا قهر کردین؟ دیگه آشتی نمی کنین؟ دعواتون شد؟ 

عمو مثِل بابای من سرت داد زد؟ 

نشست به روی اولین پله. به ثانیه نکشیده، اشک پهنای 

صورتش را تر کرد. احسان همان طور باقی مانده و این بار 

پوریا بود که با گام هایی عجوالنه نزدیکش شد. 

_ پگاه؟ پگاه چرا گریه می کنی؟ چی شده؟ 

نالید:

_ خسته شدم. 

و آغوِش پوریا همان لحظه پذیرای خستگی هایش شد. 

_ مگه من ُمردم که تو خسته شده باشی؟ پگاه ببین منو. کسی 

چیزی گفته؟ 

پگاه سریعًا گفت:

_ دیگه چی می خوان بگن؟ چی باید بگن که بدتر از این 

تحقیرم کنن؟ مگه چه گناهی کردم داداش؟ حتمًا باید 



می موندم و با اون هیوال زندگی می کردم تا می شدم زِن 

درست و حسابی؟ باید می شستم و تحمل می کردم؟ کدوم 

کارشو؟ کدوم رفتارش قابِل تحمل بود؟ اون دیوونه بود. چرا 

بقیه اینو نمی فهمن؟ 

جواب گرفت:

_ من می فهمم!

و وقتی یکی از دستاِن مردانه به روی کمرش نشست؛ پگاه 

دچاِر انقباِض تن شد. پگاه بعد از او، به روی هر لمِس 

مردانه ای واکنش نشان می داد.  

فاصله گرفت و شنید:

_ الزم نیست به کسی جواب پس بدی. مهم خانواده تن که 

باورت کردن. 

پگاه به روی پا ایستاد و سریعًا اشاره داد به احسان. 

_ محمد شوهرخواهِر من نیست؟ هنوزم داره طرفدارِی اونو 

می کنه. میگه پگاه زِن زندگی نبود؛ چرا؟ چون اون پولدار بود 

و زیِر بال و پرشو می گرفت. 

#زهرآلود 

#ریحانه محمود 



#پارت چهارم
#4

پوریا گفت:

_ محمد غلط کرده. تو فکرتو درگیِر مزخرفاِت اونا نکن. من 

باورت دارم پگاه. من می دونم تو با چی طرف بودی پس 

همین کافیه. 

و پگاه با نگاه به چشماِن او، تشکر کرد و بعد تماِم پله ها را 

دوتایکی باال رفت تا از زشتِی دیگر نگاه ها خالص شده باشد. 

اوی نحس هنوز هم به زندگی اش لگد می کوبید!

☆☆☆☆☆

_ کیانا من باید زود برگردما. خونتون خیلی دوره به خدا، اگه 

می دونستم نمی اومدم. 

کیانا که به روی صندلِی شاگرد نشسته بود و ا ز ورای شانه، 

صورِت ارغوان را نظاره می کرد؛ پس از شنیدِن این جمله 

پوفی کالفه کشیده و بعد نالید:

_ باز گفت. عزیِز من میگم با داییم می رسونیمت دیگه. نگراِن 

چی هستی؟ 



و ارغوان نگاه داد به صفحه ی تلفن و آخرین پیامِک دریافت 

شده از خواهرش غزال. 

" ارغوان شب دایی اینا این جان. فرشادم هست. به خودت 

برسی ها." 

تنش یخ بست. بعد از روزها دوری و ندیدن، حاال پسردایی اش 

فرشاد مهمانشان می شد و ارغواِن بی فکِر دیوانه، آمده بود به 

این سِر شهر تا کنجکاوی اش از ندیدِن خانه باِغ پدربزرِگ کیانا 

را تخلیه کند. 

پس از خواندِن محتوای پیام و درِک این که هیچ وقتی برای 

مرتب لباس پوشیدن و آرایِش موهایش باقی نمی ماند؛ نالید:

_ وای خاک بر سرم. 

راننده پس از دریافِت چنین واکنشی از او نگاه گشاد کرد و 

کیانا خنده کنان چرخید به سویش. 

_ چی شد باز؟ 

او صادقانه گفت:

_ شب فرشاد خونه مونه. وای خاک بر سرم من این شکلی برم 

اونجا؟ 

و کیانایی که از ماجرای عشِق پنهانی اش به فرشاد آگاه بود؛ 

سریعًا لب گزید. 



_ آخ! خاک تو سرت. حاال می خوای چیکار کنی؟ 

لب زد:

_ نمی دونم. 

و بعد با صدایی بلندتر افزود:

_ فقط دلم می خواد خونه باغتون ارزششو نداشته باشه، به 

خدا کچلت می کنم کیانا. 

کیانا بازهم پرسروصدا خندید و خیابان و محله شان را که 

تشخیص داد با صدایی بلند گفت:

_ ارزششو داره. بعدشم، اگر زشت بودی و فرشاد نیمد 

بگیردت مگه من ُمردم؟ داییمو میارم خواستگاریت تازه 

جیگرم هست. 

ارغوان گفت:

_ جیگِر مرغ یا گوسفند؟ 

و کیانا از تصوِر آن چه او می گفت چهره جمع کرد. 

_ اه ارغوان خیلی چندشی.

_ خب باید بدونم جیگرتون چقدر می ارزه یا نه؟ می خوام 

روش سرمایه گذاری کنم. 

کیانایی که می ُمرد برای حرف زدن های ارغوان، نهایتًا طاقت 

از کف داد؛ خم شد و بعد گونه ی او را میاِن دوانگشِت شست 



و سبابه اش اسیر کرد. 

_ تو سرمایه گذاری کن. دایِی من فراتر از باارزشه خانم.

#ریحانه محمود 

#زهرآلود 

#پارت پنجم
#5

ارغوان تقالکنان فاصله گرفت از او و بعد گفت:

_ فامیل شوهرم که تو باشی واسه یه عمر بدبخت شدنم بسه. 

و بعد یکی از دستانش را به جیِب مانتوی سرمه ای رنِگ 

مدرسه  اش فرو برد و تا آیینه ی کوچکش را پیدا کند. 

_ بذار خودمو ببینم. اصًال قیافه ام در چه حدیه؟ می شه مخ 

زد؟ 

کیانا پرسید:

_ مِخ کیو می خوای بزنی حاال؟ 

و ارغوان که اول چشم و ابرو و بعد بینی و نهایتًا لب هایش را 

از نظر گذارند؛ چتری های سرکش و زیادی لختش را به 

دست های سیاهِی مقنعه سپرد و بعد گفت:

_ جیگرتون دیگه. به همین زودی یادت رفت؟ 



کیانا چشمکی حواله اش داد و این طور جمله چید. 

_ از خداشم باشه. 

تا ارغوان با خیالی آسوده تکیه دهد به پشتِی صندلی و 

درخت های سربه فلک کشیده ی خیابانی را نگاه کند؛ که شبیه به 

محله ی خودشان، رهگذر نداشت!

آنچه در خیالش می گذشت را به زبان آورد:

_ چقدر محله تون خلوته. چجوری اینجا زندگی می کنین؟

و کیانا شانه باال انداخت. 

_ به راحتی. اتفاقًا خانواده ی ما با جاهای شلوغ میونه ی 

خوبی نداره. خودمون به اندازه ی کافی شلوغ هستیم. 

او بازهم بها داد به آن حِس کنجکاوِی همیشگی و پرسید:

_ همگی با هم زندگی می کنین؟ 

و کیانا سر تکان داد:

_ تو یه خونه ایم ولی هر خانواده یه طبقه ی جداگونه. آهان 

دیگه رسیدیم. 

ارغوان همان لحظه سر از قاِب پنجره بیرون کشید و با 

نگاهش، درِب دولنگه ی غول پیکر را دنبال کرد. 

_ به نظر خوشگل میاد. 



و کیانا از راننده خواست تا همان حوالی توقف کند و در 

جوابش گفت:

_ باغمونو که ببینی عاشقش می شی.

ارغوان به دنباِل او، اتاقِک اتومبیل را ترک کرد و بعد همراه 

شد با گام های عجوالنه  اش.

_ وای ساعت دو شد؟ خداکنه داییم نرسیده باشه خونه. 

لحِن کالِم کیانا، ارغوان را هم ترساند. 

پرسید:

_ مگه چی می شه؟

و کیانا انگشتش را به روی زنِگ اول فشرد. 

_ دعوا می کنه. بفهمه دیر رسیدم خیلی بد می شه. 

دلش می خواست که بگوید: 

" به داییت چه؟" 

و درست پس از گشوده شدِن در و یافتِن چهره ی رنگ پریده ی 

زهرایی که مادِر کیانا بود و ارغوان را به خوبی می شناخت؛ 

جمله اش را قورت داد . 

زهرا پس از دیدنشان بی توجه به ارغوان و رو به دخترش 

توپید:

_ معلومه کدوم گوری هستی؟ 



و کیانا داخل رفت و ارغوان را به دنبالش کشاند. 

_ دایی اومده؟ 

زهرا همچنان به بی اعتنایی اش نسبت به ارغوان ادامه 

می داد.  

_ بله اومده . 

کیانا متوقف شده و نالید:

_ فهمید نرسیدم؟ 

و زهرا اشاره کرد به پنجره های طبقه ی اول. 

_ خونه مامانی ایناست داره ناهار می خوره. اگر پرسید میگی 

رفتی از پدر مادِر ارغوان اجازه بگیری که بیاریش اینجا 

باشه؟ 

کیانا سر تکان داد و هول و والیش، مهلت دید زدِن زیبایی های 

باغ را از ارغوان گرفت. 

_ آره همینو میگیم. ارغوان بیا با هم بریم.

#زهرآلود 

#ریحانه محمود 

#پارت ششم
#6



ارغوان به دنبال گام های عجوالنه ی کیانا کشیده شد و وقتی 

رسیدند به ورودِی پرعظمِت خانه، سعیده خانمی که مادربزرِگ 

کیانا هم بود؛ مقابِل چشمانشان ظاهر شد. 

_ سالم مادر، کجایی تو؟ 

کیانا نالید:

_ رفته بودیم از ماماِن ارغوان اجازه بگیریم که بیاریمش 

اینجا. 

و ارغوان از این حجم از استرس، حیرت کرد. 

سعیده گفت:

_ داییت رفت باال. برو تو تا نیمده ببینه. 

و کیانا که به ظاهر آسوده خاطر شد؛ پرسید:

_ دایی کیوان چی؟ هست؟ 

سعیده سر تکان داد و کیانا با تکاِن چشم و ابرو اشاره داد به 

ارغوانی که با دهانی بازمانده، کنارشان ایستاده بود. 

_ می خوام ارغوانو نشونش بدم. 

سعیده خنده کنان گفت:

_ ای پدرسوخته، تو هم همه ی دوستاتو به اون دایِی دیوونه ت 

حواله بده. 



و ارغوانی که شرم سرخش کرده بود؛ کناِر گوِش کیانا این 

جمله را بیان کرد. 

_ خیلی کثافتی. 

کیانا شروع کرد به خندیدن و همان لحظه  صدای مردانه ای، تنِ 

هر سه نفر را از جا پراند. 

_ کجا بودی کیانا؟ 

ارغوان دید که کیانا سریعًا لب گزید اما با تماِم بی پروایی اش، 

چرخید و چیزی که دید؛ فراتر از حِد تصوراتش بود!

اگر این مرد همانی بود که دست و پای کیانا را می لرزاند؛ حق 

داشت. قد و باال و ابهِت مردانه اش را هم اگر کنار می گذاشتی، 

همان یک جفت چشمانی که متفاوت ترین رنِگ دنیا را صاحب 

بودند؛ ارغوان را وادار به عقب نشینی کرد. 

تنها گفت:

_ سالم. 

و مرِد مقابلش که دوسه پله ی باقی مانده را پایین آمد؛ در 

مقابِل او سر تکان داد و آن چشم های وحشتناک و زیادی 

روشن را، چرخاند به روی صورِت کیانا. 

کیانا سریعًا گفت:



_ سالم دایی. رفته بودم از ماماِن ارغوان اجازه بگیریم 

بیارمش اینجا.

و همین جمله  برای دوباره مخاطب شدِن ارغوان از جانِب 

چشماِن او کافی بود. 

شاید چندین ثانیه زمان به همان روال گذشت. همان طور کند 

و وحشتناک. همان طور که ارغوان به زیِر نگاهِ  زیادی خیره ی 

او معذب به نظر می رسید و کیانا با انگشتانش بازی می کرد. 

تمامِی اهالِی خانه انگار، به دنباِل واکنشی از جانِب او بودند 

اما نهایتًا، مرد نزدیک شد و وقتی قلب در سینه ی ارغوان 

یکجانشین نبود؛ از کنارش گذشت. 

تلخِی عطر اولین یادگار برای اولین دیداِر چندثانیه ای و 

وحشتناکش با بزرگ ترین دایِی کیانا بود. 

ساعتی بعد که همراه با او به باغ رفت و زیبایی هایش، تماِم 

نحسِی لحظه ی ورود را از میان برد؛ ارغوان بازهم پرسروصدا 

می خندید و به همان دختِر سرزنده  و پرحرِف همیشگی تبدیل 

شده بود.

 فهمید که کیوان، دومین پسِر حاج افروز، در حال حاضر 

آخرین ترِم دانشگاهی اش را پشت سر می گذارد و در آینده 



کناردسِت کیارشی که نامش هم رعشه به انداِم ارغوان 

می انداخت؛ مشغول به کار خواهد شد. 

کیانا آن قدر گفت از مهربانی های او که کیانا ندیده مشتاقش 

شد و همچنان با نامهربانی های برادِر بزرگ تر قیاسش می کرد. 

#ریحانه محمود 

#زهرآلود 

#پارت هفتم
#7

برای آن روز اما، ارغوان کیوان را ندید. دیدارش با کیارش هم 

در همان حد باقی ماند و او تنها با کوچک ترین برادر که هجده 

سال داشت و نامش کاوه بود؛ هم صحبت شد . 

در نهایت خوشش آمده بود از جمعیِت این خانه. کیانا از 

تمامشان می گفت. از تماِم جمعیتی که دوستشان داشت. در 

راِس جمالتش کیوانی بود که انگار از مهربانی چیزی کم 

نمی گذاشت و کم ترین صحبتش، مربوط می شد به صاحِب 

همان چشماِن عجیب! 

آن قدر که نهایتًاارغوان بود که در رابطه با او به حرف آمد. 



_ راستی اون داییت که اومد پایین چقدر بد نگاهم می کرد 

کیانا. به خدا یه لحظه قلبم رفت تو شلوارم. 

کیانا ناخودآگاه نگاه باال کشاند. راِس نگاِه او می رسید به 

پنجمین طبقه ی این ساختمان و جایی که کیارش میاِن 

دیوارهای تیره  و کم پنجره اش ساکن بود. 

کیانا گفت:

_ اون همینجوریه. همه رو بد نگاه می کنه. تو به دل نگیر. 

و ارغوان چرخید و نگاِه او هم رسید به آخرین طبقه ای که 

تماِم پنجره هایش را پرده هایی زخیم و تیره پوشانده بود.

_ من که ازش ترسیدم. 

کیانا جواب داد:

_ من که یه عمره داییمه ازش می ترسم. تو که حق داری با 

اولین دیدار. 

این که کیانا حق را به او داده بود؛ برای عنواِن جمله ی بعدی 

ترغیبش کرد. 

گفت:

_ حتی جواب سالمم نداد. 

و کیانایی که انگار دلش نمی خواست بحثشان به کیارش 

کشیده شود؛ دستی در هوا تکان داد. 



_ ول کن بابا. دایی کیارشم اصًال پایین نمیاد. امروزم شانس 

گند تو بود که اومد پایین غذا خورد وگرنه من خودمم هفته 

به هفته نمی بینمش. 

کنجکاوی سبب شد که بپرسد:

_ واقعًا؟ چرا؟ 

و کیانا شانه باال پراند و گفت:

_ وا� نمی دونم. با خودشم قهره. 

ارغوان دیگر چیزی نگفت اما درواقع هنوز هم کنجکاو بود که 

از طبقه ی پنجِم این خانه، بیشتر بداند. آن قدر که تا آخرین 

لحظه ی خروجش همچنان پنجره هایش را نگاه می کرد. 

همچنان منتظر بود که کیارش یک بار دیگر هم از چشماِن او 

دیده شود و این کنجکاوی برای ارغوانی که هم زیادی شجاع 

بود و هم بی فکر و بلندپرواز، زیادی خطرناک به نظر 

می رسید. 

#ریحانه محمود

#زهرآلود

#پارت هشتم
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 ☆☆☆
_ خانم؟ آقای دکتر منتظر شماست. بفرمایید انتهای راهرو 

دسِت چپ. 

هنوز هم نمی دانست که تا اینجا آمدنش، مربوط به کدام یک 

از حقیقت های تلِخ زندگی اش خواهد بود. نمی دانست در 

پاسخ به اولین سواِل دکتر چه بگوید. مثًال از خواب های 

آشفته اش حرف بزند؛ یا برسد به کابوس های تلِخ گذشته ای که 

هنوز هم دست از سرش برنمی داشت!

دسته ی کیفش را به روی شانه تکان داد و وقتی گام های 

سستش رسید به همان آخرین اتاِق دسِت چپ، ناخودآگاه 

دست برد و تارهای زیادی زرق وبرق  داِر موهایش را، به زیِر 

مقنعه پنهان کرد. 

تقه ای به در کوفت و شنید:

_ بفرمایید. 

و وقتی وارِد فضای سی و چندمترِی اتاقی با در و دیوارهای 

یاسی رنگ شد؛ نگاه چرخاند و رسید به مردی که صندلِی 

چرخ دارش را تا کشوی چندطبقه ی پشِت سرش عقب کشیده 

بود و میاِن سومینش، به دنباِل چیزی می گشت. 

گفت:



_ سالم. 

و قبل از این که تصوراتش را از مرِد خوش لباِس جوان کامل 

کند؛ او چرخید و تصویرش، پگاه را وارد دنیایی از هیجان 

کرد. 

لب هایش ناخودآگاه باز ماند از هم و نگاِه تیره ی مقابلش هم، 

دسِت کمی نداشت از او وقتی هردوتای ابروانش باال رفت و 

ناِم فامیلِی پگاه را به زبان آورد. 

_ خانِم محمدی؟ 

پگاه اما هنوز هم، این بشر را که می دید؛ دلش نمی رفت به 

بیاِن اسِم فامیل. وقتی امیرحافظ این قدر زیبا بود؛ پگاه چرا 

باید او را آقای سعیدی خطاب می کرد؟ 

گفت:

_ امیرحافظ خودتی؟ 

و بعد یکی از دستانش را سِد لب ها کرد. 

یک دور نگاه چرخاند. در و دیوارهای اتاِق مردی که روزی به 

اشتیاق های دوراِن دبیرستانش مربوط می شد و حاال پگاه 

آمده بود تا از دردهایش برای او بگوید را نگاه انداخت. 

امیرحافظ بود؟ همین مرِد خوش لباِس مقابلش، همین دبدبه و 



کبکبه، مربوط به امیرحافِظ ساده و خودمانِی گذشته ی او 

بود؟ 

حجِم حیرت همان جا متوقفش کرده بود. مرِد مقابلش هم 

دست کمی نداشت از او. هم چنان پگاه را نگاه می کرد و این 

نگاه ها، تا جایی که وجوِد یکدیگر را بپذیرند؛ ادامه دار بود!

نهایتًا امیرحافظ با تکاِن دست، به روی یکی از صندلی ها 

هدایتش کرد. 

_ بفرمایین لطفًا. چه سعادتی، شما کجا و اینجا کجا؟ 

پر شد از شرم. اگر امیرحافظ فکرهای دیگری می کرد؟ اگر به 

اینجا آمدِن پگاه را به حساِب دیگری می گذاشت؟ 

سریعًا گفت:

_ من نمی دونستم تو دکتر شدی اصًال. واقعًا باورم نمی شه که 

اینجا دیدمت. 

و امیرحافظ بازهم سر تکان داد و به صندلی اشاره کرد. 

_ چرا نمی شینین؟ 

#زهرآلود 

#ریحانه محمود 

#پارت نهم
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همان طور که او می خواست، لبه ی اولین صندلِی سر راهش را 

برای نشستن انتخاب کرد. 

امیرحافظ کاغذ و خودکاری به دست گرفت و انگار نه انگار 

اویی که مقابلش نشسته بود؛ به رویاهای نوجوانی اش مربوط 

می شد! 

گفت:

_ اسِم کوچیکت پگاه بود؟ 

و خوب شد که این دوم شخِص جمع را از جمالتش کند و 

بیرون کشید.. 

پگاه نیشخندی روی لب کاشت و این بار نوبت رسیده بود به او 

که ابرو باال بیندازد. 

_ یعنی اسمم رو هم یادت نمیاد؟ 

امیرحافظ کامًال بی تفاوت به نظر می رسید. آن قدر که شانه 

باال انداخت و حق به جانب گفت:

_ انقدر مشغله  ها زیاده که یادم نمیاد دیشب چی خوردم. 

و پگاه که در سکوت نگاهش کرد؛ او بازهم به روی کاغِذ 

مقابلش یادداشت می کرد وقتی سواِل بعدی را پرسید:



_ چند سالت بود؟ 

حِس حقارت، تماِم جانش را دچاِر انقباض کرد. 

گفت:

_ بیست و سه. 

و این بار امیرحافظ واکنش نشان داد. 

_ نه بابا؟ هنوز بچه ای که... پس اون موقع ها چند سالت بود؟ 

لب زد:

_ شونزده. 

و امیرحافظ روی پا ایستاد و میزش را دور زد. 

مردی که می آمد تا مقابلش بنشیند؛ همان امیرحافظ بود. با 

همان چشم ها و با همان قد و باال اما، توفیرش این بود. همین 

غروری که میاِن نگاهش رخنه کرده بود. همین لباس های مارک 

و کفش های تمام چرِم گران قیمت. همین از باال نگاه کردن ها. 

امیرحافظی که او می شناخت؛ کی این طور نگاهش می کرد؟ 

دید که او مقابلش نشست و انگشتاِن دستانش را درهم قالب 

کرد. حالِت نشستِن او، پگاه را هم به خودش آورد. تماِم مدت 

صاف نشسته بود و زانواِن بهم چسبیده اش، اوِج معذب 

بودنش را نمایش می داد. 

امیرحافظ پرسید:



_ خب؟ من به گوشم!

و او نگاه کرد به چشم و ابرویی که هیچ تفاوتی با گذشته ها 

نداشت. 

گفت:

_ نمی دونم از کجا باید بگم. 

و بعد اضافه کرد:

_ اگر می دونستم دکترم تویی، حتمًا جمله هام رو از قبل آماده 

می کردم. 

امیرحافظ با خونسردِی کامل، تکیه اش را داد به پشتِی مبل. 

گفت:

_ وقتی داشتی نوبت می گرفتی اسم و فامیِل دکترتو نگاه 

نکردی؟ 

و پگاه می دانست که چنین جمله ای را خواهد شنید. 

پس سریعًا جواب داد:

_ اصًال قرار نبود که من به هیچ روانشناسی مراجعه کنم، 

دوستم برام نوبت گرفت و منم نفهمیدم که اسم و فامیِل 

دکترم چیه. 

_ پس وضعیتت انقدر وخیم بوده که دوستت به زور برات 

نوبت گرفته مگه نه؟ 



ناخودآگاه خندید. هنوز هم در عجب مانده بود. دنیا درست 

کجاها آدم ها را بهم می رساند. این روزها، پگاه را چه به 

امیرحافظ؟ 

سری به چپ و راست تکان داد و گفت:

_ بگی نگی. 

و امیرحافظ یکی از دست هایش را، به زیِر چانه نشاند. 

_ بگی نگی یعنی چقدر؟ زنجیر الزمی یا نه، با قرص حل 

می شه؟ 
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گفت:

_ من شبیِه زنجیر الزم هام؟ 

و حالِت نگاهش امیرحافظ را وادار که بپرسد:

_ مگه زنجیرالزم ها شکِل خاصی دارن؟ 

سر تکان داد و تاییدش که نشست کناِر آن بغِض زودهنگام و 

ترِی چشم ها، امیرحافظ نگاه ریز کرد. 



_ خوبی؟ می خوای باهم پیش بریم؟ تو ذهنت جلو نرو 

اوکی؟ 

تمام تالشش برای کنار زدِن آن بغِض لعنتی، به هیچ منجر شد. 

کارش به کجا رسیده بود. می آمد تا برای مردی که روزی از 

جانِب خودش رها شده بود؛ از دردهای امروزش بگوید. 

به ثانیه نکشیده، برگی از دستماِل کاغذی مقابل چشمانش 

بود. نگاهش را تکان داد و وقتی رسید به چشماِن امیرحافظ، 

او مردد بود برای بیانش اما گفت:

_ یه جوری حالت بد شد که شک کردم به زنجیری بودنت. 

و پگاه این طور جوابش را داد:

_ من نه، اما اونی که منو به اینجا کشونده یه زنجیرِی واقعی 

بود. 

امیرحافظ این بار هم، دچاِر واکنشی غیرمعمول نشد. نگاِه او 

به صورِت پگاه، درست شبیه به نگاِه دکتری  کاربلد به چشماِن 

بیمارش بود!

پگاه افزود:

_ من طالق گرفتم. از شوهرم جدا شدم. 

و این بار امیرحافظ، تکیه داد به پشتِی صندلی. 

پرسید:



_ طالق؟ 

و بعد که در ذهن هضمش کرد افزود:

_ مگه ازدواج کرده بودی؟ 

دلش می خواست که زمین همین حاال برای بلعیدنش دهان باز 

کند. هنوز هم از صورِت او شرم داشت وقتی جواب داد:

_ آره. 

و امیرحافظ، یکی از انگشتانش را به زیِر چانه نشاند تا 

ثانیه هایی را به تفکر اختصاص دهد. 

_ نگو اون زنجیرالزم شوهرت بوده. 

پگاه سریعًا سر تکان داد.

_ بوده!

و امیرحافظ با نگاهش، خواست که او ادامه دهد. 

چه باید می گفت؟ پگاه از کجا شروع می کرد؟ اویی که از بیاِن 

ناِم آن لعنتی هم ابا داشت؛ چطور می رسید به خاطراتش؟ 

چطور در رابطه با او جمله می ساخت و تحویلشان می داد به 

همین مردی که روزی با رویای خوشبخت شدن، پسش زده 

بود؟ 

دسته ی کیفش را میاِن انگشت ها فشرد و سکوِت زیادی اش، 

امیرحافظ را به حرف آورد. 



_ چجوری با هم آشنا شدین؟ 

کم مانده بود به روی پا ایستادنش. دلش می خواست که فرار 

کند از این نگاه ها اما امیرحافظ، صدایی داشت که ناخودآگاه 

به آرامش دعوتش می کرد. 

ماند و گفت:

_ پیشش کار می کردم. 

این بار از قالِب پزشِک دلسوز کنار کشیده بود که هردوتای 

ابروانش باال پرید و نیش خندی هم کنِج لب هایش کاشت. 

پگاه تمسخر را به وضوح حس می کرد اما به سواِل بعدِی 

امیرحافظ هم جواب داد:

_ چیکاره بود مگه؟ 

_ طالفروش، طالفروش بود. 

_ طالفروش؟ مگه طالفروش به نیروی خانمم هم احتیاج 

داره؟ 

جواب گرفت:

_ یه طالفروشِی کوچیک و ساده نبود. مدیریِت یه پاساِژ 

بزرگ زیردستش بود و منم به عنواِن حسابدار براش کار 

می کردم. 
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امیرحافظ در خطاب به منشی که آمده بود تا پرونده ی 

مراجعه کننده ی بعدی را به روی میزش قرار دهد؛ گفت:

_ یه استکان چای هم برای من لطفًا. 

و رو به پگاه افزود:

_ تو که نمی خوری مگه نه؟ 

لب گزید. پس امیرحافظ در رابطه با فراموش کردِن نامش 

دروغ می گفت. او حتی عادت های همیشگی اش را هم از یاد 

نبرده بود . 

سر تکان داد و امیرحافظ طبِق آن چه به یاد داشت نگاه 

چرخاند و در خطاب به منشی اضافه کرد:

_ یه فنجون قهوه هم برای خانم. 

منشی که از صمیمیِت میاِن آن دو خبردار شده بود؛ با نگاهی 

ریزشده و کنجکاو اتاق را ترک کرد و پگاه سریعًا گفت:

_ یادت نرفته. 



امیرحافظ پس از مکثی، تکرار کرد:

_ یادم نرفته!

و بعد انگشتاِن دستانش را میان هم قالب کرد. 

_ کجا بودیم؟ آهان شوهرت یه پاساِژ طالفروشی داشت که 

ساده و کوچیک هم نبود؛ درسته؟ 

پگاه هنوز هم درست و حسابی نگاهش نمی کرد وقتی سر 

تکان داد و امیرحافظ سواِل بعدی را پرسید:

_ خب این رابطه ی کاری چطور رسید تا ازدواج؟ اون آقا با 

پیشنهاِد ازدواج جلو اومد یا اول رابطه ی احساسی برقرار 

شد؟ 

این بار نوبت رسیده بود به پگاه که به خنده بیوفتد. 

کامًال قاطعانه گفت:

_ اون اصًال احساس نداشت. 

و بعد اضافه کرد:

_ من از جانِب مادرش خواستگاری شدم و اون حتی به 

صورتم نگاه هم نکرد تا روزی که کنارش نشستم برای عقد 

شدن. 

منشی همراه با تقه هایی، سفارشاِت آن دو را به اتاق آورد و 

وقتی فنجان ها را روی میز می چید پرسید:



_ به بیماِر بعدی بگم چقدر.. 

_ بیست دقیقه!

و این میاِن حرف پریدن از امیرحافِظ با نزاکت زیادی بعید 

بود. 

منشی سری تکان داد و پس از دور شدنش، امیرحافظ به 

حرف آمد. 

_ من متوجه نشدم، این یعنی چی؟ تو مگه پیِش اون آقا کار 

نمی کردی؟ 

تاییِد پگاه سواِل بعدی را اضافه کرد:

_ چجوری از جانِب خانواده اش خواستگاری شدی؟ 

_ مادرش یه بار اومد اونجا و وقتی منو دید که داشتم حساب 

و کتاب هارو برای اون توضیح می دم، گذاشت که تنها بشیم و 

بعد ازم خواستگاری کرد. 

آثاِر تعجب را کم کم میاِن چشماِن او یافت می کرد. 

_ به این سرعت؟ با یک بار دیدن؟ 

سر تکان و امیرحافظ بود که ادامه داد:

_ بعد چطور شد که تو انقدر سریع قبول کردی؟ چطور شد که 

اون تا روِز عقد به صورتت هم نگاه نمی کرد؟ 

توضیح داد:



_ من قبل از این که برای اون خواستگاری بشم ازش خوشم 

می اومد؛ یعنی منتظِر یه اشاره بودم و وقتی اون روز از راه 

رسید دست از پا نمی شناختم. خیلی زود قبول کردم. اونم 

چون ذاتًا آدِم خشک و بی اعصابی بود؛ خب رفتارش بعد از 

نامزد شدنمون هم برام غیرقابِل تحمل جلوه نکرد. یعنی.. 

_ یعنی برات مهم نبود که این آدم با وجوِد این که نامزدشی 

باهات ارتباط برقرار نمی کنه؟ 

ذهنش فلش بک زد. رسید به روزهای با او بودن. رسید به 

روزهایی که زیردستش مشغول به کار بود و هربار که با 

چشم های عجیبش مواجه می شد؛ آرزو می کرد متوقف شدِن 

زمان را!

گفت:

_ فقط یک بار. 

و بعد اضافه کرد:

_ تو تماِم روزهایی که نامزدش بودم، یک بار به روم آورد که 

دارم زنش می شم. گفت موهاتو بیرون نریز، همه ی مردها دارن 

نگاهت می کنن. 

و این خاطره ی کوچک و عجیب، امیرحافظ را تا خنده ای 

ناگهانی و پرسروصدا کشاند. 
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_ فقط همین؟ 

_ به دردهای همه ی بیمارهات اینطوری می خندی؟ 

آثاِر خنده را، از روی صورتش حذف کرد و گفت:

_ به دردهات نخندیدم؛ فقط یه لحظه یاِد یه خاطره افتادم. 

خیلی خب ادامه بده. بعدش چی شد؟ 

_ یاِد چه خاطره ای افتادی؟ 

گفت:

_ مهم نیست. 

و پگاه به روی فهمیدنش اصرار کرد. 

_ اگر به من ربط داره پس مهمه. 

با تماِم بی تفاوتی اش گفت:

_ به تو ربط نداره. 

و بعد خم جرعه ای از چای اش را تلخ تلخ نوشید.

پگاه ادامه داد:



_ همه چیز خوب بود. خوشحال بودم. خیلی زیاد. فکر 

می کردم به همه ی اون چیزی که از یه زندگِی رویایی 

می خواستم رسیدم اما.. 

استکان را از لب هایش فاصله داد و ابروانش که بهم نزدیک 

شد؛ پرسید:

_ اما چی؟ 

و پگاه شانه باال انداخت. 

_ نمی دونم چطور بگم. شاید واقعًا اون یه دیوونه بود. 

_ بستگی داره تعریفت از دیوونه چی باشه؟ 

ذهنش بازهم پرواز کرد. رفت تا روزهای با او بودن. تا 

روزهایی که دلش می خواست او را بفهمد و تالش هایش راه 

به جایی نمی برد. روزهایی که هر عضوی از بدنش تحقیر 

می شد. روزهایی که با یک ربات طرف بود. روزهایی که هیچ 

شانه ای پیدا نمی شد برای گریه هایش!

گفت:

_ تعریِف من از دیوونه خودشه. بی شک اون روانیه. هرچی 

فکر می کنم به نتیجه ای غیر از این نمی رسم. 

امیرحافظ که باحوصله، جمالِت بی سروتِه او را دنبال می کرد؛ 

این بار پرسید:



_ می خوای من چند تا سواِل خصوصی تر بپرسم؟ دِل جواب 

دادن بهشونو داری؟ 

نگاِه سردرگمش را باال کشید و او افزود:

_ اینطور که معلومه تو خیلی دوستش داشتی درسته؟ 

پگاه کامًال مطمئن سر تکان داد و چهره ی امیرحافظ، تنها برای 

ثانیه ای درهم شد. 

_ اون چطور؟ فکر می کنی دوستت داشت؟ 

این بار هم مطمئن بود وقتی گفت:

_ اصًال!

و امیرحافظ فکر کرد به این که، مگر می شد پگاه را دید و 

دوستش نداشت؟ می شد که با او یکجا ماند؛ صدایش را 

شنید؛ به چشمانش نگاه کرد و صاحِب احساساتی ناب نشد؟ 

پرسید:

_ از کجا انقدر مطمئنی؟ 

و او اینطور جواب داد:

_ از رفتارش، از سردی هاش، از فاصله گرفتنش، اونطور که 

نگاهم می کرد، اجازه می داد خانواده اش هرطور که دوست 

دارن باهام رفتار کنن و هیچی نمی گفت. هیچ رفتاری ازش 

ندیدم که حتی تو اعماِق وجودم هم به عشقش امیدوار شم. 



_ از کی شروع شد؟ 

پرسید:

_ چی؟ 

و امیرحافظ مدام نگاه می دزدید وقتی گفت:

_ همین رفتاری که می گی؟ 

بازهم برگشت به خاطراِت با او بودن. خاطراتی که محِض 

رضای خدا، یک خوِب معمولی هم میانشان یافت نمی شد. 

خاطراتی که بِد مطلق بود و از پگاه جان می گرفت با هربار 

مرور شدنشان!
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گفت:

_ از همون روِز اول. 

و بعد خندید:

_ اصًال از همون ثانیه ی اول. همون موقع که پامو گذاشتم تو 

خونه اش، یه حِس غربتی اومد سراغم که تا خوِد صبح گریه 



کردم و اون حتی نپرسید چته. باورت می شه؟ من برای شِب 

اوِل ازدواجم تا خوِد صبح گریه کردم و شوهرم چون خسته 

بود؛ حتی نپرسید چته. 

امیرحافظ هنوز هم، تجربه ی چنین بختی را برای او باور 

نمی کرد. اویی که روزی میاِن رویاها، عروِس خودش بود!

_ خب بعدش چی شد؟ این رفتار انقدر ادامه دار شد که تو به 

جدایی فکر کردی؟ 

اشِک چشم تا خانه ی چشمش باال آمده بود. خیره ماند به 

چشم های امیرحافظ و گفت:

_ خودش کم بود؛ خانواده اش هم اضافه شدن. مادرش، 

خواهرش، باباش، همه و همه تو زندگیم دخالت کردن. بعضی 

وقت ها که حوصله شون سر می رفت..

گریه مجالش نداد. امیرحافظی که نسبت به هیچ یک از 

بیمارها، اینطور بنِد احساسات نمی شد؛ سریعًا واکنش نشان 

داد و پاکِت دستمال کاغذی را مقابلش گرفت. 

_ می خوای دیگه ادامه ندی؟ من به منشی می گم برات نوبت 

بزنه که بعدًا صحبت کنیم خوبه؟ 

خواسته ی پگاه هم همین بود. تشکرکنان برگی از دستمال را 

بیرون کشید و اشِک چشمانش را خشک می کرد وقتی گفت:



_ ببخشید من واقعًا دیگه نمی تونم چیزی بگم. یاِد اون که 

میوفتم همین جوری می شم. 

امیرحافظی که هیچ از ماجرا نمی دانست؛ سر تکان و جواب 

داد:

_ حق داری. 

و این بار پگاه در خالِف خواسته اش، روی پا ایستاد. 

_ خیلی خوشحال شدم که دکترم تو بودی امیرحافظ. 

_ حاال بشین، اشکاتو پاک کن، نمی خواد با این حال بیرون 

بری. 

لبخندی کم جان روی لب ها کاشت و امیرحافظ لحظه ای، دلش 

پر کشید برای همان پگاِه خوش خنده و شاداِب سال ها پیش!

_ االن دیگه خوبم. نمی خوام مزاحِم کارت بشم. 

اصراِر بیش از این، برای او جایز نبود. روی پا ایستاد و پس از 

تماس با منشی خواست که مجددًا برای او نوبت بزند اما پگاه 

از دوباره برگشتنش به این ساختمان مطمئن نبود وقتی ساِز 

رفتن نواخت. 

_ به منشی گفتم برای دو هفته ی آینده برات نوبت بزنه. تا 

اون موقع خودتو آماده کن که بتونی بیشتر برام تعریف کنی، 

خب؟ 



گفت:

_ سعی می کنم. 

و وقتی روی پا چرخید؛ امیرحافظ کامًال بی اراده نامش را به 

بیان رساند. 

_ پگاه؟ 

هردوتای ابروانش باال پرید و وقتی از روی شانه نگاهش کرد؛ 

لب های امیرحافظ خندید و گفت:

_ فقط می خواستم بگم که اسمتو یادمه. 

جواب داد:

_ می دونستم. 

و وقتی او همراه با نیمچه لبخندی به روی لب ها، دستانش را 

بغل زد؛ پگاه خداحافظی کنان از اتاق بیرون زد و همان لحظه 

بود که پر شد از فکر و خیال، بعد از این همه مدت، چرا او 

باید امیرحافظ را می دید؟ عشِق دوراِن دبیرستانش، چه 

می خواست از حاالی مغموم و بی هدف و کسل کننده؟ 

☆☆☆☆☆☆☆☆

#ریحانه محمود 

#زهرآلود 



#پارت چهاردهم
#14

 ☆☆☆☆☆☆
این بار که به خانه باغ آمده بود؛ حاِل بهتری داشت . این بار 

هیچ کدام از افراِد آن خانه به نظرش عجیب نیامدند و 

ارغوان همان دخترک شاد و بازیگوِش همیشگی بود وقتی 

کناِر کیانا نشست. 

_ امروز فیاض رو دیدی؟ با اون چشمای باباقورباغه اش زل 

زده بود به من نمی دونم دنباِل چی می گشت. 

کیانایی که تکه های پرتقال را مرتب کناِر هم می چید؛ ابرو باال 

انداخت و گفت:

_ از بس حسوده. چشم نداره ما دوتارو با هم ببینه. 

خم شد و از میاِن ظرِف میوه های رنگارنگ، خیاری قلمی را 

قاپید. نمکدان به دست، گازی بزرگ و بی تعارف از آن زد و با 

دهاِن پر، شروع کرد به حرف زدن. 

_ بره گمشه بابا. شیطونه می گه یدونه بزنم وسِط اون شکِم 

خربزه ایش تا منفجر بشه. 

کیانا همان لحظه به خنده افتاد و گفت:

_ اونوقت کِل مدرسه رو باد می بره که. 



و ارغوان اینطور جواب داد:

_ باد نیست که. همش پفکه.. فکر کنم یه کارخونه ی 

پفک سازی تو شکمش جا شده باشه. 

_ اینو خوب اومدی . 

_ کیانا؟ 

صدای مردانه ای که ناِم کیانا را محتاطانه به بیان می رساند؛ 

هردو را از جا پراند. ارغوان سریعًا نگاه چرخاند و قد و باالی 

کیارش را که میاِن لنگه ی در تشخیص داد؛ پاهای درازشده اش 

را جمع کرد. 

کیانا روی پا ایستاده و گام هایش را تکان داد تا برسد به 

کیارش. 

گفت:

_ جانم دایی؟ 

و کیارش همچنان خیره ی صورِت ارغوانی بود که نگاه از 

چشمانش نمی گرفت. 

ثانیه ها همان طور گذشت. ارغوان انگار میان رگه های روشِن 

چشماِن عجیِب او، به دنباِل چیزی می گشت و کیارش هم 

سعی داشت؛ او را به شرم و یا عقب نشینی وادار کند انگار!



نهایتًا ارغوان بود که نگاه دزدید؛ کیارش پس از ثانیه هایی 

دست برداشت و در خطاب به کیانا گفت:

_ مادرت اینا کجان؟ 

و کیانا شانه باال انداخت. 

_ نمی دونم. ما که اومدیم نبودن. 

در کماِل حیرتش، کیارش داخل آمد. ارغوان خوشش آمد از 

این واکنش و کیارش اما با جمله اش، کیانا را دچاِر اضطراب 

کرد.

_ ناهاِر منو حاضر کن پس. همین جا می خورم. 

دید که کیارش نشست به روی مبلی تک نفره و با صفحه ی 

تلفنش درگیر شد و در همان حال، خودش را رساند به 

آشپزخانه و کیانایی که درست شبیه بود به مرِغ سرکنده!

_ چی شده چرا اینجوری شدی تو؟ 

کیانا با نگاهش سالن را بررسی کرد و وقتی حواِس کیارش را 

پرت دید؛ رو به ارغوان گفت:

_ من ناهار حاضر نکردم. فکر نمی کردم بیاد خونه. 

و ارغوان با نگاهی گشادشده شانه باال انداخت. 

_ خب حاضر نکردی. زنگ بزن از بیرون یه چیزی بیارن. 



#زهرآلود 

#ریحانه محمود 

#پارت پانزدهم
#15

ریحانه محمود "زهرآلود...!":

کیانا با تماِم بیچارگی اش زمزمه کرد:

_ داییم از بیرون غذا نمی خوره. 

و ارغوان، خودش را رساند به یخچال و میاِن قفسه هایش، به 

دنباِل راهی آسان برای پخِت ناهار گشت. 

پس از یافتِن بسته ای که شامِل فیله ی مرغ بود؛ فکری به 

ذهنش رسید و بشکن زنان اشاره کرد به کیارشی که هنوز هم 

محِو صفحه ی تلفنش بود. 

_ نیم ساعت سرگرمش کنی آماده کردم. 

کیانا همان لحظه بود که آسوده نفس کشید. خم شد؛ روی 

صورِت او را بوسید و بعد گفت:

_ الهی قربوِن تو برم من. 

قبل از آن که ارغوان واکنشی نشان دهد؛ دور شد و خود را به 

کیارش رساند. 



ارغوان درحاِل خرد کردِن فیله ها، نگاه گرداند. دید که کیانا 

همچنان ایستاده و شهامِت بیاِن تک کلمه ای را یافت نکرده. 

دید و هنوز هم از رفتاِر تماِم اهالی نسبت به این مرد متعجب 

بود اما نهایتًا کیانا گفت:

_ دایی ناهار نداشتیم اما ارغوان داره یه چیزی آماده می کنه. 

می خوای چای بیارم برات؟ 

نگاِه عجیِب او، بازهم چرخید. بازهم ارغوان را مخاطب قرار 

داد و بازهم قلِب دخترک را دچاِر هیجان کرد. 

تا آن جا که حواسش را مشغوِل شست وشوی فیله ها کرد و 

بازهم صدای او را شنید:

_ مگه دوستت بلده غذا درست کنه؟ 

نتوانست که سکوت کند. ارغوان همین بود . در هر زمان، برای 

بیاِن تماِم کلماتی که در ذهنش می گذشت آماده بود. حتی 

این طور وقت ها.. این  طور وقت هایی که مخاطبش زیادی 

عجیب و خطرناک به نظر می رسید!

گام هایش را رساند تا کانتر و در خطاِب به کیارش گفت:

_ بله بلدم. من هر غذایی که شما بگین رو بلدم درست کنم. 

خیالتون راحت، راهِی بیمارستان نمی شین. 



کیارش از روی شانه نگاهش کرد. یک تای ابرو باال انداخته بود 

و تک به تِک اعضای صورتش آن قدر ارغوان را مجذوب کرده 

بود که تماِم قسمت های بِد آن نگاه را کنار گذاشت. 

بازهم او بود که فاصله گرفت. او بود که تماِم زور و شهامتش 

را از دست داد. او بود که نتوانست در برابِر آن چشم ها، به 

گستاخی اش ادامه دهد . 

برگشت سِر کارش. تک به تِک سلول های تنش، به نگاه های او 

واکنش نشان داده بودند. انگشتانش می لرزید و او هیچ وقت، 

دچاِر این حجم از هیجان نشده بود؛ جز وقت هایی که 

چشم های او را می دید!

تماِم فیله ها را، سرخ کرد و بعد از اضافه کردِن گشنیز، جعفری 

و مقداری آب، اجازه داد تا آن ها کامًال مغزپخت شوند. 

برنجش را کته کرد و دقیقه ها بعد، بوی خوِش ناهاری که او 

آماده کرده بود؛ تماِم در و دیوارهای طبقه ی اول را فراگرفت.

#ریحانه محمود 

#زهرآلود 

#پارت شانزدهم
#16



_ عجیبه!

حضوِر ناگهانی اش، تِن ارغوان را از جا پراند. 

نگاه گرداند و به محِض مواجه شدن با چشماِن او، کمی فاصله 

گرفت تا شاید کنترِل زبانش را به دست گیرد. 

پرسید:

_ چی؟ 

و این اولین لبخنِد کوتاه و پرمفهومی بود که کیارش تحویلش 

داد. 

_ اینکه دختری تو سن و ساِل کیانا غذا هم بلده درست کنه . 

ارغوان خیره ماند به چین خوردگی های کنِج چشمانش. نه که 

دل را بزند؛ برعکس! زیبا بود. به دل می نشست. آن قدر که 

ارغوان برای ثانیه هایی محِو صورتش ماند و کیانا بود که با 

دادشان رسید. 

_ دایی جان من بزرگ شدم  ها. به خدا دیگه بچه نیستم. 

امسال داریم دیپلم می گیریم. 

خبری از لبخند نبود. بازهم تبدیل شد به همان مجسمه ی کم 

واکنش و صندلی را عقب می کشید وقتی در خطاب به کیانا 

گفت:



_ پس چرا از پِس درست کردِن یه املت هم برنمیای؟ هنوز 

مامانت پتوتو جمع می کنه و یاد نگرفتی درس و مشقتو که 

نوشتی وسایلتو جمع کنی؟ 

رنگ از رخش رفت. کیانا، کیارش را بهتر می شناخت که 

لب هایش بیرون پرید اما ارغوان بدوِن هیچ محدودیتی، به 

خنده افتاد و این طور جمالِت کیارش را ادامه داد. 

_ حتمًا جوراباتم مامانت می شوره، آره کیانا؟ 

کیانا لب زد:

_ نخیر. 

و کیارش هم به خنده های او نمی خندید وقتی اشاره کرد به 

بند و بساطی که ارغوان به روی میز چیده بود. 

_ نمی خوای ناهاِر منو بدی؟ 

لحِن صحبتش آن چنان دستوری بود که کیانا برای لحظه ای 

خجالت کشید از روی مهمانش اما ارغوان، ذاتًا دختری نبود که 

هر لحن و هر کالمی، برنجاندش!

رفت تا نزدیکِی حضوِر او. خم شد برای برداشتِن بشقاب از 

مقابِل دستانش و کیارش بازهم به حرف آمد. 

_ یاد بگیر کیانا. تو کی می خوای بزرگ شی؟ 



کیانا که این حجم از تحقیر شدن عصبی اش کرده بود؛ برای 

لحظه ای پر شد از احساِس حسادت و نالید:

_ مگه بزرگ شدن فقط به غذا درست کردنه دایی؟ 

و ارغوان برنج های زعفرانی را، به بهترین حالِت ممکن اضافه 

کرد به بشقاب و خورشت را هم گوشه ای از آن قرار داد. 

_ غذا درست کردن هم یه بخشیشه. باید همه کار بلد باشی. 

اگر دوستت نبود االن می خواستی چیکار کنی؟ 

کیانا هم در طرفی دیگر از میز نشست و زیرلب زمزمه کرد:

_ خدا شانس بده. 

و ارغوان این جمله را شنید و برای آرام کردِن کیانا، دست به 

کار شد. 

_ نگید توروخدا. هرکسی به یه کاری عالقه داره. کیانا عاشِق 

درس خوندن و پیشرفت کردنه اما من کارهای هنری رو 

ترجیح می دم. 

کیارش نگاه انداخت به بشقاِب پری که مقابلش قرار گرفته 

بود و برای ثانیه ای، خیره ی صورِت کیانا ماند. 

ارغوان خیرگِی چشماِن او را هضم نکرد اما کیارش خودش 

دلیل و سبب را پیِش رویش گذاشت. 



_ حاال کی می خواد به کیانا اجازه بده که فراتر از دیپلم پیش 

بره؟

لحنش آن قدر قاطع بود که ارغوان را هم به سکوت وادار کرد. 

دیگر چیزی نگفت. آن قدر همان جا ماند تا کیارش غذایش را 

تمام کند و درست وقتی از مقابِل دیدشان دور شد؛ کیانا به 

حرف آمد:

_ مرسی ارغوان. اگر تو نبودی نمی دونم باید چیکار می کردم.

☆☆☆☆☆
_ بهش شک دارم آقای دکتر. حس می کنم سر و گوشش 

می جنبه. به نظِر شما از کجا بفهمم؟ ممکنه کسی رو صیغه 

کرده باشه؟

_ چی شد که بهش شک کردی، بعد شکت هم به یقین تبدیل 

شد و تا صیغه کردنشم پیش رفتی؟ 

زنی که پیِش رویش نشسته بود؛ مدام پرستیژ تغییر می داد. 

حالت هایش امیرحافظ را عصبی کرده بود اما نه آن قدر که 

کنترلش را از دست دهد. 

_ خیلی به خودش می رسه . تازگی ها از خونه که می خواد 

بیرون بره هزار مدل عطر و ادکلن به خودش می زنه، موهاشو 



درست می کنه و دیگه نگم برات دکتر جان. 

امیرحافظ بی آنکه چیزی بگوید؛ در انتظاِر ادامه ی توضیحاِت 

او بود و از یک طرف، مدام عقربه های ساعِت دیواری اش را 

نگاه می کرد. 

ثانیه هایی گذشت و وقتی نگاِه زِن مقابل، به روی صورتش، 

فراتر از حِد معمول خیره ماند؛ امیرحافظ پرسید:

_ فقط چون عطر و ادکلن می زنه شما فکر می کنی شوهرت 

زِن دوم گرفته؟ 

زن به واسطه ی تکاِن سر، موهای روشنش را کنار فرستاد و 

ابرو باال انداخته بود وقتی حق به جانب گفت:

_ فقط عطر و ادکلن نیست که..

_ حاال مثًال موهاشم ژل زده. دیگه چی؟ 

زن شکل و حالتی خاص را به چهره اش داد. لب بیرون پراند و 

حالتش، امیرحافظ را به خنده انداخت. 

_ نکنه لباس هاشم اتو می کنه؟ 

جواب گرفت:

_ اون که بله. 

و صدای خنده های امیرحافظ اوج گرفت. 

_ اوه اوه دیگه مطمئن شدم که بهت خیانت شده. 



زن ابرو درهم کشانده و حالتش ابدًا تدافعی نبود وقتی نالید:

_ دکتر!

و امیرحافظ لبخند را از صورتش خط زد. 

_ واقعًا دالیلت خودت رو قانع می کنه؟ 

_ بله . من یه چیزی ازش دیدم که می گم دیگه. 

_ خب همونو بگو. 

این بار که سکوت برقرار شد؛ وروِد منشی آن را شکست. 

امیرحافظ نگاه از چهره ی متفکِر بیمارش گرفت و منتظر ماند 

تا منشی، حضوِر بیماِر اختصاصی اش را خبر دهد اما آن چه 

شنید؛ صفحه ی افکارش را تا سال ها پیش و پگاهی که 

هیچ وقت دیر نمی کرد کشاند!

_ دکتر االن با بیمارتون تماس گرفتم، گفتن که نمی تونن بیان. 

چیکار کنم؟ خارج از نوبت کسی رو راه بدم داخل؟ 

امیرحافظ برای ثانیه هایی ابرو باال پراند و بعد انگار که 

نیامدِن پگاه را باور نکرده بود وقتی پرسید:

_ خانِم محمدی دیگه؟ باهاشون تماس گرفتی گفتن نمیان؟

منشی سر تکان داده و تایید کرد اما واکنِش امیرحافظ، دیدنی 

بود وقتی روی پا ایستاده و ابرو درهم کشانده بود. 



_ دوباره تماس بگیر بگو حتمًا باید بیان.

منشی سریعًا نگاه گشاد کرد. چنین رفتاری از جانِب امیرحافِظ 

همیشه بی تفاوت، زیادی عجیب به نظر می رسید. با همان 

حالِت متحیر عقب گرد کرد و هنوز کامًال دور نشده بود که 

امیرحافظ مجددًا به حرف آمد. 

_ یا نه.. خانِم خادمی، پرونده ی خانم محمدی ر  بیار برای من، 

کسی رو هم بعد از این خانم راه نده . 

آثاِر تعجب، هنوز هم از روی صورِت دختِر کالسور به دست 

دور نشده بود وقتی اتاق را ترک کرد. 

امیرحافظ هم دسِت کمی از او نداشت. متعجب بود و دلخور. 

پگاه بعد از مدت ها برگشته بود. به او نه، اما به دنیایش بله! 

و این دوباره نبودن و مجدد نیامدن، تماِم برنامه های ذهنی اش 

را بهم زده بود. 

زیرلب زمزمه کرد:

_ هنوز سرتقی. 

و به اجبار، افکارش را کشاند تا بیماری که از بی توجهی اش، 

عصبی به نظر می رسید. 

_ خب داشتیم چی می گفتیم، روژان خانم؟ می خواستیم 

برسیم به اصِل قضیه، اون دلیلی که خودت رو قانع کرده 



چیه؟ چرا فکر می کنی شوهرت بهت خیانت می کنه؟ 

جواب گرفت:

_ بهم بی محلی می کنه. 

و امیرحافظ سریعًا ابرو باال پراند. 

_ بی محلی؟ مثًال چیکار باید بکنه که نکرده؟ 

_ خب.. بهم ابرازعالقه نمی کنه، قربون صدقه ام نمی ره، برام 

هدیه نمی خره. 

برگشت به روی مبلی که، درست مقابِل روژان قرار گرفته بود. 

_ شغِل شوهرت چیه؟ 

_ مهندس برقه. 

_ صبح تا شب سرکار؟ 

انگار که درست، به روی درِد دلش دست گذاشته باشی. 

سریعًا تایید کرد. 

_ دقیقًا دکتر. 

و امیرحافظ کمی هم به او حق داد. 

_ خب شاید خسته  می شه. البته حق داری ها.. 

روژان بیش از قبل پیش رفت و امیرحافظ، از اعماِق نگاهش 

همه چیز را خوانده بود. 



_ اون حتی شب ها هم کنارم نمی خوابه دکتر. آخه آدم چقدر 

خسته؟ نباید با زنش تمکین کنه؟ 

تکیه اش را داد به پشتِی مبل. روژان اولین زنی نبود که 

مقابلش می نشست و از مشکالتش با همسرش، می رسید به 

نگاه های خیره، عشوه های زننده و نهایتًا پیشنهادهای 

بی شرمانه! 

امیرحافظ هم با او، درست مثِل دیگر تجربه هایش رفتار کرد. 

چراکه حضور مجددش را میاِن این چهاردیواری نمی خواست. 

_ با خودش صحبت کردی؟ از ناراحتی هات براش گفتی؟ 

شاید اونم منتظِر یه قدم از جانب شماست؟

روژان تغییِر عقیده داده بود. حاال از قالِب زِن عاشق و وفادار، 

به همان چیزی که حقیقتًا بود مبدل می شد. 

_ آخه یه مرد خودش نمی دونه که زنش چه نیازهایی داره؟ 

اگر اون جای دیگه ای دنباِل خوشی هاش می گرده چرا من 

این کارو نکنم دکتر؟

این بار هم امیرحافظ ابرو باال پراند. بازهم بودند چنین 

مراجعینی اما این یکی، امیرحافظ را متحیر هم کرده بود. 

آن قدر که لب باز کرد و پرسید:



_ یعنی االن منطقت خیانت کردن رو تایید می کنه؟ 

روژان حق به جانب بود وقتی گفت:

_ چطور اون خیانت می کنه؟ اون برای با دیگران بودن آزاده و 

من نه؟ 

امیرحافظ جواب داد:

_ تو مطمئنی از خیانت کردنش؟ تو ذهنت این مسئله رو بزرگ 

کردی و به اشتباه به خودت هم حق می دی که بدترین 

ضربه رو به زندگیت بزنی، اگر شوهرت کم هم هست، اگر ازت 

فاصله گرفته، تو باید با عشق و عالقه ات اونو به زندگی 

برگردونی نه این که کثافت کاری های اونو دنبال کنی و بشی 

یکی شبیه بهش. فکر می کنی با خیانت کردِن تو، همه چیز 

درست می شه؟ 

تا ساعتی بعد، روژان هنوز هم به صحبت های امیرحافظ 

گوش می داد. او آن قدر منطقی و درست پیش می رفت که 

جایی برای جواب دادن باقی نمی گذاشت . نهایتًا هم روژان 

اتاقش را ترک کرد و او همان لحظه، نگاه انداخت به پوشه ی 

صورتی رنگی که نام و فامیِل پگاه را با خود به یدک 

می کشید. 

"پگاِه محمدی!" 



او هنوز هم همان دخترِک مونارنجی ای بود که بستنی به 

دست، خیاباِن پرطول و دراِز محله شان را طی می کرد و 

کوله ی لجنی رنگش، دقیقًا ست بود با یونیفرِم سبِز تیره ی 

مدرسه اش.

هنوز هم وقتی از راه می رسید؛ امیرحافظ را مات و مبهوت 

باقی می گذاشت و هنوز هم امیرحافظ، دوست داشت روشنِی 

بی اندازه ی صورِت مهتابی اش را!

بدوِن لحظه ای تردید، خم شد و تلفن به دست، با شماره ی 

دروِن پرونده تماس گرفت. این روزها او هیچ ارتباطی نداشت 

با امیرحافِظ پرشور و هیجاِن روزهای گذشته. او در ذهن، 

پگاه را تا اوِج رویاهایش پیش نمی برد اما محال بود که بگذرد 

از آخرین تصویِر مربوط به او. محال بود که امیرحافظ، نگاِه 

ُمرده و بی ستاره ی معشوقه ی سابقش را، یادش برود!

با همین افکار بوق های آزاد را دنبال کرد و نهایتًا صدای 

بی حوصله اش، او را تا  خاطراِت گذشته کشاند. 

_ بله بفرمایید؟ 

صدا در گلو صاف می کرد. تمام تالشش را، برای حفظ غرور در 

پیش گرفته بود و به همین امر تنها گفت:

_ منم، امیرحافظ!



ثانیه هایی سکوت بود اما نه آن قدر که امیرحافظ را برای به 

حیرت رسیدِن پگاه مطمئن کند. 

شنید:

_ سالم.. 

و افزوده شد:

_ خوبی؟ 

در جا تکانی خورد. پا به روی پا انداخت و خیره به صفحه ی 

اوِل پرونده، سواِل او را بی جواب گذاشت. 

_ منتظرت بودم. نیمدی؟ 

بازهم جمله ها را، پس از ثانیه هایی سکوت به بیان رساند. 

_ راستش انقدر بدم که فکر می کنم بودنم تو اون اتاق و 

روبه روی تو، اصًال درست نیست.

امیرحافظ هم، می دانست از کدام در وارد شود تا او خلِع 

سالح شده باشد. 

_ فکر می کردم خوشحالی از این که من به عنواِن پزشکت 

روبه روت قرار گرفتم. 

جواب گرفت:

_ امیرحافظ من.. 



و بعد انگار که بغض صدایش را تحِت تاثیر قرار داده باشد؛ 

جان کند تا گفت:

_ بودنم اونجا درست نیست. واقعًا درست نیست. 

امیرحافظ سریعًا، ابرو درهم کشاند. 

گفت:

_ منظورتو نمی فهمم پگاه. یعنی چی که بودنت اینجا درست 

نیست؟ 

و جواب گرفت:

_ آخه ما، یعنی گذشته ی  ما و درگیری های امروِز من.. 

_ گذشته ماِل گذشته ست پگاه. من به عنواِن یه دکتر دلم 

می خواد که مراجعم انقدر تو اتاقم حاضر بشه تا لب هاش 

بخنده و بعدش، بعدش تورو بخیر و مارو به سالمت. 

پگاه بازهم، دلش نمی خواست که بگوید اما کامًال از اراده اش 

خارج بود وقتی پرسید:

_ یعنی هیچ گله ای، هیچ دلخوری و هیچ کینه ای نسبت به من 

نداری امیرحافظ؟ 

و امیرحافظ فکر کرد به روزهایی که پگاه، برای دنیایش تمام 

شده بود. روزهایی که او بی رحمانه کنارش گذاشت و او، او به 

معنای واقعی ُمرد و دوباره زنده شد تا وابستگی ها را، از تنش 



بکند و بیرون بیندازد.. فکر کرد به امروز. فکر کرد به همین 

حاالیی که بازهم درگیِر غِم صدای او شده بود. فکر کرد به 

هرچه پگاه دل شکاند و نهایتًا گفت:

_ من کامًال فراموشت کردم پگاه. باور کن که همه ی اون 

گذشته ای که من با تو داشتم، به دوراِن بچگیم مربوط می شه 

نه حاال. پس اینجا بودنت اصًال هم اشتباه نیست، باشه؟ 

پگاه عقب نشینی کرد. در مقابِل تماِم شرمی که نسبت به او، با 

خود حمل می کرد؛ کمی آرام گرفت و نهایتًا گفت:

_ االن دارم می رم برای مصاحبه ی کاری، اگر می شه.. 

_ برای هفته ی بعد بهت نوبت می دم. منشی بهت زنگ می زنه، 

خوبه؟ 

و پگاه از این درک، از این آرامش و حمایت خوشش آمده بود 

وقتی لب زد:

_ خوبه!

و بعد افزود:

_ مرسی، مرسی امیرحافظ. 

تماسش قطع شد. امیرحافظ سریعًا تلفنش را کنار گذاشت. 

نگاه رساند به قاِب پنجره  و انگشتاِن یکی از دستانش را 

ورزش داد. تالش کرد تا به امروز و یا شاید، فرداهای با "رویا" 



بودن فکر کند. ذهنش را کشاند تا زیبایی های دختری که با 

هزار و یک امید و آرزو، نامزدش شده بود. دختری که در 

عکِس پگاه، امیرحافظ را همان طور که بود دوستش داشت؛ 

درکش می کرد و حتی می پرستید!

فکر کرد و ثانیه های زیادی از فکر کردنش گذشته بود اما او 

نمی دانست که چرا، در میاِن تماِم این رویاها، یک "پگاه" مدام 

پارازیت می انداخت!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به فاصله ی کوتاهی از تنه ی درخت، پا به روی پداِل ترمز 

کوباند و وقتی اتومبیلش به دسِت شاخ و برگ های پربارش، از 

نوِر خورشید در امان ماند؛ با حال و هوای بهتری اتاقکش را 

ترک کرد.

هنوز هم خسته به نظر می رسید. امروزش پربار و شلوغ بود 

چراکه یکی از عیدهای بزرگ و باشکوِه امسال را پشت سر 

می گذاشتند و جمعیِت زیادی برای خریِد عیدی، جواهراِت ناب 

و دست ساِز مختص به خانواده ی افروز را انتخاب کرده 

بودند. 



گام هایش را رساند تا ورودِی خانه و خیالش، گذشتن از 

طبقه ی اول و سر به متکای گرم و نرِم اتاقش رساندن بود اما 

در از لنگه باز شد و همان لحظه، چهره ی مادرش مقابِل 

چشمانش نقش بست. 

_ کیارش مامان جان، سالم خسته نباشی، کجا می ری؟ بیا 

پایین ناهار بخور. 

گام های رفته را بازگشت. نگاه رساند به یک جفِت کتونِی 

آل استاری که به عنواِن مهمان، مقابِل ورودی مستقر شده بود. 

همان لحظه هم صدای خنده های ارغوانی که این روزها همراِه 

همیشگِی کیانا بود؛ نشست تنِگ اعصاب خردی هایش و زیرلب 

گفت:

_ زهِر مار!

مادرش بازهم، در مقابِل تماِم بدخلقی های او قربان صدقه اش 

رفت و کمی تن بیرون کشاند. 

_ بیا تو که برات برنامه ها دارم. 

همان جا ایستاد. ناخودآگاه ابرو درهم کشاند: چراکه از 

سوپرایز شدن، ابدًا خوشش نمی آمد. 

_ چه خبره باز؟ 



سعیده تن بیرون کشاند. به چهره اش شکل و حالتی پراشتیاق 

را اضافه کرد و بعد آرام و محتاطانه، بحث را به همان سمتی 

کشاند که دلش می خواست. 

_ این دختره دوسِت کیانارو دیدی؟ 

هنوز هم اخم اولین عضِو جدانشدنِی صورتش بود. 

سر تکان داد و سعیده اضافه کرد:

_ دختِر خوب و قشنگیه. 

کالفه بود وقتی با صدایی بلند گفت:

_ خب؟ 

و سعیده بازهم با همان لحن، بحِث دلخواهش را ادامه داد:

_ می خوام بگیرمش برات. خوشت اومده ازش؟ 

اخم هایی که تا به آن لحظه، چهره اش را غیرقابل نفوذ نشان 

می داد؛ همان لحظه از روی صورتش حذف شد. 

به خنده افتاد و این خنده آن قدر بلند و پرسروصدا بود که 

اهالِی داخِل خانه را هم از وجودش آگاه کرد. 

خندید. آن قدر طوالنی که وجودش را از حرص تخلیه کرده 

باشد و وقتی سعیده ترسید از واکنش های پس از این، او 

خنده قورت داد و خطاب به صورِت مادرش گفت:

_ یکم از مغزت کار بکش بعد حرف بزن. 



چنین واکنشی، در نظِر سعیده روی خوِش کیارش بود. آن قدر 

که شهامِت امتداد پیدا کردِن این بحث، در وجودش زنده شد. 

_ مگه چیه؟ نمی خوای که تا آخِر عمرت مجرد بمونی. 

کیارش ابرو باال پراند. خوشش نمی آمد. از حرف به روی 

حرفش آوردن و از دلیل و بهانه چیدن های مسخره، ابدًا 

خوشش نمی آمد. 

به همین امر هم بود که کمی تندتر از قبل، جمله چید.

_ حالیته چی می گی؟ اون سِن بچه ی منو داره. تو عقل 

نداری؟ 

سعیده بازهم، از تصمیمش دفاع کرد. 

_ الهی قربونت برم، همین که سنش کمه خوبه دیگه. بعدشم 

من از همه ی جوانب بررسیش کردم، اصال مثل اون از خدا 

بی خبر نیست. دختر خوب و بسازیه. خیلی هم سرزبون دار و 

مهربونه. بیا بریم تو یکم بهش نزدیک شو. می خوام وقتی 

بهش می گم نتونه نه بیاره . 

کیارش بی حرف، راِه خانه اش را در پیش گرفت. پله ها را 

دوتایکی باال رفت و سعیده ای که پاسخی مثبت از جانِب او را 



انتظار می کشید؛ از سکوتش به نفِع خود برداشت کرد و به 

چهاردیوارِی طبقه ی اول بازگشت. 

ارغوان به همراِه کیانا، مشغوِل تماشای سریالی آمریکایی با 

ژانِر کمدی، هنوز هم به هر عملی از جانِب کرکتِر اصلی 

می خندیدند و سعیده، همان جا ایستاد به تماشای دختری که 

اطمینان داشت به خنده های از تِه دل و حقیقی اش!

رفت به آشپزخانه. استکان ها را دروِن سینِی چوبی چید. 

قوری به دست، استکان ها را از چاِی خوش رنگ، تا نیمه ُپر کرد 

و وقتی خم شد تا شیرینی های نارگیلی را از طبقه ی دوِم 

کابینت بردارد؛ صدای کیوان را شنید. 

_ باز می خواین یه دختِر بی گناِه دیگه رو بدبخِت خودتون 

کنین؟ 

نگاه باال داد. صورِت کیوان را از نظر گذراند و در پاسخ به 

اخم های درهِم او، خودش را این طور توضیح داد:

_ چه بدبخت  کردنی کیوان؟ بده که می خوام برادرت سر و 

سامون بگیره؟ 

_ نمی فهمین نه؟ نمی فهمین که هیچ دختری با کیارش 

نمی مونه؟ نمی فهمین که پسرتون مشکل داره؟ چرا می خواین 



یه نفر دیگه رو هم بیچاره کنین؟ مگه اون قبلی، کم از 

دستتون کشید؟ 

سعیده ای که تلخِی حقایق، درونش را زهر می زد؛ سریعًا نگاه 

چرخاند تا از وضعیِت ارغوان مطمئن شود و بعد با صدایی 

کم جان اما قاطع، تصمیِم نهایی اش را به پسِر وسطی اش حالی 

کرد. 

_ اون قبلی زِن زندگی نبود که اگر بود می تونست کیارشو نرم 

کنه. زماِن ما مردها از اینم بدتر بودن، مگه ماها صدامون در 

می اومد؟ خوِد باباتو ببین، صدبرابر بدتر بود از کیارش، مگه 

االن.. 

_ االنم صدبرابر بدتره. تو فکر کردی شوهرت درست شده؟ 

بعدشم چون تو درد کشیدی، چون از شوهرت کتک خوردی و 

هزارتا هوو سرت اومده و رفته، دلیل نمی شه یه دختربچه رو 

هم ببندی به پسِر روانیت . 

سعیده نالید:

_ ساکت شو االن یکی می شنوه. 

و کیوان انگشِت تهدید باال کشاند. 

_ من یکی اجازه نمی دم . شده برم تک به تِک اخالق های گِه 

کیارشو برای دختره توضیح بدم، نمی ذارم یکی دیگه رو آزار 



بدین که پسرتون خوب بشه. نمی ذارم مامان، شنیدی؟

_ بسه دیگه. نمی خواد تو برای برادر بزرگ ترت تصمیم بگیری. 

اگر بیل زنی، باغچه ی خودتو بیل بزن . تک و تنها داری ول 

می چرخی و هیچ مونس و همدمی نداری. بده می خوام 

داداشت سر و سامون بگیره؟ بده می خوام نسِل پدرت 

ادامه دار بشه؟ 

کیوان با تماِم خشمی که تجربه اش می کرد؛ ابرو درهم کشانده 

و کم ولوم اما حرصی، واژه ها را کنِج هم چید. 

_ می خوام صد ساِل سیاه، ادامه دار نشه این نسل . می خوام 

بی سروسامون بمونه اون برادر که سروسامون گرفتنش 

هزارتای دیگه رو بدبخت می کنه. می خوام هیچ آستینی باال 

نزنی تو سعیده خانم، می دونی چرا؟ چون هنوز به اصل 

قضیه فکر نکردی . این دختر فقط هیفده سالشه و پسِر تو سی 

و یک رو رد کرده. این دختر هزار و یکی آرزو داره و پسِر تو 

یه روانیه که باید بره تیمارستان. نمی دونم چرا، واقعًا 

نمی دونم تو چرا داری مدام خودتو گول می زنی؟

این ها را که گفت؛ سعیده را با سیلی از حقیقت های تلخ باقی 

گذاشت. راست می گفت کیوان. او تماِم روزهای عمرش را، 



کناِر دیوانه ها گذراند و نمی دانست که چرا اما، مدام تالش 

می کرد تا خوبشان کند . مثًال می دید که کیارش با ارغوان 

نمی خواند اما، به لبخندهای از تِه دِل دخترک غبطه می خورد. 

مثًال فکر می کرد به کیارش. فکر می کرد به خودش و دلش 

هزار و یک دلیِل قانع کننده مقابِل چشمانش می چید. 

مثًال کیارِش او هم باید از تِه دل می خندید، او هم باید نوه ی 

پسری اش را می دید و بعد می ُمرد. یک بار هم که شده، سعیده 

باید به مراِد دلش می رسید و در نظِر او، تماِم این ها مهم تر بود 

از حال و روِز فردای ارغوان!

با همین افکار، سینی به دست رفت به سراِغ رویاهایش و 

وقتی کناِر ارغوان نشست؛ او با خوش سروزبانی هایش، 

سعیده را برای اجرای تصمیمش مسمم تر کرد. 

گفت:

_ شما چرا زحمت کشیدین؟ 

و همان لحظه بود که سعیده، یکی از دستانش را به روی 

زانوی او کوبید و چهره اش کامًال بشاش بود وقتی گفت:

_ بشین کارت دارم . 

کیانا هم نگاه از صفحه ی تلوزیون گرفت. هردو متوجِه صورِت 

او شدند و سعیده در ادامه، اشاره کرد به استکان ها. 



_ بخورین بچه ها. کیوان منو به حرف گرفت چای ها از دهن 

افتاد. 

ارغوان بدوِن تعارف، خم شد برای برداشتِن استکان و در 

جوابش گفت:

_ دستتون درد نکنه. فقط امیدوارم اون قدری از دهن نیوفتاده 

باشه که آقا کیوان رو مجبور کنیم برامون چای بریزه. 

کیانا سریعًا، نسبت  به جمله های او واکنش نشان داد چراکه، 

کیوان را درست شبیه به برادِر نداشته اش دوست داشت. 

همان طور که دلش برای ارغوان پر می کشید؛ کیوان را هم 

می پرستید و ابدًا بدش نمی آمد از نزدیکِی آن دو به یکدیگر!

خنده کنان لب زد:

_ دایی کیوان از خداشم باشه. 

و سعیده، بحث را به همان سمت و سویی کشاند؛ که دلش 

می خواست!

_ ارغوان می خوام یه شب همراِه خانواده ات دعوتت کنم 

دخترم. مادرت اینا میان؟ 

چنین دعوتی شاید ارغوان را خوشحال می کرد اما کیانا، 

ساختگی بودنش را خیلی سریع تشخیص داد. 



پاسِخ ارغوان این بود:

_ بله. چرا که نه؟ هر موقع شما خواستین به من بگین که 

بهشون بگم. اتفاقًا انقدر از این خونه باغ برای مامانم اینا 

تعریف کردم که مشتاقن به دیدنش. 

سعیده با خیاِل به موفقیت رسیدن، تکیه اش را داد به پشتِی 

قهوه ای رنگ و در خطاب به کیانا گفت:

_ پاشو دختر. برو داییتو صدا بزن بیاد ناهار. منم یکم با 

دوستت آشنا بشم. 

کیانا کامًال خسته به نظر می رسید اما این بار هم، درست شبیه 

به همیشه، دستورهای مادربزرگش را اطاعت کرد. 

_ دایی کیارش؟ وای کی می خواد اون همه پله رو بره باال؟ 

سعیده سریعًا ابرو درهم کشاند. هرچقدر هم که چهره اش 

مهربان و دور از خشم به نظر می رسید؛ بازهم به اندازه ی 

چشم شنیدن از جانِب کیانا اباهت داشت و همین برای دست 

و پا جمع کردِن ارغوان کافی بود. 

_ نق نزن تنبل. زود برو ببینم. 

کیانا این بار بی حرف دور شد. دور شد و ارغوان که با نگاه های 

سعیده تنها ماند؛ تن تکان داد و تالش کرد که معذب به نظر 

نرسد وقتی شنید:



_ پدرت چیکاره ست دخترم؟ 

ارغوان بدوِن ذره ای شرم از شغِل پدرش، با شهامِت کامل 

جواب داد:

_ کفاشه. 

و سعیده سریعًا ابرو باال پراند و این واکنش از نگاِه ارغوان 

دور نماند. 

_ می خوای بعد از تموم شدِن درست دانشگاه بری؟ 

جواب داد:

_ اگر قبول بشم حتمًا. 

و سعیده، سوال هایش را به ترتیب ردیف کرد. 

_ اگر قبول نشی چی؟ 

_ کار می کنم. کمک خرِج خانواده ام می شم. 

_ داداِش بزرگ تر داری؟ 

_ بله. 

_ اون چیکار می کنه؟ 

_ مسافرکشی!

_ خواهِر دم بخت تو خونه نداری؟ 

_ خواهرم نامزد داره. 

_ خودت چی؟ قصد ازدواج داری؟ 



به تماِم سوال های بی سروتهی که از جانِب سعیده پرسیده 

می شد؛ بدوِن ذره ای فکر و تردید جواب می داد. این آخری اما 

نگاهش را باال کشید و بعد از دقیقه ها فهمیده بود که تماِم 

صحبت های سعیده، مقدمه ای برای یک خواستگاری ست..

همان لحظه پر شد از شرم و لب هایش که برای بیاِن جمله ای 

ازهم فاصله گرفت؛ نگاهش رسید به تصویِر چشماِن مردی که 

هنوز هم به عجیب بودنش ایمان داشت!

گفت:

_ من.. 

و همین که سعیده مِچ نگاهش به روی صورِت او را گرفت؛ 

هرچه در ذهنش می گذشت را بدوِن ذره ای تردید عنوان کرد.

_ کیارِش من از تو خوشش اومده دخترم. تو چی؟ ازش 

خوشت میاد؟

☆☆☆☆☆☆
این بار که پله ها را باال می رفت؛ هیچ جانی برای به او رسیدن 

نداشت. این بار حتی عجله ای برای گذِر ثانیه ها را هم در 

وجودش احساس نمی کرد. این بار او، کامًال بدتر بود از اولین  

مرتبه ای که امیرحافظ را، پس از سال ها دیده بود. این بار که 



نه فردایی را می خواست و نه برای بهتر شدِن حالش، کاری 

می کرد. 

پگاه این روزها، واژه های نحس و درب و داغان را به همراِه هم 

پشت سر می گذاشت!

"نحس" بود چون پا که به محله می گذاشت؛ نگاِه هر مردی به 

روی صورتش می چرخید و به خدا که شکِل آن نگاه ها، ابدًا 

خوب نبود!

"نحس" بود چون همین شِب گذشته، دخترعمه اش فرزانه، او 

را بابِت مطلقه بودنش توبیخ کرد. 

"نحس" بود چون فرزانه می ترسید از نزدیکِی همسرش به 

وجوِد "او"!

"نحس" بود چون صاحب کارش حقوق نمی داد و او مجبور 

شد به استعفا!

"نحس" بود چون هرکجا که می رفت؛ با هزار و یک نگاِه 

عجیب و غریب مواجه می شد!

و "درب و داغان" بود؛ فقط بخاطِر این که، هنوز او را فراموش 

نکرده بود. اوی لعنتی، هنوز هم نیم کره ای از مغزش را صاحب 

بود و پگاه هرچه جان می کند؛ دنیا و تماِم اتفاقاتش، با 

فراموش شدِن "او" مخالف بودند!



آخرین پله را که باال رفت؛ متوجِه نگاِه خیره ی منشی به 

موهایش شد. کم کم بدش می آمد تارهای نارنجی و 

خوش حالتی که، روزی توجِه "او" را هم به خود جلب کرده 

بود. 

با یک حرکت، تمامشان را داخل فرستاد و واژه ی سالم را که 

عنوان کرد؛ منشی سریعًا گفت:

_ بفرمایید داخل، دکتر منتظرتونه. 

و پگاه خوشش نیامد از حالِت نگاه کردنش!

او هم سریعًا پا تند کرد. خود را به هر جان کندنی که بود؛ به 

امیرحافظ رساند و همین که در به لنگه اش کوبیده شد و 

نگاهش گره خورد به چشم  های او، پر شد از بغض و بدوِن 

غرور گریه کرد!

صورتش را به واسطه ی دست ها پوشاند و شنید که امیرحافظ 

گفت:

_ مثل این که اصال خوب نیستی.. چی شد؟ انقدر اوضاع 

خرابه، یا نکنه قیافه ی منو که دیدی این شکلی شدی؟ 

نالید:

_ حالم اصًال خوب نیست امیرحافظ. 



و این امیرحافظ گفتنش، فقط برای وقت هایی بود که پگاه 

دوستش داشت!

آن قدر که امیرحافظ برای چند ثانیه ی کوتاهی، رفت تا آن 

روزها و بعد اشاره کرد تا یه روی صندلی بنشیند. 

_ هرکس که می آد اینجا همینه. اومدی که حالتو خوب کنیم، 

مگه نه؟

نشست به روی صندلی. انگشتاِن لرزانش را رساند به باکِس 

دستمال کاغذی و بعد از پاک کردِن دانه های درشِت 

اشک هایش، متوجِه نگاه  خیره ی امیرحافظ به روی چشمانش 

شد. 

نگاِه او آن قدری خیره بود که پگاه را دچاِر دستپاچگی کند؛ 

آن قدر که نگذرد از کنجکاوی های ذهنش و بپرسد:

_ از من متنفری مگه نه؟ خودت نمی گی ولی چشمات، تنفرتو 

فریاد می زنن.

دید که لبخند، به مضحک ترین حالِت ممکن، به روی لب های 

امیرحافظ نشست. 

یکی از دستانش را به جیِب شلواری که امروز جیِن تیره بود؛ 

فرو برد و بعد این طور جوابش را داد:



_ تنفر یه احساسه، من به تو کوچک ترین احساسی ندارم پگاه. 

فقط می خوام که خوب بشی چون در برابرت مسئولم. 

پگاه اجازه داد که او مقابلش بنشیند و بعد پرسید: 

_ مسئول؟ چرا در برابِر من مسئولی؟ 

و انتظارش پاسِخ دیگری از جانِب او بود. 

_ چون من پزشکم و نسبت به همه ی بیمارهام مسئولم. 

پگاه هم آدِم کم آوردن نبود. 

سریعًا گفت:

_ نسبت به همه ی بیمارهات اینطوری هستی؟ یعنی اگر نیان، 

شخصًا بهشون زنگ می زنی و دنباِل دلیِل نیمدنشون 

می گردی؟ 

امیرحافظ، با آن چشماِن درشت و کشیده، برای لحظه ای 

خیره ی صورِت او ماند و بعد یک تای ابرویش را، مغرورانه باال 

پراند. 

_ خب، برسیم به.. راستی، نگفتی اسمش چی بود؟ 

نمی فهمید؟ امیرحافظ چطور پزشکی بود؟ چطور نمی فهمید 

که نام "او" اگر عنوان شود؛ پگاه درب و داغان تر از قبل، تنها 

باید خاطراِت نحسش را مرور کند؟ 

لب زد:



_ اسمش.. 

و بعد ذهنش کشاندش تا خاطراِت روزهای با "او" بودن!

_ کیارش.. اسمش کیارش بود. 

_ خیلی خب، برسیم به کیارش. می خوایم با هم مرورش کنیم. 

هر ثانیه ای که با اون گذروندی. قراره دوباره گریه کنی، 

بترسی، زجر بکشی و بعد هرچی که درگیرت کرده رو، از 

وجودت بکنی و بیرون بندازی. 

با تماِم بی قراری اش نالید:

_ نمی تونم. من از فکر کردن به اون وحشت دارم. 

و امیرحافظ، با آن چشم ها، خیره تر نگاهش کرد. 

_ من به هرکس که از این در اومد تو گفتم، به تو هم می گم 

پگاه. تو دنیای منو تو، تو این اتاق و حتی برای فردا روزی که 

با لب های خندون ازم خداحافظی کردی، هیچ "نمی تونم"ی 

نباید وجود داشته باشه. نمی تونم یه کلمه ی زشته که خیلی 

هم حسوده. چشم نداره که ببینه تو موفق می شی، تو 

می خندی و تو به هرچی که می خوای می رسی. پس همین 

االن باید چاقو برداری و سرشو ببری. خب؟ 

پگاه به تشبیهاتش خندید. امیرحافِظ حاال، با آن قبلی، 

شباهتی دیگر هم پیدا کرده بود. او آن قبل ترها هم، خوش سر 



و زبان بود. می دانست که چطور جمله بچیند تا مخاطبش 

خلِع سالح شود و این امر از حاالیی که پگاه پس از سال ها 

روبه رویش می نشست هم مستثناء نبود!

لب زد:

_ سرشو می برم. 

و امیرحافظ گفت:

_ آفرین. تیکه تیکه اش کن اصًال. عقده اِی حسودو.. 

تکرار کرد:

_ سرشو می برم. 

و بعد افزود:

_ تیکه تیکه اش می کنم. نمی ذارم هیچی ازش باقی بمونه.

_ خشن شدی. 

برای لحظه ای، پر شد از حیرت و امیرحافظ خندید تا چاله ی 

روی گونه ی راستش، خاطراِت دوِر گذشته را در ذهِن پگاه 

زنده کند . 

_ شوخی کردم، برسیم به کیارش. از همون روِز اول تعریف 

کن. همون لحظه که ازت خواستگاری شد و تو قبولش کردی. 



انگشتانش را درهم مچاله کرد. برِگ دیگری را از دستمال 

کاغذی بیرون کشید و خیره به گلداِن پر از الله ی روی میز، 

ذهن کشاند تا روزهای اولی که کیارش را شناخت. 

_ اوایل برام سخت بود باورش. کیارش اصًال آدمی نبود که به 

جنِس مخالف توجه کنه. یه جوری بود . یه جوری که با نگاه 

کردن به صورتش می تونستی به سردِی درونش پی ببری. با 

همه ی این ها، اون آدم با همه ی غرورش انقدر به دِل من 

نشسته بود که چشم بسته پیشنهاِد ازدواج رو قبول کردم. 

_ یعنی بدوِن این که منتظر خودش بمونی. بدون این که 

مطمئن باشی عالقه ای از جانِب خودش وجود داره یا نه؟ 

کورکورانه و کامًال غیرمنطقی قبول کردی که زنش بشی؟ 

_ خیلی غیرمنطقی هم نبود. کیارش مرِد آرزوهای هر دختری 

بود. همون شاهزاده ی سوار بر اسِب سفید که هر دختِر 

مجردی تو ذهنش رویا می چیدش. منم اون موقع ها، مثل 

بقیه ی دخترهای هم سن و ساِل خودم، دلم می خواست که اون 

شوهرم بشه چون بهترین کت و شلوارهای دنیارو تنش 

می کرد؛ چون قشنگ ترین چشم هارو داشت و ماشیِن آخرین 

مدل زیِر پاش بود. من دلم برای کیارش رفت چون غرورش 

همه ی دخترارو دیوانه کرده بود . چون هرکس که پا می ذاشت 



تو پاساژ، فقط و فقط به اون نگاه می کرد و حواِس هر دختری 

به عالوه ی من، پرِت اون بود. 

امیرحافظ بازهم، برسِر عقیده اش پافشاری کرد. 

_ من بهت حق می دم. این که اون همه چی تموم بوده و قطعًا 

تورو محِو خودش کرده قبول، این که هیچ کس نمی تونسته 

ازش بگذره هم قبول، من با این که تو خیلی سریع و قبل از 

این که از جانِب خودش خواستگاری بشی قبول کردی کار 

دارم. می خوام بدونم با کدوم فلسفه و منطق می خوای منی 

که مقابلت نشستم رو قانع کنی . 

پگاه برای لحظه ای، یادش رفت که امیرحافظ هم روزی 

عاشقانه هایی حواله اش داده بود. نگاه نکرد به برِق چشماِن او، 

کاری نداشت با حالِت نشستنش و نمی دانست که خانه ی قلِب 

او، هنوز هم با دیدنش ویران می شد وقتی بی رحمانه گفت:

_ دلم.. فقط دلم بود که اونو می خواست. شاید تو بازم قانع 

نشی اما من کیارش رو می پرستیدم. 

دید که امیرحافظ فاصله گرفت. دید که نگاهش از چشماِن او 

کنده شد و حتی دید که به روی قاِب پنجره، مات ماند!

شنید:



_ قانع شدم!

و پگاه، همان لحظه بود که بحث را تا گذشته ی شیرینشان 

کشاند. 

_ اولین بار که دیدمت فکر می کردم خیلی تغییر کردی 

امیرحافظ. گفتم این آدم هیچ ربطی به اون امیری که من 

می شناختم نداره اما االن، دارم باور می کنم که تو همون 

آدمی.. 

جواب گرفت:

_ آره، من اصًال تغییر نکردم. 

و بعد روی پا ایستاده و افزود:

_ اما یه چیزی تو من حذف شده پگاه، می دونی اون چیه؟ 

پگاه سر باال کشانده بود تا شاید نگاهش از بلندِی قامت او گذر 

کرده و برسد به تیرگِی چشمانش!

با تماِم کنجکاوی اش پرسید:

_ چی؟ 

و امیرحافظ زهرخندی را به روی لب هایش کاشت. 

_ باور کردن. اعتماد کردن به زن ها. باوِر این که دوست داشتن 

وجود داره . تو همه ی اینارو تو من کشتی و انقدر گستاخی که 

نشستی روبه روم، زل زدی تو چشمام و می گی یکی دیگه رو 



می پرستیدی؟ مگه چند سال اختالف بود بیِن خراب کردِن 

هرچی که بین ما بود و ازدواجت با کیارش؟ تو فقط اونو 

خواستی و پرستیدی چون ماشیِن آخرین سیستم زیِر پاش 

بود و من با پای پیاده تو خیابون ها می چرخیدم؟ چجوری 

می تونی از دوست داشتن برای من بگی؟ تو چی از عشق 

می فهمی وقتی روزی هزار مرتبه به من گفتی دوستت دارم و 

نهایتًا زِن کسی شدی که بهترین کت و شلوارهای دنیارو تنش 

می کرد؟ 

نهایتًا گفته بود. پگاه از همان دیداِر اول، چنین برخوردی را 

حدس می زد اما نهایِت تالِش امیرحافظ برای بی تفاوت ماندن، 

به همین مدت زماِن کوتاه بسنده کرد. بیش از این نتوانست. 

نتوانست که از دردهای دلش نگوید و نتوانست که مقابِل 

احساسی که هنوز هم نسبت به پگاه در دلش زنده بود؛ سدی 

کشد. 

دلش خواست که بگوید. دلش خواست که لب های پگاه، 

بهانه ای بچیند. دلش خواست که پگاه دروغ بگوید اصًال، به 

خدا که هر چه او می گفت را سریعًا باور می کرد!

پگاه اما، حنجره اش پر بود از بغض. مردمِک چشمانش در 

خانه می لغزید و لب هایش هیچ حرفی برای گفتن نداشت. 



امیرحافظ ناامیدتر از قبل، خم  شد به روی صورتش و 

درحالی که هردو دستانش را به دو دستگیره ی صندلی تکیه 

می   زد؛ خیره به چشمانی که بازهم در چند سانتی اش ساکن 

بود؛ افزود:

_ اصًال عشقی بود؟ واقعًا دوستم داشتی یا دروغ می گفتی؟ 

لِب زیرینش را به دندان کشید . زخِم تازه ی متعلق به کیارش 

کم بود؛ امیرحافظ زخم های کهنه اش را هم دستکاری می کرد!

لب زد:

_ تمومش کن. 

و امیرحافظ یکی از دستانش را به دستگیره کوباند و 

بی رحمانه صدا باال کشید. 

_ سخته نه؟ سخته که از خاطراِت قشنگت با کیارش بگذری و 

برسی به منی که نفهمیدی بعد از رفتنت چی به سرم اومد؟ 

نمی خوای حرف بزنی؟ من هنوزم عقده دارم؟ هنوزم هزار و 

یکی سوال تو ذهنمه . هنوز با خودم می گم چیکار کردم که 

پگاه یه دفعه گذاشت و رفت. بگو.. بگو که هرچی می گفتی 

دروغ بود و بعد با پررویِی تمام تو چشمام زل بزن و از عشقت 

به کیارش تعریف کن. 



پگاه با تماِم حال بدی که تجربه اش می کرد؛ دست تکان داد و 

پنج انگشتش را به سینه ی او کوفت. امیرحافظ فاصله گرفت 

و پگاه هم در تبعیت از خودش فریاد زد:

_ آره، دروغ گفتم. از عالقه ام به تو دروغ گفتم می دونی چرا؟ 

چون اون موقع من فقط شونزده سالم بود. چون چشمام به 

جز تجمالِت یه آدم هیچی نمی دید و مسلمًا کیارش با اون 

ماشیِن آخرین سیستم، بهتر بود از تویی که با پای پیاده.. 

_ برو بیرون!

روی پا ایستاد. تمام بدنش می لرزید. چنین رفتاری را آن هم 

به صورِت ناگهانی، از جانِب امیرحافظ باور نداشت. 

گفت:

_ منو ببخش امیرحافظ . 

و وقتی گام تکان داد شنید:

_ کجا؟ 

روی پا چرخیده و نالید:

_ مگه نگفتی برو؟ 

و امیرحافظ درحالی که داغِی خشم، صورتش را سرخ کرده 

بود؛ اشاره داد به صندلی!



_ بشین. 

از فرصِت به دست آمده، نهایِت استفاده را برد. 

نزدیک شده و در خطاب به چشمانش، از گذشته ها گفت:

_ من بچه بودم امیرحافظ . اصًال نمی تونستم درست و غلط 

رو تشخیص بدم که اگر بلد بودم، هیچ وقت زِن مردی مثل 

کیارش نمی شدم. تو حق داری که از دستم ناراحت باشی اما 

االن واقعًا وقتش نیست. بهت که گفتم، من االن اصًال خوب 

نیستم. 

امیرحافظ دیگر چیزی نگفت. رنگ پریدگِی صورِت پگاه، از 

بیاِن هر گله ای منصرفش کرد. بازهم دِر دلش را بست و 

خودش هم جایی نزدیک به صورِت پگاه نشست. 

_ خیلی خب، گذشته رو ول کن. اصًال بحثش نباید وسط 

می اومد.

پگاه هم موافقش بود که سر تکان داد. کاش می شد که همین 

جا نشست و از کیارش هم چیزی نگفت. نمی دانست که چرا 

اما وجودش میاِن این چهاردیواری را دوست داشت . این جا که 

می آمد؛ خبری از کابوس ها نبود . این جا که می آمد؛ ترس و 

وحشت ها تنش را نمی لرزاند. این جا امن بود. درست شبیه به 



گرمای دست های پدری که پگاه همیشه آرزویش می کرد. 

درست شبیه به آغوِش برادرش پوریا. 

آن قدر که خیره به چشماِن امیرحافظ پرسید:

_ نمی شه من هرروز بیام اینجا، بشینم کنارت و دیگه هیچی 

نگم؟ 

و امیرحافظ خندید تا شاید غم های گذشته از یادش برود. 

_ هیچی نگی؟ اتفاقًا باید انقدر ازشون بگی تا هیچ ترسی 

باقی نمونه. 

خندید اما آن قدر تلخ که ابروهای امیرحافظ درهم چپید. 

_ چی باید بگم؟ مثال از شِب اول حرف بزنم؟ از اولین باری 

که من و کیارش، کناِر هم و زیر یه سقف بودیم؟ 

امیرحافظ همان طور در سکوت باقی ماند. پگاه از بد 

خاطره ای برای به حسادت کشاندِن جانش استفاده می کرد. 

گفت:

_ از قبلش بگو!

و پگاه در جوابش، اینطور زمزمه کرد:

_ باور کن هیچی نداره. من و کیارش برگه های سفیِد یه 

دفتریم. داستاِن ما بیشتر از پنجاه جمله نیست. باور کن 



خیلی خالی و کم محتواست. اون قدر که تعریف کردنش، 

بیشتر از نیم ساعت وقت نمی گیره. 

امیرحافظ ترجیح داد که به جایگاهش بازگردد. نزدیکِی بیش 

از اندازه اش به پگاه، تنش را دچاِر التهاب می کرد و این 

دستپاچگی را ابدًا دوست نداشت. 

نشست و خیره به جایی به جز چشمانش گفت:

_ از احساساِت خودت بگو!

و پگاه به اندازه ی کتابی دوهزار صفحه ای، حرف برای گفتن 

پیدا کرد!

☆☆☆☆☆☆☆☆
ریحانه محمود "زهرآلود...!":

_ زنگو بزن ارغوان. 

این صدای امیرعلی بود که جمله اش را در خطاب به خواهِر 

همسرش، بیان کرد. 

غزال هم جایی نزدیک به او ایستاده و انگشتانش را 

می فشرد. 

شنید که کناِر گوشش گفت:

_ کاش ما نمی اومدیم. 

و امیرعلی جواب داد:



_ ارغوان ناراحت می شد؛ دوستش همه مونو دعوت کرده 

عزیزم. 

غزال دیگر چیزی نگفت. در عوض ارغوان، با لب هایی خندان، 

اعضای خانواده اش را دعوت کرد به ورود و همین که پای 

ناصرخاِن کفاش به ورودِی باغ رسید؛ او شروع کرد به تعریف 

کردن. 

_ ببینید چقدر خوشگله. بهتون گفته بودم که. تازه پدربزرِگ 

کیانا یه پاساِژ بزرگ طالفروشی داره که جواهراِت دست ساز 

دارن. عکِس چند تاشونو بهم نشون داد. خیلی خوشگل بودن. 

راستی مامان، پشِت ساختمون هم یه آالچیِق بزرگ و باصفا 

دارن که جون می ده واسه صبحونه خوردن. 

آمنه که تحت تاثیِر گفته های دخترش، مشتاق شده بود برای 

روبه رو شدن با خانواده ی کیانا، قدم تند کرده و در جواِب 

دخترش گفت:

_ مطمئنی همه مون رو دعوت کردن دخترم؟ 

و ارغوان اشاره داد به سعیده ای که میاِن طاِق در، به 

انتظارشان ایستاده بود. 

_ آره دیگه مامان جان. اون خانمم مادربزرِگ کیاناست. خیلی 

خوب و مهربونه. البته تو نگاِه اول زیاد مهربون به نظر 



نمی رسه ها. ولی خیلی خوبه. 

آمنه قدم تند کرد تا به وجوِد سعیده احترام بگذارد و ارغوان 

همان لحظه، صدای برادرش آرش را شنید که در خطاب به 

شوهرخواهرش امیرعلی می گفت:

_ مسخره ایم دیگه . به حرِف یه الف بچه اومدیم مهمونی. 

ارغوان سر چرخاند تا شاید با زبان درازی های همیشگی اش، 

آرش را ساکت کرده باشد اما همان لحظه، اتومبیِل تیره ای با 

آخرین سرعت، ورودی را داخل آمد و به خدا که از چند 

سانتی شان گذشت و همین امر ارغوان را به وحشت انداخت. 

باالتنه ای که اسیِر دست های آرش شده بود را با یک حرکت 

رهایی داد و امیرعلی با نگاه به اتومبیلی که نامرتب پارک 

کرده بود به حرف آمد. 

_ این روانی کی بود؟ نزدیک بود ارغوانو زیر کنه. 

و آرش مجددًا به راه افتاد و با تماِم حسرتش گفت:

_ بچه پولدارن دیگه. یه ماشیِن آخرین سیستم می ندازن زیِر 

پاشونو و تا می تونین می گازن. 

ارغوان هنوز هم به حالِت طبیعی بازنگشته بود و این امر 

درست پس از یافتِن کیارش به همراِه کیِف لپ تاپش، تشدید 

هم شد.



امیرعلی سریعًا به خنده افتاد و آرش افزود:

_ پوف! این دیگه کیه؟ طرف یه جوری رانندگی می کرد من 

گفتم بیست ساله راننده ست.

آرش بازهم، از دردهای دلش گفت:

_ ترسی ندارن که.. به جهنم اگه بخورن به دیوارو نصِف 

کاپوت جمع بشه. اونوقت ما چی؟ لنِگ یه پراید قراضه 

می ترسیم بگازیم که مبادا یه خط بهش بیوفته. 

امیرعلی در جوابش گفت:

_ انقدر ناشکری نکن. 

و ارغوان خیره به مردی بود که بی توجه به حضوِر آن ها، 

ورودی را داخل رفت و تصادفًا هم امروز، لجنی به تن زده بود 

تا او را بیش از قبل مجذوِب خود کند. 

امیرعلی پرسید:

_ این کی بود ارغوان؟ 

و حاال هرسه به دیگر اهالی رسیده بودند. 

_ دایِی بزرِگ کیاناست. اصًال هم اعصاب نداره. 

امیرعلی زیرلب زمزمه کرد:

_ مشخصه!



و ارغوان مشغوِل احوال پرسی با سعیده ای که شد که او را 

زیادی تحویل می گرفت. 

_ سالم دختِر قشنگم خیلی خوش اومدی. 

ارغوانی که لبخند از لب هایش دور نمی شد؛ احوال پرسِی او را 

به بهترین شکِل ممکن پاسخ داد و امیرعلی و آرش هم، به 

دنبالشان وارد شدند . 

ساعتی بعد، ناصرخان نشسته بود مقابِل حاج افروز و ارغوان 

در کناِر کیانا، سیبیل های پرپشت و سفید رنِگ پدربزرگش را 

مسخره می کرد. 

آرش و امیرعلی، گرم گرفته بودند با کیوان و کاوه ی تازه از 

راه رسیده و آمنه در کناِر سعیده و زهرا، از مشغله های این 

روزهایشان می گفتند. 

کیارش اما هنوز هم میاِن چهاردیوارِی کم نوِر طبقه ی آخر، 

تنهایی هایش را به آغوش می کشید و بیش از هر چیز، صدای 

خنده های از تِه دِل جوان ها، آزارش می داد. آن قدر که نفس 

فوت کرد و بعد به واسطه ی انگشتاِن سبابه اش، گوش هایش را 

چسبید تا نشنود!

تماِم اعضای بدنش، با او به سِر لج افتاده بودند انگار! او تالش 

می کرد تا نشنود اما صدای خنده ها گاهی آن قدر اوج می گرفت 



که سد می شکاند و کیارش حسود بود؛ به هرچه خوشحالی در 

این دنیا یافت می شد؛ حسادت می کرد!

دقایقی را همان طور ماند. نگاهش خیره به صفحه ی خاموِش 

تلوزیون و چهره اش از فرِط خشم جمع شده بود وقتی غرید:

_ خفه شن دیگه.. خفه شن. چرا صدای گُهشون باید تا اینجا 

بیاد؟ 

همان لحظه بود که تقه ای به درِب خانه اش کوفته شد. 

این طور وقت ها، خصوصًا همین حاالیی که عقربه های ساعت 

دِه شب را مرز می شکاند؛ احدی شهامِت تا خانه اش آمدن را 

نداشت. تماِم اهالِی این خانه می دانستند که نباید با 

حضورشان، تنهایی های او را دچاِر تشنج کنند. 

همه می دانستند اما سعیده از عمد، ارغوان را به دنبالش 

فرستاد تا شاید این مالقات، تغییری در عقیده ی او ایجاد کند. 

کیارش به خیاِل حضوِر سعیده، گام تند کرد و قصِد تن زدن 

پیرهنی را هم به تنش نداشت وقتی با آن رکابِی سفید رنگ، 

میان لنگه ی در ایستاد و انداِم برنز و ورزیده اش را، مقابِل 

چشماِن از حدقه درآمده ی ارغوان به نمایش گذاشت.



حضوِر او پشِت دِر خانه ی کیارش، درست شبیه به مزاحمِت 

یک بچه ی پنج ساله بود. چراکه کیارش، هیچ زحمتی برای 

پوشاندِن تنش نکشید . او حتی از حضوِر ارغوان، معذب هم 

نشد!

تنها چهره جمع کرده و پرسید:

_ بله؟

و ارغوان میاِن دنیای خیاالتی که ساخته ی دسِت سعیده بود 

سیر می کرد وقتی آب دهان قورت داد و رسید به برِق چشماِن 

او!

گفت:

_ سالم. 

و کیارش آن قدر نگاهش کرد که خودش ناچار شد به ادامه 

دادن. 

_ مادرتون خواستن که برای شام.. 

_ مادرم؟ 

یک تای ابروی او باال پریده بود وقتی به روی ناِم مادرش 

تاکید کرد. 

ارغوان گامی به عقب برداشت و بعد گفت:

_ بله شام حاضره . 



و کیارش، بازهم نگاه درشت کرد. 

_ مادرم نمی دونه که من شب ها شام نمی خورم؟ مادرم صدا 

کرده یا اون کیانای وزه تورو فرستاده که مزاحِم آرامِش من 

بشی؟ 

ارغوان را انگار که سطلی آِب یخ پاشیده باشند. او تماِم امروز 

را نشسته بود مقابِل آیینه تا به چشم های این بشر، زیبا و 

خواستنی جلوه کند و حاال، حاال او "مزاحم" خطابش 

می کرد؟ 

لب زد:

_ مزاحم؟ 

و کیارش برای لحظه ای، لبخندی دندان نما هم تحویلش داد. 

_ نه پس، من تماِم امشب رو منتظر روی گِل جناب عالی بودم . 

برو بچه جون. 

بغض تا گلویش باال آمد. تماِم عمر اینطور تحقیر نشده بود که 

حاال. او خود با پاهای خودش تماِم پله های این خانه را باال آمد 

و حاال مرِد مقابلش مزاحم خطابش می کرد ک به روی 

گفته اش هم قاطع بود؟ 

گفت:

_ واقعًا براتون متاسفم.



و قبل از این که برای تماِم عمر، عقب گرد کرده و این خانه را 

ترک کند؛ کیارش با سوالش متوقفش کرد. 

_ بیا اینجا ببینم، نکنه مادرم بهت چیزی گفته؟ 

ارغوانی که حقارت تنها احساِس آن لحظه اش بود؛ روی پا 

چرخید و خیره به صورتش گفت:

_ بله گفته! شما هم وقتی از احساستون مطمئن نشدین الکی 

یه دختررو خواستگاری نکنین. شبتون بخیر. 

کیارش همان لحظه به خنده افتاد. خنده اش غیرطبیعی ترین 

خنده ی دنیا بود و آن قدر حرِص درونی اش به چشم می خورد 

که ارغوان را بترساند. 

کیارش به واسطه ی تکاِن انگشِت سبابه، اشاره کرد به وجوِد 

اویی که بیش از هفده سال نداشت. 

_ مادرم بهت گفته که من ازت خواستگاری کردم؟ 

و ارغوان یک بار دیگر هم، ُمرد و زنده شد!

دروغ گفته بود؟ سعیده از احساساِت کیارش دروغ گفته و 

حاال ارغوان تا ورودِی خانه ی او هم آمده بود؟ حقارت بیش از 

این؟ بیش از این  که مردی چون کیارش، به انتخاب شدِن او 

این چنین بخندد؟ 



در سکوت عقب نشینی کرد و ثانیه ای بیشتر تا به انفجار 

رسیدِن بغضش باقی نمانده بود وقتی کیارش نام او را به طرزِ 

مسخره ای به خطاب رساند. 

_ دختر!

متوقف شد و این مرد دیوانه بود؟ 

_ بجنب بیا تو. کارت دارم.

کجا می رفت؟ 

روی پا چرخیده و هرچه که در ذهن می پروراند را، تحویل داد 

به کیارش!

_ من بیام تو خونه ی شما؟ 

کیارش بازهم، با خنده ی پرسروصدایش، او را پر کرد از 

احساسی به ناِم "حرص"!

آن قدر که پرسید:

_ چی انقدر خنده داره؟ 

و کیارش گامی را نزدیکش شد. 

_ سر و کله زدِن من با یه الف بچه. 

ارغوان با تمام احساس بدی که تجربه اش می کرد گفت:

_ مجبور نیستین با من سر و کله بزنین. 



و بعد پله ها را پایین رفت و به محض وورد به طبقه ی اول، 

لیوانی آِب یخ را به ریه فرستاد. سرمای آب هم کارساز نبود. 

حرص آن چنان تاثیر می گذاشت به روی گرمای جانش که کم 

مانده بود تا انفجار و او هرچه احساِس خشم در سر 

می گذراند را، با جمله ای که زهرا در خطابش گفت؛ از یاد برد.

_ بیا این ساالدرو ببر عروس خانم. 

ابروانش باال پرید. حیرِت افکارش هم، تاثیر مستقیم را به 

روی حالِت نگاهش گذاشت. پس زهرا هم می دانست؟ در 

واقع، تماِم اهالِی این خانه باخبر بودند اال خوِد لعنتی و 

دیوانه ی کیارش؟ 

لب زد:

_ خاک بر سِر من که زورکی عروِس شما شدم. 

و بعد ظرِف ساالد را برد و تقریبًا کوباندش به جایی روی میز!

نگاِه آرش، همان لحظه چرخید به سمتش. آرش در کناِر برادر 

بودن، بهترین دوست و همدمش هم بود. آن قدر که هر حاالِت 

ارغوان را می شناخت و این یکی هم جزِء استثناء هایش نبود!

دید که آرش چشمکی حواله اش داد و معنایش همان 

"چی شده " ی پنهانی بود. 

لب زد:



_ هیچی!

و همین که سرچرخاند؛ چهره ی کیارش را، به عالوه ی 

مضحک ترین لبخند و خیره ترین نگاه، جایی نزدیک به خودش 

یافت. 

گفت:

_ دیوانه!

و خیال می کرد که کیارش نشنیده باشد اما او بی توجه به 

حضوِر تماِم اهالی، یک راست رسید تا گام های او و هنوز هم 

لبخنِد کجکی، چسِب صورتش بود وقتی گفت:

_ بچه جون، به تو ادب یاد ندادن؟ 

نه که او حقیقتًا بی ارزش باشد اما، ارغوان آن چنان بلد بود 

هیچ حساب کردنش را که کیارش لحظه ای از برخورِد او جا 

خورد و سعیده مِچ خیرگِی نگاهش را گرفت. 

ارغوان دور شد از هر هوایی که نفس های او را صاحب بود و 

سعیده گام تکان داد تا برسد به کیارش و نگاِه خیره اش!

_ دختره هم از تو خوشش میاد ها کیارش. نمی دونی 

چشماش چجوری برق می زد وقتی برات خواستگاریش کردم. 

کیارش سریعًا نگاه چرخاند تا یک بار دیگر هم، از فاصله گرفتِن 

ارغوان مطمئن شود اما همان لحظه لبخندش را وقتی به 



چشماِن کیوان تحویلش می داد؛ دید و تماِم آن چه در ذهنش 

می گذشت به یکباره معکوس شد!

اشاره کرد به وجوِد کیوان. اشاره کرد به حواِس ارغوانی که 

پرِت چرت و پرت گویی های او بود و بعد در جواِب مادرش، 

اینطور جمله چید. 

_ فعًال که پسرت خوب براش آستین باال زده. 

سعیده بازهم شبیه به همیشه، در دفاِع از او صحبت می کرد. 

گفت:

_ کیوان غلط کرده. من می خوام برای تو بگیرمش. 

و کیارش ندانست که کدام احساس، کدام دیوانگی و یا شاید 

کدام حرص سبب شد که او این طور جمله بچیند. 

_ خیلی خب، پس بگیرش!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
(فصل دوم)

پس از خروِج مراجعی که طاقت فرسا ترین مراجِع امروزش هم 

به حساب می آمد؛ نگاه داد به صفحه ی مربعی شکِل ساعت 

مچی اش و درحالی که درِد امروز گلویش شدیدتر از روزهای 



پیش به نظر می رسید؛ بازهم جرعه ای آب جوش به ریه 

فرستاد و بهتر نشد!

سر تکیه داد به پشتِی صندلی. تلفن به دست، نگاه انداخت به 

سه تماِس از دست رفته و نمی دانست که چرا اما این روزها، 

نسبت به صاحِب این تماس ها زیادی بی میل به نظر می رسید. 

با این حال، روی ناِم رویا را لمس کرد تا بازهم با داد و قاِل 

مادرش مواجه نشود و وقتی صدایش را شنید هم، هیچ 

حسی جز کالفگی نصیبش نشد!

_ سالم امیرحافظ، هیچ معلوم هست کجایی؟ 

بعد از هر تماِس بی پاسخ باید به این سواِل تکراری پاسخ 

می داد و این امر امیرحافظ را به شدت خسته کرده بود!

با تماِم بی حالی اش جواب داد:

_ کجا باید باشم؟! کلینیک!

و رویا صدا به روی سر انداخت. 

_ تازه طلب کارم هستی؟ من نمی دونم یعنی تو کارت انقدر 

حیاتیه که یه لحظه هم نمی تونی به تلفِن من جواب بدی؟ من 

تا کی باید از دسِت تو و بی محلی هات بکشم امیرحافظ؟ 

و امیرحافظ درحالی که تلفن را از محدوده ی گوشش فاصله 

داده بود اینطور جوابش را داد:



_ تا آخِر عمر. کاری نداری رویا؟ بیمارم منتظره. 

شنید که رویا گفت:

_ االن می خوای قطع کنی امیرحافظ؟ 

و او درحالی که به واسطه ی تلفِن مطب از منشی می خواست 

که مراجِع بعدی اش را بفرستد؛ در جواِب رویا گفت:

_ حتی قطع کردم. 

بعد از آن، تماسش را قطع کرد و بعد از حواله  دادِن "برو 

بابا"یی به اویی که همیشه ی خدا ناله می کرد؛ تلفنش را به 

روی حالِت نور و دور از چشمانش قرار داد. 

کمی کناِر شقیقه اش را مالید و هنوز تصوراتش از امروز و 

نحسی هایش کامل نشده بود که حضوِر پگاه، هیجان انگیزترین 

اتفاِق این هفته اش را تخمین زد . 

پس او، بازهم آمده بود!

هیجاِن وارد شده از حضوِر او، آن قدر کاری بود که تماِم 

کسالت و قرص های کلداکس و آنتی بیوتیکش را از یاد برد. 

تنها لب زد:

_ چرا انقدر داغون؟ 

و دید که پگاه هم، چنین واکنشی را به رنگ و روی پریده ی او 

نشان داد. 



_ امیرحافظ؟ حالت خوبه؟

_ یک هفته ست که دارم آزیترومایسیِن پونصد می خورم، دو تا 

پنی سیلیِن یک و دویست زدم، هر شب قبل از خواب کلداکس 

می خورم و االن حس می کنم که چشمام داره می ره اما با این 

حال، از تو بهترم!

غِم جمله اش پگاه را خنداند. البته که خنده اش صد مرتبه از 

گریه غم انگیزتر بود.

نشست به روی یکی از صندلی ها و جان کند تا جمله ی از پیش 

آماده شده اش را، به چشماِن امیرحافظ تحویل دهد. 

_ می خوام خوب بشم امیر!

قبل تر ها هم، آن قبل ترها که امیرحافظ جان می داد برای 

هریک از این نگاه ها هم، پگاه "امیر" خطابش می کرد. پگاه 

نمی دانست که چرا بازهم او را "امیر" خطاب کرده اما 

امیرحافظ، همان لحظه بود که تلخ شد!

_ امیرحافظ.. 

نگاه چرخاند . به کیارش بودن آن قدر به رفتارهای غیرعادی 

عادتش داده بود که این یکی متحیرش نکند اما او بی توجه به 



نگاهش، ابرو درهم کشاند و کامًال سخت شده بود وقتی 

افزود:

_ پس تصمیم گرفتی که درمان شی.

"درمان؟" 

کدام حاالِت پگاه شبیه به دیوانه های زنجیری بود؟ امیرحافظ 

با او، درست شبیه به همان ها برخورد می کرد. 

به طرِز مضحکی گفت:

_ بله می خوام درمان بشم. 

و به روی "درمان" تاکید کرد تا شاید امیرحافظ دست بکشد از 

این تلخِی ناگهانی و بی مورد!

امیرحافظ اما سر تکان داد و بی رحمانه گفت:

_ رسیده بودیم به شِب اول. شِب اولی که کناِر کیارش 

گذرونده بودی. 

و پگاه فکر کرد به این که، او هنوز هم دلخور بود؟ دوری و 

ناگهانی رفتِن پگاه، دقیقًا چه تاثیری جز این خوشبختی و 

موفقیت را، به روی زندگی اش گذاشته بود؟ پگاه تا کی باید 

این نگاه های حق به جانب و نیش و کنایه ها را تحمل می کرد و 

هیچ نمی گفت؟ اصًال چرا اینجا؟ چرا برای خوب شدن و 



رهایی از کیارش، نمی رفت تا مطِب پزشکی دیگر و قاِل قضیه 

را نمی کند؟ 

افکاِر وحشتناک را کنار گذاشت. سال ها پیش پگاه، این آدم را 

دوست داشت. سال ها پیش تنها دغدغه ی شب و روزهایش، 

این آدم را دیدن بود. سال ها پیش او تماِم پیاده روهای این 

شهِر لعنتی را، با همین آدم پیاده قدم زده بود و بدبختانه 

پگاه، پس از سال ها مدام رجوع می کرد به همان خاطراِت 

سال ها پیش!

پگاه اما بزرگ شده بود. درست بعد از انتخاِب ثروت به جای 

عشق، درست بعد از ورود به دنیای کیارش و وابستگی به 

احساِس یک طرفه اش به او، پگاه شروع کرد به بزرگ شدن. 

پگاه فراموش کرد نگاه های امیرحافظ را و به خدا که اگر پس 

از سال ها، نمی آمد به این کلینیِک لعنتی و چشماِن امیرحافظ 

تجدیِد خاطره نمی  کرد؛ محال بود که او را یادش بیاید. 

پگاه بزرگ شده بود و تماِم احساساتش به امیرحافظ، متعلق 

بود به دوراِن بچگی اما..

_ بگیم. از همون شب بگیم. 



نگاِه امیرحافظ نهایتًا به روی چشمانش متمرکز شد و پگاه 

پس از مقابله با آن "اما.."ی لجباز و کنارنکشیدنی، افزود:

_ دقیقًا از کدوم قسمتش بگم که به درمانم بیشتر کمک کنه 

امیرحافظ؟ 

حالِت چشماِن امیرحافظ دیدنی بود. او طوری تاکید می کرد 

به روی واژه ی "درمان" و چسباندِن "حافظ" به امیر، که 

امیرحافظ را به یاِد همان پگاِه لجباز و یک دنده ی گذشته 

انداخت و در جوابش گفت:

_ همون قسمتش که بیشتر اذیتت می کنه. 

انتظار داشت که پگاه خودش با شرم و حیای تمام نشدنی ، 

بحث را فیصله بخشد اما پگاه، کمر به نابودِی او بسته بود 

انگار!

_ آخرش. آخِر اون شب. 

سرماخورده بود. این حِس خارِش گلو، گوش درد و حتی 

سوزِش چشم ها، سرماخوردگی ای مسخره بود که تمام هم 

نمی شد اما تب از عالئمش نبود!

قسم می خورد که تب از عالئمش نبود و او حاال چرا 

می سوخت؟ چرا روشن و خاموش شدن های مداِم صفحه ی 

تلفنش هم برای لحظه ای فکرش را منحرف نمی کرد از آخِر 



"اون شب"ی که پگاه می گفت؟ چرا دلش می خواست که پگاه 

برای ساعتی الل شود؟ 

تماِم این حاالت، به یک "ُخب؟" کم جان مبدل شود. "ُخب؟"ی 

که فریاد می زد؛ هیچ میلی برای ادامه ی داستانت در من وجود 

ندارد. 

و پگاه بی رحمانه، "ُخب" او را شنید و پاسخش هم داد:

_ هنوزم وقتی بهش فکر می کنم. وقتی یاِد اولین نگاِه 

خیره اش روی صورتم می افتم. وقتی یادم میاد که چجوری 

لمس..

_ گفتی روانی بود؛ مگه نه؟ 

پگاه نگاه باال کشید و امیرحافظ پس از مواجه شدن با نگاِه 

فاتحانه ی او بود که چشم دزدید و بازهم کم آورد. 

عقل و منطق به فحشش گرفته بودند اما جایی دروِن 

سینه اش، از این جمله بریدن راضی بود. این که پگاه چه فکری 

داشت و چطور رفتار می کرد ابدًا مهم نبود. گوش های او، ابدًا 

نباید می شنید. خاطراِت مربوط به "اون شب" باید میاِن 

نحسِی همان شب باقی می ماند و به خدا که اگر پگاه به آن 

تاریخ اشاره می کرد هم، او... در خوش بینانه ترین حالِت ممکن 

این بود که شاید او هم درست مثِل کیارش، "روانی" می شد!



افکارش را کنار گذاشت و شنید که پگاه به سوالش جواب داد:

_ آره روانی بود اما من با همه ی بد بودنش، زیادی دوستش 

داشتم.

حس کرد که به غیر از خارِش گلو و سوزِش چشم ها ودیگر 

عالئِم لعنتی، فک درد هم به دیگر دردهای عجیِب امروزش 

اضافه شده. 

تبش از هجوِم گرما بود و فکش از فشاِر ردیف های دندانش 

بهم، زیادی درد می کرد. پگاه امروز دیگر چه دردهایی را با 

خود آورده بود؟

فکری کرد و این جمله باید تا آخرین جلسه، در جای خود 

محفوظ می ماند اما امروز یک طوری خسته و کالفه به نظر 

می رسید که بدوِن فکر، آن را هم بیانش کرد. 

_ چرا ازش طالق گرفتی پس؟ تو که دیوانه اش بودی و بدوِن 

اون می ُمردی.. 

_ من گفتم که بدوِن اون می ُمردم؟ 

چرخشی به چشمانش داده و حاال کامًال به روی صندلی اش لم 

داده بود. 

_ گفتی دوستش داشتی..



_ بله دوستش داشتم اما این دلیل نمی شد که اجازه بدم روزی 

هزاربار با رفتارش تا باالی دار ببردم و درست وقتی که دارم 

جون می دم، به زندگی برم گردونه. 

بی حوصله پرسید:

_ مگه چیکار می کرد؟ 

و این رفتار ابدًا، شبیه به رفتاِر یک پزشک با بیمارش نبود!

پگاه با نگاه با چشمانی که سفیدی اش، جایش را به سرخِی 

بی حدومرز و کامًال مشهودی داده بود؛ دسته ی کیفش را فشرد 

و همان لحظه عزِم رفتن کرد. 

_ فکر می کنم وقِت مناسبی رو برای درمان شدن انتخاب 

نکردم. حالت اصًال خوب نیست امیرحافظ و من اگر جات 

بودم.. 

_ مگه چیکار می کرد؟ 

او طوری نشست به میاِن حرفش که پگاه فکر کرد؛ شاید برای 

تماِم عمر با دیوانه ها قرارداد بسته!

در جوابش با بدبخلقِی تمام گفت:

_ هرکاری که یه آدِم روانی می تونه انجام بده. هرکاری که 

طبیعی به نظر نرسه. کارهایی که از عقِل آدمیزاد به دوره. 



امیرحافظ یک تای ابرو باال پراند و نگاهش کامًال، به روی 

اشیای میزش بود وقتی تماِم وزنش را به روی دست چپی 

انداخت که به روی دسته ی صندلی جک خورده بود. 

_ پس تا اونجایی که من فهمیدم، تو می ُمردی برای.. نه 

ببخشید، تو کسی رو دوست داشتی که روانی بوده، دوستت 

نداشته، تا قبل از عقدتون درست حسابی نگاهت هم نکرده، 

شِب عروسیتون تنهات گذاشته و اجازه داده که تا خوِد صبح 

گریه کنی و هر حرکِت غیرطبیعی ای ازش سر می زده، 

درسته؟ 

این بود؟ تعریِف پگاه از گذراندِن روزهایش با کیارش همین 

بود مگر نه؟ پس چطور هنوز هم به اتاِق افکارش راهش 

می داد؟ 

نفسی از سِر کالفگی فوت کرده و جواب داد:

_ تقریبًا درسته!

و امیرحافظ کامًال جدی بود وقتی پرسید:

_ به خودت چی می گی؟ تعریِف تو از روانی ها اینه که کارهای 

غیرطبیعی انجام می دن و فکر می کنی که دوست داشتِن اون 

آدم، طبیعی بوده؟ 



لب هایش از هم باز ماند. چه می گفت امیرحافظ؟ چه باید 

می گفت پگاه وقتی جوابش یک "نه" قاطع بود؟ 

لب زد:

_ پس نکنه منم دیوانه ام و خودم خبر ندارم؟ 

و سرفه های پی در پِی امیرحافظ، برای بی موقع آمدنش 

مطمئنش کرد!

☆☆☆☆☆

برای دومین مرتبه، تالش کرد تا چهره اش را میاِن قاب آیینه ی 

جیبی اش نظاره کند. 

چیزی تا به صدا در آمدِن زنگ باقی نمانده بود و دبیر عربی 

هم این طور وقت ها، آن ها را به حال خودشان می گذاشت. 

کیانا کنارش نشسته بود و درحالی که تنه اش را میاِن نیمکت 

جابه جا می کرد؛ در خطاب به سوگندی که یک ریز درحال حرف 

زدن بود؛ گفت:

_ برو بچ امروز با ارغوان می خوایم بریم خرید. شماها 

نمیاین؟ 

ارغوانی که از خراب شدِن دونفره هایشان زیاد هم خوشش 

نمی آمد؛ تیله در خانه ی چشم ها چرخاند و خوش شانس بود که 



سوگند نالید:

_ شما دیگه کی هستین؟ فردا امتحان فیزیک داریم اونوقت 

شما می خواین برین خرید؟

کیانا رو کرد به ارغوانی که هنوز هم درگیِر تک دانه  جوِش 

روی چانه اش، هرچه شیرینی جات خورده بود را فحش باران 

می کرد و با حالِت خاصی گفت:

_ تازه کجاشو دیدی؟ از خاله اجازه گرفتم ارغوان امشب 

بمونه خونه مون. قراره تا صبح مسخره بازی دربیاریم. 

سوگند با تماِم اشتیاقی که تجربه اش می کرد؛ پرسید:

_ دروغ؟ 

و ارغوان یک تای ابرو باال پراند و نهایتًا آیینه را کنار گذاشت. 

_ بله. تازه قراره واسه ش هایده بخونم حال کنه. 

فاطمه هم، به جمِع دوستانه شان اضافه شده بود. 

_ کوفتت بشه اگر مخ دایی شو بزنی ارغوان. 

فاطمه با جمله اش، کامًال به کیوان اشاره کرده بود اما انگار 

تنها دایی برای کیانا همان کیارِش بی فهم و شعوری بود که 

هنوز هم با یادآوری اش، یک جفت چشِم عجیب در ذهِن 

ارغوان زنده می شد و بس!

چهره جمع کرد و سریعًا گفت:



_ اون قدرم دهن سوز نیست. 

و کیانا نگاِه درشت شده اش را چرخاند و حق به جانب بود 

وقتی گفت:

_ ارغوان؟ کیوان خوشگل نیست؟ 

کیوان؟ کیوان چه شکلی بود اصًال؟ چشماِن او آن قدر ندیده 

بود آن بشر را که ذهنش هیچ تصویری را آماده نداشت و اگر 

از کیارش می پرسیدند که، ارغوان حتی خاِل سیاِه روی 

چانه اش را هم مختصات می زد!

شانه باال انداخته و سرسری گفت:

_ خوبه بد نیست اما نه اون قدر که تو می گی. 

و در ادامه اش، سوگند بود که کنجکاوانه افزود:

_ دایی کوچیک تره چی؟ سه تا دایی داره کدوم خوبه 

ارغوان؟ 

خوب؟ اگر "خوب!" را باز می کرد و تمام مترادف هایش را هم 

تنِگ هم می چید؛ به خدا که هیچ کدام به کیارش ربطی 

نداشتند اما، اولین "خوب!" ذهِن ارغوان، هنوز هم او بود و 

بس!

لب زد:

_ خب معلومه!



و وقتی سوگند بازهم تکرار کرد سوالش را، او تمام تالشش را 

برای تغییِر بحث به کار گرفت. 

_ اه.. ول کنید دایی های اینو ترشیده ها. خودم یه داداش 

دارم جیگر، خوشگل، خوشتیپ، همه چی تموم، از همه 

مهم تر.. سینگل!

فاطمه سریعًا گفت:

_ آرش که مال منه. 

و همان لحظه ها بود که زنِگ مدرسه به صدا درآمد و به ثانیه 

نکشیده، بحث دود شد و به هوا رفت؛ دانش آموزها متفرق 

شدند و تنها یک کیانا مانده بود با ارغوانی که، چتری هایش را 

کنار می زد تا بتواند یواشکی، مژه هایش را ریمل بزند. 

کیانا که شرایط را بحرانی می دید؛ از قاِب پنجره، حیاط 

مدرسه ای که کم کم خالی می شد را دید زد و بعد گفت:

_ ارغوان تورو خدا بیا بریم. وقت نداریم ها. کًال یک ساعت 

اجازه دارم که بیرون باشم. 

ارغوان از گوشه ی چشم ها، اویی که چادر به سر می کرد را 

تماشا کرده و بعد نالید:

_ تورو خدا چادر نپوش. 



کیانا بی آن که به گفته ی او توجه کند؛ راه افتاد و وقتی ارغوان 

دنبال گام هایش را گرفت؛ خانِم یزدی با ورود ناگهانی اش به 

سالن غافل گیرشان کرد. 

_ به به، خانِم محرابی شما آرایشگاه تشریف داشتین؟ 

ارغوان سریعًا دست تکان داد و وقتی موهایش را فرستاد 

داخِل مقنعه، یزدی در خطاب به کیانا افزود:

_ نیازی، از تو توقع نداشتم. 

ارغوان سریعًا نگاه باال کشاند و گفت:

_ مگه کیانا چیکار کرده خانم؟ 

یزدی با آن نگاِه خیره و پرابهت، چرخید به روی چشماِن او و 

توپید:

_ همین که با تو بگرده کافیه. این چه وضعشه؟ یا موهات 

بیرونه، یا ابرو برمی داری، یا آرایش می کنی. نذار ساِل آخری 

اخراجت کنم محرابی. 

لب هایش بهم چسبید. حاال مدرسه کامًال خالی شده بود و جز 

آن ها، هیچ حضوری احساس نمی شد. 

یزدی که نگاِه خیره و کامًال گستاِخ ارغوان را دید؛ نفسش را 

کالفه فوت کرد و درحالی که چادر به روی سر می انداخت؛ 

گفت:



_ فردا به مادرت بگو بیاد مدرسه. 

و بعد راِه حیاط را در پیش گرفت. 

برای لحظه ای، قلب در سینه ی ارغوان بی حرکت ماند. عمِق 

فاجعه را، همان لحظه بود که احساس کرد و اگر مادرش 

این ها را می فهمید که محال بود راحتش بگذارد. 

لب زد:

_ کیانا. 

و بعد هردو به دنباِل گام های بلنِد یزدی دویدند. 

هردو بی توجه به موقعیت و یا آدم های اطراف، مدام 

التماسش می کردند. ارغوان می دانست که حضوِر مادرش با 

زندانی شدِن حتمی مواجه خواهد شد و کیانا این بار، بیشتر از 

او ترسیده بود وقتی راِه یزدی را سد کرد. 

_ خانم توروخدا. ارغوان قول می ده دیگه تکرار نکنه. اصًال 

من بهتون قول می دم. اگر تکرار شد خودم زنگ می زنم 

خانواده اش. خواهش می کنم  خانم..

_ چی شده؟ 

ارغوان نه، اما کیانا که خیلی خوب صاحِب این صدا را 

می شناخت. هین کشان سرچرخاند و نگاِه یزدی هم، متوقف 

شد به روی یک جفت تیله ی خیره و عاری از حس!



ریحانه محمود "زهرآلود...!":

قبل از آن که سوال ها در ذهِن یزدی زنده شده و جان بگیرد؛ 

کیانا با صدایی که ترس اولین چاشنی اش بود؛ گفت:

_ سالم دایی. 

و قلِب ارغوان، پرسروصداتر از همیشه زد. او هم نگاه چرخاند 

اما نه تا آن جا که کیارش را متوجه کند. چرخید تا آن جا که 

حضوِر کیارش را باور کرده باشد و کیارش اما بی توجه به 

حضوِر آن دو، یزدی را مخاطب قرار داد:

_ چیزی شده؟ 

کیانا هنوز هم کیارش را نگاه می کرد اما یزدی با نگاهش، از او 

خواست که الباقِی صحبت ها را خصوصی ادامه دهند . 

کیارش با تکاِن ابرو، گام های کیانا را تا اتومبیلش کشاند و 

همین که هردو به روی صندلی ها قرار گرفتند؛ ارغوان نالید:

_ بدبخت شدیم. 

این بار کیانا هم آرامشی نداشت. هیچ جمله ی امیدوارکننده ای 

موجود نبود. ارغوان تنها به اندازه ی چند دیداِر کوتاه کیارش 

را می شناخت اما کیانا، او خیلی خوب از فرداهایی که جهنم 

می شد؛ آگاه بود!

تنها گفت:



_ آره دقیقًا بدبخت شدیم. 

و بعد فکر کرد؛ چرخید و چهره ی کیارشی که بدوِن تک 

واکنشی، تنها به حرف های یزدی می کرد را نگاه انداخته و بعد 

نالید:

_ این از کجا پیداش شد؟ تو عمرم دنبال من نیمده بود 

کیارش. عجب شانِس گندی. چیکار کنیم حاال؟ 

ارغوان هم نگاه چرخاند. انگشتاِن کیارش را می دید که درهم 

تنیده. پای راستش را می دید که روی زمین ضرب گرفته اما 

صورتش، صورتش زیادی آرام بود و یا شاید هم از آن فاصله، 

آرام به نظر می رسید. 

در همان حالت پرسید:

_ کیانا داییت از اوناست که یدفعه قاطی می کنه؟ 

و کیانا فکر کرد به کیارش و بعد کامًال حرصی بود وقتی 

گفت:

_ من تا حاال ندیدم چجوری قاطی می کنه. 

بیاِن این جمله آن قدر حیرت داشت که نگاِه ارغوان را هم 

حرکت دهد. 

برای ثانیه ای گیج شد از جمله ای که شنیده بود اما پس از 

فهمیدن و پردازشش بود که کامًال از کوره در رفت!



_ پس منو مسخره کردی؟ همچین ازش می ترسی گفتم االن 

یکی منو می زنه یکی تورو. 

خودش هم به آرامِش ظاهری اش امیدوار نبود چراکه او هم 

درست شبیه به کیانا می لرزید اما جمله های بعدِی کیانا، همان 

آرامِش ظاهر را هم دود کرد و به هوا فرستاد. 

_ تو نمی دونی اون چه اعجوبه ایه که.. خونسرده. آرومه. 

انقدر آروم که نمی تونی از یک ثانیه بعدش خبرداشته باشی، 

نمی تونی پیش بینیش کنی اما یه دفعه دیدی تو همون آرامش 

زد ناکارت کرد. حاال هم خدا می دونه یزدی چی تحویلش داده 

و خدا می دونه که چه بالیی سِر مِن بدبخت میاد. 

ارغوان با تماِم وحشتش پرسید:

_ تا حاال کتکت زده؟ 

و وقتی جوابش یه "نه" کم جان شد؛ دید که کیارش با 

لب هایی خندان، روی صندلی قرار گرفت و از حیرت ُمرد!

اتومبیل با آرامشی وصف نشدنی به راه افتاد؛ کیانا خیره به 

قاِب پنجره، از هر برخوردی با کیارش اجتناب می کرد؛ ارغوان 

در انتظاِر انفجار تماِم ناخن هایش را به کِف دستش فشرده بود 

و نه، انگار اصًال هیچ بمبی در کار نبود!



تا آن جا که دقیقه ها از حضورشان میاِن اتاقک اتومبیل گذشت 

و دسِت آخر هم، کیارش بود که به حرف آمد. 

_ خب؟ 

ارغوان برای لحظه ای نگاه باال کشید و همین که رسید به قاِب 

آیینه، پر شد از هیجان. چشماِن او درست خودش را نشانه و 

آن "ُخب" بی موقع و بی جا هم، درست در خطاب به خودش 

به کار گرفته شده بود!

لب زد:

_ خب؟

و لب های کیارش، بازهم کش آمد و او را غافلگیرش کرد. 

نگاه از چشمانش گرفت. لعنتی شبیه به آدمیزاد نبود!

_ کجا می خواستین برین؟ 

زنجیرها دانه به دانه باز می شدند. حاال نه دست و پا جمع 

می کرد و نه برای فوران نکردِن آتِش خشِم او، زیرلب صلوات 

می فرستاد. با آرامش تکیه زد به صندلی و نگذاشت که کیانا 

جوابش را دهد؛ خودش به تنهایی کیارش را مخاطب قرار 

داد. 

_ از خاله اجازه گرفته بودیم که بریم خرید . 



خدا را شاکر شد که این بار کیارش، درگیِر ترافیِک سنگین بود 

و نگاهش نمی کرد. 

پرسید:

_ کجا؟ 

و ارغوان با تماِم گستاخی اش، نفسی فوت کرده و در جوابش 

گفت:

_ تنها می خواستیم بریم. 

کیانا همان لحظه ها بود که پر شد از واکنش. تا به حال یخ زده 

بود انگار!

تن چرخاند و با نگاهش به ارغوان التماس کرد که محتاطانه 

رفتار کند اما امروز کیارش تنها برای خوش برخوردی آمده 

بود. 

_چی می خواین بخرین حاال؟ 

حضوِر کیارش آن قدرها هم ناراحت کننده نبود. به خصوص 

که حاال مدام ارغوان را نگاه می کرد و به خدا که او از چنین 

وضعیتی، کامًال راضی بود اما به ظاهر نفس ها را کالفه فوت 

کرد و تنها به ظاهر، بادش خوابید!

کیانا که سکوِت ارغوان را شاهد شد؛ در جواِب کیارش گفت:



_ یه سری لوازم می خوایم برای ماکت سازیمون، لباس هم 

می خواستیم بخریم. 

و کیارش خود به تنهایی، مسیر را انتخاب کرد!

دقایقی بعد هرسه در سکوت، به صدای رادیو گوش می دادند. 

کیارش با بی رحمی، از پلی کردِن هرگونه موزیکی ممنوعشان 

کرده بود و این امر ارغوان را تا سرحِد مرگ می کشاند. 

دسِت آخر هم طاقت از دست داد و نالید:

_ تورو خدا ساکتش کنین. نخواستیم. ساکت باشه بهتره. 

کیانا بازهم رنگ از دست داد. چرا مدام چشم و ابرو می آمد؟ 

در نظِر او کیارش، به جز چشمانش هیچ چیِز ترسناکی 

نداشت!

در واکنش به کیانایی که نگاهش می کرد؛ بی تفاوت شانه باال 

انداخت و همان لحظه بود که کیارش، بازهم مخاطب قرارش 

داد.

_ خانم ناظمتون راست می گفت.. 

اجازه داد تا نگاِه ارغوان کامًال، به روی چشمانش تنظیم شود. 

اجازه داد که کیانا بمیرد از کنجکاوی و بعد افزود:

_ دختِر خوبی نیستی.



این جمله را کیارش، کامًال قاطعانه گفته بود. آن قدر که کیانا 

از بیاِن هر جمله ای ترسید و ارغوان خیره به همان چشمانی 

که چند ثانیه ی پیش اعتراف کرده بود به وحشتناک بودنش، 

جواب داد:

_ کسی از شما نظر نخواست. 

ثانیه ها متوقف شد. این بار کیانا حتی جاِن چرخیدن را هم 

نداشت. او می شناخت. به خدا که کیارش را می شناخت و 

چرا هرچه جان می کند؛ ارغوان از اعجوبه بودنش چیزی 

نمی فهمید؟ 

در خالِف انتظارش، لب های کیارش بازهم خندید. البته که 

خنده های او، با لبخندهای مهرباِن تماِم دنیا متفاوت بود. 

خنده های او همان زنِگ هشداِر وحشتناکی بود که بعدها زهر 

می شد. درست پس از شناخته شدنش!

تماِم راه ارغوان نفس های کالفه فوت می کرد و کیارش خیره 

به صورتش، می خندید. خدا می دانست که تا چه اندازه، 

نگاهش کرده بود. خدا می دانست که چه در سر می پروراند و 

فقط خدا می دانست که همین نگاه ها، چه بر سِر دِل 

کم تجربه ی ارغوان آورده بود.



نهایتًا اتومبیل، مقابِل پاساژی مجلل متوقف شد و نگاِه ارغوان 

به روی ورودی اش، شد همان نگاِه شرم زده و بیچاره ای که تنها 

خودش معنا و مفهومش را درک می کرد. 

ته مانده ی کارِت اعتبارِی آرش، تنها به خرید وسیله های ماکت 

می چربید و به خدا که چنین پاساژی چسب و قیچی اش هم 

گران تر بود از حقوِق یک ماِه آرش!

لب زد:

_ خاک بر سرم. 

و بعد که پیاده شد؛ در خطاب به خودش افزود:

_ فقط بشین عیِن احمقا قیافه بگیر و از نگاه کردنش مثِل خر 

ذوق کن. حاال چه غلطی می خوای بکنی؟ آبروم رفت.. وای!

_ سالمی؟

حضوِر ناگهانِی کیارش، آن قدر استرس داشت که به هینی 

جان دار اما کوتاه منجر شود. روی پا چرخید و همین که نگاِه 

مرِد مقابلش هم، به رویش خندید؛ یک بار دیگر از خود بی خود 

شد و شنید:

_ بپا نیوفتی. جوب.. جوبو بپا.. 

با تماِم بی قراری اش نگاه داد به زمیِن زیر پا و همین که رسید 

تا ورودِی پاساژ، صدای او بازهم آمد و این بار عصبی اش هم 



نکرد!

_ دختِر خوبی که نیستی، عقلم که نداری و با خودت حرف 

می زنی، آرایشم که می کنی، موهاتم همش بیرونه و 

خواهرزاده ی منم از راه به در کردی، با همه ی اینا باید 

بگیرمت؟ 

نفهمید که به روی کدام پله اما از حرکت ایستاد. خیره شد به 

چشماِن اویی که این بار بی دوز و کلک حرف می زد و تنها برای 

حفِظ غرورش بود که گفت:

_ چرا فکر کردی خودت تافته ی جدا بافته ای؟

_ ارغوان؟ 

صدای  کیانا، لب های از هم باز شده ی کیارش را خاموش کرد. 

چشمانش هنوز هم می خندید و این امر، خیاِل ارغوان را برای 

ادامه دار شدِن این بحث، آسوده می کرد. 

دنباِل گام های کیانا دوید و دید که او، مقابِل دنیایی از لوازم 

تحریر ایستاد. کیارش از یادش رفت. حرف های 

دیوانه کننده اش هم!

خیره ماند به انواع و اقساِم رنگ ها. خیره ماند به آرزوهایی 

که نداشتن، پوچشان کرده بود . خیره ماند و کیارش با تماِم 



ریزبین بودنش، رِد نگاِه او را دنبال کرد. 

_ برین تو دیگه. چرا وایستادین؟ 

کیانا جلوتر از ارغوان به راه افتاده و رفت تا هرچه الزمشان 

بود را از فروشنده، درخواست کند. ارغوان اما بی توجه به 

هرآنچه که احتیاجش داشت؛ یک راست رفت تا مدادشمعی ها 

و ماژیک های رنگارنگ. روی یکی از گران قیمت ترین هایش را 

لمس کرد و حسرت همین بود؟ همین که به تماِم 

خواسته هایش، تنها به اندازه ی یک لمس شدن اجازه ی 

پیشروی دهد؟ 

_ نقاشیت خوبه؟ 

صدای او، بازهم از راه رسید. چقدر پرحرف شده بود امروز 

آقای چشم عجیب و الکی بداخالِق خودش!

نگاهش هنوز هم به روی رنگ ها بود وقتی گفت:

_ می گن عالیه. 

و کیارش حاال آمده و درست جایی در کنارش ایستاده بود. 

_ چقدر عالی؟ 

شانه باال انداخت. چه فرقی داشت؟ 

_ نمی دونم. می گن اگر دنبال می کردم استعدادشو داشتم. 



_ مثًال بلدی یه خونه و دوتا درخت کنارش بکشی، هان؟ خیلی 

نوبر باشی یه خورشیدم اضافه می کنی. 

نهایتًا نگاه چرخاند . دنیاِی آن ها، از آن ها بود که این طور شعار 

می دادند:

"نگاه نکن وقتی تواِن خریدنش رو نداری!"

و دنیای ارغوان، یک بخِش جدایی از دنیای خانوادگی اش بود. 

او در عکِس آن ها، هرچه دوست داشت را نگاه می کرد. آن قدر 

که به چشمانش، اجازه ی وصال با آرزوهایش را داده باشد. 

کیارش هم از این قاعده مستثناء نبود. او هم همان 

دست نیافتنِی باارزشی بود که ارغوان از نگاه کردنش دست 

نمی کشید و این امر، برای خودش منطقی و قابِل درک تلقی 

می شد!

در جوابش گفت:

_ تو از نقاشی چه می فهمی؟ 

و کیارش بازهم از آن دسته از لبخندهای نابش را، تحویِل 

چشماِن او داد. 

_ می خوایش؟ 

رِد نگاهش را گرفت. رسید به باکِس چهل و هشت رنگه ی 

مدادشمعی ها و دلش قنج رفت. چشمانش ستاره باران شد و 



قلبش از خوشحالی، داد و هوار راه انداخت اما غرورش بود 

که خیره به چشماِن کیارش گفت:

_ نخیر. کسی از شما هدیه خواست؟ 

_ کسی خواست به شما هدیه بده؟ 

دیوانه ای چیزی بود؟ دیوانه که شاخ و ُدم نداشت. قطعًا 

شکلش درست شبیه به همین آدم بود. قطعًا همین طور کجکی 

می خندید؛ نگاه های مرموز حواله می داد و چشمانش، چشماِن 

دیوانه ها حتمًا باید همین رنگی می بود. همین رنگی که هرچه 

تالش می کردی، هیچ رنِگ تک و یک دستی از زمینه اش گیرت 

نمی آمد!

لب زد:

_ روانی. 

و خنده های کیارش این بار، صدادار شده و ریتم گرفت. 

دیوانه ها قطعًا همین شکلی می خندیدند مگرنه؟!

☆☆☆☆☆☆☆
نگاهش به روی صفحه ی تلفن بود اما صدای جاروبرقی، 

تمرکزش را از واژه های پخش و پالی ذهنی اش می گرفت. 



هرچه جمله می چید ناقص بود و هرچه تالش می کرد تا 

جمله ی بهتری را خلق کند؛ بی نتیجه!

نهایتًا هم رو به اکرمی که سعی در جابه جا کردِن لباس هایش 

داشت؛ با صدای نسبتًا بلندی گفت:

_ مادِر من، اونجا تمیزه. خاموشش کن داری تمرکزمو بهم 

می زنی. 

اکرم سریعًا واکنش نشان داد. انگار که تنها انتظاِر بیان شدِن 

چنین جمله ای را می کشید که یک ربِع تمام، میان چهاردیوارِی 

اتاق او ایستاده بود و به ظاهر جاروبرقی می کشید. 

پا کوباند به روی دکمه ی آف و دست به کمر می زد وقتی در 

جواِب اوی بی حواس می گفت:

_ چه تمرکزی؟ االن که ساعِت کارت نیست رو کی تمرکز داری 

آقا حافظ؟ 

نوشته بود: 

" سالم، بهتری؟" 

  همان لحظه فکر کرد به این که، چقدر کلیشه ای صحبت را 

آغاز کرده. 

پاکش کرد و نگاه باال کشید تا با بیاِن جمله ای، خیال مادرش را 

آسوده کرده باشد. 



گفت:

_ به رویا زنگ می زنم، حل شد؟ 

مادرش با لجبازی، سر باال انداخت و انگار که بحث به 

موردعالقه هایش کشیده شده بود که نزدیک تر آمد. 

_ زنگ نه، باید گل بخری بری خونه شون و بابِت رفتاِر زشتت 

عذر بخوای. 

نوشته بود:

" پگاه؟"

و همان لحظه، از شروِع لوس و بی مزه اش حرصش گرفت و 

تلفن را به روی تخت کوباند. 

_ چی می گی اکرم خانم؟ بابِت چی باید عذر بخوام؟ این 

عروِس آینده ی تو مغز برای من نذاشته، از االن گفته باشم ها، 

اینجوری پیش بره به عقد هم نمی رسیم. 

_ تو غلط کردی. خودسر شدی حافظ؟ این چه طرز حرف زدن 

به بزرگ ترته؟ 

روی پا ایستاد. تیشرتش را از تن کند تا یکی از پیرهن های 

سفید و اتوشده اش را جایگزین کند. 

در جواِب اکرم گفت:



_ همین بزرگ تر بودِن شماست که باعث شده تا به امروز 

تحملش کنم وگرنه که من.. 

_ وگرنه که تو تا آخِر عمر مجرد و بی خانواده باقی می موندی 

آره؟ 

اولین دکمه ی پیرهنش را بست. 

کالفه بود وقتی گفت:

_ خانواده ی من شمایین. 

و اکرم این بار، مقابِل چشمانش قرار گرفت تا شاید تاثیِر 

نگاهش، او را آرام کند. حرف هایش که کاری نمی کرد!

_ نمی خوام. نمی خوام من خانواده ات باشم. می خوام زن 

بگیری، بچه دار بشی و من نوه ام رو ببینم. 

_ اگر همه چی بر خالِف تصوراتت بشه چی مادِر من؟ اگر 

نتونم با دختری که تو انتخابش کردی بسازم و کارم بکشه به 

طالق و جدایی؟ تو نمی دونی دنیا چه شکلی شده. نشستی تو 

این خونه و پاتو تو یه کفش کردی که فقط رویا. چرا؟ چون 

اون چاپلوس خوب بلده تورو قانعت کنه و منو نه، می دونی 

که خیلی خوب می تونم آدم هارو بشناسم.

_ منظورت چیه حافظ؟ یعنی دیگه نمی خوای زنتو؟ 



نگاه گرفت. بحِث میانشان، چطور به اینجا رسیده بود را 

نمی دانست. سکوتش اشتباه برداشت شد و بازهم شنید:

_ پس من الکی خوشحالم برای تو. الکی قند تو دلم آب می شه 

و به همه ی فامیل پزتو می دم. الکیه مگه نه؟ 

لب  بهم فشرد. رویا کی در ذهِن او این قدر بدشکل و تمام شده 

به نظر رسید؟ مگر خودش او را روزی به عنواِن همسر 

نپذیرفت؟ چرا هیچ حرفی نمی زد؟ واژه ها کجا رفته بودند؟ 

لب هایش چرا، هیچ جمله ای نمی ساخت تا دِل مادرش را شاد 

کند؟ دنیای او چرا این شکلی شده بود اصًال؟ امیرحافظ کی 

تکلیفش با تصمیماتش مشخص نبود؟ 

لب زد:

_ راحتم بذار مامان. 

و وقتی از اتاقش بیرون زد و زیر سقِف آسمان قرار گرفت؛ 

ذهن انگشتانش را، تا دکمه های بازمانده ی پیرهنش کشاند. 

نچ کنان شروع به بستنشان کرد و زیر لب غر زد:

_ چته االن مرِد مومن؟ دردت چیه؟ اگر داری له لِه حرف زدن 

با اونو می زنی خب بشین زنگ بزن. خاک بر سرت. هنوز یک 

ماه از اومدنش نگذشته، کِل زندگیتو با خاک یکسان کردی. 

بشین، بشین زنگ بزن چون داری گند می زنی. 



نشست. این روزها بازهم، گوش کردن به حرف های دلش را 

شروع کرده بود. مثًال قرار نبود که هیچ وقت دختِر مونارنجی، 

اهمیِت سابق را در زندگی اش به دست آورد و حاال چرا با 

صفحه ی تلفنش درگیر بود را نمی دانست!

روی نامش را لمس کرد و قبل از آن که بازهم از تصمیمش 

پشیمان شود؛ بوق های آزاد را انتظار کشید. 

انتظارش آن چنان هم طوالنی نشد. مرِد گنده، بازهم از شنیدِن 

صدای او تب می کرد و انگار حاال، هیچ توفیری با حافِظ 

کم تجربه ی گذشته نداشت!

شنید:

_ بله؟ 

و هرچه دلش می گفت را، بدوِن اندکی تردید به زبان آورد. 

_ من فکر می کنم همه ی ما یه خوِی روانی و کم عقل داریم. 

همه ی ما یه کارهایی انجام می دیم که عقل و منطق بهش 

می خنده. همه ی ما حداقل برای یک بار، بدوِن این که به 

عاقبتش فکر  کنیم، پیگیِر دلمون شدیم، مگه نه؟ 

سکوتی چند ثانیه ای جوابش شد. صدای نفس های عمیق، 

عقلش را زنده کرد و قبل از آن که کامًال پشیمان شود از 

تصمیِم عملی شده اش، شنید:



_ هیچ کس اندازه ی من نه. هیچ کس به اندازه ی من احمق 

نبوده. 

خندید و با تماِم حال بدی که تجربه اش می کرد؛ گفت:

_ احمق تر از تو هم وجود داره. می دونی کی از تو احمق تره؟ 

_ نه، مگه کسی هم هست؟ 

نشست. همان جا مقابِل درِب دولنگه ی خانه ی قدیمیشان و 

خیره به اولین بن بستی که هنوز هم خاطراِت زهرآلوِد گذشته 

را یادش می آورد. 

گفت:

_ آره هست. احمق تر اونیه که می دونه داره با عاشقی کردن 

خودشو نابود می کنه، می دونه احساسش اشتباه و پوچه، 

می دونه تهش دل ُمردگی و بدبختیه ولی بازم به حماقتش 

ادامه می ده . احمق تر اونیه که جوِن فرار کردن نداره، اونیه که 

هزاربار له می شه و بازهم به دوست داشتنش ادامه می ده. تو 

خیلی خوبی پگاه، حداقل حاال که تونستی بگذری ازش.. فکر 

می کنم خیلی قدرتمندی.

بازهم سکوت آمد اما نه آن قدر که امیرحافظ را از بیاِن 

جمله ها منصرف کند. 



پگاه گفته بود:

_ زنگ زدی که بهم امید بدی؟ 

و امیرحافظ فکر کرد به این که، برای چه تماس گرفته؟ حاِل 

پگاه؟ حال و روِز پگاه در این تماس دخیل بود یا خودش؟ 

پرسید:

_ موفق نبودم؟

و شنید:

_ من هنوزم دوستش دارم امیر. یعنی همون قدر که تو می گی 

احمقم. ندیدمش. نمی دونم داره چیکار می کنه اما اگر 

برمی گشتم به عقب، مطمئنم که بازهم با دیدنش انتخابش 

می کردم و نمی دونم این احساِس ضعفی که بهش دارم عشقه 

یا نه، اما هنوز می شینم یه گوشه و به همون خاطراِت خوِب 

کوچیکی که ازش دارم فکر می کنم. 

شکست همین بود مگر نه؟ حاِل بد و بی قراری، حسادت، بغض 

و حتی مرگ، درست وقتی عشق از راه می رسید شکل 

می گرفت. 

تالش کرد تا محکم بماند. بغِض لعنتی حداقل باید از 

مردانگی اش خجالت می کشید و کنار می رفت. الزم بود 



سیلی ای جان دار هم، بابِت این سکوت به گونه اش می کوبید تا 

این قدر بی رحمانه، غرورش را مشت و لگد نکوبد . 

گفت:

_ فردا می بینمت.  

و جان کند تا این جمله را، بدوِن منفجر شدِن بغض از 

حنجره اش خارج کرد. 

تماس قطع شد. مهم نبود اگر پگاه در حیرِت رفتاِر عجیبش 

می ماند. او پس از گذِر این سال ها، خیال می کرد که 

امیرحافظ فراموشش کرده و بدبختانه، امیرحافظ هم، 

دررابطه با خودش همین خیال را داشت!

روی پا ایستاد و گام هایش این بار، بی معطلی رفت تا بن بست. 

هنوز هم جوی آب خِط میانِی کوچه شان بود و هنوز هم تک 

درخِت انتهای کوچه، قدمت و عظمِت خود را حفظ کرده بود . 

هنوز هم این بن بست آشیانه ی دختر و پسرهای دبیرستانی 

بود و هنوز هم امیرحافظ پگاِه خودش را وقتی بستنی به 

دست و با گام هایی بلند به سویش می آمد؛ میاِن دیوارهایش 

تصور می کرد. 

تکیه اش را داد به تنه ی درخت. نگاهش کشیده شد تا سیاهِی 

آسمان. وجودش پر بود از بی قراری . امشب غرور رهایش 



کرده بود. امشب از همان شب ها بود که صبحش عصبی از 

خواب بیدار می شد. از همان شب ها که پر بود از حماقت. از 

همان شب ها که با خودش عهد می بست برای فراموشی و 

صبحش به بن بست می خورد  . 

از همان شب ها بود که یواشکی از مادرش، به صدای آهنگ های 

قدیمِی تلفنش گوش می کرد و تا خوِد صبح را، به خاطرات 

اختصاص می داد. همان شب هایی که هیچ رویایی میانش جا 

نداشت. هیچ فردا و یا هیچ آینده ای، از همان شب ها بود که 

تنها پگاه را می خواست!

صبِح روِز بعد، او بازهم نشسته بود پشِت میز و آمدِن پگاه را 

انتظار می کشید اما، امیرحافِظ امروز، هیچ ربطی به آن 

بیچاره ی دیشبی نداشت!

او امروز با هزار و یک گله چشم باز کرد. دلخوری هایش از 

پگاه نبود. امیرحافظ از خودش گله داشت. از خوِد کم عقلی 

که با وجوِد پس زده شدن، بازهم هوای او را می خواست.. 

یک مشت اخم میاِن ابروانش چپیده بود. انگشتاِن کشیده اش 

روی میز ضرب می گرفت و او عینِک مطالعه اش را به چشم 

زده تا پرونده ی مراجِع قبلی را مورد بررسی قرار دهد. 



صدای تقه های کم جاِن او را به درِب اتاقش شنید اما از عمد، 

هیچ "بفرمایید" پراشتیاقی را تحویلش نداد. صبر کرد تا 

پگاه مجددًا کاری کند و وقتی حضورش را به داخِل 

چهاردیوارِی اتاقش احساس کرد؛ نگاه از نوشته ها گرفت. 

زاویه ی سرش دچاِر هیچ تحولی نشده بود. او تنها به 

واسطه ی باال کشیدِن نگاه پگاِه امروز را برانداز کرد و گفت:

_ خوش اومدی. بشین االن می آم. 

دید که پگاه سریعًا به روی مبِل تک نفره نشست و خودش، 

خوِد دیوانه شده اش گام ها را کشاند تا آشپزخانه ی کلینیک و 

استکانش پر شد از چای اما ذهنش هنوز هم کناِر او جا مانده 

بود. 

نفهمید که چطور تا اینجا آمده بود. امروز با دنیایی از خشم 

چشم باز کرد. قرار نبود که بازهم پگاه، تاثیری در حال و 

روزش ایجاد کند. قرار نبود قلبش گُر بگیرد و تنش یخ بزند. 

قرار نبود فشاِر انگشتانش، استکان را تا مرِز شکستن پیش 

ببرد و قرار نبود که او، بازهم در برابِر چشم های پگاه، بی دفاع 

باقی بماند. 

لب زد:

_ کاش دیگه نیای . 



و خودش خوب می دانست که اگر او نمی آمد؛ همه چیز بدتر 

می شد!

گام های رفته را بازگشت. هنوز هم استکان میاِن انگشتانش 

بود. پگاه با دیدنش، لبخندی دست و پا شکسته تحویلش داد 

و او از پشِت قاِب شیشه اِی عینک طوری نگاهش کرد که هیچ 

ارتباطی به حاِل درونی اش نداشت. 

گفت:

_ خب چه خبر؟ هنوزم خواب های آشفته می بینی؟

جواب گرفت:

_ تقریبًا هرشب به خوابم میاد. دروغ نگم دو سه شب در 

میون یه استراحِت یه شبه می ده و دوباره از نو شروع 

می شه. 

اشتباه بود؟ دیوانگی بود؟ چه حسی بود که امیرحافظ را تا 

حسادت به خواب های پگاه هم می کشاند؟ 

بازهم خیره ماند و این بار، جرعه ای از چاِی داغش را هم 

نوشید. 

_ چی می بینی؟ تو خوابت!

_ گاهی خاطراِت بد و وحشتناکی که ازش داشتم و گاهی 

رویاهایی که هیچ وقت نصیبم نشد . 



_ چه رویایی داشتی؟ رویاهات نزدیک بودن به واقعیت؟ 

_ من هیچ چیز نمی خواستم امیر. تنها رویای من این بود که 

کیارش دوستم داشته باشه. نه که بخوام اون مجنون بشه و 

من لیلی. در حِد معمول. مثل الباقِی زن و شوهرها. فقط یه 

دوست داشتِن ساده. 

دیوانه بود. دیوانه بود که نمی توانست جمله ای بچیند. دیوانه 

بود که حسادت، قدرِت تکلمش را دست کاری می کرد . دیوانه 

بود که دلش می خواست سر به تِن آن کیارِش لعنتی نباشد. 

حالِت چهره اش اما، هنوز هم همان بود. قطعًا امیرحافظ یکی 

از بهترین بازیگراِن این دنیا بود!

به سختی گفت:

_ از کجا می دونی؟ از کجا انقدر مطمئنی که دوستت 

نداشته؟ 

و جواب گرفت:

_ یه زن می فهمه. به نظِر من که یه زن عشق رو بو می کشه . 

من هیچ احساسی تو حرکاتش ندیدم. نه که من نتونم جذبش 

کنم، اون ذاتًا یه آدِم خالی از احساسه. 

استکاِن نیمه پر برگشت به روی میز. فشاِر لب هایش به روی 

هم، حالتی متفکر را به چهره اش داده بود. به عنواِن یک 



پزشک، از مداوا کردِن این یکی مراجعش برنمی آمد. 

نمی دانست که چه بگوید. نمی دانست چطور این بحث را 

ادامه دهد که جواب های لعنتِی پگاه، ویرانش نکند. 

کامًال بی رحمانه، بحث را تغییر داده و پرسید:

_ چای می خوری؟ 

و پگاه فکر کرد به این که، اصًال چرا هر هفته تا این اتاق 

می آمد وقتی هیچ چیز به حالِت طبیعی پیش نمی رفت؟ 

هرچه در ذهنش می گذشت را، به زبان آورد.

_ چرا هربار که می آم اینجا به جایی نمی رسیم امیر؟ من 

هربار دارم بابِت چند تا جمله ی کوتاه ویزیت پرداخت می کنم. 

هربار می آم و تو به یه بهانه ای بحث رو عوض می کنی. اصًال 

خودمم موندم، چرا می آم اینجا وقتی آخِر هر بحثمون به 

دعوا یا دلخوری ختم می شه؟

دید که ابرواِن او، هردو به همراِه هم باال پرید. عینک را کنار 

گذاشت و روی چشمانش را دست می کشید وقتی تکیه اش را 

زد به پشتِی صندلی و بازهم خونسردانه گفت:

_ دعوا؟ ما کی باهم دعوا کردیم؟ شما خودت بحث رو پیش 

نمی بری و منم به عنواِن یه پزشک، نمی تونم واسه تعریف 



کردن اجبارت کنم چراکه نتیجه ی عکس می ده. متوجهی 

پگاه؟ من و تو هنوز تو شِب اوِل ازدواجت موندیم و پیش 

نمی ریم. 

فکری کرد. شاید علِت ادامه ندادن و پیش نرفتن، تنها وجوِد 

امیرحافظ و آن نگاه های حق به جانب و خیره اش بود!

بازهم رک و راست بود وقتی گفت:

_ علتش تویی. 

و وقتی نگاِه امیرحافظ گشاد شد؛ او افزود:

_ من باهات راحت نیستم. نمی تونم ارتباط برقرار کنم. روم 

نمی شه بگم چون نگاهت خیلی طلبکاره امیرحافظ، انقدر که 

هربار از این اتاق بیرون می رم، قسم می خورم که دیگه نیام و 

این نگاه هارو تحمل نکنم اما..

_ اما؟ 

جان کند تا آخرین جمله را هم افزود:

_ جز تو کسی رو ندارم که از دردهام براش بگم. 

این بارهم سکوت، ناعادالنه میانشان نشست. این بار آن قدر 

سهم گین که هردو، برای دقایقی، تنها از طریِق نگاه ارتباط 

برقرار می کردند. کامًال خیره و پرکلمه!



خیرگی پگاه را گیج می کرد و معذب اما امیرحافظ، از چنین 

سکوتی راضی بود. انگار که پس از سال ها، اوی همیشه 

حسرت را مقابلش گذاشته و برای یک دِل سیر نگاه کردنش 

اجازه اش داده بودند. 

او با تماِم دلتنگی اش، از موهای همیشه خوش حالِت او، رسید 

به ابروهای باریک و سپس چشماِن عسلی رنگش. هیچ نگاِه 

عسلی رنگی تا به امروز، این قدر تحت تاثیر قرارش نداده بود 

که این یکی. انگار هیچ ناخالصی ای میاِن رنِگ یک دستش 

یافت نمی شد و همین امر، عسلِی چشماِن پگاه را از تماِم 

چشم عسلی ها تفکیک می کرد!

از چشم ها گذشت؛ رسید به بینِی باریک و نهایتًا لب های 

گوشتی و صورتش رنگش. رسید به همان یک نقطه ای که 

قدیم ها هم مستقیمًا قلبش را می زد. 

رسید و وقتی از نظِر پگاه، خیرگِی او غیرطبیعی و طوالنی به 

نظر رسید؛ خودش ادامه دهنده ی بحث شد تا شاید امیرحافظ 

این همه نگاه کردن و هیچ نگفتن را تمامش کند. 

_ قبول کنیم یا نه، ما دوباره به زندگِی هم برگشتیم. حاال 

این بار با یه عنواِن جدید. من واقعًا بیمارم و تو پزشک هم که 



نباشی، بهترین کسی هستی که می تونه بفهمدم، می تونه درکم 

کنه... می تونه خوبم کنه حتی. مگه نه امیر؟ 

نهایتًا نگاهش را کند. چه گفته بود پگاه؟ او که تنها همین امیرِ 

سوالِی آخرش را شنید. 

تاکید کرد به روی باورهایش چراکه وقتی از زباِن او، این قدر 

صمیمانه "امیر" خطاب می شد؛ هیچ از مقاومتش باقی 

نمی ماند. 

گفت:

_ امیرحافظ.. 

پگاه دلخور شد و نازی که نشست به روی صدایش، مرِد گنده 

را دیوانه کرد. 

_ بس کن دیگه لجباز . مگه ما باهم این حرف هارو داریم؟ 

پرسید:

_ ما؟ 

و این تغییِر موضع، پگاه را هم عقب کشاند. 

_ فکر کنم دیگه نباید این جا بیام. دارم ناراحتت می کنم مگه 

نه؟ 

نزدیک شد. در عکِس تماِم حالی که تجربه می کرد؛ قاطعانه و 

سرسخت گفت:



_ تو هیچ حسی رو تو وجوِد من زنده نمی کنی. برای من فقط 

یه بیماری. یه بیمار مثل همه ی بیمارهای دیگه. 

و پگاه این حجم از کوتاه آمدن را تمامش کرد. 

_ مطمئنی؟ مطمئنی که هیچ حسی تو وجودت زنده نمی شه؟ 

پس چشمات چی می گه امیر؟ این همه دلخوری و خشم رو، 

حواله ی همه ی بیمارهات می دی یا فقط وقتی منو می بینی 

نگاهت این شکلی می شه؟ 

کیش و مات!

لب هایش اگر هیچ نمی گفت. او اگر جان می کند برای حفِظ 

غرورش. او اگر به هزار و یک سواِل لعنتِی ذهنش فریاد می زد 

"ساکت" بازهم چشم هایی داشت بی آبرو، بی مروت ها دسِت 

احساسش را رو کرده بودند. 

نفهمید که آن حجم از خشم، دقیقًا از کجا ناشی شد اما کامًال 

از اراده اش خارج بود وقتی کِف دستش را با تماِم توان به 

روی میز کوباند و صدایش، صدایش پر شد از سرما و دنیایی 

از بی رحمی!

_ درست می گی. نباید اینجا بیای. از ناراحت کردن گذشته، 

بودنت تو این اتاق داره حالمو بهم می زنه. 



وجودش آن چنان خالی شد که انگار هیچ گاه تا این اندازه 

نشده بود. تنهایی احاطه اش کرد. انگار امیرحافظ، این روزها 

تنها دارایی اش بود. تنها دِل خوشش برای بهتر شدن. تنها 

داشته اش هم به ثانیه نکشیده، مقابِل چشمانش شطرنجی و 

بعد محو شد!

لب زد:

_ باشه. 

و وقتی خیلی آرام روی پا ایستاده و اتاق را ترک کرد؛ به عمِق 

فاجعه پی برد. 

پگاه این روزها، هیچ کسی را نداشت که بفهمدش!

☆☆☆☆☆☆☆☆



.ریحانه محمود "زهرآلود...!":

گره ی کراواِت فیروزه ای رنگش را شل کرد و درحالی که 

خاکستِر سیگاِر نیمه تمامش را میان جاسیگارِی نقره اش 

می تکاند؛ تکیه زد به پشتِی صندلی و نگاه داد به چشماِن 

کم سوی حاج افروز!

_ چیزی شده؟ 

کم پیش می آمد که کوروش خان، تماِم سه طبقه را به قصِد 

دیدِن او باال بیاید. با وجوِد همکار بودن، آن دو در دو دنیای 

متفاوت زندگی می کردند و همین امر هیچ رابطه ی پدر و 

پسری ای را میانشان باقی نمی گذاشت. 

کوروش خان شنید که او جمله ی سوالی اش را با هزار و یک 

بی حوصلگی بیانش کرده و برای تشدیِد سرعت، عصایش را 

زمین کوباند و الباقِی مسیر را تندتر گام برداشت. 

_ اون سیگارو خاموش کن پسر. خفه شدم. 

کیارش هیچ وقت، پسِر مطیعی نبود. این امر را هر روز و هر 

ثانیه، به حاج افروز یادآوری می کرد. به خصوص حاالیی که 

روی پا ایستاد و پنجره را گشود تا مانع از خفه شدِن او شود!

_ خب؟ دیگه چی؟ 



پیرمرد، عصایش را کنار گذاشت. هردوتای ابروهای نصف و 

نیمه و نامرتبش را باال پراند و لب های ترک خورده اش، تکان 

خورد تا سواِل پراهمیت و کم طاقِت ذهنی اش را، زودتر به 

بیان برساند. 

_ شنیدم می خوای زن بگیری.

لب هایش خندید . وروِد حاج افروز به این طبقه، چه دلیلی 

می توانست داشته باشد؟ چه دلیلی جز وصال با آرزو و 

خواسته های قلبِی خودش؟ 

پیرمرد، چپ چپی حواله ی خنده های مضحکش داد و دید که 

او کراوات را کند و به روی صندلی انداخت. 

_ درسته؟

دکمه های سرآستین را هم باز کرد و درحالی که آستین های 

پیرهِن روشنش را، تا آرنج و نامرتب تا می زد؛ سر تکان داد. 

_ آره می خوام زن بگیرم. 

کوروش خان نگاه انداخت به چهره ای که، هیچ گاه، از حاِل 

درونی اش خبر نمی داد. 

_ دلیلش؟ 

نگاِه رنگِی او، کامًال ناگهانی طوفانی شد و حاج افروز هم 

صدا باال کشید. 



_ چرا می خوای زن بگیری پسر؟ سوالم ساده ست. 

لب های بی حرکتش، به نیش خندی غیرطبیعی باز شد. 

_ کالفه ام. این روزا حوصله ام زیادی سر می ره. 

_ کیارش!

خطاِب نامش، آن هم آن قدر عصبی و حق به جانب، کیارش را 

از لبخندهای عجیب و غریب هم فاصله داد. 

دید که کوروش روی صورتش را دست می کشید و او بیخیال، 

سیگاِر بعدی را هم آتش زد. 

_ مادرت می گه دختره ده دوازده سال ازت کوچیک تره، 

درسته؟ 

عمیق ُپک زد و بازهم سر تکان داد. 

_ هم سن و ساِل کیاناست. 

_ خوبه، شاید بتونی با یه دختِر کم سن و سال و مطیع کنار 

بیای. با اون یکی که نساختی. 

_ مگه برای تو، سازش هم مهمه کوروش خان؟ 

چشماِن پیرمرد را بازهم هاله ای از یاس پوشاند و خیره به 

نگاِه لوده اش گفت:

_ اگر می خوای این یکی رو هم بگیری و بعد از یه مدت 

طالقش بدی نخواستم که ازدواج کنی کیارش.



_ مگه من به خواسِت تو پیش می رم؟ 

نفس هایش را کالفه فوت کرد. کی قرار بود که کیارش، 

خواسته های این مرد را جدی بگیرد؟ 

سری به چپ و راست تکان داد و راِه دیگری را برای سربه راه 

شدِن او، انتخاب کرد. 

_ کیارش، ببین پسر، اگر زن بگیری و اون زن ازت بچه دار بشه، 

این پاساژ و برجی که تو فرمانیه ساختیم، هردورو می زنم به 

ناِم پسرت. باشه پسرم؟ من چیز زیادی ازت نمی خوام . فقط 

یه نوه که ادامه دهنده ی نسلم باشه . چیزی از عمرم باقی 

نمونده. راضی ام به شنیدِن یه چشم از دهِن تو که پسِر 

بزرگمی. 

لب های درشتش، به نشانه ی تفکر، روی هم چسبید. سر باال 

گرفت و به واسطه ی انگشت ها، روی چانه اش را خاراند و 

نگاهش هنوز هم دنیایی از گستاخی را به همراه داشت وقتی 

گفت:

_ از کجا می دونی پسر می شه حاجی؟ دختر شد چیکارش 

کنم؟ از آخرین طبقه ی همون برج شوتش کنم پایین؟ 

کوروش خودخواهانه، سری تکان داد. 



_ پسر می شه. من مطمئنم بچه ی تو پسر می شه. 

فکری کرد. نه که ماِل دنیا کور و کرش کرده باشد نه. او تنها 

کارش در این دنیا، دست انداختِن حاج افروز بود!

_ خیلی خب، خونه باغ رو هم می خوام . همه رو بزن به ناِم من 

تا نوه ت بیاد تو بغلت.

با وجوِد تماِم تعصباتش به روی خانه باغی که تنها یادگاِر 

پدرش بود؛ آن قدر اصرار داشت به روی نوه دار شدن که 

پیشنهاِد کیارش را، درجا قبولش کرد. 

_ هرچی تو بگی. خونه باغ هم می زنم به نامت . کی بریم 

خواستگاری؟ 

عزِت نفس، تنها احساِس ثابتش بود. هیچ گاه رهایش نمی کرد!

_ هروقت دختره اونقدر که باید، عاشقم شد. 

صبر هم از کوروش خان فراری بود..

_ کی؟ تا زنت نشه که نمی شه رو عاشق شدنش حساب کرد 

پسر؟ پگاه مگه عاشقت نبود؟ چرا نگهش نداشتی؟ 

جوابش پیرمرد را قانع نمی کرد اما ناچار بود به قبول 

کردنش. 

_ با اون احمق، حوصله ام سر می رفت . 



دیگر هیچ نگفت. قصِد ترِک اتاق را داشت اما دید که کیارش 

روی پا ایستاد و در خطابش گفت:

_ فکرامو کردم. مهریه اش رو بهش می دم. 

نفسی آسوده از حنجره اش خارج شد. روزها پیش مسئله ی 

مهریه ی بخشیده شده ی پگاه را با هزار و یک ترفند بیانش 

کرده بود و این که چرا امروز، کیارش پرداخت شدنش را قبول 

کرده  را نمی دانست اما شنیدنش خبِر خوبی بود!

لب هایش خندید و گفت:

_ بهترین تصمیم رو گرفتی پسرم. یه آپارتمان بهش می دم که 

ازمون راضی باشه. موافقی؟ 

تکیه اش را داد به لبه ی میز. نگاهش مستقیم و طلبکار، نشست 

به روی چشماِن پیرمرد و هر واژه اش هشدار داشت وقتی 

گفت:

_ من با هر چیزی که به اون ربطم بده مخالفم. اگر ببینمش 

خیلی بد می شه کوروش خان.

ساعتی بعد، وقتی ذهنش از هر هیاهویی خالی بود؛ اتومبیلش 

را همان جای همیشگی پارک کرد و نایلون به دست، پا به باغ 

گذاشت. 



به محِض خروجش، حضوِر ارغوان را تشخیص داد. به زیر 

سایه ی درختی نشسته و همراه با کیانا، مشغوِل درس خواندن 

بود. 

درِب اتومبیل را طوری که او متوجه شود بهم کوباند و دید که 

او پس از نگاه باال کشیدن، درجا تکانی خورد. 

کیانا سریعًا گفت:

_ سالم دایی. 

و او سر تکان داد و با نگاهش، چشماِن ارغوان را هدف 

گرفت. 

_ چرا اینجا درس می خونین؟ بیاین برین تو آفتاب می زنه 

پِس کله تون. 

ارغوان با اشاره به شاخ و برگ های درخِت پربار، سریعًا گفت:

_ فعال که پِس کله مون یه سایه ی گنده ست که هیچ وقت هم 

قرار نیست بره . 

لبخنِد کجکی اش، بازهم به روی لب ها نشست و او 

طوالنی ترین نگاِه عمرش را حواله ی چشماِن ارغوان داد و بعد 

داخل شد. 

سعیده از حضورش استقبال کرد. استکانی چای را مقابلش 

قرار داد و برای رفِع گرسنگی، برشی از کیک لیمویی را هم 



اضافه کرد. 

_ دیدیش پسرم؟ بیرون نشسته. 

سر تکان داد و کامًال حق به جانب بود وقتی گفت:

_ داره دیر می شه سعیده خانم. مزه اش رفت. 

سعیده با چشمانی که برق می زد؛ صندلی عقب کشید و بحِث 

به راه افتاده، آن قدر عجیب و جالب بود که زهرا هم اضافه 

کند. 

_ چی می شنوم؟ کیارشی که هیچ میلی به هیچ زنی نداره، 

داره از دیر شدن حرف می زنه. 

نفسش را کالفه فوت کرد. ذهِن او چه ماجراجویی هایی را 

دنبال می کرد و این دیوانه ها، چه می گفتند؟ 

چهره جمع کرد و گفت:

_ داره کسل کننده می شه، فقط همین. 

سعیده ابدًا کنار نمی کشید. کیارش کی نسبت به پگاه این طور 

بود؟ او کی برای کناِر پگاه قرار گرفتن عجله می کرد؟ 

با تماِم شور و اشتیاقش گفت:

_ خوشت اومده ازش، مگه نه مامان؟

و کیارش ابدًا، مرِد پنهان کردِن احساسات نبود وقتی خیره 

ماند به صورِت سعیده و رک و راست پرسید:



_ کی میاریش پای سفره ی عقد؟ اینو به من بگو. 

زهرا مداخله کرد:

_ اینجوری نیست که داداش، باید خواستگاری کنیم. 

خانواده ی دختره بپذیرن. تازه ارغوان سنش هم کمه، من فکر 

نمی کنم خانواده ش رضایت بدن به عقد. نهایتًا بتونین نامزد 

کنین وگرنه.. 

واکنِش ناگهانی اش، زهرا را از بیاِن هر واژه ای صامت کرد و 

دید که کیارش با چهره ای عاری از احساس، از مقابِل دیدشان 

دور شد و از عمد هم به باغ رفت. 

ارغوان همچنان، با سطر به سطِر تاریخ مشغول بود. نگاه باال 

نمی گرفت تا شاید کیارش بتواند با واکنشی نمایشی، او را 

مجذوب کند. هرچند که کیارش هم، مرِد عقب ایستادن نبود!

گام تکان داد و به دقیقه نکشیده، مقابِل آن ها بود. آن قدر حق 

به جانب و خیره که حضورش کیانا را ترساند. 

_ چیزی شده دایی؟ 

نگاِه ارغوان هنوز هم کامًال باال نیامده بود. کیارش با آن قد و 

باال همه ی وجوِد او را زیر نظر داشت و ارغوان تالش می کرد 

تا به روی هر چیزی تمرکز کند اال کفش های مردانه ی او!



کیارش اما بدوِن اندک تردیدی، بدوِن آن که حضوِر کیانا 

معذبش کرده باشد، بدوِن هیچ وهم و یا ترس از "نه" شنیدنی، 

آن قدر یک راست رفت سراِغ اصِل مطلب که ارغوان جدی 

بودنش را باور نکرد و کیانا با دهانی باز نظاره گرشان شد. 

_ باید زنم بشی. 

شاید ثانیه ها، به دقیقه مبدل شد. وضعیِت ارغوان هم کم از 

کیانای مات مانده نبود. او تا به حال، مردی به گستاخِی 

کیارش و کیانا تا به حال، کیارش را این طور ندیده بود!

کیارش که سکوِت آن دو کالفه اش کرده بود؛ کنارشان به روی 

زیرانداز نشست و کتاِب تاریخ را از زیِر دسِت ارغوان بیرون 

کشید . 

_ می خوای تا نصف شب با دهِن باز زل بزنی به من؟ 

بازهم کیانا بود که واکنش نشان داد. سینی و لیوان های شربت 

را برداشت و معلوم نشد که به چه بهانه ای، اما تنهایشان 

گذاشت. 

ارغوان هنوز هم خالی از واکنش و پر از هیجان بود و کیارش، 

نگاه می کرد به سطرهای رنگی شده ی کتاِب او!

_ زهرا می گه خانواده ت تورو به من نمی دن، آره؟ نمی دنت؟ 



نهایتًا جان گرفت. جمله ها از زباِن کیارش، با نهایِت گستاخی 

بیرون می زدند اما به خدا که شوخی نبودند!

لب زد:

_ کتابمو بدین. 

و خودش نفهمید که این حجم از بداخالقی چطور به سراغش 

آمد. 

چنگ انداخت و همین که کتاب به دستانش رسید؛ خودکاِر 

صورتی به دست مشغوِل یادداشت کردن شد . 

کیارش همچنان به تماشایش نشسته بود. چیزی نمی گفت. 

کاری هم برای بهتر شدِن حاِل او نمی کرد. تنها نشسته بود تا 

ارغوان خودش بحِث دلخواِه او را امتدادش دهد. 

آن قدر نشست تا ارغوان خیره به سطرهای کتاب گفت:

_ می شه برین؟ نمی تونم رو درسم تمرکز کنم. 

جوابش یک "نه" قاطع و کوتاه بود!

نگاه چرخاند و وقتی چشماِن مرِد مقابلش، به دست های 

پرتوهای آفتاب، عجیب تر به نظر رسید؛ جمله ها در دهانش 

ماسید. 

او هم لب زد:

_ نه!



و وقتی کیارش نگاه ریز کرد؛ افزود:

_ جوابم منفیه. قصِد ازدواج ندارم. 

دلش خواست که بعد از بیاِن آن جمله ها، ذهنش را از عجیب 

بودِن چشماِن آن مرد خالی کند اما کیارش بازهم ثابت کرد که 

به جز چشمانش، خصوصیاِت عجیب تِر دیگری هم دارد!

_ من ازت جواب نخواستم . گفتم باید، باید زنم بشی.

☆☆☆☆☆☆☆
_ من تو رستوران هستم!

_ منتظر باش دختر جان.. 

پس از این که صدای کوروش خان میاِن دیواره های گوشش 

اکو شد؛ مهمان دار هم وروِد پگاه را تشخیص داده و به او 

خوش آمد گفت. 

در پاسِخ اویی که از شماره ی میِز رزرو شده سوال می کرد؛ 

گفت:

_ مهماِن آقای افروز هستم. 

و مهمان دار که مردی بلندقد بود با لبخندی که به روی 

صورتش چسب شده ، به واسطه ی یکی از دست ها اشاره کرد 

به طبقه ی دوم و پگاه را از سردرگمی رهایی داد. 



پله ها را به سختی باال رفت. طبقه ی دوم کمی متفاوت تر بود 

و صدالبته آرام تر!

انگار میز و صندلی های این طبقه را، فقط مخصوِص زوج های 

دونفره تهیه دیده باشند. خب، پگاه و حاج افروز هم، یک زوج 

بودند. یک زوِج مضحک و مسخره که هیچ حرِف مشترکی 

نداشتند و پگاه نمی دانست که چرا، وقتی او تماس گرفت و 

قراِر یک مالقات را با لحنی دستوری ترتیب داد؛ نه قدرِت "نه" 

گفتن داشت و نه "نیامدن"!

به هر حال، اجازه داد تا گارسون صندلی را عقب بکشد و 

مستقر که شد؛ با احساِس عطشی وصف نشدنی درخواسِت 

لیوانی آب خنک را مطرح کرد. 

دقیقه هایی از ورودش به طبقه ی دوم می گذشت. با گذِر هر 

دقیقه میزهای خالی، کم کم پر می شد و پگاه بابِت تا این جا 

آمدنش، وجودش را ناسزا می گفت اما نهایتًا، صدای عصا 

زدن های کوروش خان به گوشش رسید. نهایتًا او آمد و نگاِه 

سرد و عاری از احساسش، بازهم پگاه را تا حال و هوای "او" 

کشاند!

همان جا نشست . حتی به احترامش روی پا هم نایستاد . این 

خانواده ، هیچ عزت و احترامی را برای خود باقی نگذاشته 



بودند!

دید که گارسون صندلِی مخصوص به او را هم عقب کشید و 

بعد از بیاِن "سالم"ی کم ولوم و کم جان، کوروش خان هم با 

صدایی رسا جوابش را داد. 

_ سالم  دخترم. خیابون ترافیک بود. 

توضیح داده بود . کوروش خاِن افروز، پدِر همان هیوالی 

بی شاخ و دم، بابِت بی ادبی اش توضیخ داده بود و به خدا که 

یک جای این داستان می لنگید. 

رسِم ادب را به جا آورد. 

جواب داد:

_ اشکالی نداره؟ 

و وقتی از زباِن گارسون شنید:

_ چی میل دارین؟ 

به ناچار سلطانی سفارش داشت درحالی که هیچ اشتهایی 

برای قاشقی پلو را هم در وجودش احساس نمی کرد..

پیِرمرد پس از پرتاب کردِن نگاهی عمیق و طوالنی به چشماِن 

او، بادی به غبغب انداخته و یک راست رفت سراِغ اصِل 

مطلب!

_ کیارش تصمیم داره به ازدواِج مجدد . 



می لنگید. گفته بود که یک جای این داستاِن به ظاهر خوش، 

می لنگید! 

بد هم می لنگید. آن قدر که او با تماِم مقاومتی که قولش را به 

خوِد سست اراده اش داده بود؛ پر شد از بغض و تنها توانست 

که بگوید:

_ عه؟!

واکنشش آن قدر ابلهانه بود که کوروش خان هم، تحلیل 

رفتنش را تشخیص داد. 

_ هنوز خاطرشو می خوای؟ 

چیزی نگفت و همین سکوت، به قدرِت کوروش خان افزود.

_ اون روز که تو اومدی دفتر و ازم خواستی که با کیارش 

حرف بزنم، همون روز که گفتی دوستش داری، من باهاش 

حرف زدم دختر. بهش گفتم که پگاه حاضره برای زندگی کردن

با تو، چشم ببنده رو همه ی رفتارهات اما همیشه حرف زدِن 

من با کیارش، نتیجه ی عکسی رو حاصل می شه . اون برای 

طالق دادنت مصمم بود و اگر من کاری نکردم، به این معنی 

نیست که نمی خواستم تو عروسم بمونی. دربرابِر کیارش هیچ 

کاری از من ساخته نیست . 



این همه جمله را، کوروش خان گفته بود؟ کوروش خانی که 

هیچ وقت از بیاِن "بله" یا "خیر" فراتر نمی رفت؟ 

اجازه داد تا ظرف های غذا، مقابلشان چیده شود . بوی خوِش 

پلوی ایرانی هم هیچ تاثیری به روی اشتهایش ایجاد نکرد . به 

خصوص حاال، حاالیی که کوروش خان آمده بود برای اعالِم 

پایاِن نود دقیقه و باخِت صددرصِد پگاه!

گارسون که دور شد؛ سریعًا گفت:

_ برای چی خواستین منو ببینین؟ کیارش از من خواست که 

اطرافش پیدا نشم، منم قبول کردم. 

دید که کوروش خان، قاشق به دست اشاره کرد به بشقاِب 

دست نخورده ی او و وقتی محتوای اولین قاشقش را جویید؛ 

شنید که او گفت:

_ اول اومدم که ازت بخوام کیارش رو ببخشی. می دونم 

بدی هایی که اون در حقت کرده، اصًال قابِل بخشش نیست و 

بعد از اون می خوام که به جای مهریه ات، سنِد یک واحد 

آپارتمان رو از من قبول کنی چون در ازای زندگی ای که 

کیارش ازت گرفته، حقته که اینو داشته باشی. 

حاال فهمیده بود. کیارش نسخه ی جوان تِر همین آدم بود. به 

خدا که هیچ کدامشان، هیچ از انسانیت نمی دانستند. به خدا 



که قلب نداشتند اصًال. عشق و دلتنگی، تا به حال سرشان 

نیامده بود. ربات بودند این ها؟ 

فشاِر انگشتانش به دوِر استکاِن خالِی کناِر دستش تا مرِز 

شکاندِن آن پیش رفته بود. نگاهش لحظه ای، از چهره ی 

خونسرِد کوروش خان گرفته نمی شد. 

لبخندی عصبی به روی چهره اش نشست و اولین سواِل 

ذهنی اش را با شهامِت تمام به بیان رساند. 

_ دارین زندگِی داغون شده ی منو با یه واحد آپارتمان 

می خرین کوروش خان؟ 

کوروش به آرامی جواب داد:

_ می خوام حداقل تا یه جایی از بدی های کیارش جبران بشه. 

_ جبران می شه؟ 

اشِک چشمش آمد. بغض هم کنِج گلویش نشسته بود. تماِم 

مقاومتش شکست و او هر چه در دل داشت را، بدوِن ذره ای 

تردید به زبان آورد. 

_ بالهایی که کیارش سرم آورد؛ با یه واحد آپارتمان جبران 

می شه؟ آره شاید از نظِر مادی بتونین جبرانش کنین. شاید 

پیشنهاِد دو طبقه آپارتمان بدین اصًال اما تکلیِف قلِب من چیه؟ 

تکلیِف وحشتی که کیارش تو وجودم کاشت چیه؟ شما 



احساِس نابودشده ی منو با چند طبقه عوض می کنین؟ 

لگدهایی که کیارش کوبید تو سر و صورتم، اون تصویری که 

تو ذهنم موند؛ توهین و تحقیرهاش رو، التماس هایی که کردم 

رو می خواین با چی عوض کنین؟ اسمی که از تو شناسنامه ام 

خط خورد؛ مهِر طالق و تماِم خواب های وحشتناکی که 

می بینم، اینا با چی عوض می شه؟ انقدر بیچاره شدم که 

اطرافیانم معرفیم کردن به روان پزشک، شما یه دختِر 

خوشبخت رو به یه روانی تبدیل کردین و حاال می خواین بابِت 

تماِم ثانیه های زهرماری که بهش گذشت؛ یه واحد از 

دارایی هایی هاتون رو ببخشین تا عذاب وجدانی باقی نمونه؟ 

می خواین زن بگیرین براش؟ واسه اون چند طبقه کنار 

گذاشتین؟ کدوم بدبختی قراره مهموِن مشت و لگدهای پسِر 

دیوونه ی شما بشه جناِب افروز؟

_ من نمی تونم گذشته رو تغییر بدم. اومدم برای..

_ اومدین برای معامله درسته؟ 

_ تو حرِف من نپر دختر. روبه روت من نشستم. بفهم داری 

چطوری حرف می زنی. 



خم شد به روی میز. حرص دیوانه اش کرده بود. خاطرات 

میِخ ذهنش شده بودند؛ رهایش نمی کردند. 

_ احترام رو خودتون باید برای خودتون بسازین. ظاهرًا 

کیارش دقیقًا به شما رفته . حاال هم اگر اجازه بدین می خوام 

برم.

پس از بیاِن این جمله ها، با وجوِد نفس های پاره پاره اش روی 

پا ایستاد و همین که صندلی عقب کشیده شد؛ کوروش خان 

مبلِغ معامله را باال کشید. 

_ هرچی بخوای بهت می دم، فقط از زندگِی پسرم حذف شو. 

نه گذشته و نه حال و نه آینده، هیچ نشونی ازت نمی خوام. 

در قبالش هرچی که بخوای بهت می دم. 

درست گفته بود . درست گفته بود که کیارش درست به پدرش 

رفته. کوروش خان هم بلد بود که چطور باید، یک زن را تا 

اوِج حقارت کشاند. 

پوسِت دستش، از فشاِر ناخن های سوهان  کشیده شده  سوخت 

و ندانست که چطور اما آخرین جمله ها را به بیان رساند و بعد 

با تماِم وجود، از هر هوایی که خانداِن افروز در آن نفس 

می کشیدند؛ گریخت!



_ من همینجوریش هم حذف شدم، هیچ نیازی به بذل و 

بخشِش شما نیست  چون دلم نمی خواد یکباِر دیگه هیچ اسمی 

از شما تو زندگیم تکرار بشه . 

رستوران را که بیرون زد؛ کمی از ورودی اش که فاصله گرفت؛ 

اراده اش در کنترِل اشک ها را از دست داد. با تماِم توان دوید تا 

از رهگذران فاصله گرفته باشد و گام هایش که رسید به 

کوچه ای باریک و نسبتًا خلوت، اعالِن تلفِن همراهش متوجهش 

کرد. 

میاِن هق هِق اوج گرفته اش، آِب بینی باال کشید و نمایان شدِن 

نام امیرحافظ، آن هم پس از هفده روز بی خبری، یکبار دیگر 

هم وجودش را به حیرت کشاند. 

چه می خواست این موجود؟ متولد شده بود تا با حضور های 

ناگهانی، هربار او را متعجب تر از قبل کند؟ 

لب زد:

_ تو چرا؟ 

و هرچه در ذهنش می گذشت را پس از وصل کردِن تماس، 

تحویِل امیرحافظ داد. 

_ چرا هروقت من حالم بده توی لعنتی پیدات می شه؟ مگه 

بیرونم نکردی؟ مگه نگفتی حضورم حالتو بهم می زنه؟ باید از 



این دنیا گمشم برم بیرون تا شماها راحت شین؟ 

صدای آن طرِف خط، حیرت را از سر گذرانده بود. 

شنید که او لب زد:

_ پگاه؟!

و بعد کمی مسلط تر از قبل بود وقتی افزود:

_ چی شده پگاه؟ داری گریه می کنی؟ 

اشِک چشمش تمام شده بود. تنها هق می زد تا شاید دردها از 

راِه حنجره اش تخلیه شود و تمام بشو نبودند لعنتی ها!

_ گریه نمی کنم، من فقط دارم می میرم. از بی رحمِی آدما، از 

تحقیر شدن، از بالهایی که این زندگی سرم آورده، دارم 

می میرم امیرحافظ. چرا نمی میرم من؟ اصًال چرا نمی میرم 

هان؟

_ پگاه آروم باش. االن کجایی؟ می خوای بیام دنبالت تا 

رودر رو صحبت کنیم؟ 

خیسِی اشک ها را از روی گونه اش پاک کرد. بغِض المذهب، 

تمام بشو نبود؛ حنجره اش را  به درد می انداخت. 

جان کند تا گفت:

_ نمی خوام ببینمت . 



و بعد روی پا ایستاد و شنید:

_ پگاه؟!

نامش که از جانِب امیرحافظ این طور خطاب می شد؛ خواه 

ناخواه آرامش می کرد. 

از موضعش پایین کشید و این بار گام هایش را هم راه انداخته 

بود وقتی گفت:

_ نمی خوام حالتو بهم بزنم. از زندگیت می رم امیرحافظ، 

همون طوری که چند ساِل پیش رفتمو دیگه برنگشتم. 

هر جمله ای را انتظار می کشید؛ اال این یکی!

_ نرفتی. د لعنتی، تو هیچ وقت از زندگِی من نرفتی، چرا 

نمی فهمی؟ واقعًا انقدر گیراییت ضعیفه، یا خودتو می زنی به 

نفهمیدن؟ 

لوکشین از دستش رفت. همان جا ایستاد. میاِن رهگذران و 

پیاده روی نسبتًا شلوغ. لب هایش با فاصله از هم، بی حرکت 

ماند و شنید که امیرحافظ، این یکی جمله را هم اضافه کرد.

_ آره حالم داره بهم می خوره اما نه از تو، از ضعِف خودم ، از 

بیچارگِی خودم حالت تهوع گرفتم. 

حاج افروز را یادش رفت. هرچه تحقیر شده بود. هرچه 

حرص از کیارش و خبِر ازدواِج مجددش داشت؛ همه را از یاد 



برد. 

امیرحافظ چه می گفت؟ 

_ چی می گی امیرحافظ؟ منظورت چیه؟ یعنی چی؟ 

_ می بینی؟ بازم داری خودتو می زنی به نفهمیدن. 

چهره اش که هیچ، این بار حیرت به صدایش هم سرایت کرد. 

_ آخه من واقعًا نمی فهمم. منظورت از این حرف ها چیه؟ 

_ می خوام ببینمت. همین االن!

یک قسمت از خوبِی رفتارهای کیارش همین بود؛ پگاه را مطیع 

بار آورده بود. 

جواب داد:

_ رستوراِن حشمتی. بیا دنبالم. االن جلوی ورودیشم. 

_ تا ده دقیقه ی دیگه اونجام. 

تماس قطع شد. او هنوز درگیر بود با آن قسمت از حرف های 

امیرحافظ که غم داشت. ذهنش چیزهایی می گفت. در واقع 

خبرهایی می داد و او به هیچ یک از چرندیاتش گوش نمی کرد. 

مگر می شد که امیرحافظ و این حجم از موفقیت، پس از 

سال ها هنوز هم وجوِد او را از زندگی اش حذف نکرده باشد؟ 

پس راِس گفته هایش به کدام حقیقِت مبهم گره می خورد؟ چه 



قصدی داشت امیرحافظ؟ چرا پگاه را به حاِل خود 

نمی گذاشت؟ 

دقیقه ها با همین افکار گذشت و او همچنان، لِب زیرینش را 

می گزید تا شاید افکار برای ثانیه ای رهایش کنند. 

نالید:

_ پس کجایی؟ 

و از همان فاصله، دویست و شِش نوک مدادی که به سویش 

می آمد را تشخیص داد.

☆☆☆☆☆☆☆
ته مانده ی سومین سیگارش را هم میاِن خاکسترهای 

جاسیگاری له کرد و بعد انگشتانش را میان موهای کوتاه 

شده اش ُسراند تا مرتب به نظر رسد . 

چهره اش را میاِن قاب آیینه نظر انداخت . یک تای ابرویش باال 

پریده بود و لب هایش به قصِد انجاِم هدفی شوم، کجکی 

می خندید. خوشش نیامد از ترکیِب پیرهِن سرمه ای با جیِن 

سیاه!

پیرهن را از تن کند و خیره به خاِل درشت و زیادی سیاِه روی 

سینه اش، سفید رنگش را جایگزین کرد. 



این بار راضی بود. میاِن ادکلن ها، تندترینش را انتخاب کرد و 

چند پیس که به روی گودِی گردنش پاشید؛ همه چیز برای از 

راه به در کردِن یک دختِر هفده ساله کافی بود!

اتاق را ترک کرده و پله ها را بدوِن ذره ای عجله، پایین رفت . 

خود را رساند به اتاقِک اتومبیل و پانزده دقیقه ی بعد، مقابِل 

درب غول پیکِر مدرسه شان متوقف شده بود. 

لب زد:

_ امروز تو به من بله می دی بچه پررو. 

و بعد خم شد تا باکِس مدادشمعیِ  چهل و هشت رنگه را، به 

دست بگیرد. 

طبِق معمول، آخرین بازمانده های دانش آموزاِن زرشکی به تن، 

خودشان بودند. طبِق معمول هم ارغوان یاوه گویی می کرد و 

کیانا در برابِر خندیدن مقاومت!

او زمیِن زیرپایش را به واسطه ی کتانی های درشت و سفید له 

کرد و بعد آرام، طوری که چندی از نگاه ها را متوجِه خود کند؛ 

گام برداشت و رسید به نگاِه مات مانده ی ارغوان.. 

کیانایی که هیچ دِل خوشی از این نزدیکی ها نداشت؛ با 

ناراحتی نگاه پایین انداخت و آهسته سالم  کرد اما ارغوان، او 



با همین سِن کم، خوب می دانست که چطور باید برای یک مرد 

دلبری کرد!

نگاه دزدیده و نالید:

_ کیانا داییت اومده دنبالت، من دیگه رفتم.

و قبل از آن که گامی را برای دور شدن از نگاِه او بردارد؛ 

کیارش و نگاه هایش سِد راهش شدند!

_ کجا؟

نگاه گشاد کرد. 

_ کجا؟! خونه مون. 

_ برو بشین تو ماشین. 

هیچ تغییِر حالتی در چهره اش ایجاد نشد. کیانا همچنان، با 

ناراحتی نظاره گر بود!

_ برم بشینم تو ماشین؟ چرا باید اینکارو بکنم؟ 

_ چون من می گم. 

خندید. خندید و به خدا که تک  به تِک این رفتارها، در ذهِن 

کیارش به ثبت می رسید. 

با دنیایی از تمسخر گفت:

_ قانع شدم. 



و بعد بندهای کوله اش را چنگ انداخته و به راه افتاد اما 

کیارش، کیارش امروز آمده بود برای گرفتِن جواِب بله. آمده 

بود برای مشخص شدِن تاریِخ خواستگاری. محال بود که 

بی حرکت بایستد!

_ خیلی خب تو برو، منم امشب می آم و حضورًا با خانواده ات 

صحبت می کنم. راستی، لباِس سفید بپوش..

برای لحظه ای، همان جا ماند. متوقف شد و حِد فاصِل درک 

کردِن جمله های بیان شده از جانِب او را، کیارش به اتومبیلش 

بازگشته بود..

به ثانیه نکشیده، به دنباِل اتومبیِل اویی که به آهستگی راه 

افتاده بود؛ شروع به دویدن کرد و کیارش، کیارش خوشش 

آمده بود از شروِع این بازی ها!

ارغوان سرگرمش می کرد. آن قدر که پس از هر دیدار، او 

اتفاقات را مرور می کرد و تا ساعت ها می خندید. 

میاِن قاِب کوچک آیینه، اویی که دنبالش می آمد را نظر 

انداخت و بعد کامًال ناگهانی، پا به روی پداِل ترمز کوباند. 

کیانا همان جا جا مانده بود. مات و مبهوت نگاهشان می کرد و 

ارغوان بی توجه به حضوِر او می نشست به روی صندلِی 



شاگرد. 

به روی صندلی چرخید و میاِن نفس های پاره پاره اش گفت:

_ چی می گی تو؟ 

و کیارش کیانا را رها کرد و اتومبیل را به راه انداخت. 

_ رو صندلِی عقبه. 

ارغوان با همان ابروهای پهن و بهم گره  خورده، نظاره اش کرد 

تا شاید کیارش منظورش را بهتر بفهماند اما کیارش، ابدًا قابِل 

پیش بینی نبود!

_ وقتی اومدی تو خونه ام همه ی وسیله های نقاشی رو برات 

می خرم. می شینی تو خونه و هرچی که دلت می خوادو 

نقاشی می کنی. 

برای لحظه ای، وجودش پر شد از هیجان اما عمِر این 

خوشی ها بیش از چند ثانیه نبود!

خشم جایگزینش شد وقتی شمرده شمرده می گفت:

_ آقای محترم، من که بهتون گفتم، قصِد ازدواج ندارم. 

و کیارش تالش می کرد تا درست شبیه به او صحبت کند. 

_ منم گفتم  از تو نظر نخواستم. باید زنم بشی. 

به روی صندلی تکان خورد. پشیمان شد. از کناِر او نشستن و 

او را شنیدن، پشیمان شد. کناِر او که می نشست؛ اختیاِر 



رفتارش را از دست می داد. 

چنگ انداخت به دستگیره ی در و نالید:

_ بزن کنار کیانا تنها موند. 

جواب گرفت:

_ کیانا خودش می ره خونه. 

و بعد شیشه ی سمِت او را هم تا انتها باال کشید. 

_ خب؟ لباِس سفید داری یا بریم بخریم؟ 

صدای ارغوان، فریاد را از سر گذراند. 

شنید:

_ تو دیوانه ای چیزی هستی؟ 

و به خدا که این اولین باری نبود که چنین جمله ای را 

می شنید!

لب هایش خندید. این بار حتی، ارغوان هم متوجِه مصنوعی 

بودِن لبخندش شد. نگاهش بازهم همان طور که او را 

می ترساند؛ خیره اش شد و جواب گرفت:

_ نه!

جواب کوتاه بود؛ خشک بود اما قانع کننده نه، ابدًا قانع کننده 

نبود!

لب زد:



_ باید پیاده شم. 

و کیارش کیف کرد از غباِر ترسی که به روی صدایش نشسته 

بود. 

_ پیاده می شی اما هروقت که لباس های سفیدتو خریدیم.

ریحانه محمود "زهرآلود...!":

ساعتی بعد وقتی کیارش با نایلونی از لباس های سفید 

رهایش کرده بود؛ او هنوز هم ضرباِن قلبش را کنترلی 

نداشت. 

تن چسباند به درِب آهنی و زهواردررفته ی خانه شان و همان 

لحظه بود که حضوِر ناگهانِی آرش، تنش را از جا پراند.

_ کدوم گوری بودی تو؟ 

هین صدادارش هم، هیچ تاثیری به روی حاالِت چهره ی آرش 

نداشت. شدیدًا ابرو درهم کشانده بود و عصبی به نظر 

می رسید. 

_ زهِرمار. چرا انقدر دیر رسیدی؟ 

لب زد:

_ خرید.. رفته بودیم.. خرید داشتیم داداش.

و بعد با جمله بندِی کامل تری گام هایش را به ورودی رساند. 

_ یعنی کیانا خرید داشت؛ به من گفت باهاش تا یه جایی.. 



_ کیانا خیلی غلط کرد. شما دیگه حِق با کیانا گشتن رو نداری . 

شنیدی؟ 

عصبی می شد. خودش عصبی شدِن تک به تِک اعضای 

خانواده اش را تشخیص داده بود اما این حاالِت آرش، ناشی از 

اتفاقاِت جدی تر بود. 

دستگیره ی نایلون را میاِن انگشتانش فشرد و پرسید:

_ چرا؟ 

و آرش راهی که در پیش گرفته بود را ادامه داد و وقتی فریاد 

زد:

_ همین که گفتم!

در را هم با صدای بلندی به لنگه اش کوفت و دور شد.. 

حیرت هم نتوانست که ثابت نگهش دارد. قبل از آن که اعضای 

خانه از نایلوِن سرِی میان انگشتانش خبردار شوند؛ گام تند 

کرد و به اتاِق مشترکش با غزال رسید. کلید را میان قفل 

چرخاند و وقتی درِب کمدش را گشود؛ برای لحظه ای دلش 

میاِن محتوای نایلون جا ماند. 

پلک بست و برای لحظه ای، سفر کرد تا شهِر چشماِن او.. 

عجب عجیب بودند آن ها!



ارغوان که هرچه بیشتر درگیر می شد با رنِگ چشماِن او، به 

کمتر نتیجه ای دست پیدا نمی کرد. 

گاهی از فاصله ی دور، آبِی خالص به نظر می رسید و همین که 

نزدیک می شدی، هرچه مربوط بود به این رنگ از دستت 

می رفت.. 

چقدر خوب بلد بود نگاه کردن را. چقدر می دانست که 

چطورگستاخ باشد و مجذوب کننده!

مگر می شد که ارغوان در مقابِل مردی کوتاه بیاید؟ این یکی 

چه فرقی داشت که ارغوان حاال، سلیقه اش برای انتخاِب 

لباس را هم متفاوت با تماِم آدم ها تلقی می کرد؟ 

لِب زیرین گزید. هنوز هم نمی دانست. دلیل و سبِب این حجم 

از هیجان را به هیچ عنوان پیدا نمی کرد. چطور کیارش تا این 

اندازه درگیرش کرده بود را هم نمیافت اما نسبت به تماِم 

لباس های دروِن نایلون، احساِس مالکیت می کرد و همین برای 

شروِع عاشقانه هایش کافی بود انگار!

نایلون را میاِن دیگر لباس های نامرتبش پنهان کرد. در را به 

لنگه اش کوبید و بعد ار قفل کردنش، کلید را هم به امن ترین 

مکاِن کوله اش فرستاد. 

لب زد:



_ دیوانه!

و نمی دانست که این لفظ را در خطاب به خودش گفته یا 

همان دیوانه ای که برای خریِد تک به تِک لباس ها مجبورش 

کرده بود!

اتاق را بیرون زد و کامًال سرحال بود وقتی با صدای بلندی 

گفت:

_ مامان آمنه پسرت چشه؟ 

صدای غزال را زودتر از مادرش شنید. 

_ تاثیِر خواستگاریه. 

برای لحظه ای مات ماند و بعد شنید که آمنه افزود:

_ حق داره بچه ام. تو مگه چند سالته که بخوای ازدواج کنی؟ 

لب زد:

_ ازدواج؟ 

و پر شده بود از حیرت وقتی فریاد زد:

_ چی می گین شماها؟ چه ازدواجی؟ 

غزال درحالی که بشقابی پر از خیارهای پوست گرفته شده را 

به دست گرفته بود؛ از آشپزخانه خارج شد و به دنبالش آمنه 

و سیب زمینی های پوست گرفته اش هم آمدند. 



_ بیا ارغوان. بگیر اینارو خاللی کن ببینم. 

ظرِف پالستیکی را از دستش گرفت اما ذهنش هنوز هم به 

دنباِل یافتن پاسخی برای سواالت ذهنی اش بود. 

_ می شه یکی جواِب منو بده؟ 

غزال هنوز هم با عادت های قبلی و تقریبًا زشتش، درگیِر خیار 

جویدن بود. 

_ یعنی تو خبر نداری؟ 

به دنباِل او آمنه هم دست به کمر ایستاد و حالتش کامًال 

تدافعی بود وقتی گفت:

_ این؟ این خبر نداره؟ منو تورو با هم درس می ده خانم. تازه 

بدوِن مشورت با ما، گفته جوابم مثبته. 

کم مانده بود تا منفجر شدنش از حرص!

این بار فریاد نه، تنها جیغ زدن بود که درصِد خشمش را نمایان 

می کرد. 

_ چی می گین شماها؟ یکی به من درست توضیح بده ببینم. 

و غزال و مادرش آمنه، بیخیال ترین زن های دنیا بودند وقتی 

بدون هیچ توضیحی به غر زدن ادامه دادند. 

_ تازه می گه چی می گین. خانواده نداره که.. دختِر من 

اندازه ی یه مشورت کردن هم ارزش نمی ده به خانواده اش. 



به دنبالش غزال هم چهره جمع کرد و گفت:

_ حاال بذار امشب بیان، ببینم طرف ارزششو داره. 

این بار کامًال دیوانه شده بود. 

نالید:

_ خدایا به داِد من برس.. 

و آمنه به دنباِل ناله اش فریاد زد:

_ واسه من ادای این آدم های مظلومو در نیار سرتق، تو نبودی 

که به دایِی دوستت کیانا جواِب مثبت دادی؟ 

هردوتای ابروانش باال پرید. کارد هم از دستش افتاد . 

وجودش پر شد از حیرت و این حاالت کافی نبود. 

فریاد زد:

_ من؟ 

و غزال گفت:

_ نه پس من.. مادربزرِگ دوستت زنگ زد گفت امشب میان 

واسه خواستگاری، ظاهرًا هم جواِب شما مثبته. 

چهره اش را نمی دیدند؟ آثاِر تعجب مشهود نبود که آمنه 

نشست مقابلش و با تماِم کنجکاوی اش افزود:

_ حاال تعریف کن ببینم، پسره خوب هست که بدوِن مشورت 

جواب دادی بهش؟



گفت:

_ مامان من.. 

و قبل از آن که همه ی شرایط برای به گریه افتادنش مهیا شود؛ 

غزال آبرویش را چوِب حراج زد. 

_ خوب؟ یه بار که اومده بود از چشمای طرف واسه من 

تعریف می کرد.

☆☆☆☆☆☆☆☆
"فصل سوم"

" صدای کم جاِن موسیقِی راک، ُپتک می شد و درست وسِط 

مغزش فرود می آمد. هوا نه تاریک بود و نه روشن. ماه هنوز 

هم با آسمان خداحافظی نکرده بود. کمی مانده به شروِع 

صبح بود انگار!

تنش به روی سرامیک های سرد، بدوِن حرکت و به صورِت دمر 

مانده بود. هاله ی کم جاِن نور هم، جهِت صدای موسیقی را 

مشخص می کرد.

طبِق معمول او بازهم بی خواب شده بود و این بدترین اتفاق 

برای حاالی پگاِه پخِش زمین بود!



به سختی تکان خورد و همین امر تماِم دردهایش را یادآوری 

کرد. استخوان های کمرش از فرِط لگدهای قدرتمند و 

بی رحمانه، توانی برای تکان خوردن نداشت. موهای نارنجی 

رنگ آشفته به دورش ریخته بود و کِف سرش آن قدر که 

مقاومت دربرابِر کنده شدِن تارها را به عهده داشت؛ حاال 

می سوخت و نبضش هم، نبضش هم این وسط در همه  جای 

اندامش پرشدت می زد اعالم وجود می کرد..

احساِس ترس، اولین حسی بود که پس از غم به سراغش آمد. 

آن قدر حجم داشت و پرقدرت بود که دردها را کنار گذاشت و 

به جان کندنی، روی پاها ایستاد. 

این بار صدای واق واِق سگ های باغ هم، به صدای موسیقی 

اضافه شده بود. 

گام هایش را تکان داد. آن قدر رفت تا رسید به همان 

چهاردیوارِی نحس و لعنتی ای که، روِز اول با خیاِل اتاق 

مشترک واردش شده بود. 

رسید به قاِب آیینه و همین که تصویِر لب های کبود و 

خون ُمردگی های کنجش به چشمش رسید؛ لب گزید تا صدای 

گریه هایش، به گوِش او نرسد. 



نشست به روی صندلِی میِز آرایش. یک برگ دستمال مرطوب 

از قوطی بیرون کشید و به آرامی روانه ی خون ُمردگی ها کرد. 

درد آن قدر کاری بود که پلک ببند اما، درِد وحشتناک تر، گشودِن 

همان پلک ها و یافتِن تصویِر او میاِن قاب آیینه بود. 

لب زد:

_ کیارش!

و شنید:

_ نباید بیدار می شدی زشِت من.."

فریاد زد:

_ نه!

و با وحشت پلک گشود. 

پیِش رویش، یک پنجره ی باز، تصویِر خورشیِد پرنور و یک 

صبِح خالی از کیارش بود. 

تنش خیس از عرق، وجودش از شدِت وهم می لرزید. خاطرات 

جان گرفته بودند؛ حاال پررنگ تر از همیشه!

دید که احسان خواهرزاده اش، کودکانه به سمتش می دوید و 

در خطاب به مادرش می گفت:

_ مامانی خاله پگاه خواِب بد دیده چیزی نیست. 

و شنید که محمد شوهرخواهرش جواب داد:



_ خب این عادیه، پگاه کم کم داره دیوونه می شه. 

تلخ ترین لبخند، نشست به روی لب هایش. ردیِف دندان ها هنوز 

هم بهم می خوردند و احسان با آن چشماِن درشت و پرمژه، 

خیره ی حاالتش بود. 

_ خواِب هیوال دیدی خاله؟

جوابی نداد. ذهنِ  او حاالحاالها، برای پردازِش آن چه در خواب 

دیده بود؛ وقت الزم داشت. 

احسان اما بیخیال نشست به لبه ی تخت و افزود:

_ چه شکلی بود؟ 

بی اراده لب زد:

_ وحشتناک!

و احسان با کنجکاوِی بیشتری نزدیکش شد. 

_ می خواست بخوردت؟ 

جواب داد:

_ می خواست بکشتم. 

و بعد کامًال ناگهانی، پتو را از روی تنش کنار زد؛ هرچه در 

خانه شان اتفاق می افتاد را رها کرد؛ لباس پوشید و نیم  ساعِت 



بعد به روی صندلی های انتظار نشسته بود تا خارج از نوبت، 

امیرحافظ را ببیند. 

منشی همچنان دِل خوشی از او نداشت اما حاالِت امروزش 

آن قدر قابِل توجه بود که او را هم به بخشیدِن یک نوبت 

راضی کند. 

چهل و پنج دقیقه نشست. چهل و پنج دقیقه، زمیِن زیِر پایش 

را پا کوباند؛ پوسِت لب کند و چهل و پنج دقیقه، آن قدر به 

روزهای به کیارش بودن فکر کرد تا کامًال دیوانه شود.. 

وقتی امیرحافظ اجازه ی ورود داد؛ هیچ اثری از پگاِه 

همیشگی در او باقی نمانده بود. گام هایش را عجوالنه به 

اتاقش رساند و نفهمید که امیرحافظ پس از دیدنش، چطور 

ابرو باال پراند؛ نفهمید که چه گفت؛ او تنها گام هایش را رساند 

تا صندلِی چرخ داِر او و درست در چند سانتی اش ایستاده بود 

وقتی گفت:

_ نباید اجازه بدم، نباید بذارم زن بگیره، تو باید به من کمک 

کنی امیر. بگو که کمک می کنی. بگو که دختره رو پیدا می کنی. 

قول بده.. بهم قول بده.. 

دید که یک چیزی در حاالِت نگاه کردِن امیرحافظ تغییر کرد. 

او آثاِر دلسوزی را میاِن تیله های تیره ی چشمانش هم یافت. 



ترحم، زشت ترین حسی بود که می توانست دریافت کند!

ناآرام بود وقتی پرسید:

_ چرا این جوری نگام می کنی؟ 

و وقتی امیرحافظ حیرت را هم به آن نگاِه زشت اضافه کرد؛ 

پگاه تا فریاد زدن هم رفت. 

_ با توام؟ چرا اینجوری به من نگاه می کنی؟ می خوای اجازه 

بدم بدبختش کنه؟ یه دختِر دیگه هم باید مثِل من بدبخت 

شه؟ جواِب منو بده امیرحافظ، اونم باید کتک بخوره؟ اونم 

باید زندونی بشه؟ اونم باید ُمهِر طالق بخوره تو 

شناسنامه اش؟ خانواده ی اونم باید دیوونه صداش کنن چون 

گوهری مثِل کیارشو از دست داده؟ چرا من باید ساکت بمونم؟ 

چرا هیچی نگم؟ چرا باباش به من پیشنهاِد پول داد؟ مگه 

خوشبختِی منو می تونست به پول بهم برگردونه؟ هان؟ 

صدای فریاِد او، منشی را تا اتاق کشانده بود اما امیرحافظ با 

حالتی پانتومیم وار، از او خواست که تنهایشان بگذارد و 

درست وسِط آشفته بازاِر ثانیه ها، انگشتاِن مردانه ی او برای 

یک بار دیگر هم، دستاِن پگاه را لمس کرد. 

هرچه فریاد داشت در گلویش باقی ماند. واژه ها فراری شدند. 

ترحم، حیرت و هرچه که پگاه را می رنجاند هم، از نگاِه 



امیرحافظ دور شد. 

او خیره ی سیاهِی چشماِن او و امیرحافظ، خیره مانده بود به 

حال و روِز پگاهی که روزی برای خودش می خواستش!

عمِر آن خیرگی ها، عمِر آن زمان از دست دادن ها، تنها برای چند 

ثانیه بود اما همان چند ثانیه، برای دست کاری کردِن ضرباِن 

قلِب امیرحافظ کافی بود!

لب زد:

_ آروم باش. 

و بعد به نرمی، انگشتانش را از دستاِن او باال کشید و تا روی 

بازوانش رساند. 

_ بیا بریم، بشینیم ببینیم چی شده.. بعد با هم  تصمیم 

می گیرم پگاه. به من اعتماد کن. باشه؟ 

هنوز هم بدنش می لرزید. هنوز هم رنگی به رو نداشت. هنوز 

هم خوب نبود اما به امیرحافظ، تنها برای مستقر شدن به روی 

صندلی اعتماد کرد. 

شنید که او افزود:

_ صبحونه خوردی؟ 

و صبحانه، آخرین اولویِت ذهنی اش در آن لحظه ها بود. 



بازهم تکرار کرد:

_ نمی ذارم یه دختر دیگه رو بدبخت کنه. 

و شنید:

_ پگاه؟!

چرا این طور صدایش می زد؟ 

نگاهش بازهم ثابت ماند به روی چشماِن او و امیرحافظ 

افزود:

_ اول یه چیزی بخوریم، بعد مفصل حرف می زنیم. باشه؟ 

باشه پگاه؟ 

سر تکان داد. این طور که مخاطِب نگاه های او قرار می گرفت؛ 

این طور که سیاهِی چشماِن او، بدوِن پلک زدن خیره اش 

می شد؛ پگاه راهی جز اطاعت کردن نداشت. 

امیرحافظ بعد از دریافِت پاسِخ مثبت از جانب او، به 

لب هایش طرِح لبخند داد و بعد روی پا ایستاد. 

_ اتفاقًا منم درست و حسابی صبحونه نخوردم. این جا هم 

چیزی نداره ولی تو همین خیابون یه رستوران هست که 

املت هاش حرف نداره، به اندازه ی یکی دو ساعت وقت داریم 

که بریم و یه حالی به این شکِم گرسنه بدیم، هوم؟ 



بازهم سر تکان داد. او هنوز هم میاِن وحشِت آن چه در خواب 

دیده بود؛ سیر می کرد. 

امیرحافظ کیف پول به دست، لپ تاپش را هم بست و بعد 

نزدیک آمد تا او را راهی کند. 

_ پاشو پگاه خانم، کجایی تو؟ 

بی حرف، روی پا ایستاد و به دنباِل گام هایش کشیده شد. درِد 

لگدهایی که در خواب نصیِب تنش شده بود را، هنوز هم به 

روی کمرش احساس می کرد. 

نگاه های کارکناِن کلینیک، وقتی به همراِه پزشِک جوان و 

خوشتیپشان خارج می شد؛ به روی چهره اش دیدنی بود. برای 

لحظه ای به خنده افتاد حتی!

آن قدر که امیرحافظ، متوجِه تغییر حالتش شد و ابرو باال 

پراند. 

_ خوب شدیا؟ اگه گرسنه ت بود خب زودتر می گفتی، داد و 

فریاد زدن نداشت که.. 

شانه باال انداخته و کامًال بی تفاوت بود وقتی گفت:

_ دارم به حال و روِز دخترهایی می خندم که تو ذهِن تک 

تکشون تو یه رویا محسوب می شی. 



_ بیا از این طرف.. حاال چرا می خندی؟ من نمی تونم رویای 

کسی باشم؟

ترجیح داد که سواِل امیرحافظ را بی جواب بگذارد . تا رسیدن 

به مقصد، دنباله روی گام های بلندش بود و تنها به محتوای 

خوابش فکر می کرد. 

دقایقی بعد، ورودِی رستورانی سنتی را داخل رفتند  که 

تخت های طبقه ی اول و دومشان، به واسطه ی پله های آهنی 

ازهم جدا شده بود. 

امیرحافظ آرامش و خلوتِی طبقه ی دوم را ترجیح داد و در 

خطابش گفت:

_ برو باال تا من سفارش بدم. املت با پنیر می خوری یا ساده؟ 

لب زد:

_ ساده. 

و به محِض این که تماِم پله ها را باال رفت؛ صدای موسیقِی 

آشنایی، بغض را تا گلویش کشاند. 

"لعنت به اون شب که تو گفتی من دیگه برنمی گردم...

لعنت به اون شب که تا صبح گریه می کردم..."



نشست به روی آخرین تختی که کنِج دیوار مستقر شده بود. پا 

آویزان کرد و درحالی که با بندهای کتونی اش بازی می کرد؛ 

امیرحافظ را دید.

_ این جا املت هاش حرف نداره. من که به هزار تا چلو چنجه 

ترجیحش می دم. 

بدوِن لبخند و یا تک واکنشی گفت:

_ مرسی.. 

و امیرحافظ کفش های ورنی  را از پاهایش کند و مقابِل او به 

روی تخت نشست. 

_ کفشاتو در بیار دیگه، چرا منو نگاه می کنی؟

از خیرگِی نگاهش، به روی صورِت او کاست. 

گفت:

_ کمکم می کنی؟

و امیرحافظ که وضعیت را حیاتی دید؛ نقاِب شوخی و خنده 

را از چهره اش کند و جدی صحبت کرد. 

_ من تا ندونم وضعیِت اون چقدر خطرناک بوده، نمی تونم 

همچین قولی بهت بدم پگاه. تو باید حرف بزنی. باید تعریف 

کنی و من تشخیص بدم که اون واقعًا یه روانیه یا این که تو 

اینطوری از رفتارش برداشت کردی.



بدوِن پلک زدن، ماِت حرف های امیرحافظ مانده بود. باید 

توضیح می داد؟ کدام یکی از خاطراِت نحس برای به اثبات 

رساندِن دیوانگی های کیارش کافی بود؟ 

لب زد:

_ می گم.. 

و وقتی پاهایش از شِر کتونی ها خالص شد؛ تن تکیه داد به 

پشتی و از کیارش گفت.. 

_ یه ماه از ازدواجمون گذشته بود. اون موقع هنوز نفهمیده 

بودم که با چی طرفم. سرد بود. حرف نمی زد. بداخالقی 

می کرد. مجسمه بود اما هنوز تو ذهِن من، تبدیل نشده بود به 

اون غوِل بی شاخ و ُدم. 

یادآورِی خاطرات، چانه اش را لرزاند. لِب زیرین گزید و دید که 

امیرحافظ، به روی چهره اش پلک زد. 

_ خب؟ 

تن تکان داد. ناخن هایش مدام، کِف دست هایش را فشار 

می آوردند. 

_ رفت و آمدش ساعِت مشخصی نداشت. نمی دونستم کی 

می ره کی می آد. کارش کی تموم می شه و بعد از کار، کجاها 



می ره. من از زندگی با کیارش فقط یه چیزو فهمیده بودم، یه 

اتاق با دِر قفل شده که ورود بهش ممنوعه..

امیرحافظ نگاه گشاد کرده بود اما پگاه اجازه داد تا روحی های 

حاوِی املت، مقابلشان چیده شود. 

کمی طول کشید تا آرامش مجددًا میانشان بازگشت. بوی 

خوِش املت ها اشتهای هردو را تحریک می کرد اما نه آن قدر 

که کنجکاوِی امیرحافظ را کنار بفرستد. 

اشاره کرد به املت ها و بعد گفت:

_ یه لقمه بگیر و همینطوری تعریف کن. 

لبخند پس از ساعت ها به لب هایش بازگشت. 

گفت:

_ آقای دکتر، ادب می گه که موقِع خوردن حرف نزن. 

تکه ای نان سنگِک داغ را، ترکیب کرد با قاشقی از املت و نمک 

و فلفِل فراوان!

_ خانِم محمدی، مغِز من می گه که، برای این لحظه ادب به 

درک. 

لبخندش به خنده ای پررنگ و دندان نما تبدیل شد. او هم به 

تبعیت از امیرحافظ، لقمه ای به دهان گذاشت و نتوانست که 



از طعِم انصافًا خوبش، چیزی نگوید. 

_ واقعًا خوشمزه ست. 

امیرحافظ تکه ناِن بعدی را به دست گرفته و سریعًا سر تکان 

داد. 

_ خب؟ رسیده بودیم به اتاِق ممنوعه. 

پس از ثانیه هایی صبر و جویدِن لقمه ی کوچک، دست از 

خوردن کشید و ذهن کشاند تا اولین مرتبه ای که، سر و 

صورتش به دست های کیارش زخمی شده بود. 

_ منم مثِل هر زِن دیگه ای دلم می خواست که از شوهرم 

بدونم. وسوسه ی باز کردِن دِر اون اتاق، مثل موریانه افتاده 

بود به جونم. می خواستم بدونم چی توشه که کیارش 

نمی خواد من ببینمش. وقتی خواب بود؛ یواشکی کلیِد اون 

اتاق رو از جیِب شلوارش برداشتم. فکر نمی کردم که متوجه 

بشه. فکر نمی کردم که اون اتاق، تماِم فکر و ذکرش باشه. فکر 

نمی کردم که نبوِد کلید تو جیبش، اون قدر دیوونه ش کنه. 

من اون روز یواشکی کلید رو برداشتمو هنوز وقت نکرده بودم 

برای باز کردِن در اتاق که کیارش مثل دیوونه ها برگشت 

خونه. آدمی نبود که سوال بپرسه. حرف زدن خسته اش 

می کرد. با ارتباِط کالمی میونه ی خوبی نداشت. بخاطِر همین 



جلوی چشمام رفت تا دِر اون اتاق و دستگیره ش رو تکون داد. 

ترسیده بودم. یه جوری رفتار می کرد که حرف زدن یادم رفته 

بود. یکی دو بار دستگیره رو تکون داد. چند بار لگد کوبید 

بهش و وقتی به نتیجه ای نرسید؛ یه راست اومد سراِغ من. 

نگاهش به روی استکاِن چای خوش رنگی که امیرحافظ به 

سمتش گرفته بود ثابت ماند و پس از هضمش بود که گفت:

_ ممنون. 

و خشکِی حنجره کاری کرد تا اولین جرعه را، تلخ بنوشد. 

_ اومد سمتم . هیچی نگفتم . ترسیده بودم. فکر می کردم االن 

با داد و فریادش کرم می کنه اما اون با همه ی مردهایی که تو 

عمرم دیده بودم فرق داشت.

_ کتکت زد؟ 

سر تکان داد و وقتی امیرحافظ حاِل چشماِن او را وحشتناک 

دید افزود:

_ بخاطِر کلیدی که مطمئن نبود دسِت تو باشه؟ 

_ مطمئن بود که دست منه. 

_ از کجا؟ 

جرعه ای دیگر هم نوشید و پس از مکثی طوالنی گفت:



_ چون به جز من و اون هیچ کس پا به خونه ش نمی ذاشت. 

بازهم چشماِن امیرحافظ تبدیل شد به طرحی واضح از یک 

عالمِت سوال!

_ اونوقت می تونم بپرسم چرا؟ 

دید که پگاه پر شد از غم و جواب داد:

_ نمی دونم. 

و امیرحافظ هم نمی دانست که چرا اما گفت:

_ من برات اون دخترو پیدا می کنم و تو خودت باهاش حرف 

بزن. نباید اجازه بدیم یه دختِر بی دفاِع دیگه بخاطر یه کلید 

کتک بخوره چون.. 

پرسید:

_ چون چی؟ 

و امیرحافظ یکی از معنادارترین لبخندها را تحویلش داد. 

_ چون اون امیرحافظی نداره که از کار و زندگیش بزنه و 

برای آروم کردنش، بهترین املت ِ تهران رو مهمونش کنه . تو 

چی فکر می کنی پگاه؟ 

نگاهش افتاد به ریش ریش های شاِل ابر و بادی اش. به 

واسطه ی انگشت ها با آن ها بازی می کرد و دل را به دریا زده 

بود وقتی در جوابش گفت:



_ کاش این امیرحافظ، حاالحاالها نره چون من هیچ کسی رو 

ندارم که بخوام از دردهام براش بگم. 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
_ محرابی؟ 

اویی که به واسطه ی خودکاِر صورتی، طرح هایی فرضی را به 

روی کاغِذ آ سه می کشید؛ لب زد:

_ بله؟ 

و ثانیه ها طول کشید برای پردازِش موقعیتش!

ارغوان آخرین کالِس روِز چهارشنبه را پشت سر می گذاشت. 

دبیرش مشغوِل تدریِس یکی از دروس تخصصی اش تماِم 

اهالی را یه سکوت واداشته بود و ارغوان هم، تک به تک 

ثانیه هایش را در سکوت پشت سر می گذاشت اما او، در واقع 

این جاها نبود!

ذهن او را کشانده بود تا آخرین تصویری که از آن چشم ها 

داشت. کشانده بود تا چراهای بی جواب و یک "نه" قاطع از 

جانِب پدرش.. 

ذهن او را کشانده بود تا جایی که دلش می طلبید و حسرت تا 

پاسِخ منفی ای که زبانش ناباورانه بیانش کرده بود. 



نگاهش را باال کشید. تماِم حضار، منتظِر پاسخی از جانِب او و 

ارغوان بود که بیخیال تکرار کرد:

_ بله؟ 

خانِم فراهانی، درحالی که عینک مطالعه ی قاب گردش را به 

روی تیغه ی بینی  تنظیم می کرد؛ گامی نزدیکش شد و با 

بدخلقی پرسید:

_ اینجایی محرابی؟ 

صادقانه جواب داد:

_ نه!

و کیانایی که کنارش نشسته بود؛ تنه اش را با تماِم توان به 

پهلوی او کوفت. 

فراهانی لبخندی مضحک به روی لب ها کاشت و پرسید:

_ کجایی دخترم؟ 

و ارغوان بی حوصله بود وقتی گفت:

_ به خودم مربوطه.

حجِم وقاحتش، فراهانی را به سر دادِن فریادی بلند مجبور و 

کیانا هم کناِر گوشش، جمله ای را پچ پچ کرد که او ابدًا 

متوجهش نشد. 



نتیجه گیری اش اخراج از کالس بود و جمع کردِن بار و بندیل!

هرچه فراهانی گفته بود را انجام داد و کالس را که ترک 

می کرد شنید:

_ جلسه ی بعد هم با مادرت تشریف میاری محرابی. 

در را با تماِم توان به لنگه اش کوبید و گام هایش را 

کشان کشان، برد تا پیِچ پله ها. 

فراهانی چه گفته بود؟ مادرش؟ چرا تماِم دبیرها این روزها 

مادرش را می خواستند؟ 

نشست به روی اولین پله. فراهانی و بعد احضاِر مادرش، 

هردو همان لحظه از ذهنش دور شدند. 

او تنها به یک فاجعه  فکر می کرد. با امروز، بیست و یک روز و 

ده ساعت بود که کیارش را ندیده بود. نه پاییِن پله ها و 

مقابِل ورودِی مدرسه ، نه به زیِر سایه ی تنومندترین درخِت 

خانه باغ  و نه هیچ کجای ثانیه هایش.. 

آمد. او همراِه خانواده اش برای خواستگاری آمد. عجیب رفتار 

کرد. هیچ نگفت. خیره نگاه می کرد و حتی چند کلمه ای را هم 

که به بیان رساند؛ با وقاحِت تمام از حنجره بیرون فرستاده 

بود اما این ها، این خصوصیات همان هایی بودند که ارغوان 



مجذوبشان شده بود و پاسِخ منفی و ناگهانِی پدرش، کامًال 

غیرمنطقی به نظرش می آمد.

بعد از آن شب، هیچ نشانی از کیارش باقی نماند. کیانای 

مخالف هم از خدا خواسته چیزی نمی گفت و تنها بازنده ی این 

داستان، دِل بی قراِر او بود. آن قدر که پس از این، تاِب زندگی 

کردن نداشت حتی!

_ تو این جا چیکار می کنی؟ 

نگاه چرخاند و رسید به کفش های شیک و پاشنه بلنِد فرزانی، 

مشاوِر مدرسه شان. 

ارتباطش با او، به نسبِت تماِم کارکنان این ساختمان بهتر بود. 

آن قدر که روی پا ایستاده و بی حوصله نالید:

_ اخراج شدم. 

فرزانی که زنی نسبتًا جوان بود؛ چشماِن درشت و آرایش 

شده اش را در خانه گرد کرد و ارغوان نیشخندی را هم 

تحویلش داد. 

_ به قوِل خودت، باز دردسر درست کردم. 

در مقابِل او، فرزانی همیشه می خندید. آن قدر که این موجوِد 

بیخیال و زیادی نمکی را دوست داشت. 

گفت:



_ بیا تو اتاقم ببینم دردسر. 

و ارغوان از بی حوصلگی، بدوِن حرف به دنبالش راه افتاد. 

اتاِق فرزانی همان اتاِق مشاوِر مشهوری بود که تمام 

هم کالسی هایش، دسِت کم یک بار به آن مراجعه کرده و از 

خاطراِت عاشقانه شان گفته بودند. همان اتاقی که همیشه ی 

خدا، مورِد تمسخِر او قرار می گرفت و مراجعینش مضحکه ی 

دستش بودند.

این بار هم به محِض ورود، یکی از همان جمله هایی که در 

خطاِب کیانا می گفت را به بیان رساند. 

_ شرط می بندم هشتاد درصِد مراجع های این اتاق عاشِق اون 

پسر تیشرت سفیده شدن که با دویست و شیش رد می شه. 

فرزانی اما به دور از شوخی، درحالی که آثار لبخند را از روی 

صورتش پاک نکرده بود؛ نشست پشِت میز و خیره ی چشماِن 

ارغوان پرسید:

_ یعنی تو عاشِق هیچ کس نشدی؟

عشق دقیقًا چه حالی بود؟ عاشقی، چطور شروع می شد؟ 

کدام احساس را استارتی برای شروِع عاشقی کردن 

می شمردند؟ 



این جمله را زیاد شنیده بود:

"عشق را اشتباه نگیر!" 

و او برای اشتباه نگرفتنش با دیگر احساس ها، باید تک به تِک 

عناصِر این واژه ی سه حرفی را می شناخت.. 

شنید بود:

"عشق شبیه به وابستگیه، اما کامًال از اون جداست.."

و او کامًال گیج شده بود وقتی حتی معنای وابستگی را هم 

نمی دانست!

حال و روِز چشمانش، دست احساسش را رو می کرد. 

لبخند به روی لب های فرزانی عمق گرفت و او قبل از آن که 

بشنود:

_ بشین ببینم.. 

به پاهایش برای عقب گرد کردن التماس کرده بود. برای گم و 

گور شدن، برای فکر نکردن، برای نماندن و میان تفاوت های 

عشق و وابستگی گیر نیوفتادن..

با آخرین توانش دوید. حتی یادش نبود که در را هم پشت 

سرش بست یا نه! 

تنها رفت و وقتی رسید به دورترین نیمکت از پنجره های اتاِق 

مشاور، به روی همان نشست و اولین جرقه ی ذهنی اش این 



بود. 

" عشق ناگهانی ترین احساِس ممکنه!"

☆☆☆☆☆☆☆☆
نیم ساعِت بعد، وقتی به همراِه کیانا از ورودی می گذشت؛ 

هنوز هم درگیِر احساساتش بود. نمی دانست که با کدام یکی 

طرف شده. احساسش به کیارش، عشق بود یا وابستگی؟ 

کیانا همچنان غر می زد:

_ هزاربار بهت گفتم جواِب معلمارو نده. هزاربار گفتم تو 

کالس حواستو جمع کن. بفرما انقدر شیطونی کردی که 

خاله رو خواستن. حاال می خوای چی بگی به مامانت؟ 

در جواِب تماِم این ها تنها گفت:

_ هیچی. 

و بازهم هر حالتی که بعد از دیدِن کیارش، نصیِب دلش 

می شد را بارها و بارها مرور کرد.. 

_ اصًال معلوم نیست تو تازگی ها چته. نه شوخی می کنی، نه 

حرف می زنی، نه درس می خونی و نه به حرف های من گوش 

می دی. 

نمی فهمید؟ کیانا واقعًا دلیِل این بدحالی ها را نمی فهمید یا 

خودش از فهمیدن شانه خالی می کرد؟!



برای لحظه ای، حرصش گرفت از اویی که می توانست درمان 

باشد و درد شده بود..

گفت:

_ به تو چه. 

و بعد به گام هایش سرعت داد تا شاید از اسارِت نق زدن های 

او خالص شود اما کیانا با جمله اش، از هر رفتنی متوقفش 

کرد. 

_ گفته می خواد ببیندت. 

نباید کوتاه می آمد. نباید به این زودی در برابِر اویی که درکش 

نمی کرد؛ نرم می شد اما شد؛ کوتاه آمد و حتی حرف زد تا 

شاید بی قراری برای ثانیه ای رهایش کند. 

_ کیارش؟ کیارش خواسته ببیندم؟ 

کیانا چپ چپی حواله اش داد و گفت:

_ بله کیارش. 

بعد راه افتاد تا اعتراض را به گونه ای در رفتارش به نمایش 

بگذارد.

ریحانه محمود "زهرآلود...!":

ارغوان اما، عاشق بود یا وابسته را نمی دانست اما دقیقًا، دچارِ 

حالتی شده بود که با "عاشق ها کور می شن" برابری می کرد.. 



به دنبالش دویده و هیجان زده بود وقتی گفت:

_ ِکی؟ ِکی گفت اینو؟ 

و کیانایی که این حاالِت او را ابدًا دوست نداشت؛ نگاِه 

نگرانش را تحویل داد به چشمانش و بعد گفت:

_ دو هفته ست. دو هفته ست که هرروز می گه و من می گم تو 

نخواستی ببینیش، دو هفته ست که با ترس و لرز اینکارو 

انجام می دم اما راضی ام. از این که نمی خوام توی احمق زنش 

بشی خیلی راضی ام ارغوان. 

وجودش پر شد از حیرت. ناباور فاصله گرفت چراکه چنین 

عملی را از جانِب بهترین دوستش غیرممکن می دانست. 

لب زد:

_ واقعًا؟!

و حاال نوبِت او بود که با قهر فاصله بگیرد. 

کیانا اما به دنبالش، با گام هایی بلند به راه افتاده بود. 

_ آره واقعًا. تو فکر کن من نامردم. فکر کن آدم نیستم، فکر 

کن احساس ندارم و درکت نمی کنم...

نشست به میاِن حرفش. چرخید و خیره به چشمانش گفت:

_ آره دقیقًا همین فکرو می کنم. 



و وقتی کیانا نِم اشِک تازه جوشیده را به روی گونه اش دید؛ 

نزدیک شد و میاِن جمعیت، به آغوشش کشید. 

_ الهی من قربونت برم. کاش می فهمیدی .. کاش می فهمیدی 

که چقدر برام مهمی. که چقدر به فکرتم. 

نالید:

_ نیستی. 

و کیانا درحالی که چادرش را به روی سر تنظیم می کرد؛ فاصله 

گرفته و گفت:

_ بریم خب. بیا بریم ببرمت پیشش. ولی من یه چیزی بهت 

می گم، تو دیگه هیچی نپرس، نخواه توضیحی بدم، فقط اگه 

منو باور داری اعتماد کن.

سوالی نگاهش کرد و کیانا خیره به چشمانش افزود:

_ با اون خوشبخت نمی شی. اصًال خوشبخت نمی شی. 

و بعد در سکوِت کامل راه افتاد. 

آن قدر که ارغواِن مات مانده هم به دنبالش رفت. 

فکر کرد به شِب خواستگاری. فکر کرد به آخرین دیدارش با 

کیارش. فکر کرد به اویی که خواسته بود ببیندش و شاید 

زیادی دوستش داشت . فکر کرد به تنها جمله ای که کیانا در 



رابطه با او گفته بود و نهایتًا، فکر کرد به رویای داشتِن 

کیارش و این فکر، الباقِی افکاِر منفی را خنثی کرد. 

آن قدر که لبخند بی اراده نشست به روی لب هایش و بیست 

دقیقه ی بعد، درحالی که هیجان سبب شده بود که دستگیره ی 

کوله اش را محکم تر از همیشه بچسبد؛ جمله ای دیگر را هم از 

زباِن کیانا شنید:

_ برو باال. خونه ست. 

هیجان در سینه اش تشدید شد. لب گزید و درحالی که تکه ای 

از جانش پایین افتاده بود پرسید:

_ برم خونه اش؟ 

و کیانا جواب داد:

_ مگه نمی خوای زنش بشی؟ برو باال دیگه. برو و خونه ی 

آینده ت رو ببین.

با گام هایی سنگین، رفت و رسید به ورودی. هنوز هم از 

ثانیه های بعد از اینش خبر نداشت. نمی دانست که بعد از 

روبه رو شدن با چشماِن او چه پیش خواهد آمد. .

او فقط باید می رفت. این پله های لعنتی را باال می رفت و بعد 

که می رسید به تصویِر او، بعد که باِر سنگیِن دلتنگی، از روی 



شانه اش برداشته می شد؛ به فرداها هم فکر می کرد. 

طولی نکشید که رسید. رسید به درِب قهوه ای سوخته ی 

خانه ی او. رسید به همان پاگرِد سوت و کور که انگار، از وجوِد 

هر موجوِد زنده ای خالی بود. 

انگشتانش برای نواختن به در باال آمد و کیانا چه گفته بود؟ 

"با او خوشبخت نمی شد؟"

سعی کرد که افکار را کنار بگذارد. کوبید و خودش از شهامتی 

که در راِه به او رسیدن خرج کرده بود؛ حیرت کرد. 

ثانیه ای نگذشته، در به روی لنگه چرخید بدوِن این که تصویری 

از کیارش مقابل دیدگانش زنده شود. در تنها گشوده شده و 

مطابقش صدای بِم او به گوش رسید. 

_ بیا تو!

گفته بود اصًال؟ کیانا گفته بود "با اون اصًال خوشبخت 

نمی شی؟"!

عقب گرد کرد اما تنها به اندازه ی یک گام چراکه؛ کیارش تماِم 

تصمیماِت بعدی و بعدِی او را از بر بود. 

_ بیا دوسِت کیانا، نترس..

دوسِت کیانا؟ 



ناِم او در ذهِن کیارش "دوسِت کیانا" ذخیره شده بود؟ پس 

چرا ارغوان صدای می زد "مرِد عجیب"؟

گاِم رفته را بازگشت. ورودی را به جان کندنی داخل شد و او 

را دید که مقابِل صفحه ی خاموِش تلوزیون نشسته و سیگار 

دود می کرد. 

پرتوهای جان دار خورشید، از سِد پنجره های کوچک و 

شیشه اِی خانه گذشته و مستقیم به روی تصویِر کیارش 

می تابیدند. به طوری که قدرِت دید را برای ارغواِن تازه وارد 

شده، از میان برمی داشت. 

او نزدیک تر رفت. تنها به قصِد بلعیدِن تصویِر مرد عجیب و 

سیگار به دستش!

رفت و هنوز تصوراتش برای عجیب بودِن او کامل نشده بود 

که یک صفت دیگر هم از راه رسید و نشست کنِج دیگر 

صفت های او.. 

زیبا بود.. نه آن قدر که بشود ساده از کنارش گذشت. کیارش 

در نگاِه ارغوان، به اندازه ی اولین مرِد زیبای دنیایش، 

مجذوب کننده بود. آن قدر که همین حاال، درست پس از یافتِن 

تصویِر صورِت غرِق نوِر او، دِل ترسیده اش را برای داشتِن او 

به دریا زد. 



قبل از آن که لب باز کند. قبل از آن که چیزی بگوید. کیارش با 

همان نگاِه خالی از نرمش، از او خواست که به روی کاناپه ی 

مقابلش بنشیند. ارغوان هم تنها برای شروِع صحبت بود که 

اطاعت کرد و کیارش همان شروع کننده ای شد که او دوست 

داشت..

_ می دونستم که میای.

پس می دانست!

رفتاِر او تماِم احساسش را بدوِن دروغ، خبر می داد. 

لب زد:

_ من.. 

و بازهم کیارش به حرف آمد. 

_ حتی می دونستم که کیانا بهت نگفته، وگرنه باِر اول 

می اومدی. 

لب گزید . دسِت احساسش، به بدترین حالِت ممکن مقابِل او رو 

شده بود!

تنها با نگاهش، حرف های او را تایید کرد و کیارش خم شد تا 

ته مانده ی سیگارش را میاِن خاکسترها له کند. 

در همان حالت، نگاهش جاه طلبانه قفِل صورِت او شد. 



_ االنم می دونم که جوابت مثبته و به احتراِم بابات گفتی نه. 

قلبش کجا رفته بود؟ لعنتی این طور وقت ها از هر همراهی ای 

شانه خالی می کرد..

گفت:

_ بابام...

و بازهم کیارش اجازه ی ادامه دادن نداد. 

_ تو هم باید بدونی که من از حرفم برنمی گردم. 

این بار چیزی نگفت تا کیارش، خودش حرفش را کامل کند. 

_ باید زنم بشی. همون طور که قبًال گفتم. 

گفته بود که تماِم عمر، از تماِم زورگوها بدش می آمد؟ پس چرا 

این یکی این قدر به دلش می نشست؟ 

گفت:

_ می ذاری حرف بزنم؟ 

و انگار زبانش تازه برای خودنمایی آماده شده بود. 

کیارش ابرویی باال انداخت و این نرمش، شهامِت جمله چیدن 

را به وجودش برگرداند. 

نفسی تازه کرد و گفت:

_ خواسته ی خودم بود؛ درسته بابام نخواست که زنت بشم اما 

اون جواب جواِب من بود. 



کیارش را نمی شد حدس زد. مثًال فقط خوِد خدا می دانست 

که ارغوان با همین یک جمله چطور کوِه شیشه اِی عزت 

نفسش را تبر زد و بعد شسکت!

نگاه کردن و چیزی نگفتنش طوالنی شد و وقتی ارغوان تک 

واکنشی از جانِب او عایدش نشد؛ خودش بود که ادامه داد:

_ نمی خوام از احساسم دروغ بگم. یعنی نمی خوام بگم عاشقم 

چون خودمم نمی دونم این حالی که تجربه می کنم چیه اما 

حتی اگر عاشق هم بودم، بازم زنت نمی شدم. 

تنها گفت:

_ چرا این جایی؟ 

و بعد در ذهن، ارغواِن سرسخت را با پگاِه عاشق و بی قراِر 

گذشته قیاس کرد. 

چرا این جا بود؟ این جا بودنش به کدام پروسه ی احساسی 

مربوط می شد؟ عشق یا وابستگی؟!

نفسی فوت کرد و تالشش از دست ندادِن تسلِط کالم بود. 

_ می پرسی چرا این جام؟ اونم نمی دونم. یعنی وقتی کیانا بهم 

گفت که کارم داری، خودم نفهمیدم که بعدش چی شد. به 

خودم اومدم این جا بودم. 



دستی آمد و کمی عزِت نفس به وجودش تزریق کرد. تعداِد 

کلماتی که کیارش بیانش می کرد؛ رابطه ی مستقیم داشت با 

اندازه ی اعتماد به نفسش!

_ عاشقم نیستی اما رفتارت تابِع عقل نیست، فرمون دسِت 

دلته اما نمی خوای زنم بشی. انقدر بچه ای که فکر می کنی ناز 

کردن این رابطه رو قشنگ می کنه یا داشتِن من به نظرت زیادی 

محال میاد؟

تماِم احساِس خوبش به کناِر او بودن، به ثانیه نکشیده دود 

شد و به هوا رفت.. 

راست می گفت کیارش!

چرا آمده بود؟ 

این جا چه می کرد؟ 

وقتی منطق با اوی عجیب و مبهم، سِر آشتی نداشت؛ دِل زبان 

نفهمش چرا لجبازی می کرد؟ 

روی پا ایستاد و گفت:

_ احتماالً دچاِر توهم شدی. 

و بعد اولین گامش را رساند به خروجی و اما قبل از کامل 

گریختنش از چشماِن او، شنید که جواب داد:



_ تو باید زِن من بشی. 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆
خورشید هنوز کامًال با آسمان خداحافظی نکرده بود که او از 

ساختماِن کلینیک بیرون زد. مجبورًا پیامِک رویا را که حاوِی 

سوال و جواب های همیشگی بود را پاسخ داد. قبل از رسیدن 

به اتاِق اتومبیل، میوه فروشِی مجاوِر کلینیک را داخل رفت و 

پس از پر کردِن دستانش از نایلون های خرید، آن ها را به روی 

صندلی های عقب ریخت و بعد پشِت فرمان نشست. 

هنوز اتومبیل را روشن نکرده بود که اعالِن تماس از تلفنش 

متوجهش کرد. نگاه چرخاند و وقتی رسید به صفحه، ناِم 

"کریم" حالش را جا آورد. 

خستگی ها اندکی کنار رفت. دنده جا زد و تماِس "کریم 

دیوونه"ی مشهوِر محله شان را با لحنی فراتر از مهربان پاسخ 

داد. 

_ سالم، آقا کریِم خودم. حالت چطوره؟ 

کریم که چهره ی نمکین، سِر کچل و قد زیادی کوتاهش همین 

حاال در ذهِن امیرحافظ تجسم شده بود؛ سریعًا به حرف آمد. 

_ سالم آقا دکتر. خوبم آقا دکتر.. چیزه.. چیزه..  آقا دکتر 

اون که خواسته بودی رو واسط ردیف کردم. بگم بیاد کجا؟ 



اویی که امیرحافظ می خواست؛ یک پسِر االف و بیکار بود به 

همراه موتور سیکلت، دست فرماِن خوب و یک باِک پر از 

بنزین..

پا روی ترمز کوباند و حجِم ترافیک هم نتوانست خوی همیشه 

خونسردش را اندکی دستکاری کند. 

گفت:

_ دستت درد نکنه. تو االن کجایی؟ من تا نیم ساعت دیگه 

می رسم، خودم میام دنبالت با هم بریم پیشش. فقط کریم، به 

کسی که چیزی نگفتی؟ 

جواب گرفت:

_ من تو محله ام آقا دکتر. دارم قدم می زنم. میام تو کوچه تون 

تا زحمت نکشی بعدشم خیالت راحت، من دهنم قرصه. 

در جوابش، تشکری کوتاه کرد و بعد تماِم مسیر، به صدای 

موسیقی های بی کالمش گوش سپرد. 

بعد از سال ها، بازهم او را دیده بود!

پگاه، همان دختری که روزی خیره به چشمانش، همه ی عشق و 

احساسش را با یک جمله ی معمولی و خداحافظی ای کوتاه، زیرِ 

پا گذاشت و بعد نیست و ناپدید شد. 



همان دختری که هیچ از آخرین نگاه و التماِس چشمانش 

نفهمید.. 

همان که نادیده اش گرفت. همان که با دنیا دنیا دلتنگی 

باقی اش گذاشت و همان که، اعتماد را برای تماِم عمر در 

وجودش کُشت.

بازهم آمده بود.. 

این بار با پاهای خودش، اما به دنیایش بازگشته بود. 

این بار هم، نمی شد نادیده اش گرفت . این بار هم تماِم 

ثانیه هایش را، دستخوِش تغییرات کرده بود. این بار هم آن 

تمرکز و آرامشی که امیرحافظ به سختی به دستش آورده بود 

را، یک شبه غارت کرد اما، نکته ی اصلی این بود.. امیرحافظ 

نمی دانست؛ هنوز هم نمی دانست که احساِس مشددش به او، 

حاوِی عشق است یا نفرت!

گاهی دلش، له لِه دوباره دیدنش را می زد. گاهی جان می کند 

برای مقابله با او. گاهی اخم می کرد به احساساِت مثبت و 

حفِظ غرور می کرد. گاهی دلش به حاِل دنیای او می سوخت. 

گاهی ناجی می شد؛ نقِش همان تکیه گاه را بازی می کرد و 



گاهی مثِل همین حاال، دلش می خواست که سر به تِن پگاهش 

نباشد!

او را ببرد تا بلند ترین نقطه ی یک برج و بعد با تماِم وجود، 

زمین بزندش. گاهی بدبختی های حاال را حقش می دانست و 

اوی همیشه یک دست، از این همه ناهموارِی احساس، زیادی 

حرصش گرفته بود!

نیم ساعِت بعد، مقابِل پای کریم ی که طبِق معمول سِر کچلش 

را می خاراند؛ ترمز کرد و اولین واکنشش به آن کوچه، 

سرچرخاندن و خیره به درخِت انتهای بن بست شدن بود.. 

حِس حاالیش زیادی چرت بود. آن قدر که نخواست به 

وراجی هایش بها دهد اصًال!

کریم نشست به روی صندلِی شاگرد و طبِق معمول هم گفت:

_ سالم آقا دکتر، خسته نباشی آقا دکتر. 

لبخندی پت و پهن اما مصنوعی تحویلش داد و بعد خم شد تا 

کیِف پول چرمش را از صندلِی عقب بردارد. 

از میاِن محتوایش، چهار اسکناِس تانخورده ی پنجاه 

هزارتومانی بیرون کشید و وقتی تحویلش می داد به کریم، 

گفت:

_ دستت درد نکنه کریم. این لطفتو فراموش نمی کنم. 



چشماِن کریم، با همان مقدار پول هم ستاره باران شد و 

امیرحافظی که از اوضاِع وخیم خانه و خانواده شان آگاه بود 

ادامه داد:

_ چه خبر از داداشت؟ بهتره؟ 

کریم با تکاِن پی در پِی انگشتانش اشاره کرد که به چپ 

بپیچد و بعد گفت:

_ تنش باد کرده. یه آقا دکتری می گفت داروهاش گرونه. 

آمپولش.. آمپولش دو ملیون تومن بود. 

تنش به ثانیه نکشیده، از شدِت غم منقبض شد و اما او 

امیرحافظ بود و معدِن انرژی های مثبت!

لبخندش را عمق داد تا کریم هم، هم پای او لبخند بزند. 

_ فردا میام دیدنش، منم دکترم دیگه. می گم اون خوب 

می شه توام گوش کن باشه؟ 

کریم گفت:

_ چشم آقا دکتر. 

و بعد اشاره کرد به پسِر ریزاندامی که تکیه به هوندای درب و 

داغانش ایستاده بود و تخمه می شکاند . 

_ ایناهاش.. خودشه.. عباس گشنه.



امیرحافظ اگر شب و روز درس می خواند و دکتر می شد؛ اگر 

تعداِد مراجعینش باال و به قوِل معروف، پولش از پارو باال 

می رفت؛ بازهم متعلق به همین محله بود..

به همین آدم ها!

به همین شلوغی و به همین الفاظی که می نشست کناِر 

اسم ها.. 

بازهم پسِر جوان را نگاهی انداخت و پرسید:

_ خیالم راحت باشه دیگه؟ 

و وقتی کریم با اطمیناِن کامل، از عباس گشنه ی معروف و 

حرفه ای صحبت کرد؛ او پیاده شده و مقابلش قرار گرفت. 

نیم ساعِت بعد، وقتی مسیِر رفته را بازمی گشت؛ هیچ از 

محتوای نایلون های میوه اش باقی نمانده بود. "عباس گشنه" 

به عالوه ی مبلِغ درشتی که دریافت کرد؛ هرچه به روی صندلِی 

عقب داشت و نداشت را هم به همراِه خود برد..

اتومبیل را مقابِل درب خانه شان پارک کرد. نگاه چرخاند و 

بازهم رسید به تنه ی  قطوِر درخت خاطره هایشان و 

نمی دانست که این قسمت از حاالتش، به کدام احساِس عشق 

یا نفرت مربوط است اما تلفن به دست، به روی ناِم پگاه کوبید 



و وقتی گزینه ی اسپیکر را انتخاب می کرد؛ به بوق های آزاد 

گوش سپرد. 

کمی طول کشید اما نهایتًا صدای بی حوصله ی پگاه، میاِن 

فضای مسکوِت اتومبیلش پیچید. 

_ جانم؟ 

او "جانم" را، کامًال عادی و به دور از احساس بیانش کرده بود 

اما قدرِت همین واژه کاری کرد که امیرحافظ کامًال بی اراده 

بگوید. 

_ موقعیِت بیرون اومدن داری؟ می خوام ببینمت.

ثانیه هایی سکوت بود اما پگاه پس از فوت کردِن نفس هایش 

گفت:

_ نیستن اما ممکنه برگردن.. نمی خوام حرف بشنوم. 

این اولین باری بود که به روی موضوعی اصرار می کرد. 

_ ممکنه هم برنگردن. 

و این اصرار، آن قدر عجیب بود که قدرِت نه آوردن را در 

وجوِد پگاه کُشت. 

_ کجا باید بیام؟ 

_ میام دنبالت. 

_ نه نیا، ممکنه کسی ببینه. آدرس بده، خودم میام. 



کمی فکر کرد. نباید می گفت. نباید بازهم می رسید به 

خاطراِت گذشته اما دلش راه نمی آمد. واکنِش پگاه را 

می خواست. وجودش، نگاِه پگاه به انتهای آن بن بست و به یاد 

آوردِن خاطرات را حداقل برای دقایقی، در وجوِد او 

می طلبید. 

گفت:

_ همون بن بسِت همیشگی. منتظرتم. 

و وقتی پگاه نامش را با تماِم حیرتش به خطاب رساند؛ 

امیرحافظ آیکون قرمز را فشرد و بدوِن اندکی تردید، گام  

رساند تا انتهای کوچه و به روی جدول نشست. 

منتظر ماند. دقیقه های زیادی را منتظر ماند. نشست به روی 

همان جدول و ُجم هم نخورد. نگاه کرد به تنه ی درخت و دلش 

گفت که پگاه می آید اما، عقربه های ساعتش با نیمه شب وصال 

پیدا کرد. تعداِد رهگذراِن محله ی پررفت و آمدشان، به هیچ 

رسید؛ سروصداها خوابید و پگاه، پگاه نیامد..

نفس هایش خسته و بی رمق، از میاِن حنجره اش خارج شد. به 

روی پا ایستاد و خاِک شلوارش را تکاند. امیدش برای او را 

دیدن به صفر رسید؛ کلید را میاِن قفل چرخاند و وقتی وارِد 



حیاط شد؛ پیامکی متعلق به پگاه به روی صفحه ی تلفنش 

نشسته بود. 

" نباید گذشته مون رو یادم بیاری امیر.."

نگاه چرخاند و رسید به ساعِت ارساِل پیام. متعلق به دو 

دقیقه بعد از قطِع تماسشان بود. بازهم "امیر" صدایش زده 

بود. درست مثِل قدیم ها در حالی که، خودش اصرار می کرد که 

از گذشته، چیزی را به خاطرشان نیارد. 

نوشت:

" چرا رفتی؟"

و بعد صفحه را قفل کرد؛ کفش هایش را از پا کند و وارد 

خانه ی غرق در تاریکی شد. 

به محِض ورودش، تصویِر حمید پدرش را دید که غرق در 

فکر، به روی کاناپه نشسته. 

ارتباطش با او، در عوِض مادری که مدام سنِگ رویا را به سینه 

می زد؛ زیادی بهتر بود. 

گفت:

_ سالم، چرا بیداری شما؟ 



و حمید خندید و عینِک مطالعه اش را هم از روی چشم ها 

برداشت. 

_ قرآن می خوندم بابا. تو چرا دیر اومدی؟ 

کوتاه گفت:

_ کار داشتم. 

و در سکوت از کنارش می گذشت که شنید:

_ کارت بازم نشستن تو بن بست و نگاه کردن به اون درخت 

بود؟ 

متوقف شد اما حرفی برای گفتن نداشت. 

حمید افزود:

_ این روزا با من غریبه شدی بابا. حاِل دلت خوب نیست اما 

چیزی نمی گی. 

لب زد:

_ چیزی نیست. 

اما در واقع، چیزی بود. حمید خیلی خوب او را می شناخت. 

_ بیا بشین. از اون درخت برام بگو. یا نه، از اونی برام بگو که 

باعث شده دوباره بری و ساعت ها بشینی کناِر اون درخت. 

چرخید . نگاهش ثابت ماند به روی چشم های پدرش. نگاِه او 

هم، زیادی مهربان بود. آن قدر که شهامِت بروز دادِن 



احساساتش را می داد. آن قدر که گاهی خیال می کرد؛ رفیقی 

بهتر از او عمرًا که گیرش نمیاید. 

گفت:

_ دیدمش بابا. 

و وقتی گام های رفته را بازگشت و نشست مقابِل حمید، شنید 

که او جواب داد:

_ اون که معلومه.. 

خندید. کوتاه و کم جان!

_ حسرتت برای چیه؟ این بیچارگی برای چیه؟ دردت اگر 

رویاست، تو بهش قولی ندادی، می تونی تا جدی نشده.. 

_ ازدواج کرده بابا. مطلقه شده. 

بیشتر از پسرش امیرحافظ، برای پگاِه شاداب و پرانرژی ای که 

سال ها پیش مداِم کناِر پسرش می دید؛ ناراحت شد. 

پرسید:

_ چطور؟ 

و بعد که افزود:

_ ای داِد بی داد.. 

امیرحافظی که طاقت از دست داده بود؛ پس از ارائه کردِن 

"شب بخیر"ی کم ولوم، به اتاقش رسید و یادش افتاد که 



تلفنش را چک کند. 

پگاه نوشته بود:

_ می خواستم خوشبخت شم. 

و او پنجاه مرتبه خواند و وقتی نفهمیدش، شروع به خندیدن 

کرد..

☆☆☆☆☆☆☆

ساعاتی بعد و کیلومترها آن طرف تر، ناصِر محرابِی پیر، میان 

چهاردیوارِی کفاشِی ُنه متری اش، سنبه به دست مشغول بود و 

بی خبر از دنیا، زندگی می گذراند. 

رضا شاگرِد دوازده ساله اش، آن بیرون و پشِت میِز پایه 

کوتاهش نشسته بود و توجِه رهگذران را به انواِع واکس ها 

جلب می کرد و ناصر به نوای موسیقِی سنتی اش گوش 

می سپرد. 

رضا فریاد می زد:

_ بدو بیا اینوِر بازار.. بیا خوشتیپت کنم.. بیا که دوست 

دخترت عاشقت شه.. بیا برات واکس بزنم.. بدو بیا اینوِر 

بازار.. 



و همان لحظه ها بود که مردی بلندقد، درحالی که با نگاهش، 

محدوده ی داخِل مغازه را ریزبینانه نظر می انداخت؛ مقابلش 

قرار گرفت و پای راستش را به روی میِز واکس قرار داد.

نگاِه رضا، از کفش های مارک داِر او گذشت و وقتی رسید به 

چشماِن کیارش، سریعًا به حرف آمد. 

_ خوش اومدی  آقا، واکِس ضدآب برات بزنم یا معمولی؟ 

لب زد:

_ صدات چقدر رو ُمخه بچه. 

و بعد افزود:

_ ضدآب بزن. ناصر خان مشغولن؟ 

رضا برس به دست، درِب قوطِی واکِس سیاه و محبوبش را 

گشود و چشمانش هنوز هم، محِو چرِم کفش های او بود وقتی 

گفت:

_ داخله .. تعمیرات دارین؟ 

به حرکاِت دورانِی برس به روی کفِش پای راستش دقت کرد و 

بعد کامًال ناگهانی، صدا باال کشید. 

_ ناصر خان؟ 

رضا که کنجکاوی رهایش نمی کرد؛ از سرعِت دستانش کاست 

و دید که ناصر، درست بعد از رسیدن به کیارش، پر شد از 



حیرت. 

کیارش پا تکان داد تا رضا رهایش کند. رسید به ناصِر مات 

مانده و در چنین لحظه ای که، نیازی نداشت به دیوانه بودن!

گفت:

_ سالم..

و وقتی ناصر نگاه دزدید و کوتاه جوابش را داد؛ کیارش ربِط 

رابطه ی پدر و دختری را همان لحظه بود که متوجه شد. 

خودش ادامه داد:

_ چرا؟ 

و وقتی نگاِه ناصر باال کشید و رضا بیش از قبل، گوش تیز 

کرد؛ کیارش افزود:

_ چرا نه؟ چرا ارغوان زِن من نشه؟ 

ناصر بازهم ابرو درهم کشید. لب هایش تکان خورد برای بیاِن 

جمله های ذهنی اش. اما حرمت نگه داشت. نتوانست که بگوید؛ 

برای همین وقاحتت نه! 

در عوض گفت:

_ همون شب که عرض کردم آقای محترم. شما و دختِر من، 

هیچ وجِه اشتراکی ندارین . بماند که ارغوان بچه ست و سِن 

ازدواجش نرسیده، شما خودت سی و یک سالته، فکر می کنی 



می تونی با دختری که چهارده سال ازت کوچیک تره زندگی 

تشکیل بدی؟ 

بازهم گستاخی کرد. بازهم کوتاه اما وقیحانه جواب داد. 

گفت:

_ بله.. 

و وقتی ناصر خیره اش ماند؛ خودش هم نفهمید که چطور 

رسید به عنواِن این جمله.

_ چون پای احساسم وسطه، آره.. می گم که سن اصًال مالک 

نیست.

ریحانه محمود "زهرآلود...!":

"تا بیست دقیقه دیگه اونجام."

صفحه ی پیامکش را قفل کرد و بازهم نگاه انداخت به آدرسی 

که با دست خِط افتضاِح عباس گشنه، روی تکه کاغذی مچاله 

شده خودنمایی می کرد. 

او پس از دنبال کردِن کیارش، اول آدرِس پاساژ طالفروشی، 

بعد خانه باغی در باالترین نقطه ی تهران و بعد، آپارتمانی در 

حوالِی زعفرانیه را عنوان کرده بود. 

اولی که مربوط می شد به محِل کار و روزمره هایش. دومی که 

صدالبته محِل زندگی اش بود و اما سومی، عباس از سومی 



چیزهایی گفته بود که ابدًا با منطقش جور در نمی آمد. 

ظاهرًا کیارش، صاحِب آپارتمان زعفرانیه را که زنی خوش 

لباس بوده با موهای بلوند را، به رستوران ها و پاساژهای 

مختلف برده و حتی گاهی، به همراِه نایلون های پر از خرید به 

خانه اش رفته و ظاهرًا هم، این حجم از اهمیت، آن هم برای 

یک زن با دیدارهای پنهانی، ابدًا با روحیه ی ناخوِش کیارشی 

که پگاه تعریفش می کرد؛ ارتباطی نداشت!

تکه کاغذ را تا کرد به جیبش فرستاد. این قسمت از ماجرا، 

همان طور که کیارش می خواست؛ باید مخفی می ماند. حداقل 

برای حاالیی که امیرحافظ هیچ از قصد و غرضش 

نمی دانست؛ باید پنهان می شد و بعد خود به تنهایی، برای رو 

شدنش تصمیم می گرفت..

دقیقه ها سریعًا گذشت و او نهایتًا، پگاه را دید که با پوششی 

ساده و گام هایی عجوالنه، خود را به او می رساند. طبِق 

معمول موهای نارنجی اش را، کجکی به روی پیشانی ریخته 

بود و طبِق معمول هم تماِم آرایشش، به یک رژگونه و رِژ 

صورتی اکتفا می کرد. 

چرخید به سوی صندلِی شاگرد و پگاهی که از سرعِت گام ها 

به نفس نفس افتاده بود؛ نشست و سریعًا هم گفت:



_ چیزی فهمیدی؟ 

جواب داد:

_ علیِک سالم..

و بعد اتومبیل را راه انداخت. 

_ این چه وضِع راه رفتنه؟ هرکی ندونه فکر می کنه سگ 

دنبالت کرده. 

پگاه کوتاه گفت:

_ سالم. 

و بعد افزود:

_ خیلی کنجکاوم. خبری شده امیرحافظ؟ دختره رو پیدا 

کردی؟ 

حسادت بازهم از راه رسید. این حس و حال، دقیقًا نقطه ی 

مقابِل آن چه بود که امیرحافظ سعی در نشان دادنش داشت. 

این روزها نمی توانست بی تفاوت بماند!

پس پرسید:

_ انقدر برات مهمه؟ 

و وقتی پگاه هیچ نگفت؛ سر تکان داد و حالتش کامًال عصبی 

بود وقتی افزود:

_ پس خیلی مهمه.. 



پگاه خودش را توضیح نداد. تنها جمله ای چید تا امیرحافظ را 

به حرف بیاورد. 

_ خیلی دوست دارم بدونم چطوریه؟ چند سالشه؟ اخالقش 

خوبه یا نه؟ چه شکلیه اصًال؟

لب هایش خندید اما این جمله ها را با حرص به بیان رساند:

_ شونزده هیفده سالشه. ریزه میزه ست، دختِر قشنگیه و زیاد 

می ره خونه شون.

هدفش از صریح بیان کردِن این جمله ها، به حرص انداختِن 

پگاه بود و موفق هم شد. 

جمله ها آن قدر کاری بودند که پگاه با لب هایی بازمانده، مات و 

مبهوت اوی لبخند به لب را نگاه می کرد. 

آن قدر چیزی نگفت تا نهایتًا ذره های حیرت از تن و بدِن پگاه 

محو شد و او به خودش آمد. 

درجا تکانی خورد و پرسید:

_ اینارو از کجا فهمیدی؟ 

و امیرحافظ هم از لجبازِی با او دست برداشت. 

_ یکی از بچه های محل رو فرستادم تعقیبش کنه. انگار یه 

دختری هر روز با خواهرش می ره مدرسه و میاد که کیارش 



هم بدجوری تو نخشه. یعنی هرجا اون دختره می ره، کیارش 

هم هست. 

پرسید:

_ دختره دوسِت کیاناست؟ 

امیرحافظ سری به چپ و راست تکان داد و پگاه همان لحظه، 

پر شد از بغض!

_ یه دختربچه ی دبیرستانی، کاری کرده که کیارش مدام 

دنبالش باشه؟ مطمئنی از چیزایی که شنیدی امیر؟

اولین جای پارکی که به دست آورد را استفاده کرد. اتومبیلش 

را میاِن دیگر اتومبیل ها چپاند و حاال چرخیده بود به سوی 

اوی دیوانه شده..

_ بله از تمامش مطمئنم. حتی چندبار دیده که کیارش از 

ماشینش پیاده شده و راه افتاده دنباِل دختره. 

بازهم پرسید:

_ یه دختِر دبیرستانی؟ 

و وقتی امیرحافظ با نگاِه زیادی خیره و پرطعنه اش سر تکان 

داد؛ او نتوانست اشک هایش را سدی کشد. 

_ بخاطِر من حتی.. اون بخاطِر من هیچ کاری نکرد امیر. حتی 

یه کاِر کوچیک، یه دلخوشی، یه چیزی که ثابت کنه.. دوست 



داشتن نه اصًال، اون حتی کاری نکرد که فکر کنم براش مهمم 

و حاال می خواد یه دختربچه رو بدبخت کنه؟ به نظرت باید 

اجازه بدم؟ هیچی نگم؟ هیچ کاری نکنم؟ 

_ اولین کاری که باید انجام بدی تعیین تکلیفه.

نگاه داد به چشماِن یک دست مشکِی اویی که همچنان 

خیره اش بود و امیرحافظ همراه با تکاِن ابروهای 

خوش حالتش، به جایی روی قسمِت چِپ سینه اش اشاره کرد. 

_ با اون دل تکلیفتو روشن کن. 

خیرگِی او، پرش کرد از شرم. او که نمی دانست. از رابطه ی 

ضعیفش با این طور نگاه های خیره، هیچ نمی دانست!

لب زد:

_ یعنی چی؟

و وقتی امیرحافظ نشانه هایی از شرم را در وجودش یافت؛ 

کمی جمع و جورتر نشست. 

_ یعنی همین االن به این سوال جواب بده. هم و غمت االن 

بدبخت شدِن یه دختربچه ست یا احساسی که کیارش بهش 

داره؟ 

بازهم اولین واکنشش، حیرت بود. امیرحافظ این روزها، چقدر 

بی پرده و صریح صحبت می کرد. چقدر خوب هدف می گرفت 



و دلش را می زد!

گفت:

_ منظورت چیه؟ 

و وقتی امیرحافظ نگاه گرفت و شروع به خندیدن کرد؛ او 

حق به جانب و عصبی اضافه کرد:

_ تو همه ی بیمارهاتو این طوری دست می ندازی؟ به احساساِت 

همه شون این طوری می خندی؟ 

امیرحافظ شانه باال انداخت. انگار که هیچ نشده، تنها گفت:

_ یه سواِل ساده پرسیدم؟

و وقتی پگاه با خشمی مضاعف جواب داد:

_ من نگراِن آینده ی اون دخترم، چون مطمئنم که کیارش اصالً 

احساس نداره..

امیرحافظ گشت و گشت و دردناک ترین جمله را برای 

شکستنش انتخاب کرد. 

_ شایدم احساس داره، اما اونو خرِج تو نمی کرده.

نگاهش به سطرهای کتاِب تاریخ بود و ذهنش، ذهنش حاال 

درست در آخرین طبقه ی خانه باغ جوالن می داد . ماِه کامل، 

درست وسِط قاب پنجره ی او، جا خوش کرده بود. آسمان 



سیاه تر از تماِم شب ها و هوا غیرطبیعی خنک بود امشبی که 

مربوط می شد به شانزدهِم خرداد ماه..

کتابش را بی حوصله بست. آخرین ساِل تحصیلی اش، ابدًا 

آنطوری نشد که همیشه آرزو می کرد. وروِد کیارش و یک حفت 

چشِم عجیب، همه چیز را تغییر داده بود. حاال نه شوقی برای 

به دست آوردِن کارنامه ی درخشان داشت و نه ذوقی برای 

قبولی در کنکور.. 

او همین حاالیی که نگاهش افتاد به ماِه کامل هم، دخترانه 

آرزو کرد و دلش، دلش فقط او را دیدن و با او صحبت کردن 

را خواست. 

مدت ها می گذشت. از آخرین دیدارش با او. از پاسِخ منفِی 

قطعی ای که حواله اش داد. از ناز و اداهایی که دیگر ادامه دار 

نشد و از تخلیه ی دلتنگی هایش، حاال مدت ها می گذشت. 

کیانا مخالفتش را، آن هم سرسختانه اعالم کرده بود و ارغوان 

بعد از آن، هیچ راهی برای ورود به خانه باغ را هم یافت 

نمی کرد. بن بست بود. تماِم راه های رسیدن به او حاال مسدود 

بود و او نمی دانست که با این حجِم دلتنگی چه باید کرد. 

لرزِش تلفن، افکارش را سوزاند. نگاه داد به صفحه ی آن و 

وقتی شماره ی ناشناس را به روی صفحه اش تشخیص داد؛ 



هرچه ندیدِن کیارش مغمومش کرده بود؛ محتوای پیام 

متحیرش کرد.

"بیا جلوی در کارت دارم، می دونم تنهایی."

برای لحظه ای ترس به جانش نشست اما همان لحظه شماره ی 

ناشناس شروع به زنگ زدن کرد و او بی صبرانه پاسخش داد. 

شنید:

_ درو باز کن. 

و شاید دقیقه ای طول کشید تا او آن چه شنیده بود را ربط 

دهد به صدای همیشه بِم کیارش!

لب زد:

_ تو؟ 

و این چه آبروریزی ای بود که لب هایش آن طور خندید؟ 

کیارش جواب داد:

_ منتظرم. 

و بعد که تماس قطع شد؛ بازهم ارغوان نشست به فکر کردن. 

نشست تا باورش شود. نشست تا خوشحالی از لب هایش 

بیرون بریزد و به آرزویش رسیده بود نه؟ بازهم او را می دید..

باورش  که شد؛ آن چنان هول و والیی به جانش افتاد که 

یک بار هم زمین خورد. خود را رساند به قاِب آیینه و چهره ی 



رنگ پریده اش را به واسطه ی ماتیکی جگری رنگ، جال داد. 

جیِن سیاه رنگش را پا زد و مانتو به تن، سرسری ترین شال را 

هم به روی موهای باز و زیادی بلنِد حالت دارش انداخت و با 

سرعتی باورنکردنی، رسید به درِب حیاط.

همان جا ایستاد. هیجانش را به نفس های عمیق مبدل کرد و 

پس از تخلیه شدنشان، دستگیره را تکان داد.

صورِت او در قالِب موهای شانه نشده و شلخته  ای که کمی 

بلندتر از قبل شده بود؛ اولین تصویری بود که به چشماِن 

تشنه اش رسید . چشماِن او حتی در تاریکِی شب هم همان طور 

عجیب و صدالبته، دوست داشتنی بود!

پرسید:

_ تو این جا.. 

و جمله اش نیمه تمام باقی ماند. 

_ دعوتم کن. می خوام بیام تو. 

بازهم پر شد از حیرت. جمله های کیارش، هیچ گاه جنبه ی 

خواهش و تمنا نداشت؛ تمامش دستور بود!

یک تای ابرو باال پراند و در جواِب او، تنها باید گستاخ باقی 

می ماند . 



_ تنها بودنم دلیل نمی شه که راهت بدم داخل، دعوتت نمی کنم 

چون از این جا بودنت خوشحال نیستم. این جا چیکار 

می کنی؟ 

دلش لک زده بود. دقیقًا دلش لک زده بود برای این لبخند. 

برای این شکلی ابرو باال پراندن ها و این شکلی سوال  

پرسیدن ها..

_ پس خوشحال نیستی؟ 

خوشحال؟ او حاال تنها یک جفت بال نیاز داشت برای پرواز 

اما گفت:

_ نخیر!

و کیارش تکیه داد به لنگه ی در و امر کرد:

_ خوشحال شو پس. 

جان کند تا لبخندش را قورت دهد. 

چیزی نگفت و کیارش این بار دستور نداد؛ سوال پرسید و این 

اوِج حیرت بود برای ارغوانی که او را نمی شناخت. 

_ زنم می شی؟ 

لِب زیرینش را، یک طوری که پر بود از لبخند، گزید. 

نگاه پایین انداخت و کیارش همان جمله را، خبری عنوانش 

کرد. 



_ زنم می شی.

به واسطه ی انگشتانش، چنگ انداخت به آن قسمت از در که 

در معرِض دیِد کیارش نبود و جمله ای که بیان کرد؛ هیچ ربطی 

به حرِف دلش نداشت. 

_ گفتم که نه!

و جواب گرفت:

_ من نازکِش خوبی نیستم. شاید برم و پنج ماِه دیگه هم 

پیدام نشه و بعد از پنج ماه هم، بیشتر از این ازم برنمیاد 

دوسِت کیانا. 

نه! او نباید می رفت. رفتنش همان  لحظه کابوس شد برای دِل 

بی قراِر ارغوان..

نالید:

_ تو حتی اسمم رو هم نمی دونی مگه نه؟ 

و کیارش خندید و به روی هر حرِف ناِم او تشدید هم 

گذاشت. 

_ ارغوان.. حاال شد؟ 

لب زد:

_ چی شد؟ 



و کیارش دست برد و خدا می دانست که حرکِت بعدی، با دِل 

دربه دِر ارغواِن بی تجربه چه کرد!

باکِس چوبی، وقتی مقابلش قرار گرفت؛ پرواز کرده بود. 

کیارش همان بال هایی بود که برای پرواز از زمین احتیاجش 

داشت. چشمانش گرد و لب هایش ازهم بازمانده، به دنباِل 

یافتِن محتوای جعبه می گشت و کیارش با همان لبخنِد 

معروف و دیوانه کننده، توضیحش داد:

_ خودم شخصًا برات ساختمش. سی و سه تا مروارید داره که 

همه ش از آِب شیریِن فیلیپینه و روکشش از طالست. به نظِر 

من که به اون سر و شکل خیلی هم میاد. 

و بعد به جایی روی گردنش اشاره کرد.

☆☆☆☆☆
هفته ها از یافتِن ارغوان گذشته بود. هفته ها هم، از آخرین 

دیدارش با امیرحافظ می گذشت. هفته ها مهلت داشت برای 

فکر کردن . هفته ها زمان داشت برای به یادآوردن و یادداشت 

کردِن هرچه کیارش به سرش آورد. 

همین هفته ها، با دنیایی از تردید گذشت . حسش چه بود را 

نمی دانست اما در نهایت، تصمیم گرفته بود . 



بارها تا خانه باغ هم رفت. بارها حتی، ایستاد و متوجِه رفتار 

متفاوِت کیارش با همان دختری که دسِت کم ده دوازده سال 

از خودش کوچک تر بود هم شد. بارها دچاِر احساسی قدرتمند 

به ناِم حسادت هم شد اما، امروز، همین امروزی که برای 

فهماندِن واقعیت به دیداِر ارغوان می رفت؛ تنها برای نجاِت او 

از خانه ی کیارش گام برمی داشت. 

بار دیگر، آخرین جمله ی دفتِر خاطراتش با کیارش را، اجمالی 

نگاهی انداخت و سپس برای تماِم عمرش، آن را بست. 

نوشته بود:

" عشِق کیارش زهر داشت؛ مسمومت می کرد!"

و بعد یک نقطه گذاشته و هرچه به او مربوط می شد را، برای 

همیشه تمامش کرده بود. 

از تخت فاصله گرفت و شیمایی که شِب گذشته کنارش مانده 

بود را، صدا زد تا تصمیماتش را با او هم در میان بگذارد. 

_ شیما پاشو.. لنگ ظهر شد چقدر می خوابی تو. 

شیما درجا تکانی خورد؛ دست دراز کرد و وقتی کنترل پنکه را 

نیافت؛ نالید:

_ وای گرمه. پختم خدا. این چه ظلمیه؟ چی می شد یه کانال 

کولِر کوفتی هم تو اتاِق تو کار می ذاشتن؟ 



پگاهی که حاالت شیما به خنده اش انداخته بود؛ خم شد تا 

پتو را از روی تنش کنار بکشد و شیما بازهم نالید:

_ پنجره رو باز کن جاِن مادرت. 

بازهم خندید و گفت:

_ آفتاب افتاده وسِط حیاط، پنجره باز بشه بدتره عزیزدلم. 

پاشو لطفًا.. پاشو می خوام برم دیدِن دختره. 

شیما در همان حالِت خواب آلود پرسید:

_ کدوم دختره؟

و پگاه خم شد؛ روی جلِد دفتِر سیمی را دستی کشید و گفت:

_ می خوام ببینمش. همون دختری که داره زِن کیارش 

می شه رو می خوام ببینمش و بهش بگم که.. 

_ چی؟ 

شیما پرولوم تر از همیشه، نشست به میاِن صحبتش و این 

حرکت هم، پگاه را به خنده انداخت. 

دیدِن شیما در چنین وضعیتی، وقتی موهای فر و شانه 

نشده اش، نامرتب به دورش رها و پتو یک طوِر مضحکی به 

دوِر باالتنه اش پیچیده بود؛ واقعًا هم خنده داشت!

پگاه گفت:

_ چت شد؟ 



و بعد بازهم خندید و شیما را مشددتر به حرص انداخت. 

_ زهرمار، نخند بیشعور.. عقل نداری تو؟ خنگی؟ واسه چی 

داری خودتو تو دردسر می ندازی؟ واسه کی؟

خودش هم، اولین روزها و با همین افکار، بارها عقب کشیده 

بود. خودش هم به همین دردسری که شیما می گفت؛ بارها فکر 

کرده بود اما نهایِت تماِم افکار و تردیدهایش، رسید به چنین 

قاطعیتی!

گفت:

_ می دونم به من ربطی نداره اما دلم نمی خواد یه دختر دیگه 

هم مثل من بدبخت بشه. دلم نمی خواد بالهایی که کیارش 

سرم آورد؛ سِر اونم بیاد. بهش می گم، در جریان می ذارمش و 

اگه خودش با وجوِد دونستن کیارش رو خواست؛ دیگه به من 

مربوط نیست. 

شیما مشغوِل کلنجار رفتن با پتوی پیچیده به دوِر اندامش 

بود و در همان حال هم می گفت:

_ با خودت فکر کردی اگه... اگه اون بفهمه.. اگه دوباره بختک 

بشه رو زندگیت.. اگه دیوونه بشه و.. اه توروخدا پاشو بریم 

بیرون بشینیم پختم من پگاه. 



پگاه در آرامش، گشت و کنترل پنکه ای که با سرعتی پایین 

می چرخید را یافت. گذاشتش به روی دوِر تند و در جوابش 

گفت:

_ پوریا خونه ست. پاشو یه آب به صورتت بزن بعد بریم 

بیرون. 

شیما برای لحظه ای نگاهش کرد و وقتی قاطعیت را در 

رفتارش تشخیص داد؛ مات ماند. 

_ یعنی واقعًا می خوای خودتو دخالت بدی؟ نمی ترسی از 

کیارش پگاه؟ نمی ترسی از خانواده ت که اگر بفهمن زنده ت 

نمی ذارن؟ چرا با خودت اینطوری می کنی؟ چرا اون مرتیکه 

رو از زندگیت نمی ندازی بیرون پگاه؟ این همه آدم؟ چرا در 

مورِد زندگی اون، این که می خواد چه غلطی کنه و کیو بگیره، 

انقدر کنجکاوی می کنی؟ ولش کن. هرکی هر بالیی سرش 

میاد به ما مربوط نیست. اگر این دختره نشه، یکی دیگه 

می شه. مطمئن باش که کیارش بازم زن می گیره. مطمئن باش 

که تو نمی تونی مقابِل همه شون وایستی و بگی اون یه روانِی 

به تمام معناست. انقدر درگیر زندگِی اون نباش چون اینجوری 

از زندگِی خودت هیچی نمی فهمی. 



در جواِب تماِم این جمله هایی که شیما با حرص بیانش کرده 

بود؛ تنها گفت:

_ دیگه کدوم زندگی؟ 

و شیما کمی نزدیک شد و بازهم جمله ها چید. 

_ کدوم زندگی؟ مگه چشه زندگیه تو؟ چون اون عوضی تورو 

نخواسته و دوستت نداشته، دیگه هیچ فرصتی برای زندگی 

کردن نداری؟ چون اون نیست؛ دیگه هیچ کس نباشه؟ 

بغض آمد. بازهم باید، از ضعف ها و دردهای دلش می گفت. 

_ شیما من مطلقه ام. بخوام نخوام باید اینو قبول کنم. 

_ خب باشی. مطلقه ای، زامبی که نیستی. یه اشتباهی کردی. 

ازدواج کردی و انتخابت اشتباه بوده. داشته آزارت می داده. 

نتونستی باهاش دووم بیاری و جدا شدی. چرا این مسئله 

انقدر اعتماد به نفِس تورو پایین آورده؟ مگه همین پسره 

امیرحافظ، مگه همین کم دور و اطرافته؟ بچسب به همین. 

مگه چه ایرادی داره؟

تمام حاالِت چهره اش، شکلی واضح از یک، عالمِت تعجب شد!

_ حالت خوبه شیما؟ چی می گی تو؟ بودِن امیرحافظ کناِر من 

اصًال به این معنی نیست که ما آینده ی مشترکی باهم داریم. 



اون از یه خانواده ی خیلی مذهبیه، حتی خودش هم، من 

می دونم. هرچقدر که دکتر شده باشه و بخواد ادای آدمای 

روشن فکرو اوکی رو در بیاره، بازم طرز فکِر اصلی اون 

همونیه که من تو گذشته می شناختم. هیچ وقت یه زِن مطلقه 

رو واسه زندگیش انتخاب نمی کنه. 

_ می دونی مشکِل تو چیه؟ مشکلت اینه که اعتماد به نفس 

نداری خواهِر من. فکر می کنی همه از سرت زیادن. فکر 

می کنی هیچ کس حاضر نیست تورو بخواد و تا وقتی 

اینطوری فکر کنی واقعًا هم همین می شه. 

اعتراف کرد:

_ آره من اعتماد به نفس ندارم. 

و یادش آمد آن لگدهایی را که کیارش به همان اندک عزِت 

نفسش هم کوبیده بود. 

یادش آمد و وقتی گلویش پر شد از بغض، مجددًا برای عملی 

کردِن تصمیمش، تمام شک و شبهه ها را کنار گذاشت. 

روی پا ایستاد و آِب بینی باال کشید.

_ من می رم. باید اون ازدواج رو بهم بزنم. 

و هرچه شیما نالید؛ به باِر ناسزاگرفتش و تالش کرد تا 

منصرفش کند؛ ابدًا کارساز نشد. 



ساعتی بعد، مقابِل خانه  باغ ایستاده بود. مدام صفحه ی 

ساعِت بند چرمش را چک می کرد و انتظار می کشید که این بار 

حداقل، با سوژه ای بهتر از ورود یا خروِج کیارش مواجه 

شود . 

انتظارش زیادی طوالنی شد اما درست حدس زده بود. 

کیارش در چنین ساعتی، قطعًا خانه نبود و کیانا هم به تنهایی 

درحالی که با مخاطِب پشِت خطش، سخت مشغول مکالمه 

بود؛ از میاِن لنگه ی در گذشت. 

بازهم ترسید. از کیارش و احتماالً دیوانه شدنش ترسید اما 

تماِم حرکاتی که منشاِء اصلی اش ترس از کیارش بود؛ وقتی 

چشمش خورد به چشماِن مات مانده ی کیانا، از میان رفت. 

کیانا سرسری تماس قطع کرد و یک باِر دیگر هم، صورِت او را 

نگاه انداخت. 

گفت:

_ پگاه؟!

و پگاه سر تکان داده و اولین گام را نزدیکش شد. 

_ چقدر خوب شد که تورو دیدم کیانا، می خوام باهات حرف 

بزنم. 



کیانا با هول و وال، مسیِر پشت سرش را نگاهی انداخت و بعد 

دسته ی کیفش را چسبید و کوچه را تمامًا بیرون زد. 

در همان حال می گفت:

_ اتفاقی افتاده؟ 

و پگاه نترسید از جوابی که شاید نصیبش می شد و مطمئنًا 

تحقیرش می کرد. 

_ اومدم تا ازت بخوام.. می خوام کمکم کنی ازدواِج کیارش 

رو بهم بزنم. 

کیانا از سرعِت گام هایش نکاست. تمامًا متوقف شد و لب های 

از هم بازمانده اش، پگاه را مجبور کرد که بازهم جمله بچیند.

پس یک راست رفت سراِغ همان هایی که، مستقیمًا ترحِم کیانا 

را نشانه می گرفت. 

گفت:

_ یادته؟ 

و کیانا لب گزید و نگاه گرفت. 

بغض به سراِغ حنجره اش آمد. مستقیمًا به روی صدایش تاثیر 

گذاشت و باید بیشتر می گفت؟ برای یادآورِی روزهای سیاهی 

که گذراند؛ باید بیشتر برای کیانا می گفت؟ 



افزود:

_ مطمئنًا یادته کیانا. حتمًا یادته که داییت چجوری جلوی 

چشمات از موهام گرفته بود و دوِر باغ...

_ یادمه!

نگذاشت که این به میاِن جمله نشستن، به عقب نشینی 

ترغیبش کند. 

بازهم گفت:

_ چجوری جیغ می زدم، چجوری درد می کشیدم و اون بهم 

رحم نمی کرد.. 

_ یادمه پگاه. همه رو یادمه!

یکی از چشمانش، تر شد. 

بازهم گفت:

_ نمی ذاشت از تو اون زندان بیرون بیام، با لگد به جونم 

میوفتاد و..

_ به خدا یادمه. پگاه من همه چیزو یادمه لطفًا دیگه تمومش 

کن. همین االن اگه یکی منو کناِر تو ببینه، بالهایی بدتر از اون 

سِر من میاد. متوجهی؟

پگاه نشنیدنش انگار. نزدیک تر رفت و خیره به مردمک های 

لرزاِن چشماِن او پرسید:



_ واقعًا می خوای اجازه بدی؟ مگه دوستت نیست؟ مگه 

هم سن و سالت نیست؟ فکر کردی بعد از کیارش چجوری 

زندگیش مسموم می شه؟ فکر  کردی خاطراِت وحشتناک 

چجوری زهر می شن و لحظه به لحظه می کشنش؟ فکر کردی..

_ فکر کردم. آره فکر کردم. حتی ازش خواستم که پیشنهاِد 

ازدواجشو رد کنه. از کیارش مثل سگ می ترسیدم اما بخاطِر 

ارغوان اینکارو کردم. 

پس "ارغوان" بود. ناِم بیچاره ی بعدِی خانه باغ، ارغوان بود!

لب زد:

_ خب؟ 

و غم این بار کیانا را عصبی کرده بود وقتی گفت:

_ خب این که ارغوان عاشقش شده. عشق چشماشو کور کرده 

و هرچی که من براش بگم، یه گوش دره و یه گوش دروازه. 

پگاه لب از هم فاصله داد اما جمالِت بعدی، رسمًا خلِع 

سالحش کرد. 

_ بدبختی می دونی چیه؟ بدبختی تمایِل عجیِب کیارش به 

اونه. من ندیده بودم کیارش برای رسیدن به تو، خودش رو به 

آب و آتیش بزنه. یعنی براش فرقی نداشت تو باشی یا یکی 

دیگه اما االن وضعیت انقدر مسخره ست که کیارشی که تو 



عمرش این طوری چیزی رو نخواسته بود؛ مدام داره حرف از 

به ارغوان رسیدن می زنه. یعنی حاضره هر راهی که به اون 

می رسوندش رو بره اما مطمئنم که ازش نمی گذره. 

جمالت اوِج حقارت بودند. مستقیم غرورش را نشانه 

می گرفتند. پگاه باید همین حاال "به درک"ی به تماِم آن چه که 

به سِر ارغوان می آمد؛ حواله می داد و می رفت اما، یک بار دیگر 

هم دلش سوخت برای یک دختِر هفده هجده ساله!

گفت:

_ بدبخت می شه. 

و کیانا نالید:

_ کاری ازم ساخته نیست پگاه. من بدتر از تو حرص خوردم. 

من بیشتر خواستم مانع بشم اما چاره ای نیست. کیارش اگر 

االن بفهمه تو اومدی سراِغ من خیلی بد می شه. دلم نمی خواد 

با اون دیونه در بیوفتم. 

سپس راهش را کشید و قصدش دور شدن بود اما پگاه، 

آخرین شانس را هم امتحان کرد. 

_ یکاری کن بتونم ببینمش. یه دیداِر اتفاقی کافیه واسه 

این که همه چیزو به دوستت بگم. قول می دم کیارش نفهمه تو 



واسطه شدی کیانا. همه ی دیوونگی و عصبانیتش پای من اما 

تو همه ی تالشتو واسه بدبخت نشدِن دوستت بکن. 

☆☆☆☆☆☆☆☆

به همراِه کیانا، از خانه بیرون زد و میان وسیله های کیفش، به 

دنباِل عطری که جدیدًا خریداری اش کرده بود؛ گشت زد. 

کیانایی که از لحظه ی آمدن، مدام این پا و آن پا می کرد نالید:

_ باز چی شد؟ 

و ارغوان عطر را یافت و چند پیس از رایحه ی خوشش را به 

روی گودی گردن پاچید.

_ می خوام خوشبو شم. مطمئنم کیارش زودتر از ما خودشو 

می رسونه خونه باغ. 

کیانا با تماِم دلهره اش، چنگ انداخت به آستیِن کلوِش مانتوی 

او. 

_ خیلی خب بیا بریم تا نپرسیده چرا دیر کردین. 

به دنباِل گام های او کشیده شد و هنوز کامًال از خانه شان 

فاصله نگرفته بود که صدایی متوقفشان کرد. 

_ ارغوان.



ایستاد. روی پا چرخید و چهره اش پر شد از ابهام. دختری با 

پوسِت زیادی روشن و موهای نارنجی که او از غریبه بودنش 

اطمیناِن کامل داشت!

پرسید:

_ شما؟ 

و همین که ارغوان گامی را به او نزدیک شد؛ کیانا سه چهار 

گامی را از آن ها فاصله گرفت. 

پگاه تالش کرد تا مودب و صدالبته، مهربان به نظر برسد. 

دیداِر امروز در ذهِن ارغوان، نباید بر مبنای حسادت رقم 

می خورد. او تنها آمده بود برای نجاِت یک دختِر هفده ساله از 

چنگاِل غولی چون کیارش و لبخنِد عمیق هم، برای به اثبات 

رساندِن ُحسِن نیتش الزم بود!

گفت:

_ پگاهم. پگاِه محمدی. همسِر سابِق کیارش.

هرچه رویا چیده بود. هرچه شوق داشت برای دوباره دیدِن 

کیارش. هرچه احساِس خوشبختی بود؛ همه و همه به ثانیه  

نکشیده، به واسطه ی زلزله ای سهم گین، نابود شده بود!

دلش نخواست که چنین حقیقِت زشتی را باور کند . به عمِق 

چشماِن مصمِم پگاه خیره ماند و بازهم شنید:



_ الزمه یه سری چیزارو بشنوی و بعد برای ازدواج تصمیم 

بگیری. 

مات ماند. همان طور خاموش و به دور از واژه ها. لب های ازهم

بازمانده اش، اوِج ناباوری را برای مخاطبش به نمایش 

می گذاشت و همان لحظه ها بود که صدایی دیگر، آمد و شد 

ناجی برای گریز از این کابوِس وحشتناک!

صدای آشنا و همیشه بم، گفت:

_ تو این جا چیکار می کنی؟ 

و چیزی در وجوِد پگاِه مقابلش هم یخ بست. وجوِد کیارش، 

به تنهایی برای تحلیِل یکباره ی تماِم شهامِت زِن مونارنجی هم 

کافی بود. 

آن قدر که کیِف کوچک و دستِی سیاه رنگش، از روی شانه ُسر 

خورد و انگشتاِن لرزانش، کاری برای جلوگیری از متالشی 

شدِن اشیای داخِل آن نکرد. 

کیارش با نگاِه خیره اش، تنها اویی که از شدِت وحشت به 

خود می لرزید را هدف گرفته بود و چشماِن ارغوان، از دیدِن 

این حجم از هول و وال، حیرت می کرد.

ریحانه محمود "زهرآلود...!":



پگاه هرچه بود و نبود را ریخت به داخِل کیف و وقتی به روی 

پا ایستاد؛ کیارش مانع از رفتنش شد. 

_ پرسیدم.. 

حرکاِت کیارش، ارغواِن مات و گیج و مغموم را، کنجکاو هم 

کرد. 

آن چنان به روی گردنش دست می کشید که ارغوان را هم 

ترسانده بود و صدایش، صدای او چرا همیشه ی خدا، خونسرد 

بود و به دور از خشم؟

_ پرسیدم این جا چیکار می کنی؟

پگاهی که رنگی به رو نداشت؛ بازهم هیچ واژه ای را به عنواِن 

پاسخ ارائه نکرد و به ثانیه نرسیده، پاهای او هم برای آن جا 

نماندن اقدام کرده بود. 

درست چند ثانیه پس از محو شدِن پگاه، ارغوان گیج و 

کنجکاو و مغموم، نگاه چرخاند و وجوِد کارت ویزیتی به روی 

زمین متوجهش کرد. او لب باز کرده بود برای فریاد زدن اما 

قبل از کیارش، ارغوان باید به آن کارِت ویزیت می رسید. 

پس با احتیاط خم شد و اول با بندهای کتونی و بعد با به 

دست گرفتِن پنهانِی کارت درگیر شد. نفهمید که محتوای 

کارت به چه چیزی مربوط می شد. تنها پرتش کرد به داخِل 



کیف و کیارشی که با نگاهش هم چنان، مسیِر دور شدِن پگاه را 

دنبال می کرد را، به اسِم کوچک صدا زد!

_ کیارش..

کیارش گذشت از هرچه به پگاه مربوط می شد و این بار قبل از 

چهره ی ارغوان، چرخید و رسید به چشماِن ترسیده ی کیانا. 

همچنان خیره به او بود اما در خطاب به ارغوان گفت:

_ بشین تو ماشین، وقتی رسیدیم خونه باغ حرف می زنیم. 

ارغوان مسیِر نگاهش را دنبال کرد. آن قدر خیره و وحشتناک 

نگاه می کرد که حتی او هم متوجِه دخیل بودِن کیانا در چنین 

ماجرایی، شد اما خندید و گفت:

_ من نمی دونم، دیگه چه حرفی بیِن ما باقی مونده؟ تو قبًال 

متاهل بودی و من حتی اینو نمی دونستم. 

نهایتًا نگاِه کیارش، کنده شد از بیچاره ای چون کیانا. 

لب هایش تکان خورد و "هیش" کشیده ای را هم، همراه با باال 

پراندِن ابروها، تولید کرد. 

ارغوان مبهوت ماند از این حجِم گستاخی و کیارش راه افتاد 

به سوی اتومبیلی که چند قدم آن طرف تر و کامًال عجله ای 

پارک شده بود.

_ رسیدیم خونه حرف می زنیم. 



قبل از آن که ارغوان، برای دور شدن از او مطمئن شود؛ کیانا 

چند انداخت به بازوی او و نالید:

_ توروخدا بیا بریم. فقط االن بیا بریم بعدش هرکاری دوست 

داشتی انجام بده. کیارش منو می کشه ارغوان. به خدا 

می کشه. 

چه بود این کیارش؟ آدم نبود مگر؟ چرا هرکه اطرافش 

می چرخید؛ از وجوِد او وحشت داشت؟ 

کشیده شد به دنباِل گام های او و بازهم شنید:

_ ارغوان تو یکاریش می کنی مگه نه؟ نمی ذاری همه چیز سِر 

من خراب بشه مگه نه؟ 

و وقتی روی صندلِی شاگرد قرار گرفت و کیارش پا به روی 

پداِل گاز کوباند؛ تصمیمش را گرفته بود. او را با تماِم عجیب 

و دوست داشتنی بودنش، رهایش می کرد!

کمی آن طرف تر، پگاه درحالی که دسته ی بلنِد کیفش را به دنبال 

گام های دربه درش می کشید؛ پر بود از احساِس پررنگی به ناِم 

وحشت و لحظه به لحظه، بیش از قبل، خیرگی نگاِه کیارش را 

در ذهن تجسم می کرد. 



هنوز از سرعِت گام هایش نکاسته بود. هنوز با اندک جانی که 

برایش باقی مانده بود؛ می دوید و نمی دانست که چرا اما، 

بازهم تالشش، رسیدن به آرامشی از جنِس امیرحافظ بود!

ورودی کلینیک را داخل رفت و دوان دوان رسید به سالنی که 

امروزش پر بود از مراجع. 

میاِن لنگه ی در ایستاد. نگاِه حضار چرخیده بود به روی 

صورِت رنگ پریده اش و او درحالی که رو به منشی می نالید:

_ دکتر سعیدی امروز اصًال وقت نداره مگه نه؟ 

اولین صندلی را برای نشستن انتخاب کرد. 

منشی هم طبِق معمول، به او روی خوشی نشان نداد. 

تنها گفت:

_ باید منتظر بمونین. 

و بعد تلفن به دست، تماس گرفت با دکتر سعیدی ای که بیاِن 

ناِم پگاه هم برای خالی کردِن زمانش کافی بود. 

دقایقی را همان جا نشست و بعد، شنید که منشی، به او 

اجازه ی داخل شدن داد. تشکرکنان روی پا ایستاد و پر بود از 

تاسف وقتی از مقابِل نگاه های سنگیِن مراجعینی که با هزار و 

یک دردسر وقت گرفته بودند؛ می گذشت.



تقه ای به در نواخت و شنید که امیرحافظ در خطاب به 

شخصی غیر از او می گفت:

_ با منشی هماهنگ کردم، برای پس فردا برات نوبت زده. 

منتظرتم دیر نکنی ها، خب؟ 

صمیمیتی که در توِن صدای او نهفته بود هم، پگاه را  از 

مسئله ی بزرگی به ناِم وحشت از کیارش، دور نکرد. 

تنها ایستاد تا مخاطِب لحِن مهربان او، اتاق را ترک کند و 

وقتی رسید به سبِز وحشِی چشماِن دختری بیست و یکی 

دوساله، ناخودآگاه یاد کرد از خیرگِی نگاه کیارش و گامی را از 

او فاصله گرفت. 

از میاِن لنگه ی در، امیرحافظ را دید که همراه با فوت کردِن 

نفس ها، خستگی ها را از وجودش تخلیه می کرد و پگاه که 

تقه ای به در نواخت؛ بی حوصله گفت:

_ بیا تو. 

تنش همچنان می لرزید اما نزدیک شد به میز و او را درحالی که 

جرعه ای آب می نوشید؛ غافلگیر کرد. 

لبه ی لیوان، به روی لِب زیرینش ثابت ماند و نگاهش باال 

کشید و پر شد از حیرت. 

لب زد:



_ چته؟ 

و بعد لیوان را کنار گذاشت و میز را هم دور شد. 

_ یا حسین! خوبی پگاه؟ چرا انقدر عرق کردی؟ 

به کار بردِن چنین لحِن پراسترسی، از جانِب امیرحافظی که 

پزشک هم بود؛ مناسب به نظر نمی رسید و همین امر، پگاه را 

بیش از قبل به سوی بد بودن کشاند.

نالید:

_ داشتم می دویدم. 

و نگاِه متحیِر امیرحافظ این بار رسید به انگشتاِن دستانی که 

می لرزید. 

سریعًا واکنش نشان داد. این طور وقت ها امیرحافظ، خودش 

نبود. به همان مرِد عاشق و کم تجربه ی قبل ترها تبدیل می شد!

چنگ انداخت به دسِت چِپ او و بدوِن در نظر گرفتِن جوانب، 

چندین مرتبه نوازشش کرد. 

_ خوبی پگاه؟ رنگت چرا پریده؟ اتفاقی افتاده؟ 

نگاِه پگاه هم، گشت و رسید به همان دستی که انگشتاِن 

امیرحافظ لمسش می کرد. همان لحظه بود که قطره ای درشت، 

از بغضش کنده شد و به روی گونه اش افتاد. 



تعریف کرد:

_ حتی یک بار هم، دستمو این طوری نگرفته بود. 

تماِم نگرانی ها در وجودش، یخ بستند. بازهم از او می گفت. 

پگاِه لعنتی، اوی لعنتی تر را، فقط به چشِم پزشکی دلسوز 

می دانست و امیرحافظ هم این را نمی فهمید!

نگاه از چشماِن خیِس او کند و پگاه بهم نزدیک شدِن ابروانش 

را دید اما انگشِت حلقه اش را تکانی داد و افزود:

_ وقتی مجبور شد حلقه  دستم کنه هم، یجوری دستمو گرفت 

که انگار بدش می اومد از این نزدیکی. انگار از من.. 

کمی تکان خورد. دلش توجهی از جانِب امیرحافظ 

می خواست. حداقل حاالیی که او تعریف می کرد؛ وظیفه ی 

امیرحافظ هم، نگاه کردن بود.

نهایتًا نگاِه او را متوجه کرد و پرسید:

_ بدش می اومد مگه نه؟ از من بدش می اومد؟ 

امیرحافظ بازهم، فراری شد از چشمانی که برای دیگری تر بود 

و بعد گفت:

_ بشین پگاه. حرف می زنیم. اول بشین. یکم آروم باش. 

پگاه اما، این بار دست دراز کرد و زاویه ی دیِد او را، از طریِق 

لمِس زبرِی چانه اش به روی خود تنظیم کرد. 



_ اگه از من بدش می اومد چرا باهام ازدواج کرد امیر؟ مگه 

من مجبورش کرده بودم؟ چرا اون طوری که اون دختره رو 

نگاه می کنه، نگاهم نمی کرد حتی؟ 

امیرحافظ تکان خورد. اوِج خشم، به راحتی در حرکاتش 

مشهود بود. اول انگشتاِن پگاه را از چانه اش فاصله داد و بعد 

خم شد؛ صندلِی چوبی را تکان داد و با کِف دست به روی آن 

کوبید. 

_ بشین تو.. بشین رو این لعنتی تا من ببینم چه خاکی باید تو 

سرم کنم. بشین تا غش نکردی جلو چشمام. 

نشست. تنها به صدای او گوش کرد اما ذهنش این جاها نبود. 

او تنها در حوالِی کیارش می چرخید. 

بازهم تکرار کرد:

_ از من بدش می اومد. می دونم، خیلی از من بدش می اومد. 

و بعد اشک ها، بعدی و بعدیشان هم چکیدند. 

نالید:

_ چرا؟ چرا از من بدش می اومد امیر؟ چرا؟ زشتم من؟ هیکلم 

بده؟ به دِل مردا نمی شینم؟ رنِگ موهام انقدر زشته که اون 

ازشون متنفر بود؟ 



بعد ساعِد دسِت اویی که فاصله می گرفت را چنگ انداخت و 

صدایش هم همراه با هق هقش، ولوم گرفت. 

_ جواب بده. توروخدا جواب بده. چرا از من بدش می اومد؟ 

مگه تو دکتر نیستی؟ دردمو درمون کن پس. یکاری کن برگردم 

به عقب و بمیرم اما نذارم انقدر تحقیرم کنه. نه نه، اصًال 

اینکارو هم نکن. فقط یکاری کن برگردم به چند ساعِت پیش. 

یکاری کن نرم اونجا. یکاری کن اون قدر بد نگاهم نکنه. یکاری 

کن با دوباره دیدنش، انقدر بدبخت و بیچاره نشم.

شکِل نگاهش، خوِد حیرت بود اما ولوِم صدا و ذهنی که 

لوکیشن را به راحتی از یاد می برد؛ تنها اوِج خشم را فریاد 

می زدند. 

گامی را که رفته بود را بازگشت و فریادش، منشِی ترسیده را 

تا خوِد اتاق کشاند. 

_ تو رفتی دیدِن اون؟ 

پلک های پگاه، ناخودآگاه به روی هم افتاد. تنش لرزید و 

امیرحافظ سرچرخاند به سوی منشی ای که بی اجازه، 

دستگیره ی در را تکان داده بود. 

_ اتفاقی افتاده دکتر؟ 



رو به او توپید:

_ شما بیرون باش خانم. 

و بعد چند گامی را جلو رفت و در را به آرامی، به لنگه اش 

چفت کرد. 

منطقش می گفت: 

" آبروی خودتو نبر دکتر سعیدِی محترم!" 

و قلبش "بروبابا"یی جانانه را حواله  اش می داد. 

روی ته ریشش را دستی کشید و ابروانش هنوز هم درهم 

چپیده بودند وقتی به پگاه نزدیک شد. 

_ با تو نیستم مگه؟ جواِب منو بده. رفتی دیدِن اون؟ یعنی تو 

انقدر احمقی؟ 

پگاه با دنیایی از ضعف و احساِس افتضاِح حقارت نالید:

_ رفتم که به اون دختره ارغوان بگم..

_ به تو چه؟ رفتی دیدنش که در حقش خوبی کنی؟ که بگی 

شوهِر آینده ت احتماالً دیوونه ست و از تو هم قراره یه پگاِه 

دیگه دربیاد؟ فکر می کنی اون دختر گوش می ده به حرِف تو؟ 

اسِم هوو که بیاد وسط، تو حتی اگر با هزار دلیل و مدرِک 

موجه هم بری وسط تو ذهِن اون دختر فقط یه زِن بدبخت و 

حسود جلوه می کنی. چرا اینارو نمی فهمی پگاه؟ 



لب زد:

_ می فهمم. 

و بازهم بلندتر گریه کرد؛ بیچاره تر شد و امیرحافظ ندانست 

که چرا، ندانست که با بها به کدام احساس، ندانست که با 

کدام دیوانگی اما، تنها برای به سکون رساندِن زنی که هنوز 

هم گوشه ای از قلبش خانه داشت؛ تِن او را میاِن آغوشش جا 

داد و همان لحظه بود که یک باِر دیگر هم عاشقش شد. 

حس کرد که تِن اوی مات مانده، خفیف و کم جان اما از شدِت 

هیجان بود که لرزید. صورتش به ثانیه نکشیده، سرخ شد از 

شرم و امیرحافظ با وجوِد تماِم سلول هایی که آغوِش او را 

می خواستند؛ فاصله گرفت و پرسید:

_ خوبی؟ 

و پگاه خم شد؛ دسته ی کیفش را چنگ انداخت و بعد گفت:

_ دیگه هیچ وقت اینکارو نکن . 

لب های امیرحافظ تکان خورد اما پگاهی که با گام هایی 

نامنظم از مقابِل چشمانش دور می شد؛ مهلِت بیاِن هرجمله ای 

را از او گرفت..

☆☆☆☆☆☆



"فصِل پنجم" 

_ ارغوان؟ 

ارغوان امروز عصر، به همراِه کیانا خانه را ترک کرده بود. تماِم 

خیابان های پانزدِه خرداد را گشت به بهانه ی خریِد پالتویی 

مناسب با وسعش. هرچه کیانا از زیبایی های چرم های 

گران قیمت گفت؛ او با وجوِد دوست داشتنشان رد کرد و حاال، 

همین حاالیی که شصت و سه روز از آخرین دیدارش با 

کیارش می گذشت؛ همین حاالیی که برای سه چهار ساعت، او 

را از ذهنش بیرون انداخته و همین حاالیی که بحِث کیارش 

هم میاِن او و کیانا بسته شده بود؛ صدای خودش بود. همان 

بِم منحصر به فرد، درست وسِط بازاِر شلوغ و پررفت و آمد و 

پس از شصت و سه روز، ارغوان را همین طور صمیمانه 

خطابش کرده بود. نگفت "دوسِت کیانا". او مستقیم صدا زد 

ارغوان و به خدا که قلِب دخترک با احساِس ضعف و 

گرگرفتگی، به طوِر سهم گینی در سینه اش تکان خورد. 

کیانا چرخید به سوی اویی که نگاه از نیم رِخ ارغوان نمی کند 

و ارغوان نقاِب بی تفاوتی را به چهره اش برگرداند؛ اندکی از 



دلتنگی هایش را پس از ثانیه هایی خیره شدن به چشماِن او 

تخلیه کرد و بعد گفت:

_ شما این جا هم هستین؟ 

کیارش بی تفاوت به سوالی  که او طلب کارانه پرسیده بودش، 

اشاره کرد به تعداِد رهگذرانی که بی توجه، از کنارشان عبور 

می کردند. 

_ نباید می اومدی این جا. کافی بود بدونم چی احتیاج داری.. 

_ اونوقت به شما چه ربطی داره؟ 

این یکی را هم با تماِم بی پروایی اش بیان کرد و بعد چرخید 

به سوی کیانا. 

_ داییت که حدس نزده ما این جاییم مگه نه؟تو بهش گفتی؟ 

با این که می دونستی دلم نمی خواد ببینمش.. 

_ باید حرف بزنیم. 

کیارش هم، بی ادبانه به میاِن جمله اش پریده بود. جمله اش 

آن قدر دستوری بیان شد که ارغوان یک باِر دیگر هم از گستاخ 

بودنش مطمئن شد و بعد درحالی که این طور جوابش را 

می داد؛ میاِن شلوغِی بازار به راه افتاد. 

_ من زیردستتون نیستم که کناِر هر جمله باید یا نباید 

می ذارین آقای محترم. 



کیارش یک تای ابرو باال پراند و کیانایی که کنارش ایستاده 

بود؛ حالِت چهره اش را که دید؛ یک باِر دیگر هم، از طوفانی 

شدِن حاِل او ترسید. 

_ دایی به خدا کاری از دسِت من ساخته نیست. ارغوان خیلی 

لجبازه. 

کیارش با آن نگاِه خیره، او را مخاطب قرار داد و لبخندش 

هنوز هم پابرجا بود وقتی می گفت:

_ دعا کن این لجبازی امروز تموم بشه کیانا. 

و بعد دنباِل گام های ارغوان دوید و انگشتاِن قدرتمندش، مانِع 

دور شدنش شد..

ارغوان تقالکنان، سعی در فاصله گرفتن داشت اما کیارش 

آن قدر قدرتمند بود که او را به دنباِل گام های خود راه 

بیندازد. 

پس لبخندش طرحی از پیروزی را هم به خود اختصاص داد و 

تکرار کرد:

_ باید.. باید حرف بزنیم دوسِت کیانا.

ارغوان ناخواسته، به دنباِل گام های او کشیده شد و کیانا هم 

می دوید وقتی به اتومبیل رسیدند. 



ارغوان به روی صندلِی شاگرد قرار گرفت و به محِض این که 

کیارش، پا به روی پداِل گاز کوباند؛ او شروع کرد به فریاد 

زدن. 

_ چی از جوِن من می خوای هان؟ چرا دست از سرم 

برنمی داری؟ چرا نمی فهمی؟ من تورو نمی خوام. نمی خوام 

زنت بشم. نمی خوام صداتو بشنوم. نمی خوام ببینمت اصًال. 

بفهم که من.. 

توقِف اتومبیل، آن هم درست وسِط خیاباِن پررفت و آمد، 

صدای دیگر اتومبیل ها را درآورد. همهمه ای به پا شد باور 

نکردنی!

کیارش اما، سرچرخانده و تنها به دنباِل واکنشی از جانِب 

ارغوان می گشت. 

ارغواِن مات مانده، دور و اطرافش را نگاه انداخت و کم  کم 

صدای راننده ها درآمده بود. 

کیانا پس از مکثی چند ثانیه ای نالید:

_ دایی.. 

و ارغوان به دنبالش، به حرف آمد. 

_ خیلی خب راه بیوفت. وسِط خیابونیم دیوونه شدی؟ 



کیارش بازهم، لبخنِد فاتحانه اش را کاشت کنِج لب ها و 

اتومبیلش به واسطه ی کوبیده شدِن  پای او به روی پدال، از 

جا کنده شد. 

دقایقی در سکوت گذشت و تقریبًا بیست دقیقه ی بعد، مقابِل 

ورودِی خانه باغ متوقف شده بودند. ارغوان با تماِم حرص و 

خشمش، چنگ انداخت به دستگیره و ورودی را گذر کرد. 

کیارش اما به آرامی، اتومبیل را همان  جای همیشگی گذاشت 

و بعد از ترک کردنش، از کیانا خواست که آن دو را تنها 

بگذارد. 

به ظاهر تنها ماندند اما تماِم پنجره های خانه باغ، باز بود و 

چند جفت چشم با خیرگِی تمام، سکانِس در حاِل اجرا را نگاه 

می کر دند. 

کیارش کمی نزدیک تر شد و ارغوان حق به جانب پرسید:

_ چیه؟ حتمًا دوباره می خوای بگی باید زنت بشم آره؟ 

یک تای ابرواِن او، باال پرید. تکرار کرد:

_ چیه؟!

و ارغوان به حالِت نگاه کردِن او هم بهایی نداد. 

_ بله. چیه؟ دقیقًا چی می خوای از جوِن من؟ 

کیارش شانه ای باال انداخته و با تماِم خونسردی اش گفت:



_ گفتی زنم می شی. 

و ارغوان سخت تر از قبل، آتش گرفت. 

_ االن هم می گم نمی شم. خب دیگه چیه؟ می خوای دست از 

سرم برداری یا نه؟ 

بازهم آرام بود. کیارش هنوز هم آرام بود وقتی پرسید:

_ چرا؟ 

و این اولین "چرا"ی عمرش، پس از سال ها بود. 

_ چون نمی خوام. دلم نمی خواد زنت بشم. چون تعداِد 

بدی هات بیشتر از خوبی هاته آقا. چون زن داشتی و به من 

نگفتی. 

نگاه گشاد کرد. کم کم بد می شد. رفتاِر ارغوان کم کم، مرزهای 

تحمِل او را می شکافت. 

_ دلت که منو می خواد. یعنی نمی تونه نخواد.

ارغوان لب  از هم باز کرد و کیارش، شکِل صحبت کردنش 

خطرناک و ولوِم صدایش باال رفته بود وقتی تکرار کرد:

_ دلت که باید منو بخواد. 

ارغوان گامی را عقب گرد کرد و لب هایش همان طور از هم باز 

مانده بود اما کیارش هم، نقاِب خونسردی را خیلی وقِت پیش 



کنار گذاشته بود. 

_ من مسخره ی تو نیستم دخترجون. وقتی بهت گفتم باید زِن 

من بشی، یعنی باید بشی. این همه نیمدم و برم که یه الف 

بچه واسم ادا بیاد و آخرش وایسته تو چشمام نگاه کنه و بگه 

نمی خوامت. اون دلت، بی جا کرده که بعد از این همه مدت 

منو نخواد. فهمیدی یا نه؟ 

لب زد:

_ داری سِر من.. 

و کیارش بازهم ولوم باال کشید. 

_ دارم سرت داد می زنم چون گوشای تو به ولوِم پایین عادت 

نداره. چون دوبار به روت خندیدم و فکر کردی جایی خبریه. 

من بچه نیستم که حوصله ی ناز و اداهای تورو داشته باشم. 

زن داشتم که داشتم. گرفتمش، حوصله ام باهاش سر می رفت؛ 

طالقش دادم. 

او هم در تبعیت از کیارش فریاد زد:

_ به همین راحتی آره؟ مگه زن اسباب بازیه که سرتو گرم 

کنه؟ شاید حوصله ت با منم سر رفت؛ زنت بشم که اگر فردا 

سرگرم کننده نبودم، طالقم بدی؟ 

_ سر نمیره. حوصله ی من با تو سر نمی ره.



صدای فریادش، کرکننده بود. چند جفت چشم، حیرت زده 

نگاهش می کردند. کیارش پس از سال ها انگار، سر از النه ی 

خود بیرون آورده بود. پس از سال ها این خانه، صدای 

فریادهای کیارش را هم می شنید. کی موضوعی برای اوی 

همیشه بیخیال، این قدر دارای اهمیت شده بود؟ 

لب های سعیده خندید و رو به کیوانی که نگاه از آن دو 

نمی گرفت گفت:

_ می بینی؟ عاشِق دختره شده. صداشو درآورد. حرصشو 

درآورد. این دختره می تونه کیارِش منو درمون کنه کیوان، 

مگه نه؟ 

چهره ی کیوان پر شد از تاسف و ارغوان رو به کیارشی که 

شدِت فریاد، تاثیِر مستقیم به روی تورِم رگ های شقیقه اش 

گذاشته بود؛ گفت:

_ خانواده ام اگر بفهمن هیچ وقت اجازه نمی دن. منم اگر کنار 

بیام با این موضوع..

سریعًا جواب گرفت:

_ نمی ذارم بفهمن. شناسنامه ی من المثنی ست. پگاه هم دیگه 

جرات نداره که بخواد این طرفا پیداش بشه. پس باید زنم 

بشی. 



ارغوان بازهم نالید:

_ کیارش من نمی تونم به خانواده ام..

و کیارش گامی را که او عقب رفته بود؛ تالفی کرد و میاِن 

جمله ی کامل نشده اش هم نشست. 

_ می خوامت ارغوان، اینو بفهم. من تورو، تو زندگیم 

می خوام. باید زنم بشی. اون قدر رو این موضوع جدی ام که 

هیچ کس نمی تونه مانعم بشه. 

ارغواِن هفده ساله، دل خوش کرد به همین چند واژه و دلش 

کمی، دلبری کردن هم خواست. 

لب زد:

_ یعنی دوسم داری؟ 

و کیارش که پرسید:

_ کی بریم سِر خونه زندگیمون؟  

لب های دخترک خندید. 

☆☆☆☆☆☆

_ ولم کنید دیگه خسته شدم از دستتون. کاش من بمیرم 

راحت شم اه. 



آخرین واژه را، وقتی در را به شدت به لنگه اش می کوفت 

فریاد زد و به محِض خروج از خانه، منفجر شد از گریه. 

به ثانیه نکشیده، پهنای صورتش خیِس اشک شد و او پرحرص 

هر چه به روی گونه اش می ریخت را پس می زد. 

همچنان برای خود زمزمه می کرد:

"بمیرم.. بمیرم راحت شین شما.. بمیرم دیگه نشنوم 

صداتونو.. بمیرم ببینم کسی پیدا می شه که دق و دلیتونو 

سرش خالی کنید.."

و همان لحظه بود که صدایی، با حضوِر عجیبش در این 

حوالی، او را تا مرِز سکته کشاند. 

_ بودی حاال؟ 

هین کشان، چرخید به سوی اویی که در چند قدمی اش 

ایستاده بود و کیارش لبخند زد و لبخندش هم، از وحشِت 

پگاِه ترسیده نکاست!

گامی را عقب رفت و کیارش هیچ واکنِش عجیبی هم، 

حواله اش نکرد. 

تنها گفت:

_ صدای داد و بیدادت تا اون سِر خیابون میاد. باز محمد 

اذیتت کرده؟ 



دلش گفت:

"فقط تویی که اذیتم می کنی!"

و زبانش از بیاِن تک واژه ای قاصر ماند. 

گامی دیگر را هم، عقب گرد کرد. چشماِن کیارش با آن برِق 

عجیِب همیشگی، خیره ی صورتش بود و پگاه به تماِم 

وجودش قول داده بود که دیگر با او، یک جا نماَند. 

گفت: 

_ از سِر راهم برو کنار. 

و کیارش خندید به صدایی که از زوِر وحشت، تماِم تسلطش 

را از دست داده بود. 

پگاه به خیاِل گذر کردن، دو سه گامی را جلو رفت و مقصدش 

همان برزخی بود؛ که چهاردیواری اش با وجوِد صدای همیشگِی

محمد، صدبار می ارزید به این جهنِم محض و لب های همیشه 

خنداِن کیارش اما، درست در یک قدمی اش، با مانعی چون او 

برخورد و این بار کم ولوم اما از تِه دل، جیغ زد. 

کیارش با همان آرامِش همیشگی، هردو دستانش را به جیِب 

شلواِر دودی رنگش فرو برد و خم شد تا صورتش، در زاویه ی 

دیِد پگاه قرار بگیرد. 

_ این همه راه نیمدم که تو به من بگی بمونم یا برم. 



اولین واکنشش در مقابله با خیرگِی نگاِه او، رو گرداندن بود و 

کیارش این بار، کمی خشم را هم به لحِن کالمش افزوده بود. 

_ برو تو ماشین. 

لب از هم باز کرد اما کیارش با جمله اش، هیچ راهی برای 

اعتراض باقی نگذاشت. 

_ البته اگر نمی خوای برم و مستقیم با پوریا حرف بزنم. 

پوریا را می شناخت. او هرچقدر هم که برای پگاه، برادِر خوبی 

می شد؛ در قباِل هر موضوعی که مربوط می شد به کیارش، 

کوتاه نمی آمد. 

لب گزید و راه افتاد تا رسید به همان اتومبیلی که کیارش 

می گفت و تماِم وجودش هم چنان، با این اتفاق کنار نمی آمد؛ 

آن طور که می لرزید.

تکیه زد به درِب عقِب اتومبیل و تمام تالشش را، برای پنهان 

کردِن ضعف هایش به کار گرفته بود وقتی هردو دستانش را 

بغل زد و خیره به صورِت او گفت:

_ خب، می شنوم. 

کیارش اما بی توجه به جان کندن های او، دستگیره ی درِب 

شاگرد را تکان و پگاه را بیش از قبل تحِت تاثیر قرار داد. 



_ بشین. 

نشست و صدای کوفته شدِن در را هم شنید. تنش پرشدت از 

جا پرید و چشمانش دید که کیارش اتومبیل را به مقصِد 

صندلِی راننده دور می زند و قلبش منظم تپیدن را، همان 

لحظه که او کنارش نشست؛ فراموش کرد. 

بازهم حضوِر او را حوالِی نفس هایش احساس می کرد. بازهم 

انگشتاِن کیارش، چفت شد به دوِر فرمان و بازهم چشماِن 

پگاه، تماِم جذابیِت مردانه ی او را دید و دلش گول نخورد. 

یاد گرفته بود. این روزها او را دوست نداشتن را، خیلی خوب 

یاد گرفته بود. 

آِب دهان قورت داد و گفت:

_ خب؟ 

و کیارش اتومبیل را روشن کرد. 

_ آروم بگیر تا وقتش شه. 

بازهم ترسید. کناِر او که می نشست؛ هیچ نشانه ای از امنیت و 

آرامش، اطرافش یافت نمی شد. کیارش خطرناک ترین هیجاِن 

عمرش بود که تکرارش هم، هیچ تاثیری به روی عادی شدنش 

نداشت. 



انگشتاِن همان دستی که در معرِض دیِد کیارش نبود؛ چنگ 

انداخت به راِن پایش و کیارش به آرامی، کوچه پس کوچه های 

محله شان را پشت سر گذاشت. 

نفس های او، ریتِم همیشگی اش را از دست می داد؛ تنش یخ 

می بست و کیارش با خیاِل راحت، همراه با صدای خواننده 

می خواند. 

نهایتًا اتومبیل وارِد بزرگ راه شد و خوِد پگاه بود که لجش 

گرفت از سکوِت او و به حرف آمد. 

_ می شه لطفًا حرف بزنی؟ اصًال عالقه ای ندارم  که کنارت 

باشم و به صدات گوش کنم. 

کیارش برای دقیقه ای دست از خواندن برداشت؛ لبخندش را 

حذف کرد و چرخید تا با تسلِط بیشتری رو به او بگوید:

_ شجاع شدی.. باریک ا�، خوشم اومد. 

شجاع نشده بود. حقیقتًا، پوسِت رانش بود که تماِم وحشِت 

این لحظه ها را، از طریِق زوِر ناخن هایش تحمل می کرد.

زبانش اما، همان طور که باید چرخید و در خطابش گفت:

_ آره شجاع شدم، چون خدارو صد هزار مرتبه شکر، دیگه زِن 

تو نیستم. 



کیارش به طوِر ناگهانی، از سرعِت اتومبیلش کاست و سرعِت 

دیگر اتومبیل ها عیِن خیالش هم نبود وقتی سرچرخاند و 

نیمی از باالتنه اش را تکیه داد به فرمان و گفت:

_ خیلی دوست داشتی االن زنم باشی نه؟ الهی بمیرم، تو 

حسرتم موندی. 

می دانست. کیارش و این رفتارها، برای او شناخته شده 

بودند. می دانست که این کم شدِن سرعت، تنها برای ترساندِن 

او اجرا شده و با وجوِد بوِق دیگر اتومبیل ها و حواس پرتِی 

کیارش از رانندگی، بازهم پگاه نگذاشت که او به هدفش 

برسد. 

تنها گفت:

_ هر حرفی داری بزن، من باید برم. وقت ندارم به چرندیاِت 

تو گوش بدم.

و کیارش لبخندش را، به حالِت دندان نما عمق داد.

به آرامی، فرمان چرخاند و اتومبیل را به حاشیه ی خیابان 

رساند. پگاهی که دلش بهم می خورد از هوای نفس های او، به 

محِض توقف ترک کرد اتاِق اتومبیل را و کیارش هم، به 

دنبالش پیاده شد. 



اولین جمله ای هم که مربوط بود به اصِل مطلب، همانی شد 

که کیارش عنوانش کرد. 

_ اون دختری که سعی داری ازم بگیریش، اومدم بهت بگم که 

نهایتًا زنم می شه. 

پگاهی که نگاهش به آسمان و ذهنش جایی دورتر از او بود؛ 

درست با بیان شدِن همین  یک جمله به خودش آمد و حق 

داشت اگر حرصش می گرفت؟ حق داشت اگر به دختِر هفده 

ساله ای چون ارغوان، حسادت هم می کرد؟ 

رو چرخاند و چشماِن کیارش این بار، نه آن برِق عجیب و 

غریب را صاحب بود و نه شیطنتی را همراِه خود حمل 

می کرد. 

خواستن را از حاالتش تشخیص داد و سریعًا گفت:

_ من باید برم. 

کیارش اما، بازهم سِد راهش شد. این بار با تماِم جدیتش، 

واژه ها را کناِر هم می چید. 

_ تا حاال هیچ کس رو تهدید نکردم. اگر به ذهنم برسه که 

بکشمت، همین حاال و بدوِن هشدار انجامش می دم پگاه اما 

حواست جمع باشه. برای اولین و آخرین بار، اومدم روبه روت، 

دارم می گم که اون دختر اولویِت زندگِی منه، باید زنم بشه و 



تو خیلی باید احمق باشی که بخوای منو از اون چیزی که 

واقعًا می خوام دور کنی. سِد راهم نشو که خیلی راحت لگدت 

می کنم و رد می شم، واضح بود؟ حرف هام اون قدر واضح بود 

که از شیش فرسخِی زِن من رد نشی؟ 

تماِم مدتی که کیارش را می شناخت؛ هیچ گاه او را این طور 

ندیده بود. 

چنین قاطعیتی، پگاه را هم حسود می کرد و هم بی اعتماد به 

نفس!

کیارش.. کیارش در نگاِه او، با وجوِد سی ساله بودن، 

پسربچه ای بود پر از شیطنت و صدالبته، بی تفاوت بودن. پگاه 

حتی گاهی خیال می کرد؛ کیارش به واژه ای چون مرگ هم 

چندان واکنشی نشان نخواهد داد و این رفتار، این حضور و 

حتی چنین لحنی، هر کدام هزار و یک واکنش بودند! 

اجازه داد تا کیارش، بازهم کوتاه آمدنش را باور کند و وقتی 

او را دید که دور می شد و پگاه را درست وسِط بزرگراه تنها 

باقی می گذاشت؛ نتوانست که ریزِش اشک هایش را مانع 

شود. 

روی گونه اش را سریعًا دستی کشید و قبل از رفتِن حتمِی 

کیارش فریاد زد:



_ می دونی چرا ازت طالق گرفتم؟ 

کیارش همان جا، قبل از آن که به روی صندلی قرار گیرد؛ 

متوقف شد اما نگاهش نکرد. 

پگاه اما گامی را جلو رفت و او را وادار کرد تا نگاهش کند. 

_ نه بخاطِر این که.. نه بخاطِر این که تو یه.. تو.. نه بخاطِر 

این که تو یه روانی بودی، نه بخاطِر این که کتکم می زدی، نه 

بخاطِر این که تحقیرم می کردی، نه بخاطِر این که هر چی دق و 

دلی داشتی رو سِر من خالی می شد؛ رفتم چون.. چون 

هیچ وقت تورو این شکلی ندیده بودم. رفتم چون یه سِر 

سوزن حسی از تو بهم منتقل نشد. چون ترسیدم. ترسیدم این 

بی تفاوت بودنت به جایی برسه که یه شب از سِر تفریح 

بکشیم و عیِن خیالت نباشه. چون تو انقدر بی احساس و 

نفهمی که همین االن داری یه زِن تنهارو وسِط خیابون ول 

می کنی. چون هیچ وقت دستمو نگرفتی. وقتی تنم درد 

می گرفت و گریه می کردم، هیچ وقت برام دل نسوزوندی. من 

حتی به دل سوزوندنت هم راضی بودم اما تو.. به یه جایی 

رسیدیم که باور کردم تو واقعًا یه روانی ای که به هیچ چیز، 

هیچ احساسی نداره.. حاال اومدی روبه روم داری از خواستن 

حرف می زنی. می گی اولویِت زندگیته و این خیلی خوبه اما 



من از کجا مطمئن باشم که یه دختربچه هم قرار نیست 

چیزایی که من تجربه کردم رو تجربه کنه؟ از کجا بدونم همین 

بالها سرش نمیاد؟ از کجا بدونم روزی هزار بار قرار نیست 

بمیره و دوباره مجبور بشه به زندگی کردن؟ از کجا بدونم 

کیارش؟
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.ریحانه محمود "زهرآلود...!": 

اشِک چشم، دیدش را تار کرده بود اما به خدا که چشماِن 

کیارش، برای لحظه هایی مغموم به نظر می رسید.  

تماِم غِم نگاهش اما به دقیقه نرسیده، پوچ شد و او بازهم 

رفت سراِغ همان پوسته ی خونسرِد لعنتی! 

تنها گفت: 

_ مهم نیست که تو چی فکر می کنی.  

و بعد روی صندلی جا گرفت و از میاِن قاِب پنجره، اوی مات 

مانده را نظاره کرد.  

_ به جای شر و ور گفتن، سوار شو. تا یه جایی برسونمت که 

تاکسی گیرت بیاد. 

عقل و منطقش می گفت "سوار شو" و دِل شکسته ای که 

کیارش یک باِر دیگر هم، بی رحمانه له و لورده اش کرد؛ دستور 

داد به عقب نشینی.. او از هر منطقه ای که مربوط بود به 

کیارش، همان لحظه عقب نشینی کرد و کیارش حتی نایستاد 

تا به حال و روِز او توجهی کند؛ پا کوباند به روی پدال و به 

دقیقه نکشیده، از مقابِل چشمانش دور شده بود. 

پگاه اما وجودش به منبعی از آرامش احتیاج پیدا کرده بود. 

به دستانی که بهتر شدِن حاِل او، اولین وظیفه اش باشد. به 



لب هایی که بهترین کلمات را منتشر می کرد و به خوِد اویی که 

آخرین دیدار، زیادی محکم به آغوشش کشیده بود! 

لب زد: 

_ کیارش رفت.. اما تو می آی. تنهام نمی ذاری می دونم. حتی 

اگر خیلی کار داشته باشی می آی و از این جا می بریم امیر. 

و با انگشتانی لرزان، گشت و ناِم امیرحافظ را از میاِن دیگر 

مخاطبینش یافت. 

پس از تک بوقی، صدای گرفته ی او به گوشش رسید. 

_ الو؟! 

پگاِه ناآرام، غم را میاِن امواِج صدایش تشخیص نداد.  

تنها گفت: 

_ منو اینجا ول کرد و رفت امیر.  

و امیرحافظ یادش رفت منشاِء تماِم اعصاب خردی های 

امروزش را..  

_ چی؟ کی ولت کرد؟ کجایی تو؟  

اطرافش را نگاه انداخت. تا چشِم او کار می کرد؛ اتوبان بود و 

صدای جیغ و عبوِر اتومبیل ها. از چنین تصویری نمی شد 

آدرسی درست و درمان یافت و تحویِل امیرحافظ داد.  



تلفن را بیش از قبل به گوشش چسباند تا تماِم حواسش، پرِت 

مخاطِب پشت خط َشود.  

_ نمی دونم.. نمی دونم کجام. ولم کرد تو اتوبان و..  

_ پرسیدم کی ولت کرد؟  

مات ماند و امیرحافظ بود؟ فریاِد این چنینی و خشِم ناگهانی، 

این حجم از عجله، مربوط به امیرحافظ بود؟  

در همان حالِت متحیر، لب زد: 

_ چته؟  

و اویی که صدایش را نشنیده بود؛ کالفه شده و این بار 

جمله هایی ناباورانه تر چید و تحویلش داد.  

_ حاال الل شد واسه من. لوکیشن بفرست پگاه. خودمو 

می رسونم.  

بوق های ممتد، هوشیارش کرد. صفحه ی تلفن را از گوشش 

فاصله و در معرِض دیدش قرار داد. نگاه کرد تا از درستِی 

تماسش اطمینان حاصل کند. تا این که امیرحافظ این طور 

بی ادبانه فریاد زده بود را، باور کند.  

به روی صفحه پلک زد و ناِم امیرحافظ هم، پشِت پرده ی اشک 

تار به نظر رسید.  

پرسید: 



_ توام؟  

و همان لحظه پیامکی به روی صفحه اش اعالِم حضور کرد. 
 "!?passs chi shoood "

خودش بود. شکِل تایپ کردن و این طور کناِر هم نشاندِن 

حروِف انگلیسی، کاِر خوِد خودش بود.  

دل به دریا زد. شاید حضوِر مراجعی عصبی اش کرده بود. 

شاید منشِی همیشه حق به جانبش، بازهم دیوانه اش کرده بود. 

شاید.. شاید.. هزار و یک شاید وجود داشت در مقابله با یک 

دانه "حتمًا" زشت و نامفهوِم ذهنش! 

پس وارِد صفحه ی مجازی و اولین تالشش، ارساِل لوکشین 

برای مخاطبی که "amir|h|s" ذخیره شده بود؛ شد! 

صفحه را بست. البته درست پس از این که، تیک ها خاموش، 

روشن شدند و پگاه از آمدِن امیرحافظ، مطمئن شد.  

بر خالِف انتظاراتش، آمدِن امیرحافظ، دقایِق بسیاری به طول 

انجامید. چهل و پنج دقیقه ای را، همان طور منتظر ماند. بارها 

برخالِف جهِت اتومبیل ها پیاده روی کرد و گاهی، اتومبیلی 

دست به روی بوق می گذاشت و راننده اش به نحوی، سعی 

داشت که جلِب توجه کند اما نهایتًا، دویست و شِش 

نوک مدادی مقابِل پاهایش ترمز کرد؛ چهره ی سرخ از خشِم 



صاحبش، مقابِل نگاِه او جان گرفت و درست همان لحظه که 

کنارش نشست و امیرحافظ لب از هم باز کرد و چنین جمله ای 

چید. 

_ تو معلوم هست این جا چه غلطی..  

پگاه هوِس آغوِش یک بار امتحان شده ی او به سرش زد و 

دلش گشت به دنباِل منبعی از آرامش و خودش همین جا بود. 

جمله نیمه تمام و ناقص باقی ماند. خشمی که میاِن صدای 

امیرحافظ، به طوِر مشهودی جوالن می داد؛ همان  لحظه 

شکست خورد و پگاِه نابلد، کمی کم جان تر از حِد معمول به 

آغوشش کشید و وظیفه ی انگشتاِن امیرحافظ بود که حلقه را 

استحکام ببخشد.  

سرش که به روی سینه ی او نشست؛ عطِر تند و مردانه  که به 

مشامش رسید؛ شالش که کمی عقب تر رفت و تره ای از موهای 

خوش رنگش که به روی پیشانی اش افتاد؛ چشم ها، چشم ها 

هوِس لوس شدن به سرشان زد. بغض اراده از کف داد و 

بی سروصدا، شکست. اشک ها شبیه به رودی باریک، روانه ی 

چانه اش شدند و سروصدای بینی اش که راه افتاد؛ یکی از 

دستاِن امیرحافظ به روی موهایش نشست.  



انگشت ها، محتاطانه همان تره ی کم جان را لمسشان کردند. 

باالتنه ی پگاه، میاِن آغوشش تکانی نحیف خورد و لب های 

امیرحافظ اولین جمله ی کوتاه و سوالی  را حواله اش داد.  

_ خوبی؟ 

سر و صورتش را، بیش از قبل به میاِن سینه ی او فرو داد و در 

جوابش گفت: 

_ هیچی نپرس. بذار خوب بشم.  

امیرحافظ در سکوت، به نوازش ِ همان تکه از موهایی که 

روزی بی دغدغه می پرستیدشان ادامه داد و کجای دنیا نوشته 

بود که پگاِه او فراموشش شده؟  

تنش که جان می داد برای هر لحظه تکرار شدِن این لحظه ها! 

انگشتانش که پرواز می کردند برای لمِس همین تارهای 

منحصربه فرد.  

کجای دنیا نوشته بود که ضرباِن قلب درست پس از یافتِن 

معشوق دستکاری خواهد شد؟ امیرحافظ که می ُمرد برای این 

حضور و قلبش هم درست مثِل پسرهای خوب و مودب، منظم 

به سینه اش می کوبید..  

عقربه ها درست همان طور که باید، گام برمی داشتند. زمان 

دستکاری نشد. هیجان تِن امیرحافظ را دچاِر التهاب نکرد و 



عشق همین بود؛ همین آرامشی که تنها در حوالِی پگاه پیدایش 

می شد. همین آرامشی که هیچ  کجای دنیا نبود. همین لب های 

خاموش و همین چشمانی که با هربار نگاه کردنش، هزار مرتبه 

عاشقش می کرد. همین پگاهی که زباِن چرب نداشت اما رنِگ 

چشمانش، دلبری کردن را، خیلی هم خوب بلد بودند! 

همین پگاهی که غم ها را با وجوِد امیرحافظ تخلیه می کرد. 

همین پگاهی که حاال آرام گرفته بود و سرعقب کشید تا بابِت 

رفتارش از امیرحافظ عذرخواهی کند. 

سریعًا موهایش را داخل فرستاد و گفت: 

_ ببخشید.. یه لحظه من.. یه لحظه اصًال..  

_ االن خوبی پگاه؟ 

نگاه چرخاند. حاال چشم ها وظیفه شان شده بود انتقاِل 

احساسات و لب های پگاه تکان خورد تا بگوید. 

_ االن خیلی خوبم.  

لب های امیرحافظ هم خندید. اتومبیل را روشن کرد و گفت: 

_ همین مهمه! 

و پگاه فکر کرد که، کاش امیرحافظ و همین طور خوب 

ماندنش، از دستش نرود! 



همین که کفش هایش را از پا کند و آن ها را مرتب، به طبقه ی 

تحتانِی جاکفشی رساند؛ همین که صدای پدرش ناصر که به 

همراِه آرش از آخرین اخباِر ورزشی صحبت می کردند را شنید؛ 

همین که با اوِج وحشتش روبه رو شد؛ تماِم حاِل خوِب 

ثانیه هایی پیشش از میان رفت. لبخند فراری شد و چهره اش 

به دقیقه نکشیده، رنگ باخت.  

تکیه زد به دیواِر آجری و صدای درونش نالید.  

" االن جرات داری از کیارش حرف بزنی؟ آرش و بابات هردو 

خونه ن. توام از طرفی قوِل خبر خوب دادی به اون بشِر 

کله خراب. چی می خوای بگی ارغوان؟ به درک که شما راضی 

نیستین، من جوابم مثبته؟ جراتشم که پیدا بشه، روت می شه 

این حرفو بزنی اصًال؟"  

تکیه از دیوار گرفت. این بار لب هایش تکان خورده و اصواتی 

کم جان را منتشر کرد.  

_ روم نمی شه.. نه روم نمی شه خدا.. ولی می خوام.. کیارشو 

می خوام.. کمکم کن! 

قلب میاِن سینه اش، مشدد تر از قبل ضربان گرفت. او به راه 

افتاد و وجودش به یک باره، پر شد از اکسیِر شهامت. 

دیداِر ساعتی پیشش را با صاحِب آن چشم ها، در ذهن مرور 



کرد. امروز صبح، خودش به تنهایی، تصمیم گرفته بود. امروز 

صبح و کامًال ناگهانی، چشم که باز کرد؛ دلش با او بودن و تا 

پایاِن عمر با او ماندن را خواست. امروز صبح چشم بست به 

روی تماِم موانعی که در ذهِن خودش آن چنان هم شاق نبود! 

خودش لباس به تن کرد. خودش تن سپرد به دسِت سرمای 

اواخِر آبان و پس از ماه ها خواستن و نرسیدن، امروز خودش 

برای به او رسیدن اقدام کرد.  

خودش رفت به آدرِس جواهرفروشی و خودش با تماِم وجود 

و از تِه دل، به پیشنهاِد ازدواِج ماه ها پیِش کیارش، بله داد! 

دید که لب های کیارش، کم جان اما خندید و دلش واکنشی 

بیش از این هم نمی خواست. کیارش با همین عجیب و غریب 

بودن، عجیب هم به دلش می چسبید.  

او در مقابِل "بله" ی عاشقانه ای که جواب گرفته بود؛ تنها یک 

تاریِخ نزدیک خواست برای زودتر بهم رسیدن و ارغوان 

خودش به تنهایی، قوِل راضی کردِن خانواده اش را به کیارش 

داد.. 

حاال همین جا بود. همین جایی که ناِم کیارش هم، از میاِن در 

و دیوارش حذف شده بود. همین جایی که هیچ یک از 

اهالی اش، هیچ دغدغه ای به ناِم کیارش را در ذهن حمل 



نمی کردند. همین جایی که کیارش در کناِر ارغوان، همان شِب 

پس از خواستگاری و به دست های ناصر دفن و بعد فراموش 

شد.. 

همین جایی که حاال، تنها صدای ولوم داِر برادرش آرش را به 

خود می شنید.  

اولین گام را برداشت و او می گفت: 

_ فردا فوتباله بابا، بگم دایی اینا بیان این جا؟  

در را به آرامی به لنگه اش چفت کرد و وارِد راهروی باریک و 

پرگلداِن خانه شان شد.  

پدرش جواب داد: 

_ بگو بیان بابا، فرشاد چیکار می کنه؟ کار پیدا کرد؟  

راهرو را پشت سر گذاشت و رسید به همان قالیچه ی محبوبی 

که مادرش با دست های خود بافته بود! 

فرشاد می گفت: 

_ فعًال یه جا مشغوله، حاال معلوم نیست موندگار بشه یا نه.  

آمنه هم سریعًا، به دفاع از برادرزاده اش دخالت کرد.  

_ موندگار می شه. من از شهربانو پرسیدم گفت می مونه. 

قلب میاِن سینه اش یکجانشین نبود. رسید به همان فرِش 



دوازده مترِی هال که پدرش اکثِر اوقات می نشست به روی آن، 

تکیه می زد به پشتی و از نمای نزدیک تری، تلوزیون تماشا 

می کرد.  

با صدای تقریبًا مسلطی گفت: 

_ سالم! 

و بعد که نگاه ها به رویش چرخید و تک به تِک اعضا، پرانرژی 

سالمش را جواب دادند؛ برای فرار از ترس ها خود را رساند به 

بخاری.  

_ چقدر سرد شده. هوام بازی درآورده ها، ُخِل دیوونه یه روز 

سرد می شه یه روز گرم.  

هردو دستانش را رساند به حرارت و غزل خنده کنان به 

جمعشان پیوست.  

_ ُخِل دیوونه تویی نه هوا. امروز خانم از خواب بیدار شده 

بشکن می زنه که چی؟ آخ جون هوا سرد شد می تونم پاییزه 

بپوشم.  

سریعًا جواب داد: 

_ آخه در حِد پاییزه نیست که المذهب، پالوِن (پاالن) خرم 

تنت کنی می چایی االن. 

آرش هم طبِق معمول، رسید به همان سواِل همیشگی. این بار 



اما، مودبانه ترش را به بیان رساند.  

پرسید: 

_ حاال کجا بودی عزیزم؟  

و ارغوان هم دختری نبود که ناگهانی مودب شدنش را، به 

رویش نزند.  

یک تای ابرو باال پراند و گفت: 

_ چه عجب! شدم عزیزم.. اگه بابا نباشه نمی گی کجا که، انگار 

من همیشه قبرستونم، می گی امروز دیگه سِر کدوم گوری 

بودی. 

امیرعلی که ظاهرًا، به تازگی از خواب بیدار شده بود هم با 

چهره ای پف کرده اضافه شد و به روی اولین کاناپه ی سِر 

راهش هم نشست. 

_راست می گه وا�، منم از اون عزیزمی که گفتی خنده م 

گرفت. 

آرش به خنده افتاده و زیرلب ناسزایی حواله اش داد و ناصر 

در خطابش گفت: 

_ آره آرش خان؟ با خواهرت این طوری حرف می زنی؟ 

قبل از آن که آرش لب باز کند؛ ارغوان دل به دریا زد و به حرف 



آمد. 

_ بابا.. 

نگاِه ناصر چرخید و تمامِی حضار یک به یک، به دنباِل شنیدِن 

جمله ای پرت و پال از لب های همیشه خنداِن ارغوان، 

سرچرخاندند.. 

ارغوان اما، سکوتش زیادی طوالنی شد و نگاهش هم، زیادی 

مغموم! 

اولین نفری که غیِرمعمولی بودِن این سکوت را تشخیص داد؛ 

آمنه ای بود که تماِم اخالقیاِت دخترش را، بهتر از خودش 

می دانست. کی ساکت می شد ارغوان؟ کی برای به بیان 

رساندِن جمله ای، دل دل می کرد؟! 

با همین افکار پرسید: 

_ چی شده مامان جان؟  

و ارغوان بازهم، لب بهم چسباند. بازهم جان کند و تک 

کلمه ای، از حنجره اش عبور نکرد. سخت بود. اولین سدی که 

برای به کیارش رسیدن باید می شکست؛ همین حجِم سنگیِن 

ترس هایش بود و او از اعتراف کردن و صدالبته؛ مقابِل حرِف 

پدرش ایستادن، زیادی می ترسید! 

این بار نوبت رسید به آرش که در خطابش بپرسد: 



_ مسخره مون کردی؟ چت شد یهو؟ 

با احساِس سوزِش انگشتش، تن از گرمای بخاری فاصله داد.  

آخی کم جان از میاِن لب هایش عبور کرد؛ نگاه داد به رِد 

سوختگی و همین نگاه دزدیدن، کمک کرد که پس از هزاربار 

ُمردن و زنده شدن، جمله هایی ناقص بچیند و تحویل دهد.. 

_ امروز آقای افروز.. دایِی کیانارو می گم.. البته من داشتم راِه 

خودمو می رفتم و.. البته قصدش مزاحمت نبود.. من گفتم 

شاید.. شاید... شاید..  

_ ا� اکبر! 

این اولین واکنش، مربوط بود به آرشی که از همان ثانیه ی 

اول، با وجوِد کیارش خو نمی گرفت.  

دومینش هم نگاه تیز کردِن ناصر بود و بعدی و بعدی هم از 

راه رسید..  

مادرش گفت: 

_ بسم ا�، چرا داد می زنی آرش؟ تقصیِر ارغوان چیه؟ دختِر 

بیچاره ی من حرف زد رو حرِف پدرش؟  

غزل هم ادامه داد: 

_ ارغوان شاید چی؟ توروخدا بذارین حرف بزنه بدبخت.. 

یجور جبهه گرفتین ترسید آبجیم.  



سپس ایستاد روی پا، نزدیکش شد و یکی از دستانش را هم، 

میاِن انگشتانش کشید.  

_ چی شد خوشگِل من؟ مزاحمت شد؟  

سریعًا نالید: 

_ نه! 

و این تاکید و جبهه گیری، ناصر را هم ترساند.  

این بار او بود که به حرف آمد: 

_ خب پس چی؟ چی می خواست؟ یه  بار اومد خواستگاری 

گفتیم نه، دیگه دردش چیه؟  

غزل به راحتی، دردش را فهمید. لرزِش دستانش را تشخیص 

داد و او بود که حرِف دِل ارغواِن یخ بسته را با فریاد اعالم 

کرد.  

_ خب شاید ارغوان هم اونو بخواد؛ چرا انقدر بدین با اون 

آدم؟ از نظِر من که خیلی هم متشخص و..  

_ چی داری می گی غزل؟ حالیته اصًال؟ عقل داری تو؟ 

سوال های پی در پی ای که همه شان فریاد مانند آوار می شدند؛ 

از جانِب آرش بود و تِن ارغوان از غرِش بعدی و دفاِع 

امیرعلی از همسرش سست شد و پاهایش خم..  

_ آرش..  



او تنها نامش را خطاب کرده بود اما ارغوان به عمِر هجده 

ساله اش، چنین نگاه هایی را از پدرش تحویل نگرفته بود؛ 

هیچ گاه ندیده بود که امیرعلی در خطاِب آرش صدا باال کشد؛ 

آن هم وقت هایی که پدرش حضور داشت..  

همان لحظه نالید: 

_ غلط کردم. 

و این بار نوبت رسیده بود به غزل که عقب نکشد. 

_ نه چرا غلط کردی؟ چرا می شینی عزیزدلم؟ وایستا حرفتو 

بزن.. بگو دوسش داری چون من دیدم که از وقتی اون آدم رو 

دیدی خواب و خوراک نداری، دیدم نمی تونی زندگی کنی، 

دیدم همش هندزفری تو گوشته و آهنِگ عاشقانه گوش 

می دی.. تو حقته که به اونی که دوسش داری برسی...  

_ اما نه به هر قیمتی! 

فریاِد ناصر، صدای تماِم اهالی را خاموش کرد. این اولین 

مرتبه ای که بود که ولوِم صدای ناصر، از یک حدی فراتر 

می رفت. اصًال این اولین باری بود که ناصر با خواسته های 

دخترانش مقابله می کرد. این اولین باری بود که در برابِر 

خواستِن آن ها نه می گفت و مگر شهامتی برای حرف زدن 

باقی می ماند؟ 



ناصر که حیرت را میاِن تک به تِک نگاه ها تشخیص داد؛ مجدداً 

خودش به حرف آمد و سریعًا هم، ولوم پایین کشید. 

_ اگر می خواستم بدونم تو اون آدم رو می خوای یا نه، همون 

شِب خواستگاری ازت سوال می کردم ارغوان. بدوِن این که 

بپرسم گفتم نه، چون من.. پدرت.. کسی که تورو بزرگت کرده 

و به این سن رسونده، تشخیص دادم که اون آدم برای تو 

مناسب نیست... 

_ ناصر تمومش کن. 

این اولین باری بود که در مقابِل آمنه هم، با قاطعیِت تمام 

می ایستاد! 

_ احساسی تصمیم نگیر خانم. این دختر هنوز به هجده سال 

هم نرسیده. می دونه چی درسته و چی غلط؟ می خواد با 

کسی ازدواج کنه که دوبرابِر خودش سن داره؟ حاال از اونم 

بگذرم، بگم طرف خانواده دار و با آبرو، بگم با اصل و نسب، 

نمی تونم با اون خیرگی و بی ادبی ش کنار بیام.. مرتیکه 

یجوری به چشمام نگاه می  کرد انگار اومده بود ازم جنس 

بخره. مطمئن بود که من دخترمو بهش می دم چون پدرش تو 

هر منطقه ی کوفتی ای ده طبقه خونه داره. وقتی پرسیدم 



شغلت چیه یجوری جواِب منو داده انگار اومده بود منو هم 

بخره. نمی دم.. من به اون آقا دختر نمی دم.. والسالم... 

بازهم سکوت از راه رسید. ناصر انگار که طوفانی به پا نکرده، 

رو چرخاند به سوی صفحه ی تلوزیون و آرش هم با خیالی 

آسوده، هم پای او به تماشا نشست اما آتِش عشقی که ارغوان 

را تمامًا کور کرده بود؛ هنوز هم شعله داشت. 

آن قدر حجیم و پرحرارت که، خوِد واقعی اش را از یاد برد. 

هرچه تماِم هجده سال عمرش، در مقابِل تصمیم های منطقِی 

پدرش سکوت کرده بود را هم..  

او ندانست که این حجم از شهامت از کدام نا کجاآباد به 

سراغش آمد اما کامًال ناگهانی، روی پا ایستاد و گفت: 

_ ولی من بهش جواِب مثبت دادم، همین امروز.. می خوام 

باهاش ازدواج کنم. تصمیمم.. 

و این اولین سوزشی بود که روی گونه اش احساس می کرد. 

پدرش، پدرش برای اولین بار در تماِم عمر، کتکش زده بود! 

 ☆☆☆☆☆☆

 ☆☆☆☆☆
درحالی که تالش می کرد تا به نفس های تکه پاره اش نظم دهد؛ 

به روی نیمکِت سبز رنِگ سِر راهش نشست و به تماِس 



امیرحافظ پاسخ داد: 

_ جانم؟  

شنید: 

_ سالم .  

و او تماِم وزِن نایلوِن کتاب ها را، به روی نیمکت انداخت.  

_ سالم آقای دکتر، کجا هستین شما؟  

طنیِن خنده های او، قبل از صدای پسِر جوانی که از کنارش 

می گذشت؛ به گوشش رسید.  

_ من همین جام آنشرلی..  

نگاه گرداند و برخورد به پسری جوان و بلندقد، که لبخنِد پت 

و پهنش اوِج جسارتش را نشانت می داد و صدای امیرحافِظ 

پشِت خط، همان لحظه بود که خالی شد از خنده .  

_ با تو بود؟  

رو گرفت از نگاِه خیره ی او.  

در خطاب به امیرحافظ گفت: 

_ کجایی عزیزدلم؟ خیلی وقته منتظرتم.  

و امیرحافظ سوالش را، با تاکیِد بیشتری تکرار کرد.  

_ کسی مزاحمت شده؟  

به صدایش ولوم داد چراکه، پسِر جوان هنوز هم، از 



محدوده ی نیمکت فاصله نگرفته بود.  

_ نه عزیزم چه مزاحمی؟ زود بیا فقط.  

و امیرحافظ پس از عنوان کردِن "تا پنج دقیقه ی دیگه 

اونجام" او را با تماِس قطع شده باقی گذاشت و پسِر جوان 

هنوز هم، کنارش ایستاده بود.  

دسته ی نایلون را کمی به سوی خود کشید. تالش کرد تا درگیر 

شود؛ با شناسنامه ی کتاب هایی که با ته مانده ی کارِت 

اعتباری اش خریداریشان کرده بود.  

صدا کمی نزدیک تر شد و پرسید: 

_ منتظِر دوست پسرتی؟  

و او اولین کتاب را بست و با همان حواِس به ظاهر پرت، 

جواب داد: 

_ آقای محترم مزاحم نشید. 

از نظِر خودش، خریِد این کتاب ها اصًال هم نیاز نبود اما 

مجبور شد به خرید چراکه، امیرحافظ دوای دردهای او را، 

فراموشِی خاطرات می دانست... 

پسِر الغراندام، به روی همان قسمت از نیمکت که خالی بود 

نشست و در خطابش گفت: 

_ خوشم اومده ازت، شماره مو بگیر برم. 



و او کتاب ها را به ترتیب، نگاه انداخت و نهایتًا کالفه شد از 

حضوِر او! 

رو چرخاند و تمام تالشش را، برای از خود راندِن او به کار 

گرفت. 

_ آقای محترم گفتم مزاحم نشو، من منتظِر شوهرم هستم.  

اویی که با تماِم خونسردی کنارش نشسته بود؛ شانه باال 

انداخت و گفت: 

_ می دونم شوهر نداری.  

و پگاه که نگاه ریز کرد؛ لبخنِد نمکین، به روی لب هایش 

برگشت و افزود: 

_ خیلی خب عصبانی نشو. اسِم من سامانه.. می دونم اسِم تو 

پگاهه، من همسایه ی طبقه باالی خونه ی شیما اینام.. خیلی 

وقته که تورو می بینم و ازت خوشم میاد، امروز که ومدی 

دیدِن شیما، فرصتو مناسب دیدم و اومدم که ازت بخوام.. 

یعنی می خوای بگی از من خوشت نیمد؟  

تماِم حاالِت چهره اش، به یک باره پر شد از حیرت و کم کم که 

حضوِر ساماِن محبوب و دوست داشتنِی شیما را مقابِل 

چشمانش تشخیص داد؛ کم کم که ابرازعالقه ی وحشناِک او را 

باور کرد و کم کم که دلش آتش گرفت برای شیما، چشمانش پر 



شد از غم و لب زد: 

_ وای نه! 

سامان در مقابِل حیرِت او، بازهم خندید و پگاه را به یاِد 

لحظه هایی انداخت؛ که شیما مدام از زیبایِی لبخندهای 

دندان نمای او تعریف می کرد.  

با همین افکار ابرو درهم کشاند. تالش کرد تا با خشونت، او را 

برای همیشه از خود براَند و کارساز هم بود! 

_ اوالً که من نامزد دارم، دومًا شما بیجا کردی دنباِل من 

اومدی، سومًا اصًال خوب نیست که رفت و آمد های 

همسایه تون با دوستاش رو چک کنید.. ثانیًا.. لطفًا همین االن 

برید وگرنه..  

_ نیازی نیست تهدید کنی، خیلی خب دارم می رم.  

نفس های نامرتبش را، به همراِه آخرین جمله از میاِن لب هایش 

عبور داد.  

گفت: 

_ به سالمت! 

و سامان که روی پا ایستاد؛ سر و کله ی امیرحافظ هم، به 

بدترین حالِت ممکن پیدا شد.  



_ هنوز نرفته؟ 

این جمله را، با حالتی تهدیدوار و درحالی که ولوِم صدایش را 

باال کشیده بود؛ به بیان رساند. نگاهش تمامًا خیره به صورِت 

سامانی بود که با تماِم بدحالی اش، قصد رفتن کرده بود..  

پگاه اما سریعًا روی پا ایستاد و گفت: 

_ داشت می رفت.  

و قبل از آن که سامان دور شود؛ امیرحافظ با خشمی مضاعف، 

یکی از بازوانش را چسبید.  

_ اصًال بیجا کرد که اومد.. صبر کن ببینم.. 

پگاهی که چنین رفتاری را آن هم از جانِب امیرحافظ باور 

نمی کرد؛ ناِم او را نالید و سامان برای جلوگیری از هر بحثی، 

کوتاه گفت: 

_ معذرت می خوام آقای محترم، قصد مزاحمت نداشتم. اگر 

اجازه بدین من برم.  

پگاه هم سریعًا اضافه کرد: 

_ سوءتفاهم شده بود؛ منو با کسی اشتباه گرفتن. امیرحافظ 

بذار بره. 

به ثانیه نکشیده، انگشتاِن امیرحافظ رهایش کرد و خودش 

هم حیرت کرده بود از این خشِم ناگهانی و عجیب! 



خیره به صورِت سامان گفت: 

_ برو نبینمت.. 

و بعد که سامان دور شد؛ چرخید و نگاه داد به چشماِن 

ترسیده ی پگاه. 

_ موهات حرِص آدمو درمیاره دختر. 

پگاه برای لحظه ای، گشت و رسید به گوداِل خاطرات. نفهمید 

که دل می شکند اما گفت: 

_ پس تو هم، حالت بد می شه از رنِگ موهای من مگه نه؟  

و میاِن کمان ابروهای امیرحافظ، یک مشت اخم نشست و 

مچاله شان کرد. 

_ من هم؟  

پگاه همان لحظه های اول، فهمیده بود که چه فاجعه ای به بار 

آمده .. نمی دانست که چطور اما، بعد از آن آغوش، همه ی 

دنیای امیرحافظ و پگاه تغییر کرد.. بعد از آن آغوش تعداِد 

پیامک های ارسالی شان، فراتر رفت از یک دوستِی ساده.. بعد 

از آن آغوش هر چند روز یکبار مالقات داشتند؛ دل تنگ 

می شدند و بعد از آن آغوش، انگار آن دو به چند ساِل پیش 

بازگشته بودند.. انگار پگاه همان شانزده ساله ی دبیرستانی 

بود و امیرحافظ همان جواِن ساده و خوش خنده.. بعد از آن 



آغوش حتی، حاِل او، نگاِه او و همین خِط اخِم او، همه و همه 

برای پگاه، تبدیل به دنیایی از اهمیت شد.. 

تا جایی که خیره به مردمک های لرزاِن چشمانش گفت: 

_باید حرف بزنیم امیرحافظ.  

لب های او خندید. نشست به روی نیمکت و پا به روی پا 

انداخت تا شورِش احساساِت ضد و نقیضش را کنترل کند. 

جواب داد: 

_ امیدوارم پشِت این باید حرف بزنیم جمله ی افتضاِح "همه 

چی تموم شد" نشسته باشه پگاه.  

و پگاه هم، جایی به روی نیمکت و در کناِر او نشست .  

_ هنوزم ازم دلخوری. می دونم.  

_ دلخور؟  

نگاهش کرد. حالِت چشماِن او، تماِم گالیه هایش را فریاد 

می زد. وزِش ناگهانِی باد، موهای زیادی سیاه و حالت دارش را 

می رقصاند و امیرحافظ بازهم، دفتِر گذشته را. ورق زد و 

رسید به همان روِز نحِس جدایی! 

_ دلخوری خیلی کمه واسه اون بالیی که تو سرم آوردی پگاه. 

خیلی باید خیره باشی که زل بزنی تو چشمای من و این قدر 



وقیحانه از دلخوری بگی. 

چیزی در اعماِق وجودش تکان خورد. در نظِر پگاه، جدایی از 

امیرحافظ آن قدرها هم وحشتناک نبود. دِل او که شکستن را 

تجربه نکرد. پگاه حتی پس از ترِک امیرحافظ، اشک هم 

نریخت.  

همین افکار بود که لحظه به لحظه بیش از قبل به حیرت 

می کشاندش.  

نالید: 

_ چرا انقدر کشش می دی؟ من بچه بودم. قدرِت تصمیم گیری 

نداشتم. نمی دونستم چی خوبه چی بد. فکر می کردم.. فکر 

می کردم.. 

_ من کشش ندادم پگاه. تویی که بعد از چند سال، وجدانت به 

درد اومده. بحثشو ببند. نمی خوام حرف بزنم. 

نفهمید که چطور شد. نمی دانست که امیرحافظ این روزها، 

درکدام محدوده ی صفحه ی عمرش قدم می زند اما هر رفتاِر 

او، شدیدًا دارای اهمیت شده بود! 

نفهمید که چطور اما انگشتانش، نشست به روی بازوی او و به 

واسطه ی همین حرکِت ناگهانی، نگاهش را برای ثانیه هایی 

طوالنی، صاحب شد.. 



_ نمی خوام بحثش بسته بشه. باید حرف بزنیم چون دلم 

نمی خواد هربار که می بینمت هزارتا حرف بارم بشه. نمی خوام 

انقدر تیکه بپرونی امیر.. پس باید ازش حرف بزنیم.  

به آرامی تکان خورد و از اسارِت انگشتاِن پگاه خالص شد. 

زیادی خیره ماندن به چشماِن این زن، گاهی وقت ها اصًال 

خوب نبود! 

روی پا ایستاد و کمی قدم زدن میاِن خنکای پاییز، حاِل ذهِن 

در حاِل انفجارش را جا آورد. 

ریحانه محمود "زهرآلود...!": 

اولین سواِل پررنگ و لعنتی هم، همینی بود که شب ها و قبل 

از خواب، هزاران بار پاسخش را در ذهن مرور می کرد.  

مقابِل صورِت او ایستاد. پاهایش به عرِض شانه بازمانده و او 

انگشتاِن بالتکلیفش را، رساند به جیب های سویشرِت سفید 

رنِگ نایکی که تن زده بود.. 

گفت: 

_ پگاه..  

و حرصش گرفت از این فراِر تسلطی که وقتی پگاه نگاهش 

می کرد؛ به سراغش می آمد.  

ابرو درهم کشانده و نگاه از صورِت او می گرفت وقتی گفت:



_ می خوام که راستشو بگی. از دروغ گفتن متنفرم.  

پگاه در مقابِل تماِم خاطراتی که از با او بودن به یاد داشت؛ 

لبخندی روی لب های صورتی رنگش نشاند و در جوابش گفت: 

_ یادمه یه روزی می گفتی نیاز داری به شنیدِن دوستت دارم 

گفتن های من، حتی اگر دروغ باشن.  

و امیرحافظ و خشمی که ناگهان به سراغش آمد؛ پگاه را از 

مروِر گذشته ها پشیمان کرد.  

_ من خیلی غلط کردم که این حرفو زدم.  

در مقابِل خشم و خیرگِی نگاِه گشاد شده ی او، تنها لب زد: 

_ خیلی خب.. 

و امیرحافظ ضربه ی بعدی را، درست وسِط سرزمیِن قلِب او 

نشاند.  

_ این که زِن کیارش شدی، اولین دلیلش ثروتش بود یا 

احساِس خودت؟ 

این اولین باری نبود که چنین سوالی را، در بدترین زماِن ممکن 

مقابلش می گذاشتند اما اولین مرتبه ای بود که باید جوابش 

می داد.  

پس از مکثی طوالنی، صادقانه ترین پاسِخ عمرش را حواله ی 

نگاِه منتظِر او داد.  



گفت: 

_ ثروتش هم یکی از هزار دلیلی بود که جذبم می کرد اما بعد 

از این که زنش شدم، همه چیز فرق کرد.. 

_ چه فرقی؟ 

نباید می گفت. او وظیفه ی نداشت که خصوصی های 

زندگی اش را، برای اوی تازه از راه رسیده توضیح دهد اما 

نمی دانست چرا و از نگاهش حساب می ُبرد! 

پس گفت: 

_ نداشتنش.. نداشتنش عاشقم کرد. 

و لب های امیرحافظ، یک طوری خندید که تماِم حرص های دنیا 

را در خود جا داده بود.  

خم شد؛ یک تای ابرو باال پراند و بعد خنده ای صدادار را هم به 

واکنش های مشهودش افزود. 

_ پس تو از اون دسته آدم هایی هستی که نداشتن، عاشقت 

می کنه. 

جواب داد: 

_ اون شوهرم بود امیر.. چه توقعی داری؟ که بگم دوستش 

نداشتم؟  

و بعد روی پا ایستاد و قبل از دور شدنش، این بار نوبِت 



انگشتاِن مردانه ی امیرحافظ بود که متوقفش کَُند.  

_ بشین، هنوز حرفامون تموم نشده.  

دسته ی نایلون را، به روی همان نیمکت رها کرد. خشم به روی 

ولوِم صدای او هم تاثیِر مستقیم گذاشته بود.  

گفت: 

_ اما تو داری ناراحتم می کنی. این حرف زدن نیست؛ 

بازجوییه و چون من باهات صادقم باید بشینم و چرت و 

پرت هات رو هم بشنوم.  

فشاِر انگشتانش به قدری باال رفته بود که ناله ی اوی ریزچثه 

را درمی آورد و نهایتًا که به خودش آمد؛ رها کرد؛ فاصله گرفت 

و آرام تر از قبل گفت: 

_ خیلی خب، حق داری.. من تند رفتم. بشین.  

پس گرفتِن آرامِش امیرحافظ، همان چیزی بود که او 

می خواست. او هم آرام گرفت و وقتی نشست؛ نالید: 

_ فکر کردی خودم نمی دونم خواستِن کیارش اشتباِه محض 

بود که این طوری تنبیهم می کنی؟  

 امیرحافظ هم خم شد؛ نایلوِن کتاب ها را کنار کشاند و 

خودش در چند میلی مترِی باالتنه ی یخ زده ی او قرار گرفت.  

_ می دونم که متوجِه اشتباهت شدی اما یه سوالی داره 



دیوونه ام می کنه.. یه سوالی که هر وقت بهش فکر می کنم و 

به جواب می رسم، سرم می ترکه.. 

پگاهی که لب هایش، معصومانه بیرون پریده بود؛ چرخید و 

فاصله اش با صورِت او تنها چند سانتی متر بود وقتی گفت: 

_ شاید به جواِب اشتباه می رسی.  

_ جوابم درسته. می خوام خودمو امیدوار کنم و بگم اشتباه 

می کنی، می خوام بگم بعد از نداشتنت پگاه هم اذیت شد اما 

نداشتِن من عاشقت نکرده بود.. 

 ☆☆☆☆☆☆☆
شاخ و برگ های جان داِر درخِت انجیر، به دست های قدرتمنِد 

باد تکان می خورد. خورشید هیچ راهی برای رونمایی از 

چهره ی همیشه خندانش نمیافت و آسمان هم، درست شبیه به 

او دلش گرفته بود که این طور می غرید .  

ابرهای مچاله شده ی سیاه، بارانی سیل آسا را خبر می دادند و 

او هنوز هم نیمی از پرده ی صورتی رنگ را میاِن انگشتانش 

مچاله می کرد و دلش می نالید از دل تنگی! 

_ پنجره رو ببند خنگول، هوا سرده. 

سرچرخاند و غزل به همراِه سینِی چای نزدیک شد.  



_ خیلی کم پیش میاد من واسه کسی چای بریزم ها. بیا 

بشین. 

کامًال بی حوصله بود وقتی هوای دل چسب و بارانی را، پشِت 

پرده جا گذاشت.  

نشست جایی نزدیک به کمِد لباس هایش و شنید که غزل گفت: 

_ یه خبِر خوب دارم اما قبلش باید یه سوال ازت بپرسم.  

"خبِر خوب"ی که قطعًا یک دنیا هیجان را برای هر دختری به 

ارمغان می آورد هم، نتوانست او را از الِک بی حوصلگی بیرون 

کشد. 

شانه باال انداخت و گفت: 

_ بپرس؟ 

و غزل بحث را تا همان یک نفری کشاند؛ که مدت ها پیش، 

شب و روِز ارغوان شده بود.  

_ انقدر دوسش داری که به همه ثابت کنی اشتباه نمی کنن؟ 

نگاه از در و دیوار کند. تنش همان لحظه بود که صاف نشست 

و او ماِت صورِت غزل، تنها گفت: 

_ خبِر خوبت چیه؟  

غزل اما لبخندی شیطنت وار به روی لب هایش نشاند و او را 

برای جواب دادن مجبور کرد . 



_ اول جواِب منو بده.  

سریعًا گفت: 

_ غزل مسخره بازی در نیار. داری می بینی حالمو.. می دونی 

که دارم پس بگو.  

غزل اما خیاِل آرام کردِن دِل بی قراِر او را نداشت! 

_ همه حق دارن که بترسن ارغوان. تو سنت کمه. داری 

احساسی تصمیم می گیری. اون آدم خیلی ازت بزرگ تره و 

خیلی هم... چجوری بگم، انگار یجوریه.. می ترسم موادی 

چیزی مصرف کنه آخه خیلی خیره ست.  

چشم های او که هیچ کدام از این عیب و ایرادها را نمی دید.. 

اتفاقًا همین خصلتی که دیگران عجیب و غریب خطابش 

می کردند؛ در نظِر ارغوان زیادی منحصربه فرد بود! 

گفت: 

_ چرت نگو.. چه موادی؟ اون مدلش همین طوریه. منم دارم 

عاقالنه تصمیم می گیرم، کیارش خیلی دوسم داره.  

غزل خم شد تا استکاِن چای را، مقابِل اویی که شِب گذشته 

شام هم نخورده بود؛ قرار َدهد. 

همان لحظه آمنه هم به جمعشان اضافه شد.  

_ همین مدلش آدمو می ترسونه دخترم. می گی من عاقالنه 



تصمیم می گیرم اما چشماتو بستی و یه دوست داشتِن ابلهانه 

رو نشوندی کناِر همه ی حرفات.. به جز این که تو دوسش داری 

یه دلیل بیار که ما دلمون بیاد دختِر دسته گلمونو بدیم دسِت 

یه مرِد سی ساله. 

چشمانش زیادی پف کرده به نظر می رسید. آن قدر که با 

دستمال به جاِن بینی اش افتاده بود؛ گوشه و کناره هایش زخم 

شده بودند و آمنه این همه بدحالی را می دید که راضی شده 

بود به کیارش.. 

خیره به چشماِن مادرش گفت: 

 _ مامان تورو خدا بابا رو راضی کن. 

و بعد اویی که همیشه ی خدا می خندید؛ اراده از کف داد و 

شبیه به تماِم این بیست و پنج روز، به گریه افتاد. 

_ چی می شه بهم اعتماد کنین؟ من دوسش دارم.. مطمئنم بعد 

از اون نمی تونم کِس دیگه ای رو دوست داشته باشم. فقط 

بخاطِر این که سی سالشه نمی تونم از حسی که بهش دارم 

بگذرم. نمی تونم نخوامش.. می میرم مامان.. به خدا می میرم 

اگه دیگه نبینمش.  

یکی از دست های غزل، به روی شانه اش نشست و آمنه ی 



بی چاره هم، جایی نزدیک به او قرار گرفت.  

_ ارغوان اگر نظِر منو بابات رو می خوای، ما راضی نیستیم، 

من به عنواِن مادرت حس می کنم که اون مرد نمی تونه 

خوشبختت کنه. یجوری آدمو نگاه می کنه که انگار از خدا هم 

نمی ترسه ولی اگر می گی بدوِن اون نمی تونم، اگر می گی اال و 

بال کیارش، باشه.. ما حرفی نداریم، بگو بیان خواستگاری.  

چشمانش، نِم اشکی که به روی گونه ی مادرش می نشست را 

ندید. دستانش، قدرِت لمِس انگشتاِن او را احساس نکرد. 

گوش هایش، التماِس او را نشنید؛ قلبش تنها حاکِم احساساِت 

این روزهایش بود.  

او می گفت: 

" بگو بیان خواستگاری!" 

و تماِم وجودش به یکباره روی پا ایستاد و لب هایش هم، از تِه 

دل خندید. 

_ یعنی بگم بیان؟ بیان مامان؟ وای خدایا شکرت.  

شنید که غزل گفت: 

_ بابا به این شرط قبول کرده که خودت تنهایی با همه ی 

مشکالتت بجنگی ارغوان. به این شرط که هیچ وقت با اون 

آدم دهن به دهن نشه. 



اما در واقع، نمی شنید.. ارغوان هیچ یک از این جمله ها را، 

درست و حسابی نمی شنید! 

_ باشه هرچی بابا بگه.. اصًال قرار نیست من و کیارش به 

مشکل بخوریم. خوشبخت می شیم، قول می دم. 

آمنه گفت: 

_ من رو قولت حساب می کنم.  

و بعد دور شد و ارغوان میاِن کمِد لباس هایش، به دنباِل 

پوششی آبرومندانه گشت و پیدا نکرد! 

همان لحظه نالید: 

_ االن چی بپوشم؟  

و غزل هم کنارش ایستاد.  

_ می خوای بری پیشش؟ 

لب هایش یک طوری می خندید که وجوِد غزل را هم 

می خنداند. تماِم این اشتیاق را خوِد عاشقش هم درک می کرد 

و به همین سبب بود که گفت: 

_ حال و روزتو خریدارم آبجی کوچیکه.. حاله وقتشه همون 

کاپشن خوشگلمو که امیرعلی خریده بدم بپوشی و بری 

حالشو ببری. 



خوشحال بود؛ آن قدر که تِن غزل را با تمام قدرت به آغوش 

کشید و صدای گریه های مادرش، میاِن خنده های از ته دِل دو 

خواهر گم شد.. 

ساعتی بعد، مقابل ساختمان مجللی که ناِم فامیلِی "افروز"ها 

به روی تابلوی عظیمش خودنمایی می کرد؛ ایستاده بود.  

با وجود تمام جمله هایی که غزل تحویلش داده و به ظاهر 

آرامش کرده بود؛ او هنوز هم لرزش را میاِن اندامش احساس 

می کرد.  

اولین پله را به مقصِد به او رسیدن طی کرد و بعد با امیِد 

پایان دادن به فاصله ها، لبخندی از ته دل را به روی لب هایش 

کاشت. 

لب زد: 

" باالخره به هم می رسیم.." 

و ندانست که روزگار رسیدن را برای او چطور تعریف خواهد 

کرد. 

دقیقه هایی بعد، میان همهمه ی طبقه ی اول، ایستاده بود و 

ذهنش تنها، به دنبال تصویری از کیارش می گشت. کمی به 

دور خود چرخید و بعد به روی پله های برقی ایستاد تا شاید 

وجوِد او را در طبقه ی دوم پیدا کند.  



انگشتاِن لرزانش را به روی نرده ُسر داد و درست حدس زده 

بود. او را دید و دلش از حجم ناباوری لرزید. او را دید و بیان 

هر جمله ای را از یاد برد؛ او را دید و چند پله ی باقی مانده را 

برای به او رسیدن پرواز کرد. 

درست شبیه به همیشه مرتب لباس پوشیده بود. اندام 

ورزیده اش در قالب کت و شلواِر چهارخانه ی سرمه ای رنگ، 

بیش از همیشه دل می برد. 

او بی حوصله به صحبت های زِن درشت اندامی که مقابلش 

ایستاده بود گوش می کرد و چشمانش هم تا زمانی که ارغوان 

مقابلش ایستاد؛ او را ندید. 

در مقابل نگاه حیرت زده اش تنها گفت: 

_ سالم 

و کیارش به محض باورش، نگاه ریز کرد و از زِن مقابلش که 

به ظاهر منشی بود؛ خواست که ادامه ی کارها را به بعد 

بسپارد. 

_ اینجا چیکار می کنی؟ 

لحن عصبی اش برای ارغوانی که تمام شهر را برای دیدنش و 

تمام دنیا را برای به او رسیدنش کنار گذاشته بود؛ اصًال هم 

طبیعی جلوه نکرد. 



رنجیدن را به طور واضح در مردمک تیره ی چشمانش دید و 

شنید: 

_ اگر ناراحتی از بودنم، خب می رم. 

هنوز اولین گام را طی نکرده بود که انگشتاِن مردانه ، یکی از 

دستانش را لمس کرد . چنین واکنشی برای تمام چشم های 

اطراف، یک معجزه جلوه میکرد و کیارش می ترسید از دور 

شدنش که سریعًا گفت: 

_ اتاق من طبقه ی باال، انتهای سالنه منتظر باش تا کارامو 

انجام بدم.  

دلخوری را سریعًا کنار گذاشت. امروز روز آن دو بود. امروز 

تمام خیابان ها را دوید تا به چشم های او زل بزند و بله 

بگوید..  

امروز غمی میان داستان کیارش و ارغوان، باقی نمی ماند.. 

پس باز هم خندید و هرچه کیارش عجیب و غریب رفتار 

می کرد را در ذهن کنار زد.  

پله ها را باال رفت و نگاهش تا آخرین لحظه اویی را می پایید 

که با تماِم خونسردی کتش را از تن می کند و آستین های 

پیرهِن جذب سفید رنگ را تا روی آرنج، به طوِر نامرتب باال 

می زد. 



پا گذاشت میان چهار دیوارِی اتاقی که صاحبش او بود و 

لبخند، باز هم فراموش نشدنی ترین عضِو صورتش شد. 

با خود تکرار کرد: 

" اینجا اتاق شوهِر منه" 

و بعد نشست به روی صندلی چوبِی قهوه ای تیره و شنید 

صدای پیرمردی را که به او سالم می گفت.  

سرچرخاند و نگاه متعجبش سبب شد که پیرمرد جمله های 

بعدی را برای رفع ابهام او تحویلش دهد: 

_ خوش اومدی خانوم جان.. چی برات بیارم؟ چای های من 

حرف نداره. 

به روی صندلی تکانی خورد. اشتیاق، تسط را از وجودش 

قاپیده بود. کم داشت تا پرواز کردن. او تنها به دنباِل تصویِر 

کیارش می گشت و نشاندِن خنده به روی لب های او.. 

پس گفت: 

_ سالم عموجان..  

و این ذوق و شوِق کودکانه، دقیقًا به خوِد خوِد حقیقِی 

ارغوان مربوط می شد.  

_ امروز انقدر خوشحالم که اشتهام کور شده، دستت درد نکنه 



هیچی نمی خورم.  

پیرمرد تصنعی اخم کرد و به چروک های عمیِق روی 

پیشانی اش افزود: 

_ مگه می شه بابا؟ همه خوشحالن زیاد می خورن تو چرا 

اشتهات کور شده؟ باید بخوری جون بگیری. اتفاقًا االن برات 

کلوچه  هم میارم که آقا افروز همین دیروز از شمال آورده.  

ندانست که این عکس العمِل ناگهانی، چطور جهید و از میاِن 

خوشحالی هایش بیرون زد.  

_ کیارش شمال بوده؟ 

پیرمرد تغییر حالت را از تک به تِک اعضای چهره اش یافت و 

کامًال مات مانده بود وقتی گفت:  

_ بله باباجان، همین امروز برگشته. شما.. مبارکه.. نکنه زن 

گرفته من خبر ندارم؟  

لبخنِد از تِه دِل پیرمرد، او را هم خنداند و پیدا شدِن 

ردیف های مرتِب دندان  هایش، اصًال به دیِد کیارشی که 

بی حوصله تر از همیشه، به سوی اتاقش گام برمی داشت؛ 

خوش نیامد.  

_ چی شده؟  

این اولین جمله ای بود که او طلب کارانه بیانش کرد و بعد که 



داخل شد و کتش را به روی چوب لباسی انداخت؛ ارغوان 

خندید و تالشش این بود که با خندیدن، اخم را از چهره ی او 

فراری َدهد. 

_ نگفته بودی همکارات انقدر خوب و مشتی..  

_ چی؟  

پیرمرد که همان رحمِت هفتاد و دوساله و آبدارچِی طبقه ی 

سوم بود؛ خیرگِی نگاِه کیارش را که تشخیص داد؛ قصد رفتن 

کرد و ارغوان ماِت دور شدِن او، لب از هم باز کرد و واژه ای از 

میاِن حنجره اش بیرون نزد. 

_ نگفتی، این جا چیکار می کنی؟ 

لب هایش، محکم بهم چسبید . انگار که حرف زدن را برای یک 

عمری ممنوعش کرده باشد.  

یکی از دستانش به جاِن دسته ی کیفش افتاد و کیارش با تماِم 

بیخیالی، نشست به روی صندلیِ  روبه رویی تا تماِم سرتاپایش 

را مورِد بررسی قرار َدهد. 

_ نباید بیای این جا بیِن یه مشت..  

نفسی عمیق از میاِن لب هایش بیرون و جمله ی قطع شده را، 

این طور پایان داد: 

_ خوشم نیمد از این جا بودنت. اصًال خوشم نیمد دوسِت 



کیانا.. 

روی پا  ایستاد. حقیقتًا این جا ماندن، دیگر برای دِل لگد 

خورده اش خوب نبود.  

درحالی که گلویش پر بود از ردپاِی بغضی سنگین، رو به نگاِه 

باال کشیده شده ی او گفت: 

_ تو راست می گی، نباید می اومدم.  

و قبل از آن که اولین گام را برداَرد؛ صدای او آمد و برای یک 

عمر متوقفش کرد.  

_ می بینی نسبت بهت چجوری ام؟ طاقت ندارم ببینم هزارتا 

چشم نگاهت می کنه. این جا جای کسی که باید زِن من بشه 

نیست.. 

هرچه غم در دل داشت؛ همان لحظه از میان رفت. حقیقتًا تنها 

موجودی که قدرِت سالخی کردِن دردهایش را داشت؛ همین 

عجیب و غریِب لعنتی بود! 

سرچرخاند و نگاِه غم زده اش که گره خورد با چشماِن او، 

بازهم شنید: 

_ حاال که اومدی، بشین ببینم اومدنت ارزشش رو داشت.. 

کوتاه خندید و برگشت به روی صندلی. خبری از رحمت و 



سینِی چای اش هم نبود. نمی دانست که "بله" را چطور بگوید 

تا لب های کیارش را بخنداند. . نمی دانست این همه شرم، به 

یکباره چطور به سراِغ اویی آمده، که هیچ گاه خجالت 

نمی کشید اما، باید همین امروز بیانش می کرد؛ این یکی را 

خیلی خوب می دانست! 

کیارش تکیه زد به پشتِی صندلی. استرس را خیلی خوب در 

حرکاِت او یافت کرده بود. نگاه گرفت تا او تسلط را پس 

بگیرد و همین امر هم، زیادی کمکش کرد.  

_ چقدر این جا قشنگه.  

کیارش کوتاه و بی حوصله لب زد: 

_ اوهوم.. 

و ارغوان جمله ی بعدی را، با هیجانی دوچندان به بیان 

رساند.  

_ هنوز دلم نیمده گردن بندمو بندازم. می ترسم چیزیش بشه.  

کیارش خندید و چین خوردگی های کنِج چشمانش، او را به 

مرحله ای دیگر از عاشقی رساند.  

_ نترس، اگر چیزیش شد یکی دیگه برات می سازم.  

لب زد: 

_ نمی خوام. 



و بعد کامًال ناگهانی پرسید: 

_ شمال بودی؟  

کیارش که خیره نگاهش کرد؛ بیشتر توضیح داد.  

_  همین آقایی که این جا بود؛ گفت.. 

یک بار پلک زد اما به نگاه کردنش، همان طور و بدوِن متوقف 

شدن ادامه داد.  

ارغوانی که رفتاِر او، زیادی گیجش کرده بود؛ بازهم روی پا 

ایستاد و این بار خود را رساند به ویترینی که پر بود از 

جواهراِت دست ساز! 

کمی که گذشت؛ صدای کیارش حواسش را از دستبنِد تمام 

مرواریدی که پالِک کوچکی از طال هم داشت؛ گرفت و نگاهش 

را نه.. 

_ از هر کدوم که خوشت اومده بگو برات بسازم.  

اهِل تعارف نبود اما قبوِل هر هدیه ای را قبل از ورود به 

خانه اش بد می دانست. در اصل خانواده اش این طور یادش 

داده بودند. 

پس لبخند را به روی لب های گوشتی اش کاشت و چرخید به 

سوی اویی که هنوز هم خیره اش مانده بود. 

_ االن نه، اما بعد از این که رفتیم تو خونه ی خودمون دلم 



می خواد که با سلیقه ی خودت برام گوشواره درست کنی. 

_ حاال کی قراره بریم؟  

وقتش رسیده بود؟ باید همین حاال، بله ی نهایی را می گفت و 

به هرچه رویا در سر داشت؛ می رسید؟  

یک تای ابرو باال پراند و گفت: 

_ هر وقت شما تصمیم بگیری.  

و چنین جمله ای، کیارِش بی حوصله را هم به هیجانی کوتاه 

مدت رساند.  

آن قدر که روی پا ایستاد و گام های بلند و محکمش، نزدیکش 

شد.  

_ هروقت؟  

ترسید از نزدیکِی چشماِن او. گاهی اوقات با تیله های زیادی 

روشِن او، ابدًا ارتباط برقرار نمی کرد و همین لحظه  هم، به 

همان گاهی اوقات مربوط می شد. 

سر تکان داد و پاسِخ مثبتش سبب شد کیارش، دسته کلیدی 

جان دار را از جیِب شلوارش بیرون کَشد. 

میاِن کلید ها چرخید و قبل از آن که توجِه ارغوان، جلب شود 

به همان طالیی رنِگ کمی بزرگ تر، او یکی از آن ها را نشانش 



داد و گفت: 

_ همین االن برو خونه مون.. 

خیال می کرد که کیارش هم، شبیه به دیگر مردهای اطرافش 

گاهی شوخی می کند پس خندید و پرسید: 

_ دیگه چی؟  

و او در همان حالت جواب داد: 

_ خورشِت کرفس دوست دارم. واسه شام درست کن.  

لب های ارغوان، بازهم خندید. کودکانه و شاید، دلبرانه! 

_ نمی شه که.. باید زن و شوهر بشیم.. عزیزم! 

شرم سبب شد که لِب زیرین بگزد و کیارش فاصله کوتاه کرد.  

_ بشیم. یک ساعت کار داره.  

عشق و هیجان، تنش را کامًال آشکار می لرزاند و او کی چنین 

نزدیکی ای را در ذهن تجسم کرده بود؟  

گفت: 

_ باید اول بیای خواستگاری.. بعد نامزد بشیم، بعد یه مدتی 

نامزد بمونیم و..  

_ خواستگاری رو که اومدم، نامزدم نیاز نیست. االن زنگ 

می زنم به خانواده ت بیان محضر. دیگه چی؟  

اکسیژن را عمیقًا بلعید. این همه نزدیکی برای دِل بی قراِر او، 



ابدًا خوب نبود.. 

کمی راِه فرار یافت و به اندازه ی یک گام از او فاصله 

می گرفت وقتی پرسید: 

_ شوخی می کنی مگه نه؟  

و کیارش امروز یک طوِر عجیبی، مدام اخم به چهره می نشاند 

و کم تر می خندید.  

_ نه، کامًال جدی ام.  

زودرنج بود. ارغوان در مقابِل کیارش، آن قدر زودرنج بود که 

خودش هم باور نمی کرد.  

او هم در تبعیت از کیارش اخم کرد و یکی از دستانش را، به 

تخِت سینه اش کوبید.  

_ می شه بری عقب؟ اصًال معنِی این رفتارتو نمی فهمم.  

نه ضربه ی دست و نه اخِم چهره اش، هیچ کدام تفاوتی در 

رفتاِر او ایجاد نمی کردند.  

درعکِس انتظارش کیارش، همان فاصله ی کوتاه را هم ُپر کرد.  

_ تا حاال ندیده بودم اخم کنی دوسِت کیانا.  

شاید اگر کیارش این چشم ها را نداشت؛ تحمِل چنین وضعیتی 

ممکن تر می شد. حس می کرد که چشم های او بیش از تماِم 

چشم های دنیا می دید وقتی این طور خیره می ماند.. 



نالید: 

_ برو کنار.  

و کیارش برای ثانیه ای، پر شد از حیرت و بعد چند گام فاصله 

گرفت. 

_ چته؟! 

همین حیرت او را از دنیای وحشت بیرون کشید. چه بالیی به 

سِر احساسش آمده بود؟ کیارش همان کیارش بود. همان 

چشم ها را داشت و درست شبیه به همیشه نگاهش می کرد؛ او 

تنها کمی فاصله کوتاه کرد و چرا این نزدیکی، ارغوان را 

می ترساند؟ 

برای فرار از نگاِه او، سریعًا گام برداشت و خم شد تا پس از 

برداشتِن کیفش، پاساژ و هر مکانی که مربوط می شد به 

کیارش را، برای ساعاتی ترک کند.  

قبل از به اجرا رساندِن تصمیمش اما، انگشتاِن کیارش مِچ 

دستش را مورد لمس قرار داد.  

_ ارغوان؟  

سرچرخاند و کدام امِر غیرطبیعی و افتضاح، سبب شده بود 

که از نزدیکی به اویی که می پرستیدش، وحشت کند؟  



لب زد: 

_ کیارش؟ 

و او نخواست که الباقِی آن چه در ذهنش می گذشت را 

بشنود.  

تنها گفت: 

_ آخِر هفته میام خواستگاری.. 

و به آرامی او را رهایش کرد. 

به روی چهره اش پلک زد. تالشش این بود که تصویری پر از 

لبخند را برایش به جا بگذارد اما گاِم بعدی اش مصادف شد 

خطاِب نامش، آن هم با لحنی منحصربه فرد! 

_ ارغوان؟

قلبش خانه ی خود را رها کرده و بالی برای پرواز یافته بود 

انگار.. به آسمان ها می رفت. 

گفت: 

_ جانم؟  

و کیارش کوتاه اما معنادار جوابش را داد: 

_ چیزی نمونده.. به زودی می ریم خونه ی خودمون.  

لب هایش خندید. تماِم حاالِت غیرطبیعی اش را از یاد برد. تمامِ 

وحشتی که دقایقی پیش تجربه اش می کرد؛ نیست و نابود 



شده بود. ارغوان همین حاال، قدرِت به آغوش کشیدِن این تن 

را هم داشت! 

گفت: 

_ می دونم. 

و بازهم "عزیزم" را پس از مکثی کوتاه کنِج جمله اش کاشت و 

شرمی که به روی گونه اش نشست؛ با کیارش کاری کرد که 

خوِد سی و یک ساله اش هم، هیچ از معنا و مفهومش 

نمی دانست! 

آن قدر که چنگ انداخت به سوئیِچ اتومبیلش و سریعًا گفت: 

_ خودم می رسونمت.  

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
" یکاری کن که می دونی.. یه خونه شو تو ویرونی..  

از این بیشتر، نپرس از عشق... نمی دونم، نمی دونی.." 

از این پهلو به آن پهلو شدن هم، از درِد شانه هایش نکاست. 

شدیدًا سرما خورده بود و افتضاح ترین عالئِم این بیمارِی کم 

سر و صدا اما وحشتناک  هم، همین بدن دردی بود که پس از 

گذِر چهار پنج روز، رهایش نمی کرد.  

خواننده هنوز هم برای دِل بی قراِر او می خواند. او هردوتای 

هندزفری را به داخِل گوش هایش چپانده و ولوم را تا آخرین 



درجه باال کشیده بود.  

هردو دستانش را به آغوش کشید و هنوز ثانیه ای از ناله ی 

کم جانی که از میاِن لب هایش فرار کرد نگذشته بود که در به 

روی لنگه چرخید و چهارچوب، چهره ی همانی را نشان داد که 

امیرحافظ هیچ آمادگی ای برای دیدنش نداشت. 

یک تای هندزفری با اراده ی او و دیگری بر اثِر صاف نشستن، 

از گوش هایش بیرون کشیده شد.  

نگاِه حیرت زده اش ثابت ماند به روی رویایی که حجاِب کامل، 

تنها گردِی صورتش را به نمایش می گذاشت.  

شنید: 

_ سالم .. 

و امیرحافظ یکی از دستانش را مقابِل لب ها گرفت و 

سرفه های خشک و پرسروصدایش را، از حنجره رهایی داد.  

کمی که آرام گرفت؛ سریعًا گفت: 

_ بهت گفتم مریضم، چرا اومدی این جا؟  

و رویا چادِر سیاهش را از روی سر برداشت و درحالی که تا 

می زدش، جواب داد: 

_ بابا گفت بیام.. گفت باید صحبت کنیم.  



می شناخت. پدرش را خیلی هم خوب می شناخت. می دانست 

که نهایتًا، رابطه ی بی سروتِه امیرحافظ و رویا را تمامش 

خواهد کرد. او از همان شب که بازگشِت پگاه را تشخیص داد؛ 

این نامزدی را نابود شده اعالم کرده بود.  

با همین افکار سر تکان داد. از رویایی که خیره به صورِت او و 

بالتکلیف ایستاده بود؛ خواست که به روی صندلی بنشیند و 

بعد خودش، چند جرعه آب خورد تا شاید صدا از میاِن 

حنجره اش، واضح تر بیرون بزند.  

شنید که رویا پرسید: 

_ بهتری؟  

و خودش خم شد و موزیِک درحاِل پخش را متوقفش کرد.  

_ تو چی فکر می کنی؟  

رویا بازهم، سعی در عاشقانه صحبت کردن داشت. او بازهم 

عالقه اش را ابراز می  کرد و قلِب امیرحافظ هم، میاِن سینه اش 

مچاله می شد.  

_ چرا مراقِب خودت نیستی؟ نمی دونی همه ی زندگِی منی 

امیرحافظ؟ می دونی چند روزه ندیدمت؟ داشتم می ُمردم از 

دلتنگی.  

او بازهم، وارِد حریم های دخترانه شد و رویا را این طور از 



خود راند.  

اخمی که میاِن ابروانش نشست؛ کامًال تصنعی بود و لحنش 

هم از سِر ناچاری بی رحم شد.  

_ این چه طرِز حرف زدنه رویا؟ با شوهِر عقدیت که تو یه 

اتاق نیستی. ما هنوز بهم نامحرمیم.  

پوسِت روشِن دخترک، همان لحظه سرخ شد از شرم و او حتی 

لب هایش هم، برای بیاِن عذرخواهی یاری اش نداد.  

دقایقی در سکوت گذشت. امیرحافظ در ذهن، به دنباِل راه حل 

می گشت. باید می گفت. این رابطه را همین امروز باید تمامش 

می کرد. این را می دانست و اما چطور به رویا می گفت تا دل 

نشکاَند را، ابدًا پیدا نمی کرد! 

اولین جمله  هایی که از نظرش مناسب بود و باید بیان می شد 

را، پس از مکثی طوالنی و به عنواِن مقدمه انتخاب کرد.  

_ تو دختِر خیلی خوبی هستی. روزی که مامان ازم خواست 

که خواستگاریت کنم مطمئن بودم که می تونم یه عمر بدوِن 

دغدغه و با اعتماِد کامل کنارت زندگی کنم. می دونستم تو هم 

یکی هستی از جنِس مادرم. می دونستم..  

_ چرا اینارو می گی امیرحافظ؟ 



_ راستش من... 

واژه ها را گُم کرد. صدا در حنجره اش خش برداشت و او 

بازهم با شدتی چندبرابر، به سرفه افتاد.  

نگاه از چهره ی رویا برنمی داشت. تماِم حاالت صورِت دخترک، 

ُپر بود از نگرانی.  

او ناچارًا لب زد: 

_ یه لیوان آب. 

و رویا با تماِم سرعتش آن چه او خواسته بود را فراهم کرد.  

چند جرعه پایین فرستاد و صدا برای ادامه دادن یاری اش 

کرد.  

گفت: 

_ بشین این جا.  

و رویا نشست همان جایی که او اشاره می کرد.  

_ چت شده امیرحافظ؟ اگر انقدر حالت بده نباید دکتر بری؟  

محبت های او، کم کم کالفه اش می کرد. کوهی از عذاب وجدان 

مقابلش ایستاده بود و برای بیاِن هر واژه ای، سد می کشید.  

نهایتًا گفت: 

_ ببین رویا.. 

و رویا که چرخید و نگاهش کرد؛ او نفس های عمیق و 



خسته اش را رهایی داد و افزود: 

_ دیگه نمی شه.  

دید که رویا درحالی که ابرو درهم می کشید؛ ماِت جمله ی 

نامفهوِم او ماند و امیرحافظ کامًال ناچار بود برای بی رحم 

شدن! 

_ تو این مدت که نامزد بودیم، خودت دیدی که.. من بهت 

عالقه ندارم رویا. بهتره ادامه ندیم چون تو از نظِر من فقط 

یه دختِر خوبی که لیاقت خوشبخت شدن داره همین.  

پس از پایان دادِن جمله هایی که تمامشان با عذاب همراه بود؛ 

سر پایین انداخت. حقیقتًا رویی برای نگاه انداختن به چشمانِ 

اویی که خیره اش مانده بود نداشت.  

تکاِن تشِک تختش را احساس کرد و بعد از گوشه ی چشم، دید 

که رویا به آرامی چادرش را روی سر می انداَزد.  

می دانست که ذهِن او حاال، دچاِر تشنج شده. می دانست که 

رویا به همین راحتی رهایش نخواهد کرد. او رویا را کامًال 

می شناخت و می دانست که رابطه ی آن دو همین حاال تمام 

نخواهد شد .  

روی پا ایستاد و تماِم تالشش را برای به نمایش گذاشتِن 

قاطعیِت کالمش به کار گرفت.  



_ صبر کن.. 

دخترک درحالی که گوشه ای از چادرش را میاِن انگشتانش 

می فشرد و بغض را به سختی میاِن حنجره اش خفه می کرد؛ 

پشت به او ایستاد و امیرحافظ دقیقًا مقابلش قرار گرفت.  

_ االن نباید بری.  

هاله ی اشک را میاِن مردمک های لرزاِن چشمانش تشخیص داد. 

لب هایش هم بدوِن حرکت و خاموش مانده بود. امیرحافظ 

پس از دریافِت چنین واکنشی از جانِب او، یک باِر دیگر هم 

خودش را لعنت فرستاد و بعد برای چفت کردِن در به لنگه اش، 

چند گام برداشت.  

رفت و برگشتش به دقیقه نرسید. رویا همچنان با دنیایی از 

گله و شاید التماس، نگاهش می کرد. امیرحافظ این خیرگی را 

دوست نداشت و همین امر سبب شد که بگوید: 

_ حرف بزن رویا. االن می تونی هرچی که از دهنت درمیاد 

حواله م بدی اما نمی ذارم که همین جوری از اتاق بیرون بری. 

ریحانه محمود "زهرآلود...!":

بیاِن همین چند جمله، برای شکستِن بغِض وابسته ای چون 

رویا کافی بود. او حتی گاهی احساس می کرد که یک بیست و 

چهار ساعِت بدوِن امیرحافظ، مصادف با مرِگ حتمی اش 



خواهد بود و حاال او با بیاِن چند جمله ی پیِش پاافتاده، از 

رفتن دم می زد. 

اشک هایش کامًال بی صدا، گونه اش را تر می کرد و این واکنش، 

برای امیرحافظی که نقطه ضعفش اشک های دختری چون او 

بود؛ اصًال خوب نبود!

پنج انگشتش مشت شد. او میاِن حرکاِت رویا، خوِد چند ساِل 

پیشش را میافت و همین امر سبب شد که بگوید:

_ من می خوام خوشبخت شی رویا. تو با کسی که دوستت 

نداره خوشبختی؟ خوشحالی از بودنش؟ 

و پاسِخ رویا تمام وجودش را به آتش کشید. 

_ خوشبخت بودم امیرحافظ. می دونستم دوستم نداری، 

می دونستم هیچ احساسی بهم نداره اما خیلی خوشحال بودم 

چون داشتمت. چون امیدوار بودم. چون فکر می کردم 

می تونم یه روزی تورو عاشق کنم. 

همان پنج انگشتی که مشت شده بود را به آرامی به دیوار 

کوفت و تماِم اعضای صورتش از خشم جمع شده بود وقتی 

گفت:

_ نباید انقدر خودتو دست کم بگیری. تو می تونی با کسی 

ازدواج کنی که دوستت داره.. می تونی عشِق دوطرفه رو 



تجربه کنی. 

گام های رویا نزدیکش شد. پوسِت صورتش از هجوِم اشک ها 

به قرمزی می زد و او هنوز هم به داشتِن مردی چون او 

امیدوار بود وقتی نالید:

_ می شه نری؟ می شه همین طوری بمونی؟ من به داشتِن این 

عشِق یه طرفه راضی ام اگر قراره اون آدم تو باشی.. بدوِن تو 

می میرم امیرحافظ. به خدا می میرم. 

چنین اشک هایی را تخمین زده بود اما این حجم از التماس و 

بی قراری را نه!

گفت:

_ تمومش کن رویا. 

و خودش هم ندانست که چرا حریم شکاند و انگشتانش روی 

گونه های او را به آرامی لمس کرد. 

ردپای اشک ها را از میان برداشت و تماِم احساسی که به پگاه 

و عشقش غلبه می کرد؛ همین ترحِم قدرتمند بود. 

آن قدر که افزود:

_ خیلی خب.. آروم باش. من جایی نمی رم. کنارتم خب؟ لطفًا 

گریه نکن. 



و رویا هم تماِم دیواری که تا به امروز و برای حفِظ نجابت 

میانشان چیده بود را، به یک باره شکاند. 

خودش برای به آغوش کشیدِن او اقدام کرد و تنها خواسته ی 

امیرحافظ هم در آن دقیقه ها، بهتر شدِن حاِل رویا بود!

☆☆☆☆☆☆☆☆

"بخش دوم" 

"فصل اول"

فراِر ثانیه ها، روزها را به هفته ها تبدیل کرد و حاال یکِم بهمن 

ماه بود. دایره ی ماه امشب، نگینی شده بود و به زیباترین 

حالِت ممکن میاِن سیاهی آسمان می درخشید. هوهوی باد با 

تماِم وجود، سعی در به رخ کشیدِن قدرِت زمستان داشت و 

زیِر آسماِن نیمه ابری و میاِن کوچه پس کوچه های تجریش، خانه 

باغی که قدرمتش به قرنی پیش مربوط می شد؛ قدالم کرده 

بود. 

در و دیوارهای کهنه ی خانه باغ، پس از مدت ها و برای امشب 

چراغانی شد. مردی به همراِه کت و شلواِر سیاه، درحالی که 

یکی از دستاِن نوعروسش را میاِن انگشتانش می فشرد؛ 



ورودی را گذر کرد و این خانه پس از سال ها صدای شادی و 

هلهله ی از تِه دل را، به خود شنید. 

ارغوان در کناِر کیارش، به سواِل عاقد بله گفت و او هم چون 

دامادی خوش اقبال، تور را از روی صورتش کنار زد و 

پیشانی اش را بوسید. 

تماِم حضار شاهِد حضوِر آن دو در مقابِل هم و رقِص دونفره ی 

تانگو شدند و سعیده در دل، به سلیقه اش برای انتخاِب لباس 

عروِس دنباله داری که درست قالب اندام محشِر عروسش بود؛ 

احسنت گفت.  

تِن دخترک، میاِن دست های قدرتمند و مردانه ی دامادش 

رقصید و چشماِن کیارش خیره به تک تک اجزای صورِت او 

ماند و برای ثانیه ای نگاه نکَند!

ساعتی گذشت. فیلم بردار تماِم مدت به شیطنت های عروِس 

هفده ساله خندید و کیارش پس از انجاِم تمام دستوراتی که 

او اعالم می کرد؛ نشست به روی مبل و در جایگاِه عروس و 

داماد..

ارغوان اما، بازهم جایی در راِس نگاِه او، تماِم اندامش را 

رقصاند و خیره به چشمانش دلبری کردن را از سر گرفت. او 



به تنهایی تماِم نگاه ها را معطوِف رفتارش کرده و کیارش هم 

از این قاعده مستثنا نبود!

آن قدر گذشت که نهایتًا ارغوان رضایت داد به کناِر او نشستن 

و همان لحظه هم اولین جمله را حواله ی کیارشی داد که 

خستگی کالفه اش کرده بود. 

_ ُمردم خدا.. چقدر رقصیدما..

کیارشی که در دل راضی بود به این حجم از انرژی، در ظاهر 

چپ چپی حواله اش داد و در جوابش گفت:

_ مجبورت نکرده بودن. 

ارغوان اما این جا ها نبود. او از تماِم معنا و مفهوم زندگِی 

مشترک، تنها رسیدن به این چشماِن عحیب و غریب را 

می دانست و همین اندک دانستن، درست شبیه به کودکی تهی 

از غم، خوشحالش کرده بود. 

لبخنِد همیشگی اش را عمق داد و چرخید تا اشتیاقش برای به 

هیجان رسیدن را، به او هم انتقال دهد. 

گفت:

_ کیارش یه فکری دارم.

و وقتی کیارش نگاهش کرد؛ او روی پا ایستاد و کیارش را هم 

به دنباِل گام های عجولش کشاند. 



کیارش مدام می گفت:

_ چیکار می کنی؟... دیوونه رو ببین ها... نه مثل این که تو 

امشب یه چیزی مصرف کردی..

و ارغوان پس از بیان شدِن هر جمله ی او، بلندتر از قبل 

می خندید. 

نهایتًا گام هایش جایی نزدیک به ماشیِن عروس متوقف شد و 

او همان لحظه چرخید و خیره به نگاِه درشت شده ی کیارش، 

کامًال معصومانه گفت:

_ همیشه دلم می خواست با لباس  عروس برم کناِر دریا و 

شوهرم برام آتیش روشن کنه. دلم می خواست دنباله ی لباسم 

تو دریا خیس بشه و انقدر سردم باشه که شوهرم کتش رو در 

بیاره و بندازه رو شونه هام. دلم می خواست.. 

کیارشی که نگاهش لحظه به لحظه و بیش از قبل گشاد 

می شد؛ نهایتًا رویاهای او را متوقف کرد و پرسید:

_ االنی که من دارم از خستگی تلف می شم نمی خوای اسِم 

مسافرت رفتن بیاری مگه نه؟ 

و ارغوان با اعماِل هر حرکت، او را خلِع سالح می کرد انگار!



هردو دستانش حلقه شد به دور گردِن او و لب هایش هنوز هم 

می خندید وقتی گفت:

_ حتی دلم می خواست وسِط مجلس راه بیوفتیم تا همه 

بهمون زنگ بزنن و ما جوابشونو ندیم. 

کیارش یک تای ابرو باال پراند و ارغوان افزود:

_ حتی دلم می خواست شوهرم همون لحظه که بهش می گم، 

بشینه پشت فرمون و اعتراض نکنه. 

کم کم لب های او هم، خندیدن را یاد گرفته بود. 

تِن ارغوان را میان دستانش فشرد و گفت:

_ زیاد از خواسته هات نگو چون اگر بخوام از خواسته هام بگم 

خیلی اذیت می شی خانِم کیارش. 

ارغوان با صدایی بلند، شروع به خندیدن کرد و تنها کارش آن 

شب، دلبری کردن بود وقتی می گفت:

_ من که ترسی از اذیت شدن ندارم اگر بخواد به دسِت تو 

اتفاق بیوفته شوهرجونم. 

لحِن کیارش هنوز هم پرشیطنت و تهدیدآمیز بود. 

_ پس ترسی نداری نه؟ 

و ارغوان که نچ کنان ابرو باال پراند؛ او در یک سانتِی 

چشمانش لب زد:



_ پس منتظِر چی هستی؟ بشین بریم که دریا خیست کنه، 

آتیش گرمت کنه و من.. راستی قرار بود من چیکار کنم؟ 

_ تو قرار نیست کاری کنی.

نگاِه کیارش ریز شد و ارغوان پابلندی کرد تا کناِر گوش او 

بگوید:

_ امشب همه ی کارها با منه... عشقم. 

این بار نوبت رسیده بود به کیارش که با صدایی بلند شروع به 

خندیدن کَُند و ارغوان از تماِم هیجانی که به او منتقل می کرد؛ 

راضی بود وقتی نشست به روی صندلِی شاگرد و جانش از 

هیجان می لرزید وقتی کیارش خم شده بود و دنباله ی لباسش 

را از روی زمین جمع می کرد.

آن سِر شهر اما، نه ماِه خوش چهره ی آسمان و نه بوی نِم خاکی 

که از راه رسیدِن معجزه ای چون باران را خبر می داد؛ 

هیچ کدام تاثیری به روی هیچ یک از اعضای خانه  نداشت.

پگاهی که وزِش سوزهای سرد و طاقت فرسای زمستان را، به 

گرمای تابستان ترجیح می داد؛ به روی اولین پله نشسته و به 

ظاهر آسمان را تماشا می کرد. 



صدای شیطنت های احسان خواهرزاده اش، تماِم محدوده ی 

خانه شان را دربرگرفته بود. پریا هم طبِق معمول به جانش غر 

می زد و او را با وروِد محمد و تبیهی اساسی تهدید می کرد. 

مادرش هم به درخواسِت پوریا پسرش، بساِط آش رشته به 

راه انداخته بود و همه چیز به ظاهر، خوب پیش می رفت..

پگاه اما هیچ حوصله ای برای ورود به فضای گرِم خانه شان 

نداشت. نبوِد پوریا همیشه، با نبرِد حتمِی مادر و دختر مواجه 

می شد. اگر پا به سالن می گذاشت که احتماالً مادرش می نالید 

از بیوه شدِن او و خوشبخت شدِن تماِم دخترهای فامیل. 

احتماالً پریا هم اضافه می شد و از ویژگی های دختر های بساِز 

شبیه به خودش صحبت می کرد و پگاه هم خودش را 

می شناخت؛ در برابِر جمله های پرت و پالیی که حواله اش 

می شد؛ محال بود که سکوت کند. 

با این تفاسیر از سرما لرزیدن را ترجیح داد و آن قدر به 

تماشای آسماِن ابرگرفته نشست که نهایتًا غرید و اولین 

قطره ها را به زمین فرستاد. 

پگاهی که آخرین خاطره ی خوِب دنیایش را درست یادش 

نمی آمد؛ روی پا ایستاد و هردو دستانش را به جیِب کاپشِن 

یشمی رنگش فرستاد. 



اولین پله را پایین رفت و الباقِی گام هایی که برمی داشت؛ با 

خودش نبود. او همان طور قدم می زد و هربار از برخورِد 

قطرات با پوسِت یخ بسته ی صورتش، آرامِش از دست 

رفته اش را پس می گرفت. 

او می چرخید و ذهنش از هر آرزویی که قرار بود امشب 

بخواهد و برآورده َشَود؛ خالی می شد.

 باران شدت می گرفت و پگاه هنوز هم به دنباِل خواسته ای 

معقوالنه، می گشت و یافت نمی کرد.

جمله های شیما را یادش آمد. از انرژی و عظمِت باران 

می گفت. از هر آرزویی که به دست های او برآورده می شد. تک 

به تِک حرف های او را یادش آمد و سپس رسید به همان یک 

روِز نحسی که از همین خانِم باران، کیارش را خواسته بود!

همان لحظه نالید:

_ پسش بگیر..

و اولین قطره ی اشکی که به روی گونه اش نشست؛ با صدمین 

قطره ی باران ترکیب شد.

پلک بست و با تماِم وجود، یاد و خاطراِت کیارش را به آسمان 

پسش داد. فراموشِی او و خاطراتش، شد تنها آرزوی همان 



لحظه اش و امیدوار بود که باران این بار هم، برای برآورده 

شدنش کاری کُند.

پلک که باز کرد بهتر بود. صدای احسان هموز هم بلندترین 

ولوِم خانه را در دست داشت و باران هنوز هم می بارید اما 

آسمان، نیمی از غم را از وجوِد اویی که ساعت ها خیره  اش 

مانده بود؛ تخلیه کرد. 

کالِه کاپشنش را تا روی پیشانی کشید و حواس داد به صدای 

اعالِن پیامکی که حضوِر امیرحافظ را خبر می داد. 

تلفن را از جیِب کاپشنش بیرون کشید و دید که او در پاسِخ 

چند پیامِک بی جوابش نوشته بود:

"سرم شلوغه، فردا بهت زنگ می زنم"

لبخندی که به روی لب هایش نشست؛ هیچ ربطی به حاِل 

خوش نداشت. در عکس، غم بود که او را این طور خنداند 

چراکه؛ امیرحافظ هم این روزها، همان حامِی همیشگی نبود. 

قطره ای که به روی صفحه ی تلفنش چکید را به واسطه ی 

انگشِت شست پاک کرد و هنوز تلفن را کامًال به جای قبلی 

برنگردانده بود وقتی درِب حیاط به روی لنگه چرخید و 

حضوِر محمد را خبر داد. 

کوتاه گفت:



_ سالم. 

و سریعًا گام برداشت تا الباقِی شبش را میاِن چهاردیوارِی اتاق 

بگذراند و نیش و کنایه های او را نشنودشان!

محمد اما هرچه او دوست نداشت را، به سرش می آورد. 

قبل از دور شدنش گفت:

_ کالهتو بنداز باالتر.

و مکِث کوتاِه پگاه، حرصی که به دلش کاشته بود را آشکار 

کرد. 

_ می دونی امشب چه خبره؟ می دونی از کجا دارم میام؟

ناچارًا سرچرخاند. 

در جوابش پرسید:

_ چی شده؟ 

و همین عکس العمل، محمد را به مضحک ترین شکِل ممکن 

خنداند. 

_ چی شده آره؟ می دونی چی شده؟ تو یه احمقی که زندگیتو 

ریدی توش. انقدر احمق که شوهر به اون خوبی رو ول کردی 

و االنم نمی دونی چه بالیی سرت اومده بدبخت. 



از همان روز که ناِم او از کناِر ناِم کیارش برداشته شد؛ همان 

روز که ُمهِر طالق نشست به روی برِگ لعنتِی شناسنامه اش و 

همان لحظه که کیارش به غریبه ترین آشنای دنیای او مبدل 

شد؛ محمد به هر روشی که می توانست زجرش داده بود. بارها 

تحقیرش کرد. بارها برچسِب بدنامی را هم به روی پیشانی اش 

چسباند. بارها او را از خانه اش بیرون کرد اما تماِم این ها، 

درست پشِت سرش اتفاق می افتاد. محمد بارها غیرمستقیم 

عذابش داده بود اما این بار، محال بود که در برابِر این حجم از 

بی احترامی سکوت کُند. 

همان چند گام فاصله را طی کرد و محمد با تماِم خیرگی، نگاه 

از چشمانش نگرفت وقتی او فریاد می زد:

_ حرف دهنتو بفهم محمد. بسه دیگه. خجالت بکش بی غیرت، 

من خواهرزنتم تو چجور آدمی هستی؟ 

محمد بازهم، همراه با تمسخر خندید و فریاِد پگاه تماِم اهالِی 

خانه را بیرون کشید. 

 سرچرخاند و این بار مادرش را مخاطب قرار داد. 

نالید:ذ

_ تمومش کنید خسته شدم از دستتون. من فقط از یه آدِم 

روانی فرار کردم. فقط نخواستم زنش بمونم چون داشت منو 



می کُشت. باید می موندم و می ُمردم تا به دیوونه بودنش 

بهتون ثابت می شد؟ 

صدا این بار، درست از پشِت سرش آمد و با هر جمله، جانش را 

تکه تکه کرد. 

_ روانی آره؟ همون آدِم روانی امشب ماشیِن آخرین 

سیستمش رو گل زد و بزن و بکوبی تو خونه اش راه انداخت 

که کِل تهران خبردار شدن. همون روانی رو رو هوا قاپ زدن 

خواهرزِن احمق و بیچاره ی من. همون روانی انقدر خوشبخت 

می شه که توی بیوه تا آخِر عمر بمونی تو این خونه و 

حسرتش رو بخوری. می دونی چیه؟ حتی اگر بمیری برات 

بهتره چون تا آخر عمر هم انگشت کوچیکه ی کسی مثِل 

کیارش گیرت نمیاد. شاه بود اون بدبخت.. حتی اگر هرشب 

می ُمردی و زنده می شدی، هنوزم زِن شاه بودی اما االن 

خدمتکاِر دِم خونه شم نیستی.

_ اونوقت همه ی اینا، به توی پفیوز چه رابطی داره؟

وروِد ناگهانِی پوریا، بحث را به یک باره خاتمه داد. پگاه از 

حضورش خوشحال بود و محمد لب بهم دوخت تا شاید مانِع 

جنجالی حتمی و عظیم شده باشد. 



پریا به همراِه پسر کوچک و مادرش، به هال بازگشت و پگاه 

هم درحالی که دمپایی هایش را به روی پله های اول و دوم رها 

می کرد؛ پا به خانه گذاشت.

پوریا اما به همراِه محمد از خانه خارج شد و پگاه می دانست 

که همه چیز امشب، همان طور که او می خواست تمام خواهد 

شد و به همین سبب هم، در سکوت راِه اتاقش را پیش 

گرفت. 

میاِن راه اما شنید که پریا پرسید:

_ واقعًا ازدواج کرده پگاه؟ 

و همین سواِل چهار واژه ای، قدرِت به نابودی کشاندِن او را 

داشت ک تکیه زد به چهارچوب و نالید:

_ آره ازدواج کرده. من دیدم زنش رو. دیدم که چقدر مهم بود 

برای کیارش. دیدم و فهمیدم که نباید تا صدکیلومترِی خونه 

باغ پیدام بشه. نمی خوام دیگه بهش فکر کنم پریا. نمی خوام 

کیارش هنوزم جزئی از زندگِی نحسم باشه. به من مربوط 

نیست که به کجا رسیدن اون دوتا. فقط می خوام فراموش 

بشه البته اگر شوهرت این اجازه رو بهم بده. 

مادرش هم همان لحظه، دخالت کرد و از دردهای خودش 

گفت:



   _ حداقل کمتر از این خونه ی بی صاحاب بیرون برو. در و 

همسایه همش دارن از تو می گن. سکته نده منو دختر. تو االن 

دیگه موقعیتت فرق کرده چرا گوش نمی دی به من؟ با کی 

می ری با کی میای که یک ساعت تو خونه نیستی هان؟ 

پریایی که بیچارگی را به وضوح در حاالِت چهره ی او 

تشخیص داده بود؛ سرچرخاند و با ایما و اشاره از مادرش 

خواست که بحث را تمامش کند و پگاه درحالی که جمله هایی 

بی سروته را حواله شان می داد؛ چپید میاِن چهاردیوارِی اتاق 

کوچکش و در را هم با شدت به لنگه اش کوبید.

_ ولم کنید.. خسته شدم.. از همه تون خسته شدم..

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

_ کم کن صدای این لعنتی رو.

این اولین واکنِش کیارش، نسبت به پیچ و تاب های وحشتناِک 

جاده ی مه گرفته بود و ارغوانی که تماِم اندامش از هجوِم وهم 

می لرزید؛ چرخید و رو به او نالید:

_ کیارش یکم بزن کنار. به خدا االن تصادف می کنیم. من 

نمی خوام با لباس عروس بمیرم. 



میاِن آشفته بازاِر دقیقه ها، لحِن کودکانه ی دخترک بازهم او را 

خنداند و نتوانست که نسبت به این یکی هم بی تفاوت باقی 

بماند. 

پس نگاه از جاده گرفت؛ به واسطه ی انگشتاِن شست و سبابه  

نوِک بینِی او را چسبید و بعد با تماِم قوا، آن را کشید.

_ چی می گی تو خنِگ خدا؟ 

ارغوان سر عقب کشید تا شاید از اسارِت انگشتاِن او رهایی 

یابد و در همان هم نالید:

_ می گم نمیریم. 

و این بار تنها لبخند نبود که لب های کیارش را همراهی می کرد؛ 

او کامًال قهقهه می زد!

ارغوان در واکنش به رفتاِر او، ابرو درهم کشیده و به صدایش 

ولوم داد.

_ من دارم از ترس سکته می کنم اونوقت تو می خندی؟ 

کیارش پیِچ بعدی را هم، بدوِن احتیاط پشت سر گذاشت. مه 

کامًال مانع از دیدش می شد. لبخند هنوز هم رهایش نکرده بود 

و اما خستگی با چشمانش کاری کرد که اولین حاشیه ی قابل 

دسترس را برای توقف انتخاب کند. 



اتومبیِل پشت سری درحالی که با تک بوقی اعالم حضور 

می کرد از کنارشان گذشت و ارغوان در خطابش گفت:

_ چرا وایستادی؟ 

در تالش برای از تن کندِن کتش، ناگهان کالفه شد و چهره 

جمع کرد. 

_ یه بار می گی وایستا.. یه بار می گی چرا وایستادی؟ بشین 

دختر چقدر حرف می زنی تو.

  ارغوانی که رفتاِر او کامًال مبهوتش کرده بود؛ دید که او 

کتش را به روی تن کشید و صندلی را هم برای دقایقی چرت 

زدن، خواباند.

دقایقی گذشت و پس از حدِس تصمیِم او پرسید:

_ نکنه می خوای تو این جاده ی ترسناک منو تنها بذاری و 

بخوابی کیارش؟

کیارش بی توجه به حضوِر او، یکی از دستانش را سایه باِن 

چشمانش کرده بود و با خیالی آسوده به خواب می رفت. 

ارغوان اما سکوتش را که دید؛ به لحنش قهِر دخترانه را هم 

اضافه کرد و افزود:

_ خیلی خب بخواب، با من این جوری رفتار کن. شِب اول 

زندگیمون همچین خاطره ای بساز. 



او به ظاهر رو گرفته بود اما از گوشه ی چشم دید که کیارش 

سرچرخاند و کوتاه پرسید:

_ چجوری؟ 

او دستانش را بغل زد. همچنان به این قهِر نمایشی ادامه 

می داد و همین امر کیارش را به حرف آورد.

_ از این بچه سرتق لوس ها نباشی ارغوان.

دخترک لب گزیده و کوتاه گفت:

_ نیستم. 

و کیارش از تماِم عکس العمل های او لذت می برد وقتی مجددًا 

پلک به روی هم گذاشت. 

_ خب خداروشکر پس نیم ساعت دیگه بیدارم کن.

او فرصت را برای به کُرسی نشاندِن حرفش از دست داد. 

کیارش به ثانیه نکشیده خوابش ُبرده بود و او برای مقابله با 

ترس هایش تنها یک راه داشت؛ باید سر می  رساند به سینه ی او 

و تماِم آن سی دقیقه ی باقی مانده را، به حضورش فکر 

می کرد. 

خستگی اما ترکیب شد با دمای متعادِل اتومبیل و سینه ی 

ستبِر مردی که می پرستید و ارغوان را هم پس از شمردِن 

پنجاه و هشت ثانیه، خواباند.



قرار بود که کیارش سی دقیقه بخوابد و ارغوان تماِم این 

دقیقه ها را بشمارد اما وصال با رویای دخترک برای آن شِب 

خسته کننده، آن قدر سخت و طاقت فرسا بود که نهایت با 

تقه هایی که ماموِر پلیس به شیشه ی اتومبیلشان می کوبید؛ 

کیارش بود که تکانی خورد و بعد چشم باز کرد.

بازگشتش به دنیای حقیقی، ثانیه هایی به طول انجامید. روی 

پلک هایش را دستی کشید و وقتی نگاهش چندین مرتبه، میاِن 

تصویِر مرِد پشت شیشه و چشماِن بسته ی ارغوان چرخید؛ او 

نهایتًا به خود آمد و شیشه را پایین کشید.

مرِد منتظر که انگار به تازگی با تصویِر عروس و داماِد 

خواب آلود مواجه شده بود؛ پس از مکثی کوتاه گفت:

_ مشکلی پیش اومده جناب؟ 

کیارش تکان خورد تا شاید ارغوان را متوجه کرده باشد.

در همان حال می گفت:

_ خسته نباشید.. نه، یه مقدار استراحت کردم االن راه 

میوفتم. 

و همین پاسِخ به ظاهر قانع کننده، کاری کرد که ماموِر پلیس از 

اتومبیلشان فاصال بگیرد.



_ سریع تر لطفًا!

سر تکان داد و سرما کاری کرد که شیشه را مجددًا باال بکشد.

نگاهش چرخید و ارغوان هنوز هم میاِن آغوشش، آرام و 

بی صدا خوابیده بود. سیاهِی شب قصِد خداحافظی داشت و 

او برای ثانیه ای، دلش خواست که دخترِک هفده ساله ای که 

امشب عروسش شده بود را، به آرزوهای کودکانه اش برساند. 

پس ساعِت اتوماتیِک اتومبیلش را نگاهی انداخت و با 

احتساِب مسیِر باقی مانده، دعادعا کرد که خورشید کمی از 

موعِد همیشگِی خودنمایی اش، جا بماَند. 

این بار دیدش برای ادامه ی مسیر، کامل تر بود. ابرها هم کمی با 

آن دو سِر آشتی برداشته بودند و همه چیز برای به تحقق 

رسیدِن رویای ارغوان کافی به نظر می رسید. 

هشتاد دقیقه ی بعد، آسمان هنوز هم تیره بود. ماه هنوز هم 

شکوه و عظمِت خود را میاِن آن حجم از سیاهی حفظ می کرد 

و کیارش برای وصال با اولین ساحل، قبل از طلوِع خورشید 

کامًال موفق به نظر می رسید. 

او اتومبیلش را به روی شن ها و به طوِر نامرتبی پارک کرد و 

مطمئن شد که تنها رهگذرهای آن شِب دریا، تنها خودش باشد 

و ارغوان!



همان لحظه خم شد و خیره به صورِت ارغوانی که زیبایی اش 

اوی همیشه بی تفاوت را غافلگیر کرده بود؛ لب زد:

_ باید یه خاطره ی خوب ازم داشته باشی دوسِت کیانا. 

و وقتی پلک های دخترک تکان خورد؛ او همان لبخنِد مبهمش را 

به روی لب ها کاشت و با صدای بلندتری افزود:

_ پاشو که باتریم رو به اتمامه. تموم بشه همین جا بی هوش 

می شم و تا بیست و چهار ساعت نمی تونی بیدارم کنی.

ارغوان هم، به محِض یافتِن جشماِن او، پر شد از لبخند و 

شنیدِن صدای امواِج وحشِی دریا، برای گشاد شدِن چشمانش 

کافی بود. 

آن قدر کودکانه از جا پرید که کیارش را هم به اوِج حیرت 

کشاند و او تنها عروسی بود که برای باز کردِن درِب اتومبیل، 

به دامادش نیازی نداشت. 

خم شد تا از اسارِت کفش های پاشنه بلند رهایی یابد و تماِم 

مدت، می دید که کیارش با دهانی باز خیره ی حرکاتش مانده 

بود.

برخورِد پاهای برهنه اش با شن های سرد، شد همان اولین گام 

برای وصال با آرزوهایش و تماِم لرزی که به جانش نشست؛ در 

مقابله با آن همه احساِس خوشبختی، کامًال بازنده بود!



فریاد زد:

_ آخ جون..

و بعد پیرهِن سنگیِن سفید را باال گرفت و با تماِم توان تا اولین 

برخوردش با دریا دوید. 

صدای کیارش پس از دقیقه هایی به همان بی حوصله ی 

همیشگی تبدیل شد. 

_ دیوانه رو ببین ها.. گفتی دریا آوردمت. دیگه چرا خودتو 

سرما می دی؟ می چایی بچه، بیا بریم. 

سرچرخاند و دید که او با گام هایی بلند و اخم هایی که 

بدموقع درهم بود؛ نزدیکش می شد. 

لبخند را رها نکرد و اشتیاق را هم به لحنش افزود:

_ کجا بریم؟ کیارش این همه راه اومدیم که انقدر زود بریم؟ 

من می خوام اولین عروسی باشم که با لباس عروس...

_ بس کن دیگه. هوا سرده، نمی خوام تو اولین عروسی باشی 

که بخاطِر بی عقلی خودشو به کشتن می ده.

لحِن غیرقابِل انعطاف کیارش، کامًال خاموشش کرد. او هرچه 

اشتیاق در دل داشت را به یک باره کنار فرستاد و دنباِل او قدم 

زد تا بیش از این خسته اش نکرده باشد. 



کیارش اما برای لحظه ای، چرخید و برخوردش با تصویِر 

مغموِم چهره ی او برای بازگشِت گام های رفته، کافی بود.

نزدیک شد و خیره  به اویی که سوالی نگاهش می کرد گفت:

_ می دونی قیافه ت االن چه شکلیه؟ 

ارغوان به آرامی لب زد:

_ نه!

و او خندید و یک گام بیشتر، برای برگرداندِن لبخند به لب های 

همسرش برداشت.

_ شبیه بچگی های منه وقتی بابام بی حوصله می شد و سرم 

داد می کشید. 

ارغوان کمی نگاهش کرد و بعد مجددًا رو گرفت. 

_ توام االن بی حوصله شدی و سرم داد کشیدی دیگه. 

کیارشی که تماِم عکس العمل های او، به خنده می انداختش؛ 

کمی مکث کرد و بعد گفت:

_ وقتی می خواست از دلم دربیاره.. می دونی چیکار می کرد؟ 

بازهم نگاِه او را صاحب شد. این بار منتظر بود و این انتظار 

سبب شد که کیارش برای عملی کردِن تصمیِم ناگهانی اش 

مطمئن شود. 



پس هردو دستانش را به آرامی مالک شد و بعد شروع به 

چرخیدن کرد.

موِج بعدی، با قدرتی چندبرابر نزدیک شد و تماِم وجوِد زن و 

شوهری که خیره به چشماِن هم و میاِن امواج می چرخیدند را 

فراگرفت. 

ارغوان پر شد از احساِس هیجان و کیارش، کیارش کامًال 

بی حس بود وقتی به چرخشش سرعت می داد و فکری به حالِ 

دخترِک از نفس افتاده نمی کرد.

☆☆☆☆☆☆☆☆
- حاال این محمد چی می خواد از جوِن تو؟ به اون چه مربوطه 

که کیارش ازدواج کرده؟ 

این جمله ها را، شیما درحالی که میوه خورِی جمع و جورشان را 

مقابِل پگاه قرار می داد عنوان می کرد و پگاه ماِت استکاِن 

چای، رفتاِر عجیب امیرحافِظ این روزها را مرور می کرد. 

در جواِب او گفت:

_ می خوان دقم بدن. کیارش کافی نبود؛ اینا هم دست به 

دست دادن که منو دیوونه کنن.



و شیما روی پا ایستاد و پنجره را بست تا تنشان را از سوِز 

پنِج عصِر زمستانی، محافظت کند.

_ ولشون کن بابا. تو زندگی خودتو داری. قرار نیست ناراحِت 

ازدواِج کیارش باشی چون خانواده ت ناراحتن. من نمی دونم 

چرا نمی ری سرکار؟

استکان به دست، شانه باال انداخت و گفت:

_ می خوام ولشون کنم. می خوام گوش ندم. می خوام 

خوشحال باشم اما نمیشه شیما. سایه ی نحِس اون لعنتی تا 

آخِر عمر از زندگِی من پاک نمی شه. گند زد به زندگیم و حاال 

خودش داره... البته فکر نمی کنم. اون دخترم یه بدبخِت 

دیگه ست که آخرین چاره اش می شه طالق و یکی مثِل من 

شدن. 

شیمایی که کامًال تحت تاثیر او قرار گرفته بود؛ پر شد از 

تاسف و پس از مکثی کوتاه، بحث را کشاند تا امیرحافظ و 

تالشش این بود که لبخند را به لب های پگاهش برگرداَند. 

هیجان اولین چاشنِی لحنش بود وقتی گفت:

_ اونو ولش کن. از امیرحافظ بگو.. چه خبر؟ کی همدیگرو 

دیدین؟ 



امیرحافظ، دقیقًا همان دغدغه ی لعنتِی بیست و چهار ساعِت 

گذشته اش بود که نهایتًا سختی اش را طاقت نیاورد و به 

خودش که آمد؛ مقابِل درِب همین خانه ایستاده بود.

اندکی تفکر، به همین نتیجه ی مایوس کننده کشاندش.

گفت:

_ حتمًا رفته..

و شیما که پر شد از حیرت، افزود:

_ نه زنگ می زنه، نه پیام می ده و نه می خواد که همدیگرو 

ببینیم. اونم نتونست سنگینِی خاطره های منو تحمل کنه 

شیما. حالش بهم خورد از این که هر وقت منو دید؛ داشتم 

گریه می کردم. دیگه اون امیِر گذشته نیست؛ االن به دکتر 

امیرحافِظ سعیدی تبدیل شده و هیچی از منی که چند ساِل 

پیش ولش کردم و رفتم یادش نمیاد. 

جرعه ای از چای اش نوشید و خودش هم ندانست که این 

حجم از حسرت، دقیقًا کی آمد و کنِج جمالتی نشست که به 

امیرحافظ مربوط می شد.

شیما پرسید:

_ مگه قبًال چطوری بود؟

ریحانه محمود "زهرآلود...!":



و پگاه هرآنچه از گذشته اش با امیرحافظ را به یاد داشت؛ 

کناِر هم چید و خالصه ای تقریبًا مرتب را تحویلش داد.

_ یادمه اولین باری که باهم حرف می زدیم از تلفن کارتی به 

شماره ی خونه شون زنگ زده بودم. یادمه صدام چجوری می 

لرزید شیما. یادمه بهش می گفتم "آقا امیرحافظ" و اون چقدر 

بهم می خندید. یادمه چشماش خیلی جذبم کرده بود شیما. 

یادمه گوشه ی ورق های همه ی کتاب هام، یه "آ" انگلیسِی گنده 

بود و تک به تِک ثانیه هایی که باهم حرف می زدیم رو برای 

همه ی هم کالسی هام تعریف می کردم. حتی یادمه برای اولین 

قرارمون، برای اولین بار تو زندگیم رِژ قرمز زدم و بعدش اون 

چقدر دعوام کرد. یادمه حتی خیلی ذوق کردم. با افتخار 

پاکش کردم و یادمه که اون چجوری نگاهم می کرد.

او غرِق تماِم روزهایی بود که با تماِم وجود، نامش را کنِج ناِم 

امیرحافظ می نشاند و شیما کنجکاِو مروِر تماِم آن خاطره ها، 

تکه ای خیار به دهان گذاشت و سر تکان داد. 

_ خب؟ 

گفت:

_ خیلی خوب بود.. امیرحافظ می تونست آرزوی هر دختری 

باشه. 



و شیما که مجددًا "ُخب" را تکرار کرد؛ او افزود:

_ ولش کن. گذشته ها گذشته شیما. االن مهمه که من و اون یه 

دنیا فاصله داریم. هیچ وقت نمی تونیم به اون خاطرات 

برگردیم. نه امیرحافظ می گذره از همه ی اتفاقاِت بعد از 

جداییمون و نه من خالی می شم از اسِم نحِس آدمی مثل 

کیارش.

شیما همچنان امیدوار بود. او از همان روز که ناِم امیرحافظ 

را شنید؛ ارتباِط خوبی با اویی که ندیده بودش، برقرار کرد. 

پس بازهم مشتاِق گذشته شد و پرسید:

_ مگه چی شده که می گی نمی شه؟ اگر قرار بود نشه چرا اصالً 

وارِد زندگیت شد؟ مگه این همه مدت نگذشته؟ حتمًا اومدنش 

یه دلیلی داشته پگاه..

سری به نشانه ی نفی تکان داد. او امیرحافظ و تماِم 

اعتقاداتش را می شناخت. 

گفت:

_ اون هیچ وقت با یه زِن بیوه نمی مونه شیما. من 

می شناسمش. هرچقدرم که عوض شده باشه، این عقیده ش 

رو تغییر نمی ده. 



و پگاِه درونش، ُخرد شد و با صدای بدی شکست. واژه ی 

"بیوه" تبدیل شد به همان حقیقِت تلخی که گاهی از باورش 

سر باز می زد اما امروزی که نیاز داشت به وجوِد مردی چون 

امیرحافظ، تماِم تلخی اش شد ُپتک و احساساتش را کوبید. 

شیما می گفت:

_ چه ربطی داره؟ یعنی هرکی طالق گرفت حِق یه زندگِی 

جدید رو نداره؟ یعنی نمی تونه عاشق بشه؟ دیگه آدم نیست 

پگاه؟ 

و او که جواب داد:

_ برای کسی مثِل امیرحافظ نه!

بحث به واسطه ی سکوتی دردناک بسته شد و پگاه بازهم، 

جرعه ای از چاِی سردشده اش را نوشید تا بغِض ُبرنده ی بیِخ 

گلویش را فراری دهد. 

همان لحظه ها بود که اعالِن پیامک متوجهش کرد. همان 

لحظه هایی که تماِم امیدش برای بودِن امیرحافظ را از دست 

داده بود؛ نامش نشست به روی صفحه ی تلفن و او که لب زد:

_ امیرحافظه!

شیما با تماِم وجود هجوم برد به روی صفحه ی تلفن و 

پیامکش را خواند. 



 "کجایی پگاه؟ یک ساعت وقِت خالی داری که همدیگرو 

ببینیم؟" 

_ بفرما َخره.. دیدی هنوز دوستت داره؟ اگر نمی خواست و 

براش مهم نبودی چرا باید پیام بده؟ چرا باید قرار بذاره هان؟

ندانست که این حجم از هیجان، از کدام ناکجاآباد به سراغش 

آمد اما روی پا ایستاده و پرسید:

_ چیکار کنم؟

و شیمایی که شیطنت تماِم حاالِت چهره اش را صاحب شده 

بود؛ در تبعیت از او ایستاد و جواب داد:

_ خاطراِت گذشته رو تکرار کنیم. بریم سراِغ آرایِش خفن و رِژ 

قرمز. پایه ای؟

دنباله ی پیرهنش را، تا جایی که شن های چسبیده به آن با 

سرامیک ها برخورد نکند باال گرفت. به آرامی گام برمی داشت 

و قلبش هم چنان، پرسروصدا به سینه اش می کوبید.

شنید که کیارش می گفت:

_ بارون گرفته.

و کمی ایستاد تا نفس های نامنظم و پاره پاره اش را از سینه 

رهایی دهد. 



نالید:

_ وای خیلی چرخیدیم. نفسم باال نمیاد.

و دید که کیارش گام های بلندش را تا شومینه و هیزم های 

ناکافی کشاند.

_ هوا خیلی سرده. شب نمی تونیم بخوابیم. باید می رفتیم 

رامسر، این جا گاز نداره.

سرمای هوا و فلسفه ی خوابیدن، آخرین الویت های ارغوان در 

آن لحظات بودند. او بی حرف تا درِب چوبی ای که اتاق خواب 

تخمینش می زد دوید و برای لحظه ای ماِت تصویِر موهای بهم 

ریخته اش، میاِن قاِب آیینه ماند.

_ وای خاک تو سرم. چرا این شکلی شدم من؟ 

_ خیلی دلت می خواست اولین عروسی باشی که دریا خیسش 

می کنه.

این جمله را، کیارش همراه با چاشنِی تمسخر تحویلش داد و 

ارغوان رو چرخاند و بعد سریعًا، پهنای صورتش را به 

واسطه ی هردو دستانش پوشاند.

_ برو بیرون کیارش. می خوام لباس عوض کنم. 

لب های او خندید و صدایش گفت:



_ تو اولین عروسی هستی که وسِط مجلس می پیچونه پس 

لباسی هم نداریم که بپوشی عزیزم. 

چشماِن ارغوان، به اندازه ی کوِه حیرتش در کاسه گشاد شد و 

کیارش خنده کنان، رفت به دنباِل بساطی که برای راه اندازِی 

کُرسی نیازش داشت. 

ارغوانی که حرص و خشم دیوانه اش کرده بود؛ دنباله ی 

پیرهنش را رها کرد و به همراِه گام های کوبنده اش، گشت و 

نهایتًا یک دست از بلوز و شلوارهای خانگِی زهرا، تماِم 

دل نگرانی هایش را برای دقایقی تسکین داد. 

چهره اش سریعًا طرِح لبخند را پس گرفت و او به تنهایی و 

بدوِن احتیاج به دامادش، پیرهِن بلند و سنگیِن خسته کننده را 

از تن کند؛ قلنج های کمرش را شکاند و سپس با صدای بلندی 

گفت:

_ آخیش راحت شدم. می خوام صد سال پرنسس نشم خدا. 

این چی بود داشت جونمو می گرفت؟ 

سروصداهای خارج از اتاق، خیالش را از بابِت مشغول بودِن 

کیارش آسوده کرد. بدوِن مشورت با او به حمام رفت و تماِم 

خستگی های بیست و چهار ساعِت اخیرش را، به همراِه 

قطراِت آب سرد شست و از تن کند. 



دقایقی بعد، درست همان لحظه که هیچ از گریِم سنگیِن 

عروِس امشب باقی نمانده بود؛ همان لحظه که او موهای 

خشک شده اش را آزادانه به دوِر خود رها کرد؛ همان لحظه که 

به دنباِل وسیله ای برای جال دادن به صورتش می گشت؛ در به 

روی لنگه باز شد و چهره ی خسته ی کیارش میاِن قاِب آیینه 

نشست و متوجهش کرد. 

او که هیچ نقشه ای برای از این لحظه به بعِد زندگِی 

مشترکشان نداشت؛ خیره شد به نگاِه مات مانده ی او و لب 

زد:

_ صبح شده.

کیارش بدوِن بیاِن تک کلمه ای، نهایتًا نگاه از او گرفت و 

گام هایش را کشاند تا همان کمدی که دربش قفل و بدِو ورود 

ارغوان را متوجه کرده بود. 

دید که کیارش کلید را از گلداِن کوچکی بیرون کشید و زبانش 

بازهم شبیه به همیشه، همراه با دنیایی از شیطنت چرخید. 

_ زرنگو نگاه کن. خب از اول یکی از لباساتو می دادی به زنت 

دیگه. من دو ساعت داشتم دنباِل یه چیزی می گشتم که تنم 

کنم.



کیارش این بار، به شیطنت های او نخندید. درواقع خالی بود از 

هر واکنشی و همین امر ارغوان را لحظه به لحظه، بیش از 

قبل متعجب می کرد. 

دید که او دکمه های پیرهنش را کالفه وار باز می کرد و همین 

امر سبِب ناموفق ماندنش می شد. دید که او اخم به روی 

چهره نشانده بود؛ دید که لِب زیرینش را به دندان می کشید و 

ارغوان تنها، با تکیه به داستان هایی که خوانده بود به 

شوهرش نزدیک شد تا کمکش کند.

جان کند تا یکی از دستانش را، به انگشتاِن لرزاِن او رساند. 

شرم را قورت داد و نگاه باال کشید تا در جواِب نگاِه خیره ی 

او، چیزی بگوید. 

به آرامی گفت:

_ بذار من کمکت کنم.

و همین که به اولین دکمه ی بسته ی پیرهِن او رسید؛ کیارش با 

جمله ای که بیانش کرد تماِم تالِش او برای نزدیک تر شدن را، 

نیمه کاره باقی گذاشت. 

_ چرا انرژیت تموم نمی شه دوسِت کیانا؟ 

عرِق شرم، تماِم وجودش را فراگرفت. انگشتانش همان جا 

ثابت و او در برابِر آن حجم از حقارت، تنها ماِت تجزیه و 



تحلیِل رفتاِر او ماند و باورش نکرد!

کیارش یک گام فاصله گرفت و دید که دستاِن دخترک 

بالتکلیف پایین افتاد. 

گفت:

_ تو...

و ارغوان که سوالی نگاهش کرد؛ او افزود:

_ برو بخواب. خیلی خسته ایم. 

دخترک هنوز هم، هیچ یک از اتفاقاِت اخیر را باور نمی کرد. او 

قطعًا میاِن رویاهای امشبش، به دنباِل آغوش و یا بوسه ای از 

تِه دل می گشت. 

گامی که کیارش فاصله گرفته بود را با تماِم شهامتش ُپر کرد 

و خیره به صورِت او فریاد زد:

_ من نه، ظاهرًا اونی که خیلی خسته ست تویی.. حتی به 

نظرم انقدر خسته ای که داری گند می زنی به رویاهای من و 

اگر کسی رویاهای منو خراب کنه کیارش..

_ االن دقیقًا از چی عصبانی شدی؟ 

بی حرکت ماند. تماِم خشمش به یک باره فروکش کرد و کیارش 

به واسطه ی همان چشمانی که ارغوان عاشقشان شده بود؛ 

گلوله ای از حقارت را القا کرد و افزود:



_ از این که دست بهت نزدم؟ یکم صبر داشته باش میمون. 

ندانست که چطور اما پلک بست و گذِر یک ثانیه برای نشاندِن 

سیلی اش به روی گونه ی او کافی بود. 

لبخند از روی لب های کیارش حذف شد و ارغوان درحالی که 

می گفت:

_ برای این حرفت خیلی پشیمون می شی. 

اتاق را ترک کرد و میاِن چهاردیوارِی اتاِق سرِد کناری، ساعت ها 

اشک ریخت.

☆☆☆☆☆
پس از پرداخِت کرایه ی تاکسی، فضای خفه ی صندلِی عقب را 

ترک کرد و درِب ابوقراضه ی پیکاِن زرد رنگ را هم، به شدت به 

لنگه اش کوفت. 

بحِث میاِن راننده و دیگر مسافران آن قدر کالفه اش کرده بود 

که دیدارش با امیرحافظ و تماِم جمله هایی که در ذهن ردیف 

کرده بود را هم از یاد برد. 

سرچرخاند و پس از مواجه شدن با تابلوی "کافه شانسی"، 

لبخند را به لب هایش برگرداند. 



امروز باید به بهترین شکِل ممکن تمام می شد. او امروز درست 

شبیه به پگاِه شانزده سالگی هایش، موهایش را ُدِم اسبی بسته 

بود. ماتیِک سرخ را پس از مدت ها استفاده کرد و حاال برای 

ثانیه به ثانیه ی دیداِر پیِش رو، در ذهن برنامه می چید. 

پوت های پاشنه ده سانتی را با کتونی های همیشه یک شکل 

تعویض کرده و امروز پس از مدت ها، رنگی ترین لباس هایش را 

تن زد و حاال پنج دقیقه دیرتر از موعد به محِل "قرار"ش 

رسیده بود. 

اولین گامش تلفیق شد با رها کردِن نفسی عمیق و سپس درِب 

شیشه ای را ُهل داد و پا به فضای تاریک و تقریبًا مزدحِم کافه 

گذاشت. 

نگاهش گشت و رسید به چشماِن گشادشده ی مردی که همین 

امروز خوبی هایش را در ذهن مرور کرده بود. لب هایش بازهم 

خندید و این بار ردیف های زیبای دندان هایش را هم به نمایش 

گذاشت. به گام هایش دلبری کردن را یاد داد و درست وقتی 

رسید به میِز دونفره ی انتهای سالن، شنید که امیرحافظ 

پرسید:

_ خوبی پگاه؟!



با حرکاتی پرطمانینه، صندلی را عقب کشید؛ کیفش را از روی 

شانه برداشت و سپس مقابلش نشست و پا به روی پا 

انداخت. 

امیرحافظ از پوت های پاشنه بلندی که شکل و شمایلش هم با 

شخصیِت پگاه هم خوانی نداشت؛ گذشت و تماِم او را تا 

چشماِن آرایش شده برانداز کرد. 

نهایتًا خندید و گفت:

_ احتماالً خوبی!

و وقتی هردو دستانش را به یکدیگر کوفت و ابرو باال پراند؛ 

پگاه در جوابش گفت:

_ نمی خوای سفارش بدی؟ 

مرِد گنده، به حالِت قهر رو گرفته بود و بی آن که نگاهش کند؛ 

میز را ترک کرد. خودش برای سفارِش دو فنجان چای به 

همراِه کیک شکالتی اقدام کرده بود و این که از پگاه نظری 

نخواست؛ نهایِت بی حوصلگی هایش را آشکار می کرد. 

رفت و برگشتش آن قدر هم طوالنی نشد. بازهم نشست به 

روی صندلی و نگاهش به غیر از چشماِن پگاه، به هر سویی 

می چرخید. 



آن قدر که دقیقه ها گذشت و حاال پگاه برای نوشیدِن جرعه ای 

از چای، اقدام کرده بود. 

در همان حال پرسید:

_ چرا انقدر کالفه ای امیر؟

و لحِن نگرانش کاری کرد که، نگاِه امیرحافظ را برای 

ثانیه هایی طوالنی صاحب شد. 

_ داری می جنگی االن؟ 

نگاه ریز کرد و امیرحافظ هم، چای نوشید تا صدایش را در 

گلو صاف کند. 

_ منظورت چیه؟ چرا انقدر عصبی هستی؟ 

ظرِف کیکش را، با حالتی کامًال تهاجمی جلو کشید. با کارد به 

جاِن همان یک تکه افتاد و وقتی آن را کامًال از ریخت انداخت؛ 

نگاه باال کشید و تکرار کرد:

_ پرسیدم داری می جنگی؟ 

چشماِن پگاه، برای یک عمر عاشقی کردِن مردی چون 

امیرحافظ کافی بود. چرا نمی فهمید که این حجم از زیبایی 

برای از حاال به بعدشان خوب نیست؟ 

او معصومانه نگاه گشاد کرد و پرسید:

_ منم گفتم منظورت چیه؟ با چی می جنگم؟ 



_ با خبِر ازدواج، با مراسِم دیشب. با همه ی حسرتی که از اون 

به دلت موند. داری می جنگی چون این شکل و قیافه از 

پگاهی که من می شناختم...

کامال خلِع سالح شده بود اما امروز، نباید می باخت!

پس عقب نشینی را کنار گذاشت و میاِن صحبتش پرید:

_ تو داری اخباِر شوهِر سابق من رو دنبال می کنی و بخاطِر 

همین دیشب جوابم رو نمی دادی امیر؟ چون فکر می کردی 

دارم حسرت می خورم؟ چون فکر می کردی خبِر ازدواجش 

احتماالً دقم داده؟ من از اون آدم متنفرم. چرا متوجه 

نمی شی؟

_ تنفرم یه نوع احساسه مگه نه؟

لب هایش خاموش ماند و او هنوز هم به دنباِل یافتِن جمله ای 

برای دفاع می گشت وقتی امیرحافظ اتهاِم بعدی را هم وارد 

کرد. 

_ و من فکر می کنم احساِس تنفرت به اون، از این احساِس بی 

نام و نشونی که به من داری خیلی قوی تره. 

باید چیزی می گفت. قبل از آن که امیرحافظ غائله را ختم 

بخیر کند؛ قبل از آن که تکه های بریده شده را، خودش به 



تنهایی بدوزد؛ پگاه حتمًا باید جمله ای را پیدا می کرد. 

او افزود:

_ پگاه.. من نیمدم این جا که باهات بحث کنم. فقط باید در 

رابطه با موضوِع مهمی..

_ من اول می گم. نمی خوام تماِم اون جمله هایی که تو ذهنم 

آماده کرده بودم ناگفته باقی بمونه امیر. لطفًا قبل از 

شنیدنشون هیچی نگو.

امیرحافظ در سکوت، به نگاه کردنش ادامه داد. او هنوز هم از 

محدوده ی چشمانش، فراتر نرفته بود. در نظِر او تیله های 

قهوه ای روشِن چشماِن او، حتی در ساده ترین حالِت ممکن هم، 

زیادی زیبا بودند!

شنید که پگاه، پس از مکثی کوتاه اولین جمله را تحویلش داد:

_ دیشب شِب سختی بود.

نگاه ها حاال، طوری قفِل یکدیگر مانده بودند که هیچ رخدادی، 

قدرِت شکاندنش را نداشت.

پگاه واکنِش او را، دقیق تماشا کرد و بعد افزود:

_ نه بخاطِر این که عروسِی کیارش بود.

یک تای ابرواِن امیرحافظ، به نشانه ی ناباوری باال پرید و پگاه 

ادامه داد:



_ نه بخاطِر این که مراسِم عروسِی من شامِل سی چهل نفر 

مهمون می شد و کیارش برای ازدواجش با اون دختره، ده 

برابرش رو دعوت کرده.

لب هایش هم، این بار واکنش نشان داد. تکان خورد و اما تک 

کلمه ای برای بیان یافت نکرد. 

پگاه همچنان می گفت:

_ من حتی اون قدر خوب نیستم که به عاقبِت اون دختر هم 

فکر کنم. پس سختِی دیشب..

_ می خوای بگی به کیارش مربوط نبود؟

_ نه من نمی خوام اینو بگم!

امیرحافظ هم چنان، به ثمر رسیدِن بحِث مبهمشان را انتظار 

می کشید. 

پگاه هرچه احساِس حقارت با خود حمل می کرد را کنار 

گذاشت و آن چه در دلش می گذشت را با جان کندن به زبان 

آورد. 

_ دیشب سخت بود چون تصمیم گرفتم فراموشش کنم. 

سخت بود چون قبول کردم کیارش بزرگ ترین اشتباِه زندگیم 

بود. سخت گذشت چون... چون... امیرحافظ من خیلی در 



مورِد گذشته مون پشیمونم. راستش من ... من االن دیگه فقط 

تورو دارم.

خیرگِی امیرحافظ، شامِل یک نگاه کردِن معمولی نمی شد. 

چشمانش خبرها می داد. وجودش به تالطم افتاده بود انگار. 

شهِر قلبش را بازهم طوفانی وحشتناک فراگرفت و او ماِت 

هرچه که پگاه بیان کرده بود؛ برای چندمین مرتبه پرسید:

_ چرا رفتی؟

_ پشیمونم. بابِت رفتنم، خیلی پشیمونم امیر. 

تماِم اعضای چهره اش، دچاِر انقباض شده بود. او صدا در گلو 

صاف کرد و تماِم تالشش، تسلط بر خشم بود وقتی می گفت:

_ نپرسیدم پشیمون هستی یا نه. گفتم چرا رفتی؟ یه سواِل 

ساده ست. به جای پیچوندن و جواِب سرباال دادن، فقط 

حقیقتو بگو پگاه.

استرس دستانش را تکان داد. به جاِن دسته ی فنجان افتاد و 

نالید:

_ خودت جواب و می دونی مگه نه؟ 

_ می خوام از زبوِن تو بشنوم.

جرعه ای دیگر نوشید. این بار حتی تکه ای کیک هم به دهان 

گذاشت و تنش هم به روی صندلی تکان خورد. 



نگاه چرخاند و خیره به دختر و پسِر جوانی که عشق اولین 

چاشنِی نگاه هایشان به یکدیگر بود؛ لب زد:

_ نمی خواستم زندگِی بعد از ازدواجم هم مثِل قبلش باشه 

امیر. تو خیلی خوب بودی. انقدر خوب که...

_ چرت و پرت تحویلم نده. فقط تو چشمام نگاه کن و بگو 

اون روز چرا رفتی؟ با این که دوست داشتنم و دیدی، با وجود 

این که ازت خواستم بمونی، چرا رفتی؟ فقط جواِب اینو بده.

لب هایش پس از مکثی طوالنی تکان خورد. او چندین مرتبه 

واژه ها را به بهترشان مبدل کرد و در نهایت، مفهومش همانی 

شد که نباید!

_ چون تو هم یکی مثِل خودم بودی. چون اون زمان دنباِل 

مردی مثِل کیارش بودم.

امیرحافظ همان طور بی حرکت ماند اما فقط پگاه بود که 

حرف های نگاِه او را می فهمید. او تکیه زد به صندلی و در 

آرامش، الباقِی چاِی سرد شده اش را نوشید. پگاه هم چنان به 

دنباِل واکنشی مثبت از جانِب او می گشت و امیرحافظ پس از 

سکوتی طوالنی، روی پا ایستاد و بی آن که نگاهش کند گفت:

_ می گم برات اسنپ بگیرن. باید برم. 



سپس دور شد و رفتنش، پگاه را از بخشیده نشدن مطمئن 

کرد...

زیرلب نالید:

_ تو دیگه نرو!

و برخالِف انتظارش امیرحافظ به یکباره، گام های رفته اش را 

بازگشت. 

بازهم نگاهش نمی کرد اما گفت:

_ تو ماشین منتظرتم. نمی تونم با این سر و وضع اینجا ولت 

کنم. 

و همین جمله های کوتاه اما مفهومی، برای تکان دادِن تماِم 

وجوِد محبت  ندیده ای چون پگاه کافی بود!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

برای دومین بار، به پیرهِن سفیدی که همین شِب گذشته 

شسته و پهنش کرده بود؛ نگاه انداخت. این بار کامًال خشک 

شده بود. روی انگشت های پا ایستاد و پس از به دست 

آوردنش، مشغوِل تا کردن شد. 

امروز سومین روز، از شروِع زندگِی مشترکش با کیارش بود. 

کیارِش افروز! 



همان مرِد خوش چهره و ثروتمندی که قطعًا در لیسِت آرزوهای 

هر دختری بود. همانی که تماِم رویاهای عاشقانه ی دختری 

چون ارغوان را صاحب شده بود. همان مردی که ارغوان به 

مجنون بودنش ایمان داشت و همین مردی که، پس از گذِر 

دومین شب از کناِر هم بودنشان، به هیچ عنوان نزدیکش 

نشد. 

او حتی برای رفِع دلخوری های ارغوان، تک قدمی برنداشت. 

تماِم مدت دور مانده بود و دلخوری های همسرش را بدوِن تک 

واکنشی نظاره می کرد. 

همه چیز عجیب به نظر می رسید و این عجیب بودن، دیگر در 

نظِر ارغوان مجذوب کننده نبود. 

او حاال هزار و یک فکر در سر داشت. گاهی خیال می کرد که 

شروعشان اشتباه بوده. گاهی عزِت نفسش را می شکاند و به 

خودش بابِت رفتاِر اشتباهش غر می زد. گاهی مقابِل آیینه 

می ایستاد و آرزو می کرد که کمی زیباتر بود اما حقیقتًا، هنوز 

هم به عشِق میاِن کیارش و ارغوان، ایمان داشت. 

با همین افکار، پیرهنش را میاِن نایلونی سفید جا داد و 

درحالی که موهایش را به یک طرِف شانه اش می ریخت؛ از 

اتاق بیرون رفت. 



کیارش را یافت. درست شبیه به تماِم این سه روز، کناِر 

شومینه نشسته و در و دیوار را تماشا می کرد. نه عالقه ای به 

برقرارِی ارتباط داشت و نه حتی حضوِر ارغوان را، به همراِه 

نگاِه دلخورش می دید. 

دخترک نهایتًا، غرور را کنار گذاشت و گاِم اول را، برای به 

آشتی رساندنشان برداشت. 

گفت:

_ من حوصله ام سر رفته، تو خسته نشدی از خونه موندن؟ 

پاسخش کوتاه بود. کوتاه و کامًال مبهم!

_ نه!

ارغوان هربار، بیش از قبل به کاِر اشتباِه نکرده اش مشکوک 

می شد. در ذهن می گشت و هیچ مورِد موفقی را یافت 

نمی کرد. می خواست و به هیچ  عنوان، تقصیرها به گردِن 

خودش نمی افتاد!

نالید:

_ چته کیارش؟ چرا نگاهم نمی کنی؟ 

و همان لحظه ای که نگاِه خیره ی او را صاحب شد؛ بی توجه به 

بدشکل بودنش، خندید و جمله های بعدی را هم اضافه کرد.



_ اومدیم ماِه عسل. اومدیم که خوش بگذرونیم. نمی خواستم 

ناراحتت کنم. می دونم رفتارم خیلی بچه گانه بود. می دونم 

نباید به صورتت..

_ سیلِی تو حتی تکونمم نداد اما سیلِی من... مطمئن باش که 

داغونت می کنه دوسِت کیانا. خوبه که فهمیدی اشتباه کردی. 

چون تماِم چراغ هات همون شِب اول سوخت.

اعالِن تلفِن همراه، حواِس مبهوت مانده ی او را، از ناکجاآباد 

گرفت و دید که کیارش به منظوِر پاسخ دادن به تماسش، روی 

پا ایستاد. 

پس از یافتنش هم چهره جمع کرد و گفت:

_ بیا، آبجِی عتیقه ت داره زنگ می زنه. 

هرچه کیارش حیرت زده اش کرده بود را در ذهن کنار زد. 

هرچه رفتاِر او از مرِز عجایب گذشته بود را هم.

او تنها پرواز کرد به سوی تلفن چراکه خیال می کرد؛ 

مدت هاست از شنیدِن صدای غزل بی بهره مانده...

هرچه تمسخر میاِن چشماِن کیارش مچاله شده بود را نادیده 

گرفت. تلفن را از میاِن انگشتانش قاپید و پس از برقرارِی 

تماس، صدای بغض آلوِد غزل، بغِض خودش را هم ترکاند. 



_ کیارش ارغوان بیدار نشده هنوز؟ 

چند قطره اشکی که گونه اش را تر کرده بود را کنار زد. لِب 

زیرینش را با تماِم قوا به دندان کشید و پس از قورت دادِن 

ته مانده های گلوله ی بغض، به شادابِی صدایش مسلط شد. 

گفت:

_ سالم عزیزم.

و مقابِل نگاِه موشکافانه ی کیارش، لبخند را هم به لب هایش 

بخشید و خودش ادامه دهنده ی مکالمه شد. 

_ خوش می گذره بدوِن من؟ به وسایلم که دست نزدی؟ خودم 

سر فرصت میام جمع و جور می کنم می برم ها، فضولی نکنی 

که من می دونم با تو. 

شیطنِت صدای او، غزل را هم به خندیدن ترغیب کرد. 

شنید که او گفت:

_ الهی قربونت برم. تو فقط از ماِه عسل برگرد اونوقت من یه 

شبانه روز خونه ت ِتلَپم. گوشیتو چرا جواب نمیدی هان؟ 

از کیارش فاصله گرفت. او با نگاِه خیره اش تاثیر مستقیم را، 

به روی افکاِر حاالیش می گذاشت. 

بازهم تصنعی خندید و جواب داد:



_ گوشیم تهران جا موند آبجی جونم. االنم داشتیم با کیارش 

حرف می زدیم قرار شد برگردیم. بیام تهران اول خودم یه 

شام و ناهار چترام و باز می کنم، بعد شما تشریف بیارید 

خونه ی عروس. 

_ دختِر بی فکر، آدم تلفنش و جا می ذاره تهران؟ اون شوهِر 

دیوونه ت که هرچی می گیم نگرانیم گوشی رو بده بهش، مثل 

عروسک کوکیا هی می گه "خوابه". 

سرچرخاند. کیارش هنوز هم، با همان ژسِت سابق، با تیکه به 

نرده ایستاده بود و هیچ تغییری هم، در رد و حالِت نگاه 

کردنش ایجاد نمی کرد. 

ارغوان هم درحالی که او را نگاه می کرد؛ در خطاِب خواهرش 

پرسید:

_ مگه چندبار زنگ زده بودی؟ 

و وقتی لب های کیارش، بدوِن آن که آثاری از مهربانی را به 

چهره اش ببخشد؛ عمیقًا خندید؛ ارغوان شنید که غزل 

می گفت:

_ سه چهار بار دیشب زدم می گفت خوابه، امروز صبحم چند 

بار پیام دادم زنگ زدم، باز همون جوابو داد. حاال واقعًا خواب 

بودی یا... چیکار می کردین شیطون؟ 



این بار خودش هم خندید اما خنده های ارغوان، کی شبیه به 

کیارش می رنجاند؟ 

او تنها به کج فهمی های خواهرش می خندید!

گفت:

_ بذار بیام خونه، با ذکِر مثال برات توضیح می دم عزیزدلم. 

فعال برم که داریم راه میوفتیم. کاری نداری؟ 

و وقتی گامی را برای پس دادِن تلفن به کیارش نزدیک شد؛ در 

پاسخ به غزلی که می گفت:

_ مامان می گه خیلی مراقب باشین. بازم بهتون زنگ می زنم. 

کلوچه و آلوچه یادت نره. بای بای!

جواب داد:

_ چشم قربان. خدانگهدار. 

و بعد آیکون قرمز را فشرد و از قطع شدِن تماس که اطمینان 

حاصل کرد؛ تلفن را باال گرفت و گفت:

_ لطفًا بار آخرت باشه که خواهِر منو پشت خط می ذاری. 

طاقت ندارم ببینم نگرانم می شن. 

تماِم رفتاِر حاالیش، شکلی واضح از تمسخر بود!

تلفن را قاپید و درحالی که ابرو باال می پراند؛ جواب داد:



_ طاقتتو زیاد کن. 

حیرت این بار هم، به سراغش آمد اما نه به غلظِت دقایقی 

پیش!

گام های اویی را که به تازگی به راه افتاده بود را متوقف کرد 

و مصمم به نظر می رسید وقتی خیره ی چشمانش شد و گفت:

_ طاقِت من زیاد نمی شه. هربار داره کم تر می شه کیارش. 

خنده های او، امروز اصًال هم زیبا نبود. حرصش می داد!

دید که شانه باال انداخت و جواب داد:

_ پس سخت می شه برات. 

و این بار هم ارغوان، تالش کرد تا راِه او را سد کند. 

_ این رفتار یعنی چی کیارش؟ چته تو؟ داری خسته ام 

می کنی. 

تنها جمله ای که شنید؛ این بود:

_ خیلی زود خسته شدی. 

ارغوان اما، هرچه به سرش می آمد را باور نمی کرد. او هنوز 

هم، به تحقق یافتِن رویاهای عاشقانه اش ایمان داشت. او 

هنوز هم برای وصال با تک تکشان، می جنگید. 

خودش برای لمِس یکی از دستاِن او، پیش قدم شد. نیاز داشت 

به نازکشی، نیاز داشت به قربان صدقه شنیدن و او حتی در 



چنین روزی، خروار خروار محبت می خواست اما، قیِد تمامشان 

را زد چراکه، کیارش انتخاِب خودش بود و باید انتخاِب 

درستی می ماند!

پس از پیاده کردِن تصمیمش، نگاِه او را در چندسانتِی 

چهره اش صاحب شد و به لحنش، مهربانی را هم اضافه کرد:

_ خیلی خسته ای مگه نه؟ بریم تهران؟

جواب گرفت:

_ نه!

و لب هایش که از بی جوابی، قفل شد؛ کیارش نزدیک تر شده و 

افزود:

_ خیلی بچه ای. بزرگ شو. 

انگشتانش همچنان، ُمِچ دسِت مردانه ی او را می فشرد. 

پرسید:

_ اگه این جوری بمونم، دوستم نداری؟ 

و بعد، عجیب ترین پاسِخ عمرش را شنید. 

_ اگه این جوری بمونی هیچی درست پیش نمی ره. 

هردو دستانش، برای ادامه دادن به این مکالمه به کار افتاد. 

مهم نبود اگر پاسخ های کیارش عجیب به نظر می رسید. او 



حاال داشت حرف می زد و همین جمله چیدن، از جانِب کیارِش 

"تک کلمه ای"، برای دِل ارغوان کافی بود. 

به واسطه ی دستانش، صورِت او را قاب گرفت و دلش پس از 

روبه رو شدن با زیبایی های چشماِن او، هزارمرتبه بیشتر از قبل 

عاشق شد. 

پرسید:

_ االن چی درست پیش نمی ره کیارش؟ تو بگو که من...

_ هیچی!

فکرش درست و حسابی کار نمی کرد. جواب های او، گیج کننده 

بود و مبهم. هرچه تالش می کرد به ریشه و دلیِل رفتاِر امروز 

نمی رسید. 

به لمس کردن ادامه داد. به نگاه کردن به چشماِن او. به عاشق 

شدن حتی... به هرچه از کیارش برایش باقی مانده بود ادامه 

داد و کیارش هم انگار، راضی به نظر می رسید که نگاهش 

می کرد و چیزی نمی گفت!

" فصِل دوم" 



به همراِه سینِی چای آلبالو از طاِق آشپزخانه گذشت و 

درحالی که تالش می کرد تا پاپوش های مخملی اش را پا بزند؛ 

خم شده بود و صدای پریا را می شنید:

_ تازه خاله می گفت خیلی پولداره. تو بازار پارچه فروشی داره 

انگار. 

گام های ناتمامش را به مقصد رساند و پس از قرار دادِن سینِی 

چای به روی زمین، جایی نزدیک به شیما نشست تا 

ادامه دهنده ی بحث، خودش باشد. 

_ نظِر تو چیه شیما؟ خاله می گفت اونم مثل من جدا شده و 

این طوری بهتر می تونیم با هم بسازیم. با خودم گفتم یه 

جلسه ببینمش، شاید خوب بود. 

شیمایی که در ظاهِر قضیه، موافق به نظر می رسید؛ 

سرچرخاند و تماِم تالشش را برای آشکار ساختِن مخالفتش به 

کار گرفت.

پگاه در جا تکانی خورد و پس از یک دور نظاره کردِن پریایی 

که به پوست گرفتِن پرتقالش مشغول بود؛ همان نگاه را به 

صفحه ی تلفنش رساند. 

شیما نوشته بود:

" پس امیرحافظ چی؟! دیوانه شدی پگاه؟" 



و او غم را به واسطه ی نفسی عمیق، از میاِن حنجره اش تخلیه 

کرد. 

کوتاه نوشت:

" نمی شه... امیرحافظ نمی شه."

بعد از آن صفحه ی تلفن را قفل و یک پر پرتقالی که پریا 

تعارفش می کرد را از دستش گرفت. 

او همان طور می گفت:

_ با محمد که مشورت کردم گفت عالیه. اسِم طرف مجیده. 

یه دختِر پنج ساله هم داره. 

چیزی در سینه اش تکان خورد. 

شنید که شیما با تماِم حیرتش می پرسید:

_ یعنی مهم نیست؟!

و پریا جواب می داد:

_ خب پگاه هم بیوه ست االن. نباید توقع داشته باشیم پسِر 

مجرد خواستگاریش کنه عزیزم. 

پگاه اما وقوِع چنین اتفاقی را، در ظاهر طبیعی می دانست. 

لبخند می زد. چیزی نمی گفت و حتی اصرار داشت که با مجیِد 

پارچه فروشی که مطلقه بود و دختری پنج ساله هم داشت؛ 

قرار مالقاتی را ترتیب دهد. 



شیما به واسطه ی همان نگاِه گشادشده، سرچرخانده بود و 

خوِد دربه درش را مخاطب قرار می داد. انتظار داشت که پگاه، 

همان پگاِه همیشگی باشد. با داد و فریاد تماِم خانه را بهم 

بریزد و عقایِد پریا را، مسخره خطاب کند اما او به طرِز 

افتضاحی ساکت بود و همین سکوت، زیادی غیرممکن به نظر 

می رسید.

پریا دقایقی را کنارش نشست. واکنش هایش را نظاره می کرد 

و رضایِت پگاه برای ازدواج، به روی آسوده خاطر شدنش، 

آن قدری تاثیر داشت که پس از خداحافظی ای کوتاه از شیما، 

هردو را تنها گذاشت. 

به محِض دور شدنش اما، پگاهی که بغض خفه اش کرده بود؛ 

از واکنِش شیما به خنده افتاد و نِم اشکی که کنِج چشمانش 

نشست؛ هیچ ربطی به صدای بلنِد قهقهه اش نداشت. 

شیما گفت:

_ تو چقدر احمقی. اشتباه پشِت اشتباه. می خوای زِن کسی 

بشی که هیچ حسی بهش نداری؟ مردی که یه دختِر پنج ساله 

داره؟ اون اگر آدم بود به دخترش رحم می کرد و از زنش جدا 

نمی شد. 

کوتاه جواب داد:



_ چه ربطی داره شیما؟ 

و اویی که دست های حرص، پوسِت روشِن چهره اش را هم 

تحت تاثیر قرار داده بود؛ کمی تکان خورد تا آهسته تر بگوید:

_ من نمی دونم تو چرا انقدر خری پگاه؟ چرا نمی چسبی به 

امیرحافظ؟ طرف از رفتارش معلومه که چقدر دوستت داره. 

چرا نفهم بازی درمیاری؟

ریحانه محمود "زهرآلود...!":

صفحه ی تلفنش روشن شد. ناِم همان حالل زاده ی کم پیدا، 

درست همان لحظه که نباید، خودنمایی کرد و به روی بیان 

نشدِن واژه هایی که در سر می پروراند؛ تاثیِر مستقیم گذاشت. 

به خواسته ی شیما، محتوای پیام را در معرِض دید قرار داد و 

تماِم مسئله ی مجیِد پارچه فروش، همان لحظه بسته شد. 

" خیلی وقته که اسمت تو لیسِت مراجعینم نیست. پرونده ت رو 

بندازیم تو بایگانی ها خانِم محمدی؟"

مغزش قبل از تایِپ اولین واژه، دستوِر متوقف شدن را به 

انگشتانش صادر کرد.

نگاه باال کشید و در خطاب به شیمایی که بیش از او 

هیجان زده و مشتاق به نظر می رسید؛ گفت:



_ پنج روزه که هیچ پیامی نداده شیما. زنگ نزده، نخواسته 

که ببینیم هم رو... به نظرت اگر االن خیلی خوب جوابش و 

بدم خیلی احمق نیستم؟ 

حرص بازهم به لحِن شیما سر زد و او در خطابش توپید:

_ اگر زِن مجید بشی احمقی عزیزم. جواب بده. زود باش 

بنویس امروز میام.

فکرش را به کار انداخت. به آخرین دیدارش با امیرحافظ فکر 

کرد. به همان اندک توجهی که وجودش را به تالطم انداخته 

بود. به هرچه خاطره ی ریز و درشت از او داشت...

با ایده ی خودش نوشت:

" بهتر شدم آقای دکتر."

و بعد به صدای غر زدن های شیما گوش کرد و یک دقیقه ی بعد 

جوابش آمد. 

" ولی هنوز خوب نشدی."

همان لحظه بود که شیما نالید:

_ بابا جذاب. 

و پگاه از حالِت چهره ی او به خنده افتاد و صدای خنده هایش، 

مانع از تشخیِص وروِد پوریا شد.

او بی آن که بداند می گفت:



_ خیلی دلم می خواد امیرحافظ این قیافه ی تورو ببینه شیما. 

دقیقًا شبیِه خر شرک شدی. می خوای بگیرمش برات اصًال؟ 

چطوره؟

و شیما جواب می داد:

_ مدیونی اگر نگیری. بابا طرف دکتر که هست، به گفته ی 

خودت قیافه هم داره که من می گم، خیلی جیگره تو الکی 

داری کالس می ذاری. دوست پسِر قدیمیت هم بوده و باهم 

بساِط عشق و عاشقی هم داشتین، دیگه چی می خوای؟ 

دوباره نگی نمی شه که می زنم تو سرت ها...

پوریا اما گامی را نزدیک شد و پس از صاف کردِن صدا در 

حنجره اش، در خطاب به پگاهی که هم چنان می خندید گفت:

_ پس مامان راست می گه.

پس از باوِر حضوِر پوریا، سرچرخاند و برای آن لحظات و در 

مقابِل نگاِه خسته ی برادرش، هیچ توضیحی را یافت نکرد. 

بی آنکه چیزی بگوید؛ لب بهم چسباند و واکنِش بعدِی پوریا را 

انتظار کشید. 

شیما، درحالی که میاِن بلبشوی به راه افتاده، اعالِن تلفِن 

همراهش را دنبال می کرد؛ سالن را با نگاه های پوریا و شرِم 



پگاه خالی گذاشت و همان لحظه بود که صدای مردانه، ذهِن او 

را از تماِم تخمین های اشتباه بیرون کشید. 

_ امیرحافظ همون پسره ست آره؟ همون که یه بار باهاش 

دعوام شد؟

سر تکان داد و هنوز برای بیاِن اولین واژه تصمیم هم نگرفته 

بود که عربده ی پیش بینی نشده، تنش را از جا پراند. 

_ الل شدی مگه؟ جواِب منو بده. همون پسره ست؟ 

پوریا را از دست می داد. تماِم حمایت و تنها تکیه گاهی که 

میاِن این چهاردیواری برایش باقی مانده بود را تا ثانیه هایی 

دیگر از دست می داد. 

اگر با مشتی محکم، ضعفی به ناِم سکوت را از خود نمی راند؛ 

پوریا خودش به تنهایی به نتیجه می رسید و این افتضاح ترین 

پایاِن ممکن برای امروزش بود!

به جان کندنی نالید:

_ آره . 

و "وای" گفتِن پوریا آن هم به صورِت مکرر، تمام شدِن تماِم 

آزادی های باقی مانده اش را اعالم کرد.

باید توضیح می داد. باید دفاع می کرد. باید خودش را در برابرِ 

تماِم آن چه در ذهِن برادرش می گذشت؛ تبرئه می کرد و اجازه 



نمی داد که همین "وای" سرنوشِت روزهای پس از امروزش 

شود. 

پس با تماِم شهامتی که از خود سراغ داشت؛ لب باز کرد و 

نگاِه سرگرداِن او را صاحب شد. 

_ به خدا اون طوری که تو فکر می کنی نیست. درسته که من با 

امیرحافظ در ارتباطم اما...

_ مگه اما داره؟ تو با یه مرِد غریبه در ارتباطی، دیگه چه 

توضیحی داری که تحویِل من بدی پگاه؟ این طوری؟ این طوری 

باید تو سِر اعتماِد من می زدی؟ من جلوی همه دراومدم بخاطرِ 

تو. اجازه ندادم کسی پشتت زر بزنه. ازت دفاع کردم. گفتم 

خواهِر من بی گدار به آب نمی زنه. گفتم راهش و بلده. 

نمی دونستم... نمی دونستم حماقِت قدیم هنوز همراهته. 

نمی دونستم وگرنه خودم کاری می کردم که زِن کیارش بمونی 

و فکِر دادگاه پاسگاه رفتن به سرت نزنه.

از هر چه می ترسید به سرش می آمد!

شعاِر این روزهای پگاه همین جمله ی منفی و نحس شده بود و 

الحق که حقیقی بودنش، هر ثانیه بیش از قبل اثبات می شد. 

می ترسید از خالی شدِن دنیای احساسی اش... 

می ترسید از نداشتِن کیارش...



می ترسید از روزی که بخواهد بی  او بماَند... 

می ترسید از ُمهِر طالق و نگاه های در و همسایه... 

می ترسید از رانده شدن... می ترسید از بازگشتش به گذشته.. . 

می ترسید از فاصله گرفتِن امیرحافظ و می ترسید از نداشتِن 

حمایِت پوریا...

می ترسید و تماِم این ترس ها، به ترتیِب اولویت به سرش 

می آمدند. 

حقیقی بودِن این شعار اثبات می شد و او بازهم می ترسید از 

رخ دادِن الباقِی ترس هایی که کنِج افکارش النه کرده بود.

خیره به چشماِن توبیخ گِر برادرش پرسید:

_ بعد از این که از کیارش جدا شدم، حِق زندگی کردن رو از 

دست دادم مگه نه؟ دیگه حق ندارم هیچ مردی رو دوست 

داشته باشم؟ حق ندارم به زندگِی جدید فکر کنم؟ امیرحافظ 

که کًال ممنوعه چون محمد اون و ممنوع می دونه. چون 

اون طور که محمد انتظار داره پول به پای خانواده مون 

نمی ریزه و...

_ پرت و پال نگو. من با هیچ کدوم از عقایِد کثیِف محمد 

موافق نیستم اما تو هم بی جا می کنی که بخوای به امیرحافظ 

فکر کنی. 



این اولین مرتبه ای بود که این حجم از خشم، میاِن لحِن پوریا 

خانه می کرد. 

با تماِم بیچارگی اش نالید:

_ چرا؟ 

و پوریا با تماِم قدرتش صدا باال کشید و حقیقت  را به تلخ ترین 

حالِت ممکن بازگو کرد.

_ چون تو یه زِن مطلقه ای. چون خانواده ی اون پسره 

هیچ وقت تورو نمی پذیرن. من نمی دونم، اون مرتیکه بعد از 

این همه مدت از کجا پیداش شد؟ نمی دونه گذشته ی تورو؟ 

نمی دونه که ازدواج کردی و طالق گرفتی؟ چون مطمئنم اگر 

بدونه و بازم اطراِف تو بپلکه هنوزم خیلی احمقه.

اولین دانه های اشک، خانه ی چشمانش را رها کرد. کنِج تماِم 

شنیده هایش هم چنان، دنیادنیا ناباوری نشسته بود اما پرسید:

_ احمقه؟ هرکس که من و بخواد احمقه پوریا؟ عقیده ی تو 

اینه؟

پوریایی که منظورش را کامًال اشتباه رسانده بود؛ گامی 

نزدیک شد تا بتواند خود را توجیه کند. 



کمی آرام گرفته بود اما گفته هایش، هنوز هم تلخِی سابق را 

همراه داشت. 

_ یکم بزرگ شو پگاه. چشمات و باز کن. امیرحافظ از همون 

اول هم برای تو انتخاِب اشتباه بود. خودت می دونستی که 

داری بازیش میدی. می دیدی چقدر وابسته ت شده اما تمومش 

نمی کردی. منم به روی خودم نمیاوردم چون تورو دختِر عاقلی 

می دونستم. دیدی که آخرش مجبور شدی ولش کنی. اآلنم من 

نمی دونم از کجا اومده و تورو پیدا کرده اما باهم بودنتون 

واقعًا نشدنیه.

توضیحاِت بیشتری می خواست. حاالیی که بحِث میانشان، تا 

به این نقطه رسیده بود؛ شرم را هم کنار گذاشت و از تماِم 

آن چه میاِن خودش و امیرحافظ رخ می داد صحبت کرد.

_ اون موقع خیلی اشتباه کردم. نباید از امیرحافظ 

می گذشتم. فکر می کردم خیلی راحت فراموشم می کنه اما 

مطمئنم که هنوز فراموش نکرده...

_ چرا متوجه نمی شی؟ امیرحافظ خدای عشق و عاشقی هم 

باشه، رو حرِف خانواده ش حرف نمی زنه. چرا نمی فهمی که 

اونا دیگه تورو قبول نمی کنن؟ حاضری تو یه رابطه ی 

بی سروته بمونی پگاه؟ حاضری مضحکه بشی؟ می خوای از 



دیِد منی که هم جنِس اونم به این قضیه نگاه کنی یا نه؟ من 

خودم شخصًا با کسی که خانواده م نخوانش نمی مونم، مطمئن 

باش که اونم نمی مونه. اصًال نمی مونه. هرچقدرم که تو براش 

آرزو باشی، یه مدت دورت می چرخه و وقتی عقده هاش 

تخلیه شد؛ خیلی راحت میره. لطفًا این و بفهم . برای یک بار هم 

که شده، عاقالنه تصمیم بگیر.

سکوت کرد. چراکه منطقی بودِن آخرین جمالت، بی جوابش 

گذاشته بود!

امیرحافظ هم بد بودن را بلد بود؟ 

امیرحافظ هم دروغ می گفت؟ 

امیرحافظ هم، قرار بود از دنیایش برود؟ 

الویِت ترس هایش حاال، به همین سه سواِل نحس مربوط 

می شد و ای کاش که این بار، به سرش نمی آمد هرآن چه که 

می ترساندش...

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆
_ خیلی خب من امشب با حاجی صحبت می کنم چون 

تصمیم گیرنده خودشه. 



_ من بارها با حاجی صحبت کردم آقای افروز اما ایشون هم 

همه چیزرو به شما واگذار می کنن. خواهش می کنم یه تایِم 

دقیق بهم بدین که من به بقیه اعالم کنم. 

اتومبیل را همان جای همیشگی و در سایه ی اولین درخِت 

تنومنِد باغ پارک کرد. 

یکی از دستانش را به دستگیره ی در رساند و تماِم تالشش، 

کوتاه کردِن مکالمه اش با خانِم نجفِی حسابدار بود وقتی 

می گفت:

_ فردا صحبت می کنیم. 

نجفی که صحبت با او را کامًال بی فایده نتیجه گیری کرده بود؛ 

پس از خداحافظی ای کوتاه تماس را قطع کرد و ذهِن خسته ی 

تازه داماد را به آسودگی رساند. 

درب را با تکانی عجوالنه گشود و هنوز برای ترِک اتومبیل 

اقدام نکرده بود که سفارشاِت ارغوان به عنواِن خانِم خانه را 

یادش آمد. 

نچ کنان تلفِن قفل شده را به دست گرفت و وارِد صفحه ی 

پیامک های ارغوان شد. نامش هنوز هم "دوسِت کیانا" ذخیره 

بود و انگار صاحِب تلفن هم، هیچ عالقه ای به ویرایشش 

نداشت!



آخرین پیامکی که همین یک ساعِت پیش ارسال شده بود را 

یک باِر دیگر خواند.

در نظِر او که خانه اش هیچ احتیاجی به یک مشت خرت و 

پرتی که او وجودشان را برای امشب حیاتی اعالم کرده بود 

نداشت. 

با این حال یک دور خواند و وقتی رسید به "اسمارتیز"، 

نتوانست که مقابِل قهقهه ی ناگهانی اش سدی ِکَشد. 

لب زد:

_ همینم مونده. 

و بعد دوباره خندید و صدای خنده هایش آن قدری 

کوروش خاِن حاضر در باغ را متوجه کرد که گام هایش را تا 

اتومبیل کشاند. 

_چه خبره کیارش؟ صدای خنده هات تا اون سِر باغ میاد. 

نگاه از تلفن کند. آثاِر لبخند هم چنان به روی چهره اش پابرجا 

بود. 

اتومبیل را کامًال ترک کرد و نگاهش را تا طبقه ی پنجم و 

پنجره های نیمه بازش کشاند. 

بازهم لب زد:

_ دختره ی خنگ!



و بعد که کنجکاوی را میاِن نگاِه پدرش جست وجو کرد؛ لیسِت 

خریِد حیاتی را یادش آمد و بازهم به خنده افتاد. 

_ وای... وای این دیگه چه بالیی بود. 

این اولین خنده هایی نبود که کیارش تحویِل نگاِه پدرش 

می داد اما، قطعًا در لیسِت اولین خنده های از تِه دل، آن هم 

پس از سال ها جایی پررنگ و اختصاصی را صاحب می شد. 

دلش قرص شد به منشاء و باعث و بانی اش...

دلش قرص شد به انرژی و اشتیاقی که عروِس هفده ساله اش، 

همین امروز و به عنواِن اولین روز از زندگِی مشترک با خود به 

ارمغان آورده بود...

دلش خوش شد به صدای موزیِک شاِد اوِل صبح و رقص و 

آوازی که تماِم اهِل خانه را هم به سوی خود کشاند...

و دلش قرص شد به این لبخند، باید همیشگی می شد.

با همین تصورات پرسید:

_ نگفتی، چی شده این جوری می خندی؟ بگو منم بخندم.

و کیارش به بدنه ی اتومبیلش تکیه زد و یک باِر دیگر، لیسِت 

ارسالی را با نگاه خواند و وقتی رسید به بانِی خنده هایش، 

بلند گفت:

_ می دونی عروست چی  نوشته برام؟



حدسش به یقین تبدیل شده بود چراکه، امروز ارغوان او و 

تماِم اهالِی خانه باغ را هم همین طور خندانده بود. 

لبخند به روی لب های او هم نشست و درحالی که دستانش را 

پشِت سر قالب می کرد؛ پرسید:

_ چی نوشته؟ 

و کیارش میاِن خنده هایش ابرو باال پراند و محتوای پیامک را 

خواند.

" سالم شوهِر عزیزم... از صبح که بیدار شدم دارم خونه ی 

زشت و خاک گرفته ت رو تمیز می کنم.

به نظرم اتاق خوابمون خیلی بی روحه و کتاب خونه ت خیلی 

از کتاب هایی که من الزم دارم رو کم داره. از یخچالت که 

خیلی عصبانی ام و تو دیگه باید یاد بگیری که قبل از رسیدن 

به خونه بری فروشگاه و چیزهایی که برای زندگیمون حیاتی 

و مهمه رو بخری . باشه؟"

کوروش خان هم شبیه به پسرش خندید و کیارش در ادامه  

گفت:

_ می دونی یکی از اون حیاتی ها چی بود؟ 



کوروش سری به نشانه ی نفی تکان داد و کیارش به محِض 

بیانش، بازهم خندید. 

_ اسمارتیز!

صدای بلنِد خنده های هردو، کیواِن تازه وارد را هم به نزدیک 

شدن ترغیب کرد. 

او درحالی که جزوه هایش را میاِن کیِف بزرِگ سیاه رنگش جا 

می داد؛ با صدایی بلند سالم کرد و بعد گفت:

_ از عجایِب هفت گانه. چی شده دارین می خندین شماها؟ 

کوروش با پسِر دومش دست داد و پس از نگاه انداختن به 

چهره ی کیارش گفت:

_ کیوان بیا برو فروشگاه ببین زن داداشت چی  می خواد؛ بخر 

بیار. 

رفتاِر هردوی آن ها، برای کیوانی که جز بدرفتاری ندیده بود؛ 

عجیب به نظر می رسید. 

آن قدر که نگاه گشاد کرد و پس از اشاره به طبقه ی پنجم 

پرسید:

_ ارغوان؟!

و همین امر سبِب حذِف لبخند از روی چهره ی کیارش شد. 

_ مگه زن داداِش دیگه ای هم داری؟



کیوانی که این شکلی نگاه کردِن کیارش به نظرش طبیعی تر 

جلوه می کرد؛ بی حرکت باقی ماند و کیارش به همراِه کیِف 

پولش و با پای پیاده، به سمِت خروجی به راه افتاد. 

_ الزم نکرده. خودم می گیرم.

می شنید که کوروش خان بازهم، کیوان را در برابِر تماِم 

رفتارهای او توبیخ می کرد و او تنها یک مقصد داشت؛ باید 

لیسِت غیِرحیاتی را تهیه می کرد و پس از رسیدن به طبقه ی 

پنجم، به اندازه ی یک هفته خستگی می خوابید...

درِب خانه اش را، پس از یک هفته دوری گشود و پا به سالن 

گذاشت. 

برخالِف انتظاراتش، سکوت همچنان میاِن چهاردیواری برقرار 

بود. او از هیاهوی پس از وروِد مهماِن هفده ساله اش به این 

خلوت می ترسید و حاال بابِت پابرجا ماندِن آرامِش خانه اش، 

خدا را شکر می کرد.

نایلون های خرید را تا پیشخوان رساند و بعد یک دور، خانه ای 

که تمیزی اولین خصوصیتش بود را نگاه انداخت. 

همه چیز همان جاِی همیشگِی خودش بود. پرده ها هنوز هم 

مانِع وروِد نور به سالن می شدند. کنترِل تلوزیون، درست 



مقابِل کاناپه ی تک نفره و به روی میِز کوچِک عسلی مستقر 

بود. کاِپ سیاه رنِگ مخصوصش، به همان حالتی که یک 

هفته ی پیش رهایش کرده بود؛ درست کناِر قهوه ساز یافت 

می شد اما، او چند گامی را نزدیک شد و تمیزیِ  کاپ حیرتش 

را به حِد اعلی رساند. اطمینان داشت که آخرین  مرتبه، کاپ را 

نیمه خالی و شسته نشده رها کرده بود!

لب زد:

_ جل الخالق!

و بعد گام هایش را برگرداند و این بار تا اتاِق خواب کشاند. 

روتختی اش که هیچ وقِت خدا این طور مرتب به نظر 

نمی رسید.

گهگاهی تی شرت و گرم کِن شب گذشته اش هم، در کناِر 

شلختگِی تخت خواب به افتضاح ترین حالِت ممکن خودنمایی 

می کرد...

هر ادکلنی که به دست می گرفت؛ قطعًا بدوِن در باقی می ماند 

و اولین سواِل بزرِگ ذهِن کیارش، همان لحظه بود که طرح 

شد. 

با صدایی تقریبًا بلند پرسید:

_ دِر این ادکلن هارو از کجا پیدا کردی؟ 



و وقتی هیچ پاسخی عایدش نشد؛ اتاِق خواب را رها کرد و 

گام ها این بار، مسیِر اتاِق لباس ها را نشانش داد. 

همچنان می پرسید:

_ کجایی تو بچه؟ 

و بعد درِب نیمه باز را ُهل داد و او را درحالی که موهای یک 

دست سیاهش را به دورش رها کرده بود و کشوی تی شرت ها 

را از نو می چید؛ یافت. 

این بار گفت:

_ آفرین به مامان بابات... فهمیدیم مرتب و تمیزی. چرا 

صدات می زنم جواب نمی دی؟ 

و بی توجهِی ارغوان به تماِم سروصداهایی که از او سر می زد؛ 

اخم هایش را درهم چپاند. 

گام های اول و دوم را نزدیک نشده، سیِم سفید رنِگ هندزفری 

را تشخیص داد. 

هرچه اخم به روی چهره کاشته بود از میان رفت و او گذشت 

از زیبایِی اندامی که در قالِب بلوز و شلواِر عروسکی جاخوش 

کرده بود. 

چهره اش را در معرِض دیِد اوی فارغ از دنیا قرار داد و لب های 

دخترک، درست پس از یافتِن تصویِر او، زیباترین لبخند را 



تقدیمش کرد. 

سریعًا دست برد و پس از کنار گذاشتِن هندزفری گفت:

_ سالم خوش اومدی. فکر کردم دیرتر برسی. 

کیارش بی آنکه مهربانی های او را پاسخی دهد؛ سر تکان داد و 

به واسطه ی چشم و ابرو، به کشوی نیمه تمام اشاره کرد. 

_ به جای فضولی کردن تو وسایِل من پاشو خریدهای 

حیاتیت رو جمع کن .

ارغوان بی آنکه از زشتی های رفتاِر او، ُخرده ای به دل بگیرد؛ 

مرتب کردن را ادامه داد و در همان حال گفت:

_ االن تموم می شن. تو برو لباس هات و عوض کن االن برات 

چای میارم. 

کیارش اما، یکی از دستانش را در چند میلی مترِی 

تی شرت های تانشده اش قاپید. 

ارغوان هین کشان نگاه چرخاند و او مرزهای خیرگی را یک به 

یک می شکافت وقتی شمرده شمرده می گفت:

_ شنیدی چی گفتم؟ پاشو... برو بیرون از این اتاق و کاری که 

بهت گفتم و انجام بده. دیگه هم به وسایِل من دست نزن. اگر 



جایی کثیف باشه، نوکر میارم تمیزش کنه اما اگر دلت 

می خواد کلفتی کنی...

_ خجالت بکش!

همان لحظه که این جمله بیان شد؛ لرزِش چانه اش را دید و نِم 

اشِک راه نگرفته را میاِن تیرگِی چشمانش تشخیص داد. 

ارغوان در تقالی رها ساختِن دستش، روی پا ایستاد و جمله ی 

بعدی را با نهایِت تاسفش بیان کرد. 

_ من به عنواِن زنت اومدم به این خونه اما تو اصًال شبیِه 

شوهرها نیستی کیارش.

چشمانش دید که او گام هایش را برای دور شدن کوباند و اتاق 

را ترک کرد اما صدایی آمد و یک جای وجودش فریاد زد:

_ جواب داشت. برو دنبالش...

صداهای دیگری هم بودند. صداهای فریادماننِد بیخیالی. 

صدای بی رحمی... صدای غرور... صدای نخواستن و رد شدن 

اما، صدای لعنتِی "دنبالش برو" قدرتمندتر از تماِم صداهایی 

بود که می شنید. 

به حرفش گوش کرد و او هم گام کوباند. رسید به ارغوانی که 

نه اشک می ریخت و نه هیچ اثری از آثاِر غم به روی چهره اش 

خودنمایی می کرد. 



بداخالقی را ترجیح داد و پرسید:

_ چی گفتی االن؟ 

ارغوان که نگاهش کرد و هیچ نگفت؛ او عصبی خندید و ادامه 

داد:

_ چیکار کنم که شبیِه شوهرها بشم؟ مگه مسافرت خواستی 

نبردمت؟ شِب عروسیت با اون همه خستگی دریا خواستی 

نرسیدی بهش؟ اون لیسِت خریِد کوفتیت آبروم و تو فروشگاه 

برد اما خریدمش... االن چیکار کنم؟ عربی برات برقصم تا 

شوهر باشم؟

ارغوان برای لحظه ای، دست از جابه جا کردِن باکس های 

شکالت کشید. 

خیره اش ماند و کوتاه گفت:

_ هیچ کاری نکن. 

و وقتی کیارش یک تای ابرویش را به حالِت سوالی باال پراند؛ 

او افزود:

_ فقط انقدر عجیب و دمدمی نباش. بذار بدونم با کی دارم 

زندگی می کنم. بذار تشخیص بدم مردی که انتخاب کردم، 

واقعًا دیوونه و خوش اخالقه یا عصبی و بی منطق و 

بی رحم...



☆☆☆☆☆☆☆☆☆
میاِن انتخاِب پلیوِر زرشکی رنگش با خاکستری تردید داشت 

که چهره ی اکرم، میاِن قاِب آینه ی مستطیل شکِل کمد ظاهر 

شد. 

به رویش لبخند زد و قبل از آن که او چیزی بگوید؛ اشاره کرد 

به چادر نمازی که هم چنان گردِی صورتش را قاب گرفته بود. 

_ قبول باشه. منم دعا کردی؟

اکرم بی آنکه به سواِل عنوان شده اش اشاره ای کند؛ داخل شد 

و سشوار و واکِس موی خوش عطرش که به روی میز رها شده 

بود را نظاره کرد. 

_ انگار جایی می رفتی اما مهمون اومده مامان جان. 

جایی می رفت...

همین امروز صبح، تصمیم گرفت تا به دیدِن پگاهی که آخرین 

پیامکش را پاسخ نداده بود برود. 

تماس گرفت؛ صدایش را شنید و اولین جمله ای که بیان کرد 

این بود:

" باید ببینمت..."



پگاه هم راضی بود به این قراِر ناگهانی که فورًا قبولش کرد و 

حاال، بله امیرحافظ جایی می رفت. می رفت به همان جایی که 

نه عقل و منطق و نه حتی مادرش، به رفتنش راضی نبود. 

زرشکی را بیرون کشید و در خطاِب مادرش کوتاه گفت:

_ بیرون کار دارم عزیزدلم. 

اکرم اما نزدیک تر شد. تا آن جا که به حاِل چشمانش تسلط 

پیدا کند. 

_ شنیدی چی گفتم مامان جان؟ مهمون داری پسرم. 

مهمان که هیچ، از هم پاشیدِن دنیا و تماِم آدم هایش هم 

نمی توانست از جایی که قرار بود برود؛ منصرفش کند. 

پلیور را به روی میز انداخت و این بار سرچرخاند تا جینی 

مناسب را هم برای پا زدن انتخاب کند.

اکرم که سکوِت او کالفه اش کرده بود؛ نچ کنان تنهایش 

گذاشت و امیرحافظ هنوز هم به حضوِر احتمالِی مهمان اندک 

توجهی نداشت وقتی در برای دومین مرتبه، به روی لنگه 

چرخید.

دستانش این بار، میاِن جین های مرتب و تاشده ی طبقه ی 

فوقانِی کمددیواری اش ثابت ماند. 



نگاه چرخاند و حضوِر رویا تماِم برنامه های ذهنی اش را برهم 

زد. 

گفت:

_ سالم. 

و بعد کامًال از کمد و تماِم وسیله های داخلش فاصله گرفت. 

_ خوش اومدی. چیزی شده؟ 

رویا نیامده بود که چیزی بگوید و بعد برود. آمده بود برای 

ماندن که چادرعربی اش را از روی سربرداشت و بعد به 

چوب لباسی آویزان کرد. 

درهمان حال هم می گفت:

_ خیلی دلم برات تنگ شده. خواستم ببینمت امیرحافظ.

یکی از دستانش، نشست به روی همان پلیوِر انتخابی و 

بی آنکه رویا را متوجه کند؛ شروع به چالندش کرد. 

از اوی همیشه آرام، این حجم از کم حوصلگی بعید بود که 

گفت:

_ زیاد نباید همدیگرو ببینیم رویا. دلت می خواد برامون حرف 

دربیاد؟ ما که هنوز محرم نیستیم.

رویا هم بلد بود که ملیح ترین لبخندهای دخترانه را تحویلش 

دهد اما دلبرانه های او شبیه می شد به یک گوشه ی چشم از 



جانِب پگاه؟ 

نزدیکش آمد و هیچ یک از این نزدیکی ها، وجودش را دچاِر 

تالطم نکرد. قلبش با هیچ یک از زیبایی های رویا، کاری نداشت 

انگار!

شنید که می گفت:

_ با بابام صحبت کردم. بهش گفتم که دلم می خواد با شوهِر 

آینده م وقت بگذرونم. گفتم که تو اآلن شرایِط عقد کردن 

نداری و اون اجازه داد که...

شرم دربرابِر نگاِه ریزشده  و خیره ی امیرحافظ رونمایی کرد و 

رویا برای فرار از احساِس خجالتش، دستگیره ی سشوار را 

چنگ انداخت و به ظاهر مشغوِل جمع کردِن سیمش شد.

_ اجازه داد که بینمون... البته من ازش خواستم که بینمون 

محرمیت خونده بشه. خسته شدم از خواستن و نداشتنت. 

دلم می خواد بتونم همون طوری که از یه زن برمیاد بهت 

ابرازعالقه کنم.

وحشتناک ترین سکوِت دنیا آمد و رویا را برای به بیان رساندِن 

هرچه در دل داشت؛ به پشیمانی رساند. 



امیرحافظ ماِت گفته های او، به واسطه ی نگاهش ارتباط 

برقرار می کرد و رویای بی قرار، در تالِش از میان برداشتِن 

سوءتفاهِم تازه رخ داده، چرخید و نگاه چسباند به گل های 

قالی...

_ این جوری نگاهم نکن. من فقط...

_ تو داری من و می ترسونی رویا. باورم نمیشه دختری مثِل تو 

تا این حد پیش بره.

لحِن سنگین و پر از جدیِت امیرحافظ، رویا را تا جبراِن 

فاصله شان کشاند. 

این روزها رویا، یک طوری نزدیک میشد که امیرحافظ را هم 

بابِت بی پروایی هایش می ترساند!

صفحه ی ساعِت مچی اش را چک کرد و اضطرابی که بابِت دیر 

رسیدنش به پگاه در جانش رخنه کرده بود؛ نشست تنِگ 

خشمی که رفتاِر رویا عایدش می کرد. 

اوی همیشه نجیب، یکی از دستانش را رساند به سرشانه ی 

امیرحافظ و وادارش کرد که نگاهش کند.

_ من نمی خوام گناه کنم امیرحافظ. نیاز دارم که کنارت باشم. 

لطفًا درکم کن. 

لب زد:



_ رویا...

و بعد که او در تبعیت از خودش زمزمه کرد:

_ جاِن دلم؟ 

تماِم خصوصیاِت منحصربه فرِد امیرحافظ بودن، همان لحظه 

از وجودش پر کشید.

کمی، فقط تا اندازه ای که گستاخی های رویا را سرکوب کند؛ 

صدا باال کشید و تهدید را هم به لحِن خشک و افتضاحش 

اضافه کرد: 

_ اگر یکباِر دیگه بدوِن هماهنگی با من بیای تو اتاقم، 

این جوری زل بزنی تو چشمام و انقدر راحت شخصیت و 

نجابِت خودت و لگد بزنی، اونوقت دیگه از من توقِع احترام 

نداشته باش. 

انگشتاِن یخ زده ی رویا، از روی سرشانه اش ُسر خورد و 

امیرحافظ خم شد تا با تسلِط بیشتری، خیره به چشماِن 

ترسیده اش بگوید:

_ اگر دلت می خواد همین االن، هرچقدر که تو بخوای بهم 

نزدیک میشیم، این برای من مشکلی نداره چون خودت داری 

هرچی تصویِر خوب ازت تو ذهنم مونده رو یکی یکی نابود 



می کنی. البته اینم بگم، اگر بخوای خیلی هم نزدیک میشیم 

اما فکر نمی کنم بعد از امروز بخوام که...

اعالِن تماِس تلفنش هردو را برای لحظه ای، از موقعیِت 

خفقان آور و متشنج بیرون کشید.

 او نگاه داد به صفحه ای که ناِم "پگاه" را به یدک می کشید و 

تماِم مسائلی که مربوط میشد به رویا، همان لحظه از یادش 

رفت. 

گام هایش را به بهانه ی اعصابی که داغان بود؛ به سوی 

خروجی کشاند و همین که رویا نالید:

_ کجا؟ 

او در جوابش فریاد زد:

_ بمون تو این اتاق تا بیام بقیه ش رو بگم برات.

پس از خروج از اتاق، نفس های کالفه اش را یک به یک رها 

کرد و مقابِل نگاه های کنجکاِو اکرم و حمید، به حیاط رفت. 

به محِض خروج، قطره های کم جاِن باران به روی سرش آوار 

شد و امیرحافظ درحالی که دمپایی هایش را عجوالنه پا میزد؛ 

به تماسش پاسخ داد. 

گفت:



_ پگاه؟

و صدای لرزاِن او، دالیِل افتضاح بودِن امروزش را تکمیل کرد.

_ کجای امیر؟ یخ زدم. 

به واسطه ی انگشتانش به جاِن موهای نم دارش افتاد. 

کالفگی حِد نصاب را در وجودش گذرانده بود. 

گفت:

_ پگاه باید برگردی خونه. 

و برای به سکون رساندِن حاِل اویی که می دانست تا انفجار 

فاصله ای ندارد؛ افزود:

_ واقعًا شرایِط اومدن ندارم. امروز رو جبران می کنم و قول 

میدم که تا آخِرشب باهم صحبت کنیم.

قدرِت ادامه ی مکالمه را، همان لحظه که او نامش را نالید از 

دست داد. 

تماس را قطع کرد و اولین واکنِش اویی که از این 

عکس العمل ها نداشت؛ افتادن به جاِن لِب زیرینش بود. 

کمی به دوِر خود چرخید. این پا و آن پا شدن هم، هیچ تاثیری 

به روی درجه ی خشمش نداشت. روی ته ریش های نامرتب 

شده اش را لمس کرد. یکبار نه و ده ها مرتبه!



برای بازگشتش به اتاق، برای کناِر رویا ماندن و حتی برای به 

پایان رساندِن هرچه که به او مربوط میشد؛ تردید کرد. 

دلش پر کشید برای پگاهی که صدایش از هجوِم سرما 

می لرزید؛ وجودش منقبض شد از حسرِت فرصتی که برای 

دیدنش در دست داشت و خودش لگدش میزد و در این میان، 

حمید درحالی که به بهانه ی رساندِن کاپشن نزدیکش میشد؛ آمد 

و از گله ی چشمانش رونمایی کرد.

_ بپوش بابا. سرما می خوری. 

تشکرکنان کاپشن را قاپید و تالشش دزدیدِن نگاه بود وقتی 

آن را به تن میزد. 

حمید اما خیاِل رفتن نداشت که جایی نزدیک به او ایستاد و 

خیره ی برخورِد قطرات با موزائیک های مربع شکِل زیِر پایش 

شد.

_ اون بود؟ 

نگاه چرخاند و چشماِن پدرش تماِم راه های رسیدن به کوچه ی 

علی چپ را سد کشید. 

سکوِت امیرحافظ لب های حمید را خنداند و بعد همان طور که 

باید، خونسرد ماند و افزود:



_ دیدم چه شکلی از اتاقت زدی بیرون. مشخص بود که فرِد 

پشِت خط خیلی خیلی مهمه و از اونجایی که من پسرم رو 

می شناسم، می دونم که تو زندگیش فقط برای یک نفر 

دست پاچه شده.

ظاهرًا حمید، همان تنها کسی بود که او را می شناخت. 

مثًال همین رویایی که از عشق و عاشقی دم میزد؛ پگاهی که 

تماِم مفهوِم دوست داشتن را در وجودش زنده کرد و حتی 

مادری که تا به امروز، به اندازه ی ثانیه ای هم احترامش را زیِر 

پا نگذاشته بود؛ هیچ یک تا به این اندازه ، اوی تقریبًا درون گرا 

را نشناخته بودند.

زیِپ کاپشنش را، برای فرار از سرما باال کشید و در نگاِه 

پدرش درست شبیه به بیچاره ها به نظر رسید. 

_ نمی دونم. دیگه عقلم قد نمیده. موندم بابا. تو بهم بگو 

چیکار کنم؟ کدوم راه غلطه کدوم درست؟ 

دسِت حامِی او، به روی سرشانه اش نشست و شنید که در 

جوابش گفت:

_ این راه غلطه پسرم. من از تو توقِع انتخاِب این راه رو 

نداشتم. اجازه دادم خودت تصمیم بگیری اما با راه دادِن رویا 

تو اتاق خوابت فقط داری بهش ظلم می کنی. 



در دفاِع از خودش، سریعًا به حرف آمد. ولوِم صدایش هم 

کمی باال رفته بود چراکه، هر بحثی که امتدادش به رفتاِر 

امروِز رویا منجر میشد؛ حرصش را درمی آورد. 

_ فقط دلم براش سوخت بابا. هیچ تمایلی بهش ندارم. از اولم 

نداشتم. مامان گفت باید ازدواج کنی، منم گفتم هرچی تو 

بگی. فکر نمی کردم...

_ تقصیرهارو آوار نکن رو سِر مادرت پسر.

چهره اش جمع شد و حمید آن قدر آرام به نظر رسید تا شاید او 

را هم آرام کند.



.ریحانه محمود "زهرآلود...!": 

_ تو که بچه نیستی. سِر من و هم نمی تونی شیره بمالی. رفتی 

خواستگارِی رویا چون می خواستی یه زندگی تشکیل بدی و 

هوای اون دختررو از سرت بیرون کنی. نمی دونستی قراره 

برسی به اینجا چون اگر یک درصد فکر می کردی که ممکنه به 

زندگیت برگرده، حتی رو حرِف مادرت هم حرف میزدی. 

نگاه از چشماِن خنداِن پدرش گرفت.  

روی پیشانی اش کوبید و این حجم از فراِر اراده اش در کنترِل 

خشم، حمید را مجددًا به حرف آورد. 

_ خیلی خب داغ نکن. راِه درست اینه که رویارو بسپاری به 

من و خودت همین االن بری دنباِل دختره. اون بیچاره تو این 

هوا زده بیرون که تورو ببینه. 

قلِب بغ کرده اش، همان لحظه سِرحال شد.  

سرچرخاند و آرزوی قلبی اش حقیقتًا کناِر پگاه بودن بود اما 

گفت: 

_ نمیشه بابا. می خوای مامان و بندازی به جوِن من؟  

_ مامانت بیوفته به جونت خیلی بهتره از اینکه از دستش 

بدی مگه نه؟ برو پیشش پسرم. گوش کن به حرِف پدرت. 

دلش که می خواست؛ تک به تِک سلول های تنش هم به دنباِل 



پناِه او بودن میاِن سرمای طاقت فرسای امروز می گشت اما 

حسی هنوز هم بود. حسی سنگین و دردآوار، به ناِم 

عذاب وجدان که حاال برگشتن به اتاق و کناِر رویا بودن را امر 

میکرد.  

در جواِب پدرش گفت: 

_ باید با رویا حرف بزنم بابا. اون دختر داره زیاد از حد پیش 

میره. می ترسم به جایی برسیم که نتونیم تو چشِم هم نگاه 

کنیم. از اون گذشته، خانواده ش رویارو به من سپردن. 

نمی تونم بگذرم از حماقِت امروزش برای یک ساعت کناِر من 

بودن. 

این ها را که گفت؛ بحث در نظرش تمام شده بود اما قبل از 

بازگشت به خانه و چیدِن جمله هایی که قرار بود به رویا 

تحویلشان دهد؛ حمید شانه اش را چسبید و زشتِی کابوِس 

بدوِن پگاه ماندن را به وجودش یادآوری کرد.  

_ رویا اینجاست. اجازه نمیدم بره تا وقتی که برگردی و 

باهاش صحبت کنی حافظ اما اون بیرون همون دختریه که 

بعد از رفتنش تا مدت ها عذاب کشیدی و هنوز نتونستی 

فراموشش کنی. آره خانواده ی رویا سپردنش به ما اما اونا هم 

باید بدونن که بودِن دخترشون تو این خونه و زیر سقِف 



نامحرم درست نیست. برو دنبالش چون دختری که اون 

بیرونه همین اآلن به حمایتت نیاز داره پسرم. من از تو توقِع 

مرد بودن و دارم . اجازه نمیدم یه دختِر تنهارو تو این هوا رها 

کنی. 

درست می گفت. تماِم گفته های حمید حقیقِت محض بود اما 

فرداهای با پگاه بودن و دردهایی که احتماالً نصیِب دلش 

میشد را چه باید میکرد؟  

غم تنها چاشنِی نگاهش بود وقتی گفت: 

_ با پگاه موندن خیلی سختی داره بابا. اون دیگه پگاِه 

سابق... 

_ کنارش نموندن از اونم سخت تره مگه نه؟ من که فکر 

می کنم بعد از برگشتِن اون بود که تو به زندگی برگشتی 

پسرم. 

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
پله های سنگِی مشرف به طبقه ی اول را پایین رفت و 

درحالی که تماِم حواسش، به محتوای سینی و تزئیِن آش 

رشته اش بود؛ چند تقه ای را آرام به در کوبید.  

از راه رسیدِن صاحب خانه شاید برای دقایقی به طول انجامید 



اما همین که انگشتاِن ارغوان برای سومین مرتبه به در 

می کوبیدند؛ قامِت کیوان آمد و چهره ی خواب آلودش را به 

نمایش گذاشت.  

ارغوان برای لحظه ای پشیمان شد از اصرار و زیادی ماندنش 

اما لبخنِد کیوان تمام شرم را در وجودش حذف کرد .  

_ به به... خوش  اومدی عروس خانم . ببین چه کرده! 

او هم در تبعیت از کیوان، دندان نما خندید و درحالی که سینی 

را تعارف می کرد؛ گفت: 

_ حوصله م تو خونه سر رفته بود؛ دیدم هوا هم آِش رشته 

می طلبه واسه همین درست کردم . رفتم دِم خونه ی آبجی زهرا 

اما نبودن انگار. مامان سعیده هم نیست؟  

کیوانی که گرسنگی از تماِم حاالتش فوران می کرد؛ خم شد و 

سینی را به همراِه محتوایش از دستاِن او قاپید.  

در همان حال می گفت: 

_ هیچ کس خونه نیست . رفتن خونه ی مادر جونم. بیا تو 

ارغوان ... 

گامی را عقب گرد کرد و دلش که با کیوان حرف ها داشت اما 

منطقش او را از ادامه ی این بحث منع می کرد.  

جواب داد: 



_ اتفاقًا خیلی دوست داشتم باهات صحبت کنم اما بزاریم 

برای یه وقتی که همه خونه... 

کیوان سریعًا از خانه بیرون زد و در را به لنگه اش چفت 

می کرد وقتی گفت: 

_ بیا بریم بیرون. راست میگی هوا هوای آش خوردنه. اونجا 

می تونیم به حرف های عروس خانم هم گوش بدیم .  

پیشنهاِد کیوان به نظرش منطقی می آمد... 

به واسطه ی لبخندی که روی لب ها نشاند؛ موافقتش را اعالم 

کرد و در همان حال، به دنباِل گام های کیوان از ورودی 

گذشت.  

می شنید که او می گفت: 

_ اتفاقًا یک ساعت پیش با بابا صحبت کردم. انگار امشب دیر 

برسن خونه. 

دیر رسیدن، کاِر امشِب کیارش نبود. او تماِم شب های زندگِی 

مشترکشان را دیر به خانه رسیده بود. آن قدر که ارغوان میاِن 

چهاردیوارِی مسکوت و تاریِک طبقه ی پنجم دق کرد از تنهایی 

و هیچ یک از اهالِی خانه باغ این را تشخیص ندادند! 

نشست به روی صندلِی فلزی و دستانش را بغل زد تا از هجوِم 

سرما به سرشانه اش جلوگیری کند .  



در همان حال گفت: 

_ واقعًا حوصله م سررفته. کم کم داشتم کالفه میشدم کیوان.  

و کیوان قاشق را میاِن محتوای آش چرخاند و بی آنکه نگاهش 

کند؛ جواب داد: 

_ می دونستم باالخره میای . دیر و زود داشت اما سوخت و 

سوز نه!  

حالِت متفکِر چهره ی کیوان، او را تا بحِث دلخواهش کشاند.  

به دنباِل پاسخی قانع کننده می گشت وقتی پرسید: 

_ چرا شما نمیاین باال؟ از کیانا توقع نداشتم که...

_ تقصیِر کیانا نیست . 

و پاسِخ کیوان به ابهاماِت ذهنی اش، سواالتی دیگر را هم 

افزود.  

نگاه ریز کرد و در خطاب به اویی که قاشق های دوم و سومی 

را هم به دهان گذاشته بود؛ گفت: 

_ یعنی چی؟  

کیوان صاف نشست. برای ثانیه ای دست از خوردن کشید و با 

تماِم جدیتش جواب داد: 

_ شوهرت خوشش از رفت وآمد نمیاد. گفته نمیایم، شما هم 



نیاید.  

بعد از آن، قاشق را یکباِر دیگر هم میاِن محتوا چرخاند و در 

خالِف ارغوانی که ماِت پاسِخ او مانده بود؛ در عادی ترین 

حالِت ممکن، خوردن را ادامه داد.  

ارغوان اما، فکر کرد به امروز... 

فکر کرد به صبِح همین امروزی که قبل از خروِج کیارش، بابِت 

دعوِت خانواده اش به این خانه التماس کرده بود و کیارش با 

وعده های بعیدش، تنهایش گذاشت.  

فکر کرد به فرداهای بدوِن رفت وآمد و ارغوان بدوِن دیدِن 

آدم ها، قطعًا می ُمرد! 

با همین افکار ابرو درهم کشاند و انگارنه انگار که کیوان برادِر 

کیارش حاال مقابلش نشسته.  

گفت: 

_  کیارش حق نداره بدوِن مشورت با من تصمیم بگیره . ما هم 

میایم، هم به شما اجازه میدیم که بیاین خونمون . اون چه 

می دونه من تو این خونه چی می کشم وقتی خودش صبح تا 

شب خونه نیست؟ من خودم باید برای اوقاِت فراغتم تصمیم 

بگیرم. من... 

_ به نظرم اینکارو نکن ارغوان.  



کیوان کامًال به میاِن جمله اش نشسته بود. 

نه آش می خورد و نه نگاه از چهره اش می کند. او تنها برای 

خوب ماندِن حاِل او، غیِرمستقیم التماسش می کرد که اینطور 

ادامه داد: 

_ با کیارش لج نکن . من به مامان میگم که هرکاری از دستش 

برمیاد انجام بده اما تو زنی باش که رو حرِف شوهرش حرف 

نمیزنه. بهم گوش بده خب؟  

حیرت دیوانه اش کرد بود. نگاه گشاد کرد و گفت: 

_ یعنی میگی بشینم که اون... 

_ بشین که شوهرت بزنه تو سرت اما باهاش مخالفت نکن . 

اصًال مخالفت نکن.  

واکنش های کیوان کم کم می ترساندش اما ارغوان همانی نبود 

که کیوان توقع داشت.  

پس از مکثی طوالنی، شروع به خندیدن کرد. دلش بهم 

می خورد اما ظاهرش را کامًال حفظ کرده بود وقتی گفت: 

_ نه بابا؟ دیگه چی؟ مگه عهِد قجره؟ کیارش اونطوری نیست 

که بخواد لج کنه. خودم امشب باهاش حرف می زنم. مگه 

دیوونه ست که سِر هر چیِز الکی لج کنه؟  

کیوان در سکوت، نگاهش کرد اما به خدا که خانه ی چشمانش 



پر از تاسف بود! 

ارغوان که حال و هوای حاالی او را دوست نداشت؛ روی پا 

ایستاد تا دور شود اما کیوان کامًال ناگهانی، بحث را کشاند به 

همان جایی که ارغوان به سببش تا طبقه ی اول آمده بود .  

_ کیارش فرق داره ارغوان. 

لب زد: 

_ یعنی چی؟  

و وقتی کیوان به نگاه کردن در حیِن ساکت ماندن ادامه داد؛ 

او تماِم سوال ها ذهنی اش را ریخت به قالِب جمله ها.  

_ چیزی هست که من ازش بی خبرم؟ کاری کردم که کیارش 

ناراحت شده باشه؟ اتفاقی افتاده؟ یعنی چی که فرق داره 

کیوان؟ می خوای بگی عادیه اگه منی که ادعا می کرد خیلی 

می خوادم رو صبح تا شب تو این خونه تنها می ذاره و شب ها 

هم بی حوصلگیش رو میاره برام؟ عادیه اگر هیچ حرفی 

بینمون رد و بدل نمیشه؟ عادیه که یه اتاق تو خونه ی من 

هست که درش قفله و هیچ کس نمی تونه بازش کنه جز 

کیارش؟  

پاسخش کوتاه بود. تک کلمه ای و گیج کننده! 



_ نه... 

کمی نزدیک شد . باید چیزی می گفت. این مرد یک توضیِح 

کوتاه از اخالقیاِت برادرش را، به او بدهکار بود.  

پرسید: 

_ یعنی چی؟  

و کیوان ابرو باال پرانده و حق به جانب بود وقتی گفت: 

_ خب تو با یه آدِم غیِر عادی ازدواج کردی پس قبل از انجاِم 

هرکاری خوب فکر کن دختِر خوب.  

او همان جا ماند . ماِت گفته های کیوان و به همراِه ظرِف خالِی 

آِش رشته! 

کیوان با گام های بلند، با صفحه ی جدیِد افکارش تنهایش 

گذاشت و ارغوان تماِم ساعاِت باقی مانده تا غروِب خورشید 

را، همان جا و غرق در تفکرات گذراند.  

ساعاتی بعد، وقتی خورشید با آسمان خداحافظی کرده و 

ابرهای سیاه، چهره ی همیشه زیبای ماه را می پوشاندند؛ 

اتومبیِل کیارش زودتر از همیشه وارِد باغ شد و حضورش 

درحالی که نایلونی کوچک را حمل می کرد؛ تِن ارغوان را از جا 

پراند.  

دید که لبخند به روی لب هایش حفظ شده. دید که چهره اش 



اخمی ندارد و امشب حوصله داشت انگار! 

ظرِف دست نخورده ی مربوط به خودش را میاِن کاسه ی خالِی 

متعلق به کیوان جا داد و روی پا ایستاده بود وقتی صدای او 

را شنید: 

_ اینجا چیکار می کنی؟  

سینی به دست، ایستاد تا او کامًال نزدیکش شود.  

_ سالم خوش اومدی.  

کیارش در جوابش سر تکان داده و سواِل ذهنی اش را مجددًا 

تکرار کرد.  

_ اینجا چیکار داری؟ 

جواب داد: 

_ کاِر خاصی نداشتم. حوصله م سررفته بود؛ آش درست کردم 

آوردم پایین که دیدم فقط کیوان خونه ست. مامان اینا نیستن 

و انگار قرار هم نیست که بیان.  

_ خب اینا به تو چه ربطی داره؟  

با نگاهی گشادشده، رِد پای او را دنبال کرد و تقریبًا به دنبالش 

می دوید وقتی گفت: 

_ گفتم حوصله م سررفته . این قسمتش رو نشنیدی انگار.  

کیارش اما در سکوت، تماِم پله های منتهی به طبقه ی پنجم را 



باال رفت و پس از ورودشان به سالِن گرِم خانه، کِت چرِم 

نخودی رنگش را از تن کند.  

_ شام چیه؟  

سینی را تا آشپزخانه کشاند.  

چندشخصیتی که می گفتند؛ همین آدِم دیوانه بود! 

نالید: 

_ مگه تو نبودی که می گفتی شام نمی خورم درست نکن؟  

و کیارش تاکید کرد به روی پایاِن جمله اش. 

_ من گفتم شام درست نکن؟  

لب زد: 

_ گفتی نمی خورم . 

و همان لحظه بود که گام های کیارش او را تا آشپزخانه 

کشاند.  

_ از فردا شب شام درست می کنی. من هر شب برنج و 

خورشت می خورم.  

نگاهش تیز چرخید. طاقتش سر رسیده بود. کیارش همین 

امشب باید، قوانیِن تازه ای را برای این خانه می نوشت.  

_ مگه داری با کلفتت صحبت می کنی؟ من نیمدم تو این خونه 



که از دستوراِت تو پیروی کنم.  

خونسردی، افتضاح ترین خصوصیِت اخالقِی این بشر بود.  

لبخند زد. آن هم دندان نما! 

_ پس اومدی که چیکار کنی؟  

صدای فریاِد ارغوان تماِم سکوِت عظیِم خانه شان را، به ثانیه  

نکشیده شکست .  

_ دیگه داری حالم و بهم می زنی.  

مرِد گنده، بی آنکه توجهی به خشمش نشان دهد؛ تکیه داد به 

کانتر، دستانش را بغل زد و یکی از پاهایش را به روی دیگری 

ضرب کرد .  

_ چرا داد می زنی؟ کسی چیزی گفته؟  

ارغوان به نقطه ای رسیده بود که، کارد می زدی خونش در 

نمی آمد! 

چند گامی را نزدیک شد و اولین مشتش را تخِت سینه ی او 

می کوفت تا پیش مقدمه ای شود برای فریادهای بعدی...  

_ چته تو؟ روانی هستی؟ مریضی؟ مشکلت چیه دقیقًا 

کیارش؟ این بود اون همه ابراز عالقه ت؟ این بود می خوامت 

و ازت نمی گذرم گفتن هات؟ من با چه امیدی اومدم تو خونه ی 

نحِس تو؟  



کیارش با حفِظ لبخنِد لعنتی اش، مِچ هردو دستاِن او را 

چسبید و اولین جمله ای که حواله اش داد؛ برای به سکوت 

رساندنش کافی شد.  

_ نگفتم چوب خِط اشتباهاتت پر شده؟ می خوای مشِت 

بعدی رو من بزنم؟  

هنوز هم هیچ یک از رفتاِر حاالی او، برای دِل عاشِق ارغوان 

قابِل باور نبود.  

با نگاهش التماس می کرد که او تمامش کند و کیارش دستانش 

را رها کرد و بعد خم شد تا روی موهای او را نوازششان کند.  

_ دختِر خوبی باش  خب؟ من و عصبی نکن.  

ارغوان سریعًا فاصله گرفت و به واسطه ی همین حرکت، دسِت 

او را از روی موهایش پس زد.  

خشم هنوز هم پررنگ ترین چاشنِی کالمش بود وقتی گفت: 

_ تو عصبی هم میشی؟ من که فکر می کنم علی بی غمی که 

میگن، خودتی. 

و قبل از آن که دور شود؛ کیارش بازویش را به قصِد پرت 

شدن به آغوشش، چسبید.  

هین کشان نفس کم آورد از حرکِت ناگهانِی او و کیارش اینبار 

با انگشت ها، به جاِن چانه اش افتاد.  



_ دلت می خواد عصبی بشم؟ کافیه یه بار دیگه این رفتاِر 

حوصله سر بر ازت سر بزنه دوسِت عزیِز کیانا... آهان... 

راستی تو دیگه دوسِت کیانا و هیچ احِد دیگه ای نیستی، یعنی 

اگه می خوای عصبی بشم کافیه یکباِر دیگه سینی به دست از 

دِر این خونه خارج بشی.  

حیرت آمد و رفت. هیچ یک از احساسات عمِر چندانی نداشت 

وقتی کیارش برای اولین بوسه  ی کوتاهشان اقدام کرد و بعد 

فاصله گرفت تا زمزمه وار بگوید: 

_ فقط زِن کیارشی باشه؟  

دخترک غرق شد میاِن خیرگِی چشمانی که شبیهش را 

هیچ کجای دنیا ندیده بود.  

در همان حال نالید: 

_ این رفتار یعنی چی؟  

و کیارش فشاِر انگشتانش را به روی بازوی او تشدید کرد و 

پس از بیاِن جمله ی نامفهوِم دیگری، طوالنی تر از قبل بوسید و 

عمِر این بوسه تا دقیقه ها ادامه یافت.  

_ انقدر سوال نپرس.  

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



قبل از آنکه به خودش بجند؛ یکی از پاچه های جیِن یخی 

رنگش تمامًا خیس شده بود.  

"وای"گویان دور شد از چاله ی پر از آب و ِگل و مدام به جاِن 

خودش غر میزد وقتی اتومبیِل امیرحافظ از پیِچ کوچه 

گذشت و اوی دیوانه شده را، همان گوشه و کنارها یافت.  

_ این لعنتی دیگه از کجا پیداش شد؟ خدا من و لعنت کنه که 

اومدم بیرون و خدا تورو هم لعنت کنه امیرحافظ که سرکارم 

گذاشتی.  

امیرحافظ به واسطه ی تک بوقی، اویی که از دنیا و آدم ها 

کامًال فاصله گرفته بود را متوجه کرد و پگاه پس از یافتِن 

تصویِر خندانش، خود را رساند به صندلِی شاگرد تا الباقِی 

حرص هایش را به سِر او آوار کند .  

_ معلوم هست کجایی امیرحافظ؟ معلوم هست چیکار 

می کنی اصًال؟ موِش آب کشیده شدم زیِر این بارون .  

_ سالم عرض شد! 

دهانش را بست تا در برابِر نگاِه عاقل اندر سفیهانه ی او بیش 

از این بد جلوه نکند. 

امیرحافظ اما، پا روی پدال کوباند و در مقابِل تاخیرش 

توضیح داد: 



_ یکم اوضاِع خونه آشفته ست پگاه، می دونم خیلی ناراحتت 

کردم اما.. .  

_ اوضاِع خونه ی شما که هیچ وقت آشفته نمیشد! 

سر چرخاند. راست می گفت پگاه... اوضاِع خانه ی آن ها، 

همیشه ی خدا آرام بود و به دور از تنش! 

نگاهش برای ثانیه هایی به روی چشماِن او متمرکز شد. باید 

انتخاب می کرد. عشق یا وجدان؟ کدام یکی برای زندگِی 

امیرحافظ حیاتی تر بود؟  

پگاه را اگر با تماِم بدی هایی که داشت؛می نشاند وِر دِل 

خودش، با دِل شکسته و آِه رویایی که قطعًا دامِن زندگی اش 

را می گرفت چه باید می کرد؟ 

به فرض که رویا را انتخاب می کرد؛ به فرض که زندگِی 

غیِرعاشقانه اش با او استارت می خورد؛ پس از آن، با حسرِت 

پگاهی که همین حاال هم به حضورش احتیاج داشت؛ چطور 

باید کنار می آمد؟  

سوال های ذهنی اش را کنار گذاشت. تردیدها را هم! 

پگاه به رویش خندیده بود! 

پگاِه غمگیِن حاال، امروز پس از آنکه پاچه ی شلوارش ِگلی شد 

و ساعتی را زیِر باران ماند تا به امیرحافظ برسد؛  حاال 



لبخندی عمیق را هم تقدیِم حضورش می کرد! 

او هم خندید اما سریعًا نگاه گرفت تا چشمانش بیش از این، 

کا ر دسِت نفس هایش ندهد. 

_ کیفت کوکه. خبریه؟  

جواب گرفت: 

_ آره کیفم که حسابی کوکه... 

و وقتی امیرحافظ نگاِه کوتاِه سوالی اش را به نیم رخش 

انداخت؛ اضافه کرد: 

_ کیفم کوکه چون شوهرم خیلی راحت طالقم داد و بعد با یه 

دختربچه ازدواج کرد. کیفم کوکه چون مدام نداشتنش رو 

میزنن تو سرم. کیفم کوکه چون بعد از مدت ها تورو دیدم و 

حاال که فهمیدم در موردت اشتباه می کردم، تو فاصله 

می گیری. می دونی چیه؟ حتی انقدر خوش شانسم که پوریا 

فهمید با تو حرف می زنم و هزارتا حرف بارم کرد. حتی 

خواستگار هم دارم امیرحافظ، اونم چهل و پنج ساله ش.  

امیرحافظ در سکوِت تمام، به گله هایش گوش می کرد. او 

حتی تک واکنِش منفی یا مثبتی را هم، در رابطه با هیچ کدام 

از جمالِت خبری اش نشان نداد.  

در سکوت راند و مقصدش کافه ای دنج و آرام بود تا اینکه 



تصمیمش کامًال ناگهانی، تغییر کرد. 

پرسید: 

_ ناهار خوردی پگاه؟  

و وقتی او سری به نشانه ی نفی تکان داد؛ امیرحافظ افزود: 

_ چی می خوری؟ فست فود یا. .. 

_ چیزی نمی خورم.  

_ عادت کردی بپری وسِط حرفم؟  

سکوت کرد. بازهم چیزی نگفت چراکه، امیرحافظ خلِع 

سالحش کرده بود! 

این بار نظرخواهی ای در میان نبود. امیرحافظ خودش به 

تنهایی مقصد را تعیین و پس از نیم ساعت رانندگی، مقابِل 

رستورانی باصفا توقف کرد.  

پگاه خیره به آالچیق هایی که با فاصله ای کوتاه از یکدیگر 

میاِن باِغ مجللی خودنمایی می کرد؛ از اتومبیل پیاده شد و 

امیرحافظ پس از به تن زدِن کاپشنش گفت: 

_ اینجا نیمده بودم تا حاال  اما تعریفش رو زیاد شنیدم.  

پگاهی که زیبایِی محیط تاثیِر مستقیم و مثبت را به روی 

خلق و خویش می گذاشت؛ هردو دستانش را به جیِب 



کاپشنش فرو برد و بعد گفت: 

_ خیلی قشنگه! 

امیرحافظ هم از انتخاِب این فضا راضی بود اما، مگر نیامده 

بود که پگاه را برای همیشه از زندگی اش دور کند؟ مگر نیامده 

بود برای اعتراف؟ مگر نیامد تا ناِم رویا را بنشاند کناِر ناِم 

خودش و عذاب وجداِن لعنتی را تمامش کند؟! 

به خودش که آمد؛ پگاه بازویش را مورِد لمس قرار داده بود.  

محکم او را چسبید و بعد توضیح داد: 

_ بریم تو؟ سردمه! 

لبخنِد نصف و نیمه را به روی لب هایش کاشت و قدم هایش را 

راه می انداخت وقتی گفت: 

_ بریم تو سالن یا تو یکی از آالچیق ها بشینیم؟  

پگاه هنوز هم چشم از محیط نمی گرفت.  

قاطعانه گفت: 

_ نه بمونیم بیرون. 

و امیرحافظ تا رسیدن به انتهایی ترین آالچیق چیزی نگفت! 

پگاه به محِض ورود به فضای کوچک، پوت های قهوه ای رنگش 

را از پا کند و کمی روی پاچه ی شلوارش را دست کشید تا بهتر 

جلوه کند اما امیرحافظ در خطابش گفت: 



_ اون دیگه تمیز نمیشه . باید بشوریش خودت و اذیت نکن.  

پگاه کشان کشان خود را تا بخارِی برقی رساند و امیرحافظ 

پس از ورود به فضا، به دنباِل پریز گشت.  

_ اوه اوه چه سرمایی! 

پگاه هم تابِع نظِر او، تنش را تا کم ترین فاصله از بخاری رساند 

و در جوابش گفت: 

_ اول یه چای بخوریم گرم بشیم. هان؟! 

امیرحافظ سری به نشانه ی تایید تکان داد و بعد پرده ی 

مشمایی شکل را کنار زد تا به یکی از گارسون ها دسترسی 

پیدا کند.  

هجوِم ناگهانِی سرما سبب شد که پگاه بگوید: 

_ وای یخ زدم! 

و همین لحن امیرحافظ را به اندازه ی تکان خوردن و بیرون 

زدن از آالچیق نگران کرد.  

در همان حال هم می گفت: 

_ کاش می رفتیم تو... االن هردومون سرما می خوریم.  

پگاه اجازه داد تا او کامًال دور شود.  

کمبوِد اعتماد به نفس این روزها، در تک تِک حرکاتش بیداد 



می کرد.  

مثًال هر یک ساعت یکبار باید، آیینه ی جیبی اش را بیرون 

می کشید و منظم ماندِن آرایِش صورتش را چک می کرد! 

آیینه  به دست با چهره اش ارتباط برقرار کرد و "وای" گویان، 

سیاهِی کنِج چشِم چپش را پاک کرد. در همان حال مطمئن شد 

که چیزی از سرخِی لب هایش کم نشده باشد و بعد که کارش 

با آیینه و صورتش تمام شد؛ عطِر کوچِک شیشه ای اش را 

برداشت و تماِم محدوده ی آالچیق را از رایحه ی شیرینش پر 

کرد. 

دقایقی بعد امیرحافظ به همراِه لبخندی تصنعی بازگشت و 

همین که کناِر پگاه و میاِن فضای گرم شده قرار گرفت؛ نفسش 

را از هوای  او پر کرد و گفت: 

_ نکشیمون انقدر عطر و ادکلن رو خودت خالی می کنی.  

پگاهی که از این به رو آوردن زیاد هم خوشش نیامده بود؛ 

کمی تکان خورد و کوتاه جوابش را داد: 

_ نترس نمی کشمت.  

امیرحافظ اما همین حاال تالش کرد تا مهربان تر از همیشه به 

نظر برسد.  

اولین اقدامش هم نزدیک شدن و سپس لمِس پوسِت لطیِف 



یکی از دستاِن او به واسطه ی سرانگشتانش بود.  

_ خب؟ حاال چرا انقدر عصبی؟  

پگاه تالش کرد تا دستش را بیرون بکشد اما نتیجه اش اسارِت 

کامل میاِن انگشتاِن مردانه ی امیرحافظ بود.  

_ عصبی نیستم فقط... 

_ فقط؟  

ثانیه ای را نگاهش کرد و خیرگِی چشماِن تیره ی او، از هر نگاه 

کردنی گریزانش کرد.  

_ خیلی داره بهم سخت می گذره امیر... واقعًا دیگه نمی دونم 

باید چیکار کنم، به کدوم ساِز خانواده م برقصم، هر راهی که 

میرم آخرش بن بسته! 

_ پگاه؟ 

امیرحافظ زیادی خوب بود. زیادی آرامش می کرد. برای فرار 

از غم ها حتی، زیادی قدرتمند بود و این امر وقتی این طور 

نامش را صدا میزد؛ تاثیری دوچندان هم داشت. 

لب زد: 

_ جان؟  

و امیرحافظ خِط اخِم ریز و کم جانی را میاِن ابروهای 



پرپشت و سیاهش کاشت تا به جدی شدِن لحنش کمکی کرده 

باشد.  

_ انقدر ناامید نباش... منم ناامید نکن خب؟  

ناراحتی پررنگ ترین چاشنِی کالمش بود وقتی جواب داد: 

_ دیگه دلیلی برای امیدوار بودن نیست.  

و امیرحافظ دستش را رها کرد و این بار چانه اش را چسبید تا 

زاویه ی دیدش را به روی چشماِن خود تنظیم کند.  

_ همیشه دلیلی هست. کی با تو اینجوری کرده پگاه؟ من 

یادمه تو دختِر خیلی قوی ای بودی. یادمه از پِس مشکالت و 

ناراحتی هات برمی اومدی . چی شده االن؟ مگه چی با گذشته 

فرق کرده؟  

جواب گرفت: 

_ تو فکر می کنی هیچ اتفاقی نیوفتاده؟ یعنی برات مهم 

نیست که من االن مطلقه م؟  

امیرحافظ در سکوت نگاهش می کرد. در ذهن به دنباِل 

پاسخی صادقانه می گشت. او ابدًامردی نبود که زیبایِی 

کالمش ناشی از دروغ ها باشد... 

پس مکث کرد و وقتی ذهنش جمالتی آماده را تحویلش داد؛ 

گفت: 



_ مهمه! نمی تونم بگم مهم نیست  اما دلیل بر این نیست که 

بخوای از زندگیت و آینده ت بگذری فقط چون یکبار تو 

زندگیت اشتباه کردی.  

_ یکبار نه... 

ریز شدِن چشماِن امیرحافظ، پگاه را وادار به ارائه ی  

توضیحاتی کامل تر کرد.  

_ بزرگ ترین اشتباِه من گذشتن از تو بود امیر. من اگر... 

_ پوریا چی می گفت؟ از کجا فهمیده که ما با هم در 

ارتباطیم؟  

بحث را تغییر داده بود. امیرحافظ به طوِر زجرآوری فاصله 

می گرفت و این امر پگاه را بیش از قبل به حسرت می رساند. 

ناچارًا در جوابش گفت: 

_  با دوستم در موردت صحبت می کردیم...  منم متوجِه 

اومدنش نشده بودم که همه رو شنید.  

_ خب؟  

شانه باال انداخت. کمی از او فاصله گرفت تا دستاِن یخ زده اش 

را برساند به حرارِت بخاری.  

_ عقیده ش اینه که تو از همون اول هم برای من اشتباه بودی. 

می گفت شما با هم آینده ای ندارین پس چرا باهاش ادامه 



میدی؟  

امیرحافظ هم تکانی خورد و تکیه اش را داد به پشتی تا تسلِط 

بیشتری به روی چهره ی او داشته باشد.  

_ از نظرش کیارش و این خواستگاِر جدید هم اشتباه بودن یا 

فقط من اشتباهم؟  

پگاه به طوِر عیانی نگاه می دزدید. بیاِن ناِم کیارش هم قدرِت 

به نابودی کشاندنش را داشت! 

لب زد: 

_ با اونا هم موافق نیست.  

و امیرحافظ شروع به خندیدن کرد.  

_ موافق نبوده پس؟ موافق نبوده که خیلی راحت قبول کرده 

که زِن کیارش بشی؟! 

گله را ریخت به صدایش.  

کوتاه نگاهش کرد و گفت: 

_ هنوزم وقتی اسِم اون عوضی میاد حالم بد میشه 

امیرحافظ و انگار تو مدام قراره که این مسئله رو فراموش 

کنی.  

امیرحافظ برای لحظه ای در سکوت ماند و بعد که ارزش و 

اهمیِت کیارش را تشخیص داد؛ "خیلی خب" گویان بحث را 



بست اما قبل از آنکه دیس های پلو و کباب مقابلشان قرار 

گیرد؛ پگاه بود که با جمله ای جدید و خبری، افکاِر او را دچاِر 

تشنجی اساسی کرد. 

_ می خوام جدا بشم... دیگه نمی خوام با خانواده م زندگی کنم 

امیرحافظ. تو کمکم می کنی؟ 

 ☆☆☆☆☆☆
_ برو دیگه اآلن امیرعلی مِخ شوهرم و ترید می کنه.  

غزل خنده کنان خداحافظی کرد از او و درحالی که مسیِر کوتاِه 

منتهی به ورودی را می پیمود؛ زیرلب زمزمه کرد: 

_ برو بابا با اون شوهِر خل و چلت! 

و بعد ارغوان را به روی صندلِی شاگرد تنها گذاشت.  

دقایقی او در همان حالت نشسته و نیم رِخ تماشایِی همسرش 

را نگاه می کرد.  

امیرعلی مدام چیزهایی می گفت و تنها واکنش های پی در پِی 

کیارش، نشاندِن لبخندهای گل و گشاد و غیرطبیعی بود! 

نهایتًا هم آرش بود که به دادش رسید و بهانه ای چید تا 

امیرعلی را داخل بکشد.  

کیارش راضی از رفتاِر آرش، با هردوی آن ها دست داد و هنوز 



چند گامی را تا اتاقِک اتومبیل فاصله داشت وقتی تلفن به 

دست لحظاتی را خیره ی صفحه ی کم نوِر آن ماند و پس از 

قفل کردنش، روی صندلِی راننده قرار گرفت.  

به محِض ورودش، درجه ی بخاری را باال کشید . با وجوِد 

سرمای جان فرسای زمستان، ده دقیقه ای را به حرف های صد 

من یک غاِز امیرعلی اختصاص داده بود و آن بشِر کله خراب 

هیچ از سرما و سوِز وحشتناِک این روزها حالی اش نبود! 

ته مایه های خنده، هنوز هم همراهش بود وقتی اتومبیل را راه 

انداخت.  

ارغوان خشنود از دیدار با خانواده اش لبخند را به روی 

لب هایش حفظ کرده بود و اهمیتی نداشت که کیارش حاال به 

چه می خندید! 

خروج از محله ی قدمیشان، با وجوِد چال و چوله های کوچه ی 

پرطول و دراز برای دقایقی به طول انجامید.  

ارغوان برای فرار از سکوِت غیرقابِل شکست، خم شد و 

سیستم را برای پخِش موزیکی تقریبًا شاد دستکاری کرد.  

در همان حال هم می گفت: 

_ زن داییم چقدر ازت خوشش اومده بود کیارش.  

کیارش برای لحظه ای کوتاه نگاهش کرد و در وصِف شهربانو 



گفت: 

_ ماماِن فرشاد منظورته؟  

ارغوان به واسطه ی تکاِن سر تایید کرد و درست وقتی صدای 

شاد و سرمسِت خواننده حالش را جا آورد؛ کیارش ادامه داد: 

_ همون اوسکله؟  

او که برای لحظه ای پر شده بود از حیرت، تنها با فرستادِن 

نگاِه خیره اش از کیارش توضیح خواست و وقتی حاالتش راه 

به جایی نبرد؛ پرسید: 

_ با زن داییم بودی؟  

کیارش بی آنکه نگاهش کند؛ گشت به دنباِل پاکِت سیگار و 

بی تفاوت جواب داد: 

_ نه فرشاد... فرشادجون با اون قیافه ش.  

حیرت را کنار گذاشت.  

صادقانه گفت: 

_ چقدر تو بی ادبی! 

و رو گرداند تا الباقِی مسیر را به صدای خواننده گوش بسپارد 

اما کیارش پس از پایین کشیدِن نیمی از شیشه ی سمِت 

خودش، جواب داد: 

_ بی ادب بودن از کله پوک بودن خیلی بهتره. 



ارغوانی که چنین جمله ای را بی جواب نمی گذاشت؛ خم شد 

برای متوقف کردِن صدای خواننده و خطاب به کیارشی که با 

یک دست رانندگی می کرد و دسِت دیگرش نگهدارنده ی 

سیگارش بود؛ گفت: 

_ داری به خانواده م بی احترامی می کنی! 

و کیارش بی آنکه جوابش را دهد؛ کامی عمیق از سیگارش 

گرفت و در سکوت رانندگی کرد.  

نیم ساعِت بعد اتومبیل مقابِل ساختماِن تقریبًا خاموش 

متوقف شد و ارغوان به نشانه ی قهر، زودتر از کیارش اتاقک 

را ترک کرد.  

گام هایش را پرسروصدا کوباند و هر پنج طبقه را به همین 

منوال باال رفت.  

کیارش مشغول با صفحه ی تلفنش، به آرامی دنبالش می آمد و 

ارغوان به محِض ورود به سالن، تمام چراغ های خانه را یک به 

یک روشن کرد.  

در همان حال هم می گفت: 

_ هرچی روشن می کنی این خونه تاریکه... حالم داره بهم 

می خوره.  



کیارش به آرامی، در را به لنگه اش کوبید. کاپشنش را از تن 

کند و درحالی که تلفن را به روی میزتلوزیون رها می کرد؛ در 

پاسخ به جمله اش گفت: 

_ حالت بهم می خوره برو مستراح، نق زدن نداره که... 

هرچه او امشب با نگاهش گله می کرد؛ اندک تفاوتی در رفتاِر 

کیارش ایجاد نمیشد.  

نهایتًا هم ناچار شد به متوسل شدن به جمله ها! 

گام هایش را رساند تا مقابِل همان کاناپه ای که کیارش به 

رویش لم داده بود و خیره به چشماِن منتظرش پرسید: 

_ کیارش تا حاال از خودت بیخیال تر هم دیدی؟  

کیارش به نگاه کردن ادامه داد و هیچ نگفت! 

هیچ جمله ای را برای به سکون رساندِن حاِل حاالی او بکار 

نگرفت و ارغوان فریاد مانند ادامه داد: 

_ می شنوی صدام رو؟  

پاسِخ کیارش بازهم نگاهی خیره بود. خیره تا اندازه ای که 

پلک برهم نزند! 

خیره ای شبیه به اولین دیدارشان... 

ارغوان ماِت رفتاِر او لحظاتی را همان حوالی ماند و بعد برای 

یافتِن لیوانی آب، راِه آشپزخانه را در پیش گرفت.  



خودش را رساند به یخچال و از میاِن طبقه ی دوم پارِچ آب را 

یافت.  

انگشتاِن لرزانش دسته ی آن را لمس و نیمی از لیواِن شیشه ای 

را پر کرد. 

محتوایش را الجرعه سر کشید و همان لحظه بود که حضوِر 

کیارش جایی نزدیک به او احساس شد.  

سرچرخاند و دلش نازکشی می خواست اما دیوانه ی لعنتی 

لبخند را هم حذف کرده بود تا بگوید: 

_ دیگه اونجا نمیرم، جایی هم که من نرم... 

_ یعنی چی؟! 

پارچ را از میاِن انگشتانش قاپید. از لیوان هم کمک نگرفت. 

چند جرعه ای را از حنجره اش پایین فرستاد و پس از پاک 

کردِن لب های خیس از آبش، گفت: 

_ خوشم نیمد از خانواده ت! گفتی خانواده م دیگه آره؟ اگر 

می خوای بهشون بی احترامی نشه، بهتره دیگه نبینمشون. 

باور نمی کرد و بیش از هر چیز، دلش می خواست که کیارش 

همین حاال شروع به خندیدن کند! 

ثانیه هایی اما گذشت و گذرش هیچ از جدیِت کالِم مرِد 



مقابلش کسر نکرد.  

تا جایی که ارغوان در کماِل حیرتش پرسید: 

_ منظورت از این رفتار چیه کیارش؟ نمی فهممت! واقعًا دیگه 

نمی فهممت! یعنی دلم می خواد به خودم امید بدم و بگم که 

می گذره اما انگار...  

یک تای ابرویش باال پرید. مرِد گنده از بازی ای که راه انداخته 

بود؛ احساِس رضایت می کرد! 

_ اما انگار؟ 

گامی را فاصله گرفت. همین لحظه بود که به فکر افتاد. همین 

لحظات، برای شورِش ناگهانِی احساساِت ضد و نقیص در 

وجودش کافی بود! 

مثًال، حسی آمده بود و واژه ی "عجیب!" را مرتبًا در 

گوش هایش اکو می کرد! 

احساِس دیگری متفاوت بودِن کیارش با تماِم آنچه که روزهای 

پیش از ازدواج، از خود بروز داده بود را اعالم می  کرد! 

دیگر احساسات عمِر چندانی نداشتند. او تنها در پِی یافتِن 

دلیلی قانع  کننده، خیره ی چشماِن او از پلک زدن هم دست 

برداشته بود و همین منگی، لب های کیارش را برای خندیدن 

کش می آورد.  



قبل از به پیروزی رسیدنش اما، قبل از دور شدن و در حسرت 

باقی گذاشتِن ارغوان، دخترک خودش برای به حرف آمدن 

دست به کار شد.  

اولین اقدامش، چسبیدِن مِچ دسِت او بود.  

کیارش سریعًا سرچرخاند و این بار به جای چشم ها، محِل 

تقاطِع انگشت ها با پوسِت تیره ی دستش را نگاه می کرد!

ارغوان بازهم گشت و تماِم تقصیرها را، به غیرمنطقی ترین 

حالِت ممکن به گردِن خودش انداخت! 

گفت: 

_ انگار تو زیادی عجیب و غریبی و من هنوز نتونستم بفهممت 

کیارش اما هر چقدر هم که تو مبهم باشی و من گیج، یه 

چیزی هست که نمی خواد اجازه بده این فاصله پررنگ بشه.  

کیارش به آرامی نگاه چرخاند. از انگشتانش رسید به باالتنه، 

گردن بندی که خودش به او هدیه کرده بود و نهایتًا چانه و 

لب ها... 

ارغوان که تاثیر را جست؛ ادامه داد: 

_ من چیِز زیادی از زندگِی مشترک نمی دونم فقط اینو 

می دونم که اگر کسی ازم بپرسه چرا تو سِن کم تن به ازدواج 

دادی جوابم قاطعانه ست کیارش.  



از لب هایش هم گذشت. پره های بینی اش بر اثِر هیجانی که به 

قلبش وارد میشد؛ به طوِر مشهودی تکان می خورد. قفسه ی 

سینه اش تماِم حاالِت درونی اش را فریاد میزد و چشم ها، 

چشمانش گویی تماِم ستاره ی این شهر را به ناِم خود زده 

بودند امشب! 

ارغوان از نگاه کردن دست برنداشت و اولین واکنِش کیارش، 

ساختِن حصاری از جنِس دستانش به دوِر باالتنه ی او بود.  

در همان حال پرسید: 

_ چرا تو سِن کم تن به ازدواج دادی دختر؟ 

و ارغوان دندان نما خندید؛ تا نمکین ترین تصویر از چهره اش را 

در ذهِن او به ثبت برساند.  

_ چون عاشق شدم... من عاشقت شدم... عزیزم. 

واکنِش کیارش همانی نشد که او انتظار داشت اما دست از 

کجکی خندیدن و به تمسخر کشیدنش به واسطه ی نگاه ها 

کشید و این بار فاصله شان را تا جایی که توان در تِن دخترک 

باقی بماند؛ حذف کرد.  

خودش را اینطور توضیح داد: 

_ من یه آدِم عجیب و غریبم! 



و وقتی ارغوان سری به نشانه ی تایید تکان داد؛ او با خیرگِی 

تمام افزود: 

_ گاهی هم زبون نفهم. 

ارغوان به جان  کندنی لب زد: 

_ خب؟  

و کیارش نهایتًا جایی روی گونه ی او را کوتاه و به واسطه ی 

بوسه ای کم جان لمس کرد.  

_ دلم نمی خواد از دِر این خونه بیرون بری.  

تکان خورد. برای فرار از گرمای نفس های او یکی از دستانش 

را چنگ انداخت و در همان حال می گفت: 

_ کیارش من که زندانی. .. 

و کیارش بی رحمانه در بازِی تهی از قوانینی که خودش راه 

انداخته بود؛ پیروز شد وقتی میاِن صحبتش نشست: 

_ یه زِن عاشق فقط به شوهرش میگه چشم.  

ارغوان بی آنکه به فرداها فکر کند؛ پلک زد و گفته ی او را 

تاییدش کرد.  

لب های کیارش هم یکی از عمیق ترین لبخندها را تحویلش داد 

و بعد به واسطه ی انگشتانش، با تارهای خوش حالِت موهای 

زیادی بلنِد او درگیر شد.  



_ موهات خیلی سیاهه! 

_ اگر تو دلت بخواد رنگشون می کنم.  

قطعًا کیارش ماهرترین موجود در حذِف ناگهانِی لبخندها بود 

که به یکباره تماِم حاالِت خوب را از چهره اش پاک کرد! 

نگاهش از موهای یک دست مشکِی او گذشت و این بار با 

چشم ها و گاهی لب هایش درگیر شد.  

_ دلم نمی خواد! 

ارغوان پس از بلعیدِن بزاق دهانش بازهم پلک زد و کیارش 

خم شد تا بوسه ی نیمه کاره ی شب های پیش را با عطشی 

دوچندان جبران کند.  

آشیانه ی آن دو این روزها تنها به سرامیک های آشپزخانه و 

جایی نزدیک به قاشق و چنگال ها مربوط میشد.  

ارغوان با تماِم احساِس خوبی که پس از او را بوسیدن 

نصیبش شده بود؛ با گام هایی پرسروصدا به اتاق خواب رفت، 

نفس های نامنظمش را تخلیه  کرد و وقتی لباس هایش را با 

بلوز و شلواری گشاد تعویض کرد و روی تخت مستقر شد؛ 

حضوِر کیارش را درحالی که برای نوازِش موهایش آمده بود؛ 

جایی پشِت سرش احساس کرد.  

قلبش آرام تر کوبید . پلک هایش با احساِس سنگینِی بیش از 



اندازه ای به روی هم افتاد و او خالی از تماِم دل نگرانی هایی 

که یک زِن عاشق همراه داشت؛ تنش را تسلیِم دنیای پرآرامِش 

خواب و نفهمید که نوازش شدِن موهایش تا چه ساعتی از 

نیمه شب ادامه پیدا کرد. 

صبِح روِز بعد اما، نیمه ای از تخت از حضوِر مردی که شِب 

گذشته به بهترین شکِل ممکن از دل نگرانی ها فراری اش داده 

بود؛ خالی بود! 

او برای یافتِن ساعِت دیواری نگاه چرخاند و وقتی با دوازدِه 

ظهر روبه رو شد؛ هین کشان از تخت پایین آمد و وقتی 

گام هایش را عجوالنه رساند به سالِن خالی از کیارش، با 

یادداشتی دو خطی به روی در مواجه شد.  

همین که نگاهش رسید به کاغِذ رنگی، یکبار نوشته را خواند؛ 

دوبار خواند و وقتی نفهمیدش، ده ها بار خواند و باورش نشد! 

" درو قفل می کنم کار مهمی داشتی زنگ بزن... راستی، یه زِن 

عاشق فقط به شوهرش میگه چشم!" 

دستگیره را تکان داد و باورش نشد! 

بازهم خواند و باورش نشد! 

اشک ها از چشمانش سرایز شد؛ تماِم حاِل خوِب شِب گذشته از 

یادش رفت و وقتی صدای فریادش از سِد در گذشت؛ مفهوِم 



نوشته ها را به خوبی فهمید... 

 ☆☆☆☆☆☆☆

 ☆☆☆☆☆☆
انگشِت شستش را به روی صفحه ی تلفن لغزاند. حقیقتًا 

حساِب دفعه هایی که تلفن به دست تالش می کرد تا با پگاه 

تماس بگیرد و وجودش را از باِر سنگیِن احساِس این روزهایش 

تخلیه کند؛ از دستش در رفته بود.  

شاید صدها مرتبه نگاه داد به ناِم او، قلب و احساسش را برای 

تماِم بی قراری ها سرکوب کرد و هربار بیش از قبل ناموفق بود! 

امروز اما به محِض چشم باز کردن، تردیدها را کنار گذاشت. 

کفه ی احساسش این روزها در مقابِل عقل و منطق سنگین تر 

بود اما باید کنارش می گذاشت . پگاه با تماِم آرامشی که برای 

شهِر قلبش به ارمغان می آورد؛ همین امروز باید تمام میشد! 

تصمیمش را قبل از منصرف شدن به اجرا رساند.  

این بار بی معطلی تماس را برقرار کرد و به نوای بوق های آزاد 

گوش سپرد.  

انگشتاِن دسِت آزادش، با ریتمی آشفته به روی فرمان ضرب 

گرفته بود. امروز هم از همان معدود دفعاتی بود که هیچ 

رخ دادی قدرِت به سکون رساندِن امیرحافظ را نداشت .  



استرسی غیرقابِل شکست؛ به تک  به تِک سلول هایش رخنه 

کرده بود و این بار حتی، شنیدِن صدای پگاه هم حالش را 

دست خوِش تحولی با باِر مثبت نکرد! 

شنید که او گفت: 

_ چه عجب! باالخره تصمیم گرفتی... 

و سریعًا میاِن تماِم جمالتی نشست که می توانست به عملی 

نشدِن تصمیمش دامن بزند.  

_ پگاه اجازه بده حرف بزنم. گله نکن . هیچی نگو. فقط گوش 

کن خب؟  

صدایی از آن طرِف خط به گوشش نرسید.  

حرکِت انگشتانش را متوقف کرد. سرما کاری نمی کرد. تماِم 

جانش خیِس عرقی از جنِس هیجان و شاید غم بود! 

لب هایش آن چنان قفل شده بود که گویی هیچ فرمان و یا 

اطالعاتی را از مغزش دریافت نمی کرد.  

سری به چپ و راست تکان داد و پس از فوت کردِن نفسی 

عمیق، اولین جمله ی دردآور را به بیان رساند و حاال نیمی را از 

جاده ی خطرناک را به تنهایی رانده بود. 

_ هر چیزی که بیِن من و تو هست؛ باید همین االن تموم بشه 

پگاه.  



صدای آن طرِف خط، این بار هم دست از خودنمایی کشید . 

چیزی نگفت و امیرحافظ هم بابِت این سکوِت به موقع 

ممنونش بود. 

نفس های نامنظمش را، تا جایی که صدایش به تسلِط کافی 

رسیده باشد رها کرد و افزود: 

_ می دونم اآلن با خودت چه فکری می کنی اما دلیِل این 

جدایی هر چیزی هست جز اونی که تو فکِر توئه... پگاه من... 

کنترِل احساساتش را از دست داد. مرِد گنده هیچ اسلحه ای 

برای مقابله با بغِض برنده ای که بیِخ گلویش نشسته بود؛ 

نداشت! 

با این حال ادامه داد: 

_ می تونی به عنواِن یه دوست، یه راهنما و هر چیزی که بهش 

احتیاج داری، برای... برای تماِم عمرت پگاه... برای همیشه 

می تونی رو من حساب کنی اما... 

آِب دهانش را قورت داد. کاش احساسات این بار هم سبِب 

بی آبرویی اش نمیشد! 

پگاه پس از گذِر لحظاتی عذاب آور، این بار خودش به حرف 

آمد.  



_ فقط رفتِن تورو کم داشتم امیر. 

و همین جمله ی کوتاِه چند کلمه ای، برای شکستِن بغضی که 

هیچ راهکاری برای کنترلش نداشت؛ کافی بود.  

اولین قطره از کنِج چشماِن مردی چکید که به خودش قول 

داده بود؛ تا ابد برای زنی چون پگاه اشک نریزد! 

پگاه بازهم چیزی گفت. حقیقتًا همانی را گفت که امیرحافظ 

نباید می شنید.  

_ یادته گفتی خوب میشم؟ گفتی انقدر می مونی تا خوِب 

خوب بشم.  

سریعًا گفت: 

_ نگفتم نیستم.  

و بهایی به صدایی که بر اثِر بغض دورگه شده بود؛ نداد.  

پگاه خندید . البته غم میاِن امواِج خنده هایش فریاد می زد! 

_ نگفتی نیستی اما داری میری. تا به خودم اعتراف کردم که 

کسی هم هست که از تِه دل دوستت داشته باشه پگاه، پگاه رو 

تنها گذاشتی امیرحافظ. چرا؟! چون من مطلقه م... 

_ گفتم دلیلش اون چیزی نیست که تو ذهِن تو می گذره . 

صدا میاِن حنجره ی پگاه هم اوج گرفت. امیرحافظ هم به 

خوبی، بغض را همان حوالی تشخیص می داد.  



_ پس چیه؟ یه دلیل برام بیار.  

انگشتانش بازهم به دوِر فرمان چفت شد.  

تالشش از میان برداشتِن بغض بود وقتی گفت: 

_ اون روزی که رفتی هیچ دلیلی برام نیاوردی.  

و همان لحظه بود که صدای دخترک پر شد از ناامیدی و یاس! 

_ پس می خواستی تالفی کنی. 

فضای اتومبیل قابِل تنفس نبود. دست دراز کرد و پس از 

فشردِن دستگیره و کندِن تنش از اتاقِک اتومبیل بود که فریاد 

زد: 

_ واسه خودت نتیجه گیری نکن. تو هیچی نمی دونی. دلیلش 

نه مطلقه بودِن شماست و نه همه ی چرت و پرت هایی که تو 

سرته. دلیلش فقط دیر شدنه... دیر کردی. می فهمی؟ خیلی 

دیر شده چون... 

صدای او همراه شد با دنیایی از بی قراری! 

_ چون؟ 

و امیرحافظ چشم بست به روی تماِم معادالتی که پاسخش به 

عشق و عالقه مربوط میشد.  

_ چون من نامزد دارم.  

صداها خاموش شد. پگاه به سکوت رسیده بود از حجِم 



ناباوری و امیرحافظ چیزی نمی گفت چراکه این نقطه ی پایان 

بود و پس از این چیزی برای گفتن نداشت. 

ثانیه  ها میاِن هیاهوی سکوت به دقیقه تبدیل شد.  

قطره های درشِت باراِن اسفند ماه به روی سرش آوار شد. 

آسمان خبر از تگرگی وحشتناک می داد. رهگذرها با تماِم توان 

از مقابِل چشمانش می دویدند و او هنوز برنگشته بود به دنیا . 

وجودش حاال، تنها به دنباِل یک جمله از جانِب او می گشت! 

آسمان غرید و او نتوانست که در سکوت باقی بماند .  

لب زد: 

_ یه چیزی بگو.  

و وقتی پگاه گفت: 

_ خوشبخت باشی. 

صدای کم تواِن او به فریادی تبدیل شد که گویی آن سِر شهر 

را هم از حسرتش خبردار کرد! 

_ یه چیزی بگو... یه چیزی بگو پگاه چون اگر بخوای یکباِر 

دیگه هم بدوِن هیچ حرفی بری از زیِر سنگم شده پیدات 

می کنم و... 

_ من نبودم که رفتم، این بار تو رفتی امیرحافظ . 



قبل از آنکه جمله ای دیگر را برای برقرارِی ارتباط با او دست و 

پا کند؛ بوق های ممتد پذیرایش شد.  

امیرحافظ پس از مشت کردِن تماِم انگشتاِن دسِت آزادش، 

لحظاتی را به نگاه کردن به ناِم پگاه اختصاص داد و بعد تلفن 

را به جیبش برگرداند.  

باران تماِم قدرتش را به نمایش می گذاشت اما او هوس کرده 

بود که گام هایش را برساند به همان بن بسِت مقابِل خانه شان! 

تالش کرد تا ذهنش را خالی کند از فرداهای لعنتِی بدوِن پگاه 

و تنها چیزی که حاال می خواست؛ مروِر گذشته های با او بودن 

بود. 

نشست به روی جدول و به درک اگر امیرحافِظ مرتِب 

همیشگی امروز با دنیایی از گل و الی به خانه شان پا 

می گذاشت؛ او حاال نیاز داشت به دیوانگی کردن و بهترین 

قسمِت دیوانه بودن هم همین بود؛ همین که واژه ای چون 

"نگرانی" را در محدوده ی خود راه نمی داد. 

بغِض میاِن حنجره اش بی رحم تر از آن بود که فکر به حاِل 

غرور و مردانگی اش کند. اولین قطره ی اشکش همراه شد با 

دانه های درشِت تگرگی که انگار تماِم زورش را برای باریدن به 

کار گرفته بود. دومی و سومی هم بدوِن آنکه کنترلشان کند 



چکیدند و کم کم گونه هایش داغ میشد از حرارِت دانه هایی که 

تنها حسرت حمل می کردند! 

خوب نشست. خوب هم خیس شد!  

خوب اشک ریخت و خوبی اش این بود که هیچ رهگذری 

حوالِی او پیدا نمیشد! 

برای قلبی که بازهم کودکانه عروسِک دست نیافتنی اش را 

طلب می کرد و حاال پس از باوِر نداشتنش رسمًا ُمرده بود؛ 

خوب هم عذاداری کرد و همان لحظه که خیالش از بابِت بهتر 

شدِن حالش آسوده شده بود؛ وجوِد پدرش را به همراِه چتِر 

سیاه رنگی تشخیص داد.  

یکی از دستانش را گیر داد به جدول و قصدش روی پا 

ایستادن بود که حمید آرام به شانه اش کوبید و بعد خودش 

هم جایی در کناِر او مستقر شد.  

چتری که او همراه داشت؛ شد همان پناهی که امیرحافظ از 

کودکی تا به حال هیچ گاه از دستش نداده بود و صدایش 

همان حامِی قدرتمند. 

_ بارون که گرفت؛ هوس کردم یکم قدم بزنم و مادرت گفت 

که دیوانه م اما اومدم دیدم خودش یکی دیوانه تر از شوهرش 

تحویِل جامعه داده! چه خبره پسر؟ نمی خوای دست برداری از 



تماشا کردِن این کوچه و دار و درختش؟ 

حنجره اش از فشاِر گلوله های تمام نشدنِی بغض می سوخت . 

چیزی نداشت برای گفتن و حمید حال و روزش را فهمید که 

خودش ادامه دهنده ی بحث شد.  

_ حافظی که من و مادرت تربیت کردیم همیشه جوری تصمیم 

می گیره که درموندگی نداشته باشه. انگار زود کم آوردی برای 

مقابله با این زندگی بابا جان. 

کوتاه لب زد: 

_ فقط خسته م! 

و بخاری که از میاِن لب هایش عبور کرد؛ خودش را هم به 

سبِب تحمِل چنین سرمایی به حیرت رساند.  

آسمان باِر دیگر غرید و حمید با اشاره به وضعیِت نشستنش 

گفت: 

_ مردی که تماِم شخصیت و قدرتش رو کنار بزاره و روی لبه ی 

جدول بشینه حتمًا درمونده ست و اون مرد اگر امیرحافِظ من 

باشه که دیگه واویال! 

درست می گفت. این از معدود حرکاِت ناشایسِت مردی چون 

او بود! 



در توجیِه رفتارش توضیح داد: 

_ اون حافظی که تو تربیت کردی کاری که فکر می کرد درسته 

رو انجام داد، فقط همین.  

و حمید در حالی که نگاهش می کرد پرسید: 

_ مطمئنی؟! 

گفت: 

_ اینطوری نگاه نکن بابا.  

و حمید شروع به خندیدن کرد.  

_ پس کاری رو انجام دادی که اصًال هم درست نبوده که اگر 

بود؛ االن با افتخار تاییدش می کردی. اگر بود؛ اصًال اآلن اینجا 

نبودی پسرم. حاال هم پاشو... پاشو لباِس درست و حسابی 

هم که تنت نیست؛ می خوای مادرت رو بندازی به جونم؟  

دید که حمید پس از اتماِم صحبتش روی پا ایستاد و اطاعت 

کردنش را انتظار کشید اما امیرحافظ خیاِل خانه رفتن 

نداشت وقتی گفت: 

_ نمی خوام وجودش رو باور کنم بابا. نمی خوام دل ببندم به 

موندنش چون می دونم که نمی مونه... خیلی سخته، سخته 

چون... چون . .. 

_ به نظِر من که همین اآلن هم دل بستی ! 



قطره  اشِک دیگری چکید. کامًال بی اجازه و ظالمانه آمد و 

آبرویش را شست و برد... 

صدایش میاِن حنجره لرزید وقتی این جمله ها را بیان 

می کرد.  

_ دوسش دارم، هیچ وقت نتونستم دوسش نداشته باشم. 

نمی دونم این چجوری حِس بیخودیه وقتی خودم از یک 

طرفه بودنش مطمئنم اما کنارش نمی زارم. من چجور دکتری 

هستم وقتی خودم از پِس خودم برنمیام بابا؟  

جواب گرفت: 

_ عشق که از راه برسه، عقل و منطق هیچ قدرتی نداره پسر. 

خودت و توبیخ نکن. همه این حال رو داشتن و فقط کسایی 

جوِن سالم به در بردن که راِه درست رو انتخاب کردن. نزار از 

این احساس فقط حسرتش برات بمونه امیرحافظ. می دونی 

که چی می گم مگه نه پسرم؟  

سری به نشانه ی مثبت تکان داد اما حقیقتًا هیچ نمی دانست و 

تنها برای بستِن بحث و تنها ماندنش بود که تایید کرد.  

حمید اما دست بردار نبود؛ به هر روشی که از خود سراغ 

داشت؛ تِن خیس از آِب باراِن او را تا خانه کشاند و اولین 

واکنِش اکرم پس از ورودشان، این بود: 



_ یا امام رضا! این چه سر و وضعیه واسه خودت درست 

کردی حافظ؟  

او تنها به بیاِن سالمی کوتاه بسنده و هدِف گام هایش اتاِق 

خوابش بود اما مادرش اشتباه ترین زماِن ممکن را برای از رویا 

گفتن انتخاب کرد.  

_ وایستا ببینم. کجا داری میری تند تند؟ می خوای بگی با رویا 

چیکار کردی که امروز گریه می کرد یا نه؟  

برای اولین بار، برای اولین بار در تماِم طوِل عمرش، انگشِت 

تهدیدش را برای زنی که می پرستید باال کشید! 

برای اولین مرتبه کنترِل خشمش را به روی این زن هم از 

دست داد و برای اولین مرتبه، از نگاه های پدرش هم شرم نکرد 

وقتی صدایش را تا حدی فراتر از فریاد باال کشید: 

_ از رویا هیچی نگو... لطفًا... لطفًا تا اطالِع ثانوی از اون 

هیچی... نگو! 

" فصِل سوم"  

پس از پیگیرِی سفارشاِت صبِح شنبه، پرونده را بست و به 

دست های منشی برگرداند.  



کارهای عقب  افتاده ی آخرین روزهای اسفند ماهش تقریبًا تمام 

شده بود و امروزی که تنها یک هفته تا شروِع سال جدید باقی 

مانده بود؛ تصمیم داشت که زودتر به خانه برود.  

خطاب به منشی گفت: 

_ خوب پیش رفتیم، امروز نیاز نیست که بیشتر بمونید؛ 

می تونید برید خونه.  

دختِر جوان هم، از خستگی دسِت کمی از او نداشت که سریعاً 

طرِح رضایت را به روی لب هایش کاشت و پس از بیاِن خسته 

نباشیدی کوتاه، اتاقش را ترک کرد.  

کیارش به محِض تنها ماندن، شروع کرد به شکاندِن تک به تِک 

قلنج های گردنش. از انگشتاِن دستانش هم نگذشت و وقتی 

خستگی برای مدِت کوتاهی از تنش دور شد؛ لپ تاپش را بست 

تا برای به خانه رسیدن اقدام کند.  

پاساژ این روزها شلوغ بود از جمعیِت حضاری که گاهًا 

هدیه ای گران قیمت و مجلل را برای معشوقشان سفارش 

می دادند و هر کدام از آن ها، به نحوی در انتخاِب جواهرات 

خوش سلیقه بودند اما، همین دیروز عصر یک نفر آمد و پس 

از سفارِش سنِگ فیروزه به روی یک جفت گوشواره ، کیارش را 

تا خاطره ای دورافتاده و یا فراموش شده کشاند.  



همین دیروز عصر، روزهای قبل از ازدواجش با دختری چون 

ارغوان را یادش آمد و از همین دیروز عصر، برای دهمین 

مرتبه تا میِز مخصوصش رفت و دست هایش برای طرِح 

گوشواره ای با سنِگ فیروزه اقدام نکرد! 

افکار را نچ گویان کنار گذاشت و قبل از آنکه صندلی را ترک 

کند؛ حضوِر کوروش خان را درحالی که عصایش را زمین 

می کوبید و چهره ی عبوسش حاال، نشان از نفس کم آوردن ها 

می داد؛ از ورودی گذشت.  

خیره به صورِت او، کوتاه سالم کرد و کوروش پس از تکاِن سر 

به روی صندلی نشست.  

_ چطوری بابا؟ کار و بار خوب پیش میره؟  

این ها تمامًا، مقدمه ای برای اعالِم یک دستور بود؛ چراکه 

کوروش خان هیچ گاه برای پرسیدِن حالش این همه پله را باال 

نمی آمد! 

او هم از مقدمه چینی بیزار بود که گفت: 

_ خوبم، همه چیز هم خوبه... 

و بازهم نگاه کرد تا او بگوید و سِد راِه کیارشی که امروز باید 

زودتر به خانه می رسید؛ نشود. 

کوروش پس از کنار گذاشتِن عینِک مطالعه، روی چشماِن کم  



سویش را دستی کشید و پس از مکثی طوالنی گفت: 

_ ارغوان چطوره؟ مادرت که خیلی راضی بود ازش.  

و کیارش سری به چپ و راست تکان داد تا کوروش ادامه 

دهد: 

_ بعد از این همه مدت، هنوز هیچ مشکلی بینتون نیست و 

این خیلی خوبه پسرم.  

کوهی از مشکالت بودند و ارغوان بروزشان نمی داد! 

لبخندی که می آمد تا به روی چهره اش، حالِت تمسخر را بنشاند 

را جمع و جور کرد و گفت: 

_ خوبه همه چی. 

و کوروش خان پس از اعالِم رضایتش به واسطه ی تکان های 

مکرِر سر، جمله ای دیگر را به میان آورد. 

_ به مادرت هم گفتم . گفتم مشکل از کیارش نیست. گفتم 

دختر اگر بساز باشه می تونه با پسِر من بسازه... 

_ بابا! 

نگاِه کوروش چرخید و کیارش تکیه اش را از صندلی برداشت 

و پس از قالب کردِن انگشتاِن لرزانش به یکدیگر، اشاره داد به 

صفحه ی ساعِت دیواری.  



_ ارغوان پیام فرستاده خواسته که زود برسم خونه. 

می خوای باقیش رو بزاریم تو ماشین ادامه بدیم؟  

کوروش حظ کرد از هر احساِس مسئولیتی که میاِن کالِم 

کیارش نشسته بود و کیارش تنها گفته بود که به خانه برسد. 

کوروش پس از اعالِم تاییدش روی پا ایستاد و کیارش پس از 

تن زدِن کِت سیاه رنگش، کلیدهای برق را یک به یک فشرد و 

به دنباِل گام های پدرش به راه افتاد.  

میاِن راه، به سواالِت فروشنده ها پاسخ داد و وقتی خیالش از 

بابِت پاساژ آسوده شد؛ پله ها را پایین رفت.  

زمستان با آخرین زورهایش، سعی در به رخ کشیدِن قدرتش 

داشت اما در برابِر گام های پرشوِر بهار، آن چنان موفق نبود!  

سوزهای سرِد روزهای پیش، حاال به نسیمی خنک تبدیل شده 

بود و اولین واکنش را هم کوروش خان بود که ابراز کرد.  

_ عجب هوایی! به مادرت بگم یه شب شام رو تو باغ 

بخوریم.  

این حجم از صمیمیت، خبرهایی می داد و احساسات به 

کیارش از بد بودِن این خبرها می گفتند! 

نهایتًا به روی صندلِی راننده نشست و کوروش هم درست 

شبیه به همیشه، پس از مکثی طوالنی کنارش مستقر شد.  



کالفگی پایش را به روی پدال کوباند و به اولین خیابان 

نرسیده، میاِن حجِم سنگیِن ترافیِک آخرین روزهای سال گیر 

افتاد! 

کوروش خنده کنان گفت: 

_ عید داره میاد... باید حتمًا با مادرت برم بازار و این 

شلوغی رو اون قدر که جون دارم ببینم، شاید این آخرین عیدی 

باشه که... 

سریعًا میاِن جمله اش نشست . کیارش میانه ی خوبی با از رفتن 

گفتن ها نداشت! 

_ هنوز عیدهای زیادی هست که باید ببینی بابا.  

کوروش پس از پایین کشیدِن پنجره و پرت کردِن نگاه های 

طوالنی اش به رهگذران، نهایتًا چرخید و رو به نیم رِخ متفکِر 

او گفت: 

_ عید های زیادرو نمی خوام باباجان. من باید نوه ی پسریم رو 

ببینم. با چشمام ببینم که وارثم به این دنیا اومده تا با خیاِل 

راحت بمیرم. چرا لفتش میدی پسرم؟ چند روز دیگه سی و 

دو سالت میشه.  

تماِم بهانه ای که کوروش را تا اتاقش کشانده بود؛ همین 

مسئله ی نوه ای بود که سعیده هم چند روِز پیش عنوانش کرد. 



کوتاه جواب داد: 

_ ارغوان برای مامان شدن خیلی بچه ست.  

و این همان جمله ای بود که به مادرش هم تحویل داده بود.  

کوروش اجازه داد تا لحظاتی در سکوت سپری شود. کیارش 

را می شناخت. اصرارهای زیادی دیوانه اش می کرد اما اویی 

که این روزها با مرگ و خداحافظی از دنیای فانی، سِر آشتی 

برداشته بود؛ دل دل کرد و نتوانست که شانسش را یکباِر دیگر 

امتحان نکند! 

_ کمکش می کنیم. مگه زهرا و سعیده نیستن؟ نمی زارم قند تو 

دِل عروسم تکون بخوره. اونی که تونسته با پسِر من زندگی 

کنه... 

_ یجوری رفتار می کنی انگار پسرت از تیمارستان آزاد شده 

بابا.  

کوروش در سکوت ماند. لحِن کیارش همانی نبود که اصراِر 

بیش از این را بپذیرد. این بار باید مخاطِب دیگری را برای 

وصال با آرزوهایش انتخاب می کرد و این مخاطب کسی جز 

ارغوان نبود! 

کیارش پس کوباندِن مکرر به روی بوق، چندی از اتومبیل ها را 



از سِر راهش کنار زد و نهایتًا پس از نیم ساعت رانندگِی 

خسته  کننده به خانه باغ رسید.  

کوروش اما قبل از پیاده شدن، تالش کرد تا یاس را از لحنش 

کنار بگذارد و مصنوعی ترین لبخند را به روی لب هایش کاشته 

بود وقتی گفت: 

_ من به قولم عمل می کنم. بعد از عید هم این خونه باغ و هم 

برج رو می زنم به نامت اما بهم قول بده که اگر نبودم و نوه م 

به دنیا اومد؛ همه ش برای اون باشه کیارش.  

هیچ  احساسی از حاالِت چهره ی مردی چون کیارش یافت 

نمیشد و این بار هم از این قاعده مستثناء نبود وقتی گفت: 

_ شما قرار نیست جایی بری.  

و کوروش که پس از تکاِن سر اتومبیل را ترک کرد؛ کیارش هم 

دنبالش راه افتاد و ندانست که با تکیه به کدام فلسفه و منطق 

اما دلش خواست که دِل مردی چون کوروش را خوش کند 

وقتی گفت: 

_ با ارغوان حرف می زنم. شاید به زودی نوه ت رو دیدی 

کوروش خان.  

کوروش که پر شد از خنده های از تِه دل، کیارش پله ها را به 

قصِد رسیدن به ارغوان باال رفت و این بار شبیه به تماِم 



روزهای گذشته، کلید را میاِن قفل چرخاند و اما ارغوان شبیه 

به همیشه مقابِل گاز در حاِل آشپزی کردن نبود! 

نگاهش با گذِر چند ثانیه، تماِم سالن را گشت زد و پرده ی 

نازکی که به دست های باد تکان می خورد؛ شستش را خبردار 

کرد.  

گام هایش آرام و نگاهش کاوشگر بود وقتی رسید به ورودِی 

تراس و ارغوان درست شبیه به همیشه، به واسطه ی موهای 

زیادی بلندش دلبری می کرد؛ به خصوص حاالیی که، تارهایش 

زیرکانه به دست های باد می رقصیدند... 

گفت: 

_ سرده بیا تو! 

تا او را از وجودش مطلع کند اما، ارغوان کوتاه ترین نگاهی را 

حواله اش نکرد وقتی از کنارش می گذشت.  

نگاهش نه، این بار تماِم وجودش درگیِر احساسی به ناِم 

کنجکاوی شد وقتی به دنباِل او راه افتاد و در را هم به 

لنگه اش چفت کرد.  

_ علیِک سالم! 

ریحانه محمود "زهرآلود...!":

_ باید بخوای.



پیروز شد. اولین گلوله برای منفجر شدن و منتشر کردِن چند 

قطره اشک موفق بود. 

کیارش برای فراری دادِن تمامشان به واسطه ی انگشِت 

شستش اقدام کرد و تماِم واژه هایش را با باِر تاکید، به بیان 

رساند. 

_ تو این خونه نمی خوام نداریم. باید با هر شرایطی 

شوهرت رو بخوای.

به قصِد رهایی از اسارِت نگاه های او، سر عقب کشید و چنین 

واکنشی انگشتاِن کیارش را به روی هوا معلق کرد. 

ارغوان بی  آنکه به خشمی که میاِن نگاهش جا خوش کرده 

بود؛ اندک توجهی نشان دهد؛ بی موقع صدا باال کشید.

_ با من دستوری حرف نزن چون دیگه کنار نمیام. من با دری 

که روم قفل میشه، با اون اتاقی که نمی دونم شوهرم توش 

چیکار می کنه که من نباید ببینمش، با سردی هات و این لحِن 

مسخره ت، با بی توجهی هات کنار نمیام. حواست باشه 

کیارش. حواست باشه چون اگر به این رفتارها ادامه بدی منو 

از دست میدی. حواست باشه چون دارم خسته میشم. 

حواست باشه چون من ذاتًا آدِم تالفی کاری هستم. 



هر پنج انگشتی که میاِن زمین و آسمان بی تکلیف مانده بود 

را، مشت کرد و پایین آورد. ارغوان هنوز هم به انگشت هایی 

که حاال مشت شده بود توجهی نشان نمی داد و تنها شنید که 

کیارش پرسید:

_ حواسم نباشه چی میشه؟ 

_ می تونی امتحانش کنی. 

کیارش خم شد و تماِم اجزای چهره اش را مِد نظر داشت 

وقتی با محبتی تصنعی گفت:

_ من ذاتًا آدِم حواس پرتی ام عزیزدلم. 

و همین لحِن خونسرد و بی تفاوت، برای به آتش کشیدِن 

شعله های کم جاِن خشِم دخترک کافی شد. 

او اولین مشت های ریزش را به تخِت سینه ی مردی که هنوز 

هم به تماِم غم هایش می خندید؛ کوفت و صدایش، از 

دیوارهای طبقه ی پنجم هم عبور کرد. 

_ تو اصًال آدمی؟ با چه رویی به خودت میگی آدم؟ اصًال چرا 

با من ازدواج کردی تو؟ چی می خواستی از جوِن دختری که 

بدوِن تو واقعًا خوشبخت بود؟ چجوری خودت رو آدم 

می دونی وقتی شعورت از حیوون هم...



صدایش میاِن حنجره قفل شد. دردی که ناحیه ی چِپ 

صورتش را دربرگرفته بود نه، درِد قلبش بود که از تماِم 

عکس العمل ها متوقفش کرد. 

صورتی که به چپ متمایل شده بود را با تماِم ناباوری اش 

چرخاند و هیچ یک از احساسات به دادش نرسیدند و بدبختانه 

او هنوز گوش داشت و صدای لعنتِی مردی که در برابِر 

اعتراضاِت عاشقانه اش به صورتش کوبیده بود را می شنید. 

_ بهت گفته بودم که چراغ هات سوخته بچه جون. حاال خوب 

اون گوشات و باز کن ببین چی دارم بهت میگم چون من اصًال 

اخطار نمیدم و اگر دارم اآلن برات حرف می زنم یعنی بیشتر 

از کپنت برات خرج کردم. 

چشمانش را بست. خوب بود که صورتش را نمی دید. خوب 

بود که لب هایش می گفتند و او هیچ راِه ارتباطی ای با نگاهش 

نداشت!

کیارش بازهم فریاد نزد. 

با معمولی ترین ولوم اما همراِه لحنی وحشتناک و از فاصله ای 

نزدیک تر افزود:

_ اگر خودت و به کشتن بدی، هر روز اعصابم رو بهم بریزی و 

غر بزنی، حتی اگر هر روز کتک بخوری عزیزم... حتی اگر دِر 



اون بالکن رو باز کنی و خودت و پرت کنی پایین... من همینم و 

هیچ احدی نمی تونه تغییرم بده . شیرفهم شد؟ واضح بود یا 

جوِر دیگه ای توضیحش بدم؟ 

شنید اما شیرفهم نشد!

به خدا که هیچ از حرف های او نفهمیده بود وقتی چشم باز 

کرد و غِم عالم را از طریِق نگاهش انتقال داد.

لب زد:

_ تو اآلن من و زدی!

کیارش در بی رحم ترین حالِت ممکن، روی همان نقطه ای که به 

مشت زده بود را نوازش کرد. 

_ الزم ببینم بازم می زنم. 

و ارغوان و تماِم رویاهایش، همان لحظه ُمردند!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆
نمی دانست که برای چندمین مرتبه، به قصِد خروج از اتاقش 

روی پا ایستاد. نمی دانست که در نهایِت این حجم از تردید، به 

چه نتیجه ای خواهد رسید؛ تنها می دانست که وسوسه ی باز 

کردِن پرونده ی بسته شده ی "پگاه ُمرادی"، بیماری که با وروِد 

ناگهانی  و کامًال اتفاقی اش به این اتاق، دنیای آراِم دکتر 



سعیدی را تا قله ی تشنج کشانده بود؛ لحظه به لحظه بیش از 

قبل به وجودش غلبه می کرد. 

نچ کنان سر تکان داد و خم شد تا الباقِی وسایِل مورد نیازش 

را جمع کند. 

باید تِن دربه درش را می کند از اتاق!

باید می رفت به همان تعطیالِت برنامه ریزی شده ی نوروز و 

ذهنش را هم برای مدتی، از ناِم لعنتِی او استراحت می داد!

باید نماندن را یاد می گرفت!

فکر نکردن را هم...

باید حتی، باید حتی پشِت پا زدن به خاطرات و تصویِر 

چشماِن رویایِی او را هم بهتر از حاال بلد میشد...

و با وجوِد تاکیدوار بودِن تماِم این بایدها، امیرحافظ درست 

شبیه به تماِم موضوعاتی که به پگاه مربوط میشد؛ همان 

نبایدترین را انتخاب کرد و هنوز کامًال به خودش نیامده بود 

که میاِن دیگر پرونده ها به دنباِل نام و فامیِل او می گشت. 

تنها پنج روز تا شروِع ساِل جدید باقی بود. کلینیک تعطیل 

بود و در و دیوارهایش امروز، تنها حضوِر دکتر سعیدی را 

احساس می کرد. تنها ماندن هم به امیرحافظ، احساِس همان 



پسربچه ای را می داد که در نبوِد بزرگ ترها باید، همان کارهایی 

را می کرد که نشدنی بود. 

مثًال باید پرونده ی پگاه را با هول و وال یافت می کرد و پس از 

مراجعه به مشخصات، تنها شماره تلفِن ثابتی که ثبت شده بود 

را برای خود ذخیره می کرد. 

پس از چندین مرتبه تماس گرفتن با پگاه و بی جواب ماندِن 

تمامشان، حاال احساسی بیش از دل نگرانی را با خود حمل 

می کرد و او بود که رهایش کرد؟! او بود که برای قطِع ارتباط 

با پگاهش اقدام کرد؟! 

غلط کردن را برای همین وقت ها گذاشته بودند مگر نه؟  

نشست به روی اولین صندلِی سِر راهش. به روی همان صندلِی 

انتظاری که بارها حضوِر پگاه را خبر داده بود. 

نشست و خیره به در و دیوارهای خوش رنگ و آرام بخِش 

ساختمان، به بوق های آزاد گوش سپرد. 

استرس مشهودترین عالئِم حاالی اویی بود که همیشه ی خدا 

از استرس می گریخت. اویی که دیگران را، بابِت تکان  

خوردن های بی دلیل توبیخ می کرد؛ حاال بیش از حِد معمول پا 

تکان می داد و تقریبًا ناامید شده بود که صدای کودکانه ای 

متوجهش کرد. 



_ الو؟

چه باید می گفت؟ 

اصًال برای چه تماس گرفته بود؟!

مثًال اگر پوریا به تماسش جواب داده بود؛ باید از هویِت 

اصلی اش چیزی می گفت؟ 

می گفت به قوِل تو، من همان امیرحافِظ احمقی ام که مناسب 

نیست برای پگاه؟!

اگر مادرش جواب می داد و یا همین حاالیی که صدایی 

کودکانه  متوجهش کرده بود؛ واقعًا چه باید می گفت؟!

روی پوسِت ملتهِب صورتش را دستی کشید و بی آنکه برای 

یک جمله ی بعد از آن برنامه ریزی داشته باشد؛ تنها گفت:

_ سالم!

کودکی که امیرحافظ حاال، هویتش را بر اساِس حدس و 

گمان ها تعیین کرده بود؛ در جوابش گفت:

_ سالم. شما؟ 

لبخند به ناگهانی ترین حالِت ممکن به روی لب هایش نشست. 

آخ پگاه آخ! با ورودت چه بر سِر امیرحافِظ محافظه کار 

آوردی را، تنها خدایت بود که می دانست!



تالش کرد تا مهربان به نظر برسد وقتی گفت:

_ خوبی عمو؟ 

و صدای پسربچه، همان طور که پگاه تعریف می کرد؛ شیرین 

بود و دوست داشتنی.

_ شما که عموم نیستی. 

خاطراِت پگاه آزارش می داد. هرچه که از او به یادش می آمد.

گفت:

_ من مثِل عموت باشم؟ 

و شنید:

_ مثِل عمو یعنی چی؟ 

حسرت آمد و نشست کنِج هر واژه ای که بیانش می کرد. 

_ بعضی از عموها هستن که مثِل عمو میشن ولی برادِر بابات 

نیستن. اگه گفتی به کدوم مثِل عموها میگن عمو؟

و جوابی که گرفت؛ دیوانه اش کرد. 

_ آهان! فهمیدم. من یه عمو کیارش داشتم که مثِل عموم بود؛ 

ولی شوهِر خاله پگاهم بود. تو که شوهِر خاله م نیستی که 

بهت بگم عمو. 

تالش می کرد تا احساسات بر مکالمه اش حاکم نشود. او تنها 

تماس گرفته بود تا از عملی نشدِن تصمیِم لعنتِی پگاه اطمینان 



حاصل کند و این حجم از کنجکاوی در رابطه با کیارش از کجا 

آمده بود؟

موفق نبود که پرسید:

_ نمیشه من و هم مثِل عمو کیارشت دوست داشته باشی؟ 

و پاسخی که عایدش شد؛ ابدًا خوب و خوشحال کننده نبود 

اما خوشحالش کرد!

_ اصًال دوسش نداشتم. خداروشکر که با خاله م قهره و دیگه 

هم آشتی نمی کنن. اگه دلت بخواد می تونی عموم بشی چون 

اآلن از اون عمو الکیا ندارم. 

خندید. چقدر دلش می خواست که با این موجود، از فاصله ای 

نزدیک تر آشنا شود. 

گفت:

_ دلم که می خواد... حتی با خودم گفتم یه ماشین کنترلِی 

قرمِز خفن هم بگیرم برات که از عمو واقعیت هم بیشترتر 

دوسم داشته باشی، چطوره؟ 

و احسانی که پر شده بود از اشتیاق، کمی صدا باال کشید و 

جواب داد:

_ آخ جون! باشه قبوله. تو عموم شدی  . 



تماِم اشخاصی که مربوط می شدند به پگاه، همین قدر دوست 

داشتنی بودند؟ 

پگاه... کجا بود پگاه؟ چرا به تماس هایش جواب نمی داد؟ 

دلخور بود یا هرچه میانشان بود را تمام شده می دانست؟ 

تماِم این سوال ها آن قدر دلهره  آور به سراغش آمد که کامًال 

ناگهانی گفت:

_ به عمو میگی خاله پگاهت کجاست؟

و کودِک پشِت خط، در مقابله با حجِم سهمگیِن تعجبی که به 

سراغش آمده بود؛ تنها گفت:

_ رفته خونه ی عمه کُبی!

امیرحافظ هم راضی بود از پاسخی که دریافت کرد. راضی 

بود چراکه نیمی از باِر دلهره ای که به جانش افتاده بود؛ همان 

لحظه سبک شد و صداهای دیگری آمد که از احساِن پشِت 

خط، هویِت مخاطب را سوال می کردند. 

تماس را قطع کرد. کارش با شماره ی ثابتی که اهالی اش هنوز 

هم او را دوست نداشتند؛ تمام شده بود. 

یکباِر دیگر هم تماس گرفت با شماره ی پگاه و وقتی او با 

بوق های آزاد استقبالش کرد؛ تصمیِم غیرعاقالنه ی دیگری هم، 



برای آخرین روزهای امسالش ترتیب داد. 

نباید پگاه را تنها می گذاشت و بهترین زمان برای فهماندنش به 

او، همین اآلن بود!

☆☆☆☆☆
پس از تن زدِن دامِن بلنِد سفید رنگی که تنها زینتش، چاِک 

کوتاِه کناِر ساق پایش بود؛ کت همرنگش را هم کنار گذاشت و 

بهایی به آن نیمی از افکارش که پوشیدِن این لباس ها را 

مناسب نمی دانستند؛ نداد.

مقابِل آینه نشست و یکباِر دیگر هم، موهای یک دست و زیادی 

بلندش را به آرامی شانه زد. 

تمامشان را به واسطه ی کش مویی سیاه رنگ، باالی سر جمع 

و ذهنش او را، ماِت تصویِر غمگیِن دروِن قاب آینه کرد. 

روزها از آخرین دیدارش با تک تِک اهالی خانواده اش 

می گذشت. روزها از آخرین حضورش به زیِر سقِف آسمان هم!

روزها از آخرین لبخنِد حقیقی  ای که به روی چهره نشانده بود 

هم می گذشت و لب های او، به هر ثانیه خندیدن عادت داشت 

و این روزها انگار، به تاریخ انقضای تماِم خوشی هایش نزدیک 

میشد!



الیه ای از کرم پودِر دو درجه تیره تر از رنِگ پوستش را به روی 

چهره نشاند و آخرین مکالمه  ی طوالنی اش با کیارش را هم 

یادش آمد. 

بعد از آن اتماِم حجِت غیرعادالنه، به جز سالم و علیک و 

صحبت در رابطه با طعِم غذا، هیچ صحبتی نداشتند. نه حالی 

می پرسیدند و نه حتی به روی هم لبخند می زدند!

حقیقتًا هیچ یک از ثانیه های بعد از ورودش به این خانه، شبیه 

به رویاهای یک تازه عروس نگذشته بود و ارغوان نمی دانست 

که چرا برای امشب، سفید می پوشید!

میاِن رنگ های مالیِم سایه های اکلیلی اش، گلبه ای را انتخاب 

کرد و پس از خواباندنش به دوِر خانه ی چشمانش، فکر کرد به 

امشب و لب هایش بیخودی خندید.

براِش رژگونه را یافت و هنوز کامًال به چهره اش رنگ نداده 

بود که صدای کوبیده شدِن در به لنگه اش، تنش را از جا 

پراند. 

از خیِر کاشتِن رنِگ سرخ به روی لب هایش گذشت. به صورتی 

ماندنش اکتفا کرد و درحالی که وسیله هایش را جمع و جور 

می کرد؛ روی پا ایستاد تا تصویِر باالتنه ی عریانش، به چشماِن 

مردی که تا سی ثانیه ی دیگر قطعًا اینجا می بود نرسد.



خم شد و پس از یافتِن کِت زیادی جذِب انتخابی اش، چشم در 

چشم شد با همان تیله هایی که روزگاری کامًال ناگهانی، تماِم 

شهِر قلبش را تصاحب کرده بود. 

انگشتانش وا رفت و لب های او که خندید؛ فاتحه ی دلی که 

تصمیم داشت به دور از نرمش رفتار کند خوانده شد. 

بی آنکه چیزی بگوید، تنها نگاه دزدید و اما کیارش بود و ذاتی 

که ابدًا از دیده هایش نمی گذشت. 

_ نکنه امشب عروسِی بابامه خبر ندارم؟ 

تماِم اتفاقاِت هفته های اخیر، برای گستاخی چون او عادی 

جلوه می کرد و این رفتار برای روحیاِت دختری چون ارغوان، 

زیادی زننده بود.

به واسطه ی انگشتاِن لرزانش، کشوی اول را بیرون کشید و 

هنوز رنِگ تیشرتی که سرسری از میاِن دیگری ها بیرونش 

کشیده بود را تشخیص نداده بود که کیارش میاِن راه 

متوقفش کرد. 

نگاِه حرصی اش را رساند به انگشتانی که مِچ دستش را به 

اسارت گرفته بود و سپس رسید تا نگاِه وقیحی که قصِد 

عقب نشینی نداشت. 



با تماِم خشمی که از خود سراغ داشت؛ تقال کرد و وقتی آزاد 

نشد، فریاد زد:

_ می خوام لباس عوض کنم، برو بیرون. 

و پاسخی که عایدش شد؛ دیوانه کننده بود. 

_ اینجا خونه ی منه و خودم تصمیم می گیرم که کجا باشم. 

اآلن دلم می خواد که بشینم همین جا و تا می تونم به زنم نگاه 

کنم، مشکلی هست؟ 

روی پا ایستاد. با یکجا نشستن از پِس این موجود برنمی آمد. 

تِن برهنه اش معذبش می کرد و او تسلطش را به روی بیاِن 

واژه ها کم کم از دست می داد اما گفت:

_ برو بیرون کیارش چون انقدر عصبانی م که...

_ که؟ 

مات ماند. چه باید می گفت؟ بعید نبود اگر همین حاال با مشِت 

دیگری غافلگیرش می کرد!

لب زد:

_ هیچی...

و وقتی قفِل انگشتاِن او شل شد؛ ارغوان سریعًا فاصله گرفت 

و در اولین فرصت، تیشرتی که حاال صورتی بودنش را 

تشخیص داده بود؛ به تن زد. 



کیارش کمی خیره ماند به صورتی که بیش از همیشه آرایش 

شده بود و سپس رسید به اندامی که میاِن دامِن روشِن جذب، 

محشر به نظر می رسید. 

اولین جمله ی عاقالنه ی زندگِی مشترکشان، همان لحظه از 

لب های مردش عبور کرد. 

_ اخمات و باز کن. نمی خوام شِب عیدی به  هردوتامون بد 

بگذره. تو انتخاِب لباست هم تجدیدنظر کن چون محاله اجازه 

بدم این شکلی از پله ها پایین بیای. 

مخالفتی نداشت. حقیقتًا از تصمیِم امروِز او کامًال راضی بود. 

کاش کیارش همین امشب را زهرمارش نمی کرد. کاش تنها یک 

خاطره ی خوب برای زندگِی مشترکشان به جا می گذاشت. 

کاش امشب دست از قلدر بودن برمی داشت و کاش... ای 

کاش که دست های او همین امشب برای اولین بار به آغوشش 

می کشید و لب هایش جمله ای عاشقانه می گفت!

پاسِخ لب هایش به تماِم رویاهای واهی، خنده ای مضحک و 

تصنعی بود و دید که کیارش هم میاِن پیرهن هایش، به دنباِل 

رنگی روشن می گشت. 

همان طور هم امر می کرد:



_ نیازی نیست بهت بگم که خوشم نمیاد خانواده م از زندگِی 

خصوصیمون چیزی بدونن دیگه؟ اگر بابام اسِم بچه آوردن و 

این داستانارو آورد فقط میسپاریش به من. یه کلمه ی اشتباه 

از دهنت بیرون بزنه خیلی بد میشه، می دونی دیگه؟ 

او هم جینی یخی رنگ را جایگزیِن دامِن بلندش، به روی تخت 

انداخت. 

کوتاه گفت:

_ می دونم تو چقدر حال بهم زنی. 

و قبل از آنکه کیارش سر بچرخاند؛ افزود:

_ حتی می دونم که خانواده ت هم از این موضوع خبر دارن. 

من احمقم که به حرِف صمیمی ترین دوستم گوش ندادم و کورِ 

خواستِن تو شدم. 

جست  و جوی او هم تمام شد. انتخابش پیرهنی سفید بود به 

همراِه جینی سیاه. 

به سمتش آمد و هنوز خونسرد بود وقتی گفت:

_ حاال که حماقت کردی، به احمق بودنت ادامه بده و دختِر 

خوبی باش. 

دید که انگشتانش به قصِد باز کردِن تک تِک دکمه هایش اقدام 

کرد و ارغوان قصِد دور شدن داشت که دستاِن او بازهم 



متوقفش کرد. 

_ کجا؟ باید کاِر نیمه تموِم شِب اول رو اآلن تموم کنی. 

بی آنکه نگاهش کند گفت:

_ کیارش فقط دست از سرم بردار.

و کیارش با تکانی به تماِم انداِم پنجاه کیلویی اش، او را تا 

وصال به خواسته اش کشاند. 

_ باید یاد بگیری به شوهرت بگی چشم. 

به آرامی نگاه باال کشاند. این بار لبخندی کجکی و یا مضحک 

نبود. این بار تنها خشم بود که میاِن تماِم اجزای صورتش، 

خودنمایی می کرد. 

معمولی ترین نگاه از جانِب او هم، قدرت به وحشت کشاندنش 

را داشت. ارغوان اجازه نمی داد که خشم بیش از این به روی 

حرکاتش تسلط پیدا کند. 

به همان آرامی انگشت تکان داد و به قصِد باز کردِن اولین 

دکمه اش پیش رفت. 

قبل از انجام شدِن تصمیمش اما هردو دست های او مانعش 

شد. مِچ دستانش را آن چنان پرقدرت چنگ انداخت که ارغوان 

آخ گویان در جا تکان خورد و کیارش با همان خشمی که 

تشدید هم شده بود؛ افزود:



_ نگفتی...

هر احساسی که حاال قلبش حامل بود را کنار گذاشت. تنها 

قصِد او حاال، آرام کردِن همین مردی بود که هنوز هم عجیب و 

غریب ترین موجوِد این شهر خطابش می کرد. 

گفت:

_ چی بگم؟ 

و هردو تای ابرواِن کیارش، به نشانه ی تهدید باال پرید. 

_ حواست کجاست؟ چی بهت گفتم؟ 

تقریبًا نالید:

_ چته کیارش؟ چی باید بگم؟ 

و او که تنش را تکان داد؛ بغض آمد و نشست  کنِج کالمش. 

_ چی بهت گفتم اآلن هان؟ فکرت کجاست که حواست جمِع 

من نیست؟

دانه های درشِت اشک، از چشمانش چکید. حرکاِت او تا حدی 

که به التماس چنگ بزند هم، ترسانده بودش. 

صدایش به همراِه اشک ها اوج گرفته بود وقتی گفت:

_ به خدا نمی دونم... چی بگم کیارش؟ تو بگو... به خدا 

همون و میگم. تورو خدا آروم باش. 



لب های او، بازهم بدموقع خندید. 

یکی از دستانش رها شد. انگشتاِن مردانه ی او تا روی گونه اش 

آمد و شروع کرد به لمِس رِد اشک ها. 

وقتی ارغوان اشک ها را تخلیه کرد و تنها هق میزد؛ جهِت 

حرکِت انگشت ها تغییر کرد. اینبار تا روی لب های گوشتی و 

خوش حالتش آمد و با دسِت دیگر، خرمِن موهایش را از شِر 

کش مو خالص کرد. 

به آسانی به روی تک تِک سلول های تنش تسلط پیدا کرده بود 

وقتی گفت:

_ هرچی که گفتم، فقط باید بگی چشم وگرنه ناراحت میشم 

خانومم، باشه؟ 

همراه با تکاِن سر، سریعًا گفت:

_ باشه... باشه.

و وقتی لبخنِد او، تبدیل به لبخندی از جنِس رضایت شد؛ 

عقب کشید و اشاره کرد به دکمه ها. 

_ حاال بازشون کن. 

انگشتانش نه، اینبار تماِم وجودش می لرزید. 

تا اولین دکمه ی لعنتی ای که تا این حجم از وحشت کشانده 

بودش، رسید و بابِت تماِم ضعفی که از خود نشان می داد خود 



را لعنت کرد اما امروزی که آخرین روز از سال هم بود؛ 

اتفاقاِت نحِس دیگری را هم همراه داشت. 

تک تِک دکمه ها را باز کرد و قصدش عقب نشینی بود اما 

کیارش به همراِه تکاِن ابروها اشاره کرد به پیرهِن سفید. 

_ اونو می خوام بپوشم. 

از نگاه به چشمانش پرهیز می کرد. تنها باید هرچه او 

می خواست را انجام می داد و بعد با تماِم توان از این اتاق 

فرار می کرد. 

پرسید:

_ من تنت کنم؟ 

و وقتی کیارش سر تکان داد؛ به جان کندنی برای انجاِم آنچه 

او می خواست دست به کار شد. 

او در سکوت انجام می داد اما کیارش درست همین 

اشتباه ترین لحظه را برای برقرارِی ارتباط انتخاب کرده بود. 

_ باید عادت کنی. به شوهرت و اخالق هاش، به عوض کردِن 

لباس هاش، به اینکه تو این خونه بمونی و بیرون نری، قیافه 

نگیری و موهات رو هم تو این خونه نبندی. باید به این تن هم 

عادت کنی زِن کوچولوی من. 



تنها برای حفِظ رضایِت او بود که کوتاه گفت "چشم" اما 

حقیقتًا از درون می ُمرد. بی سروصدا می کشت و جایی برای 

بروِز عکس العمل ها نمی گذاشت اما مطمئن بود که ضربه هایی 

که کیارش به روحش می کوبید؛ حاصلش مرگ بود!

کیارش قصِد رها کردن نداشت. قصِد به سکوت رسیدن 

نداشت اصًال. قرار بود که امشب بدوِن استرس ها به صبح 

برسد اما کیارش آمده بود برای درب و داغان کردِن تماِم 

رویاهایش!

گفت:

_ به بابام گفتم که به زودی بچه دار میشیم. 

و ارغوان که با دنیایی از بیچارگی ها نگاهش کرد؛ افزود:

_ دروغ هم نگفتم. 

زانوانش خم شد. او هنوز کوتاه ترین عاشقانه ها را هم با 

همسرش تجربه نکرده بود. کیارش هنوز یک دوستت دارِم 

معمولی هم تحویلش نداده بود. ارغوان هنوز هیچ از جوانی 

نمی دانست و کیارش برای چه با او ازدواج کرده بود؟ 

بزرگ ترین سواِل ذهنی اش را کنار گذاشت و تنها برای ذره ای 

رحم از جانِب او نالید:

_ کیارش!



و او بازهم همان لحِن دور از نرمش را انتخاب کرد. 

_ نگفتی؟

☆☆☆☆☆☆☆

بی آنکه حواسش به مسیِر پیش رویش باشد، کامًال سرسری از 

جوبی که همان حوالی تخمینش میزد؛ پرید و در پاسخ به 

سواِل شیما در رابطه با رنِگ شومیِز انتخابی اش به مناسبِت 

امشب و شروِع ساِل جدید، درحالی که نفس کم آورده بود 

گفت:

_ به نظرم قرمزش خیلی بهت می اومد حاال خودت می دونی. 

_ فکر می کنم قرمز سیاه تر نشونم میده. تو قرمز می گرفتی 

خب. 

از پیِچ کوچه ی تنگ و باریکی که انتهایش را خانه ی حیاط داِر 

عمه کبی اش اشغال کرده بود؛ گذشت و در جواِب او گفت:

_ دلت خوشه ها. من که امشب همین جام. به جز من و عمه 

کی هست که بخوام لباِس نو بپوشم؟

شیما در توجیِه اعتقاداتش می گفت:

_ وا چه ربطی داره. یعنی اون بیچاره هایی که دور از جونت 

خانواده ندارن، باید قهر کنن با زندگی؟ باید لباِس نو بپوشی. 



خوبیه عید به همین رسم و رسوماتشه دیگه. 

و پگاه می خندید به حرکاِت جواِن کوتاه قدی که تماِم 

منظورش، زیبایِی رنِگ موهایش بود. 

جمله هایی که شیما بیانشان می کرد؛ اکثرًا تکراری بودند!

اکثرًا هم جنبه ی نصیحت داشتند و پگاهی که این روزها با 

تماِم آدم های این دنیا قهر کرده بود؛ گوشی برای شنیدن و یا 

فهمی برای پذیرفتنشان نداشت اما آن قسمت از وجودش که 

گیرایی خطابش می کرد؛ آخرین جمله هایی که شیما بیان کرد 

را سریعًا گرفت. 

_ اونجارو باش پگاه. اون امیرحافظ نیست؟ چرا، خوِد 

عروسکشه. 

نگاهش سریعًا چرخید. نفهمید که سرانجام، تماِم حرکاِت 

پانتومیم واِر جوانی که از کنارش می گذشت؛ به چه جمله ای 

خاتمه یافت اما همین که چشمانش رِخ امیرحافظ را وقتی 

یک مشت اخم هم ویترینش شده بود را دید؛ تماِم آنچه در 

این حوالی اتفاق می افتاد، از یادش رفت!

لب زد:

_ از کجا فهمیده اینجام؟ 



و نفهمید که شیما هم چه جوابی داد چراکه ده ثانیه ی بعد با 

توپی پر مقابلش ایستاده بود. 

اولین جمله هایی که امیرحافظ بیانش کرد؛ از بیخ اشتباه بود 

و پگاِه دلخور را تا اوِج احساسی شبیه حرص و یا عقده 

کشاند...

_ چه خبره پگاه؟ خوشم باشه، این ریختی ندیده بودمت که 

دیدم. تبریک میگم، خوب پیشرفت کردی.

حِس لعنتِی حیرت را اگر کنار می گذاشت؛ با خشمی که این 

موجوِد حق به جانب به جانش کاشته بود چه باید می کرد؟!

نگاه گشاد شده اش را چرخاند تا چهره ی مات مانده ی شیما و 

وقتی به جایی نرسید؛ همان نگاه مبدل شد به گلوله هایی از 

حرص و بی رحمانه تیراندازی کرد.

_ اوالً سالم... دومًا، اینکه من چی بودم و به چی تبدیل شدم 

به شخِص شما اصًال مربوط نیست... سومًا، این کیلوکیلو 

غیرتت رو خرِج نامزدت کن چون من هیچ احتیاجی بهش 

ندارم...

_ پگاه!



بیاِن نامش با این حجم از هشدار هم، از احساِس خشمی که 

میاِن تک به تِک سلول های تنش احساس می کرد؛ نکاست. 

همین آدِم لعنتی، میاِن هیاهوی سخت ترین شب های طوالنِی 

تنهایی اش، رهایش کرد و وقتی باید می ماند و تکیه گاه میشد؛ 

نماند و بی وفا بودن را ترجیح داد...

یکی از دستانش به نشانه ی سکوت باال رفت و شیما تقریبًا 

فاصله گرفته بود وقتی پگاه ادامه داد:

_ حرِف من ثانیًا هم داشت.

خِط اخم جایش را به خطی از لبخند های حرصی داد. 

امیرحافظ درحالی که مکررًا سر تکان می داد؛ گفت:

_ بفرمائید... بفرمائید خواهش می کنم. 

و پگاه نزدیکش شد و حضوِر شیما را از یاد برد. 

_ از کجا فهمیدی اینجام؟ چیکار داری؟ 

جواب گرفت:

_ آهان! این شد دو تا جمله ی عاقالنه. 

و گذشت از تماِم جذابیتی که ساده پوشی به امیرحافظ هدیه 

می کرد. 

_ آقای عاقل، میشه لطفًا زودتر حرفت و بزنی و بری؟ 



امیرحافظ به همان آرامی که همیشه ی خدا هم حرص در 

می آورد؛ چرخید و رو به شیمای متحیر گفت:

_ خانم میشه بیست دقیقه به من و پگاه وقت بدین؟ 

و قبل از آنکه شیما جوابش را دهد؛ پگاه بود که مانع شد. 

_ نخیر! من حتی یک دقیقه هم برای شما وقت ندارم. 

عقب گرد کرد اما امیرحافظ این همه راه را با تیشرت و شلواِر 

گرم کِن خانگی نیامده بود تا با ناز و اداهای همیشگِی پگاه 

منصرف شود. 

آمده بود چون بی او ماندن کم کم، به صفحه ی محاالِت 

دنیایش راه پیدا می کرد و تحمِل این رخ داد از تواِن اوی به 

جنون رسیده، خارج بود!

هنوز اولین گاِم پگاه به دومی نرسیده بود که او خم شد و با 

تماِم توان، بازویش را چنگ انداخت. 

اخم بازهم بازگشته بود وقتی می گفت:

_ این اداهارو واسه من در نیار. باید حرف بزنیم می فهمی؟ 

و پگاه تکان خورد تا با دست های خودش فاصله ها را ترسیم 

کند. 

_ حرفی بیِن من و شما وجود نداره. من با یه مرِد متاهل 

حرفی ندارم که بزنم. از اولم اشتباه بود. کاش هیچ وقت 



نمی دیدمت و همون تصویِر خوب از امیرحافظ تو ذهنم 

می موند. 

ناباور لب زد:

_ پگاه!

و او کامًال ناگهانی نزدیک آمد و خیره به چشمانش گفت:

_ وقتی فکر می کردم کیارش فرق داره، اشتباه کرده بودم. 

وقتی فکر کردم پوریا پشتمه هم اشتباه بود. وقتی دل خوش 

کردم به خانواده م، اونا هم جا زدن و االن فهمیدم که... توهم 

یکی مثِل همونا بودی. یه خیاِل پوچ! 

تماِم وجودش نبض گرفت. می ُمرد هم اجازه نمی داد که پگاه 

پس از بیاِن این جمله ها، او را با دنیای افکار سیاه تنها بگذارد 

و برود. 

این بار با تماِم قدرتش انگشتاِن دسِت چِپ او را چسبید و از 

میاِن دندان های کلید شده اش، بریده بریده گفت:

_ من و با اون مقایسه نکن. من و با کسی که هر روز تا ُمردن 

می کشوندت مقایسه نکن پگاه. یادت نره، اونی که نامردی کرد 

تو بودی نه من..

لب های زیادی سرخ شده ی پگاه، شروع کرد به خندیدن. 



صدا باال کشید و این موجودی که پگاِه مظلوم و پرمتانتش را 

صاحب شده بود دیگر کدام اعجوبه ای بود؟

_ باشه من نامرد... تو که ادعای مرد بودن داشتی چرا به 

نامزِد عزیزت نارو زدی و من و بغل گرفتی؟ از اون امیرحافظی 

که همیشه جانماز آب می کشید بعید بود! می دونی چیه؟ تو و 

کیارش نداره، همه تون یه گوهین.

چند لحظه ای را، ماِت پردازِش جمالِت او ماند. 

نگاهش میِخ صورِت رنگ و لعاب داده شده اش بود و ذهنش 

پس از حالجی کردن، هرچه شنیده بود را سریعًا باورش کرد. 

روی صورتش را دستی کشید. به او مربوط نبود.

اینکه پگاه کجا می رفت و نمی رفت؛ برای رهگذرهای خیابان 

لبخند میزد و یا اینکه چطور لباس می پوشید؛ ابدًا به او 

مربوط نبود!

همین ادبیاِت عجیب و غریِب زشت و بدشکلی که حاال برای 

صحبت به کار گرفته بودش هم، به او مربوط نبود اما داغِی 

کله اش از حرص و سرخِی صورتش از خشم که این حرف ها 

حالیشان نمیشد!

هرچه تالش کرد نتوانست که عصبانیت را فراری دهد. 



رو به او توپید:

_ حرِف دهنت و بفهم دیگه. این چه طرز صحبت کردنه؟ مگه 

خیابونی هستی تو؟ خجالت نمی کشی؟ این دیگه چه ریخت و 

قیافه ایه که تو پیدا کردی؟ منظورت از جدا شدن از 

خانواده ت این بود؟ می خواستی به این روز بیوفتی؟ مفهوِم 

آزادی تو ذهِن تو اینه؟ با دوستات راه بیوفتی تو کوچه و 

خیابون و با هرکس و ناکسی...

الباقِی واژه ها را به واسطه ی "ا� اکبر"ی فریاد مانند قورت 

داد و جوابش را از همان ابتدا می دانست اما شنیدنش 

دیوانه ترش کرد. 

پگاه شروع کرد به تایید کردِن تماِم آنچه که امیرحافظ را 

می ترساند. 

_ آره! دلم می خواد که از خانواده م جدا باشم چون زندگِی من 

از حاال به بعد به هیچ کس علی الخصوص تو، مربوط نیست. 

دلم می خواد افتضاح ترین لباس هارو بپوشم و با همه ی 

هم جنس های تو بگم و بخندم. صبح برم ول شم تو خیابون و 

تا شب نیام و هیچ کس جرات نکنه که بپرسه کجایی. می خوام 

تو محله ای زندگی کنم که هرکی از راه می رسه بیوه بودنم رو 

تو سرم نکوبه و یه امیرحافظی هم نباشه که مدام تو کارهام 



فضولی کنه و ادعای خوب بودنش حالم و بهم بزنه. حاال اگر 

حرِف دیگه ای نیست زودتر از جلوی چشمام برو چون 

نمی خوام قیافه تو ببینم. 

می شنید اما نمی دانست که چرا اما به هیچ وجه هضمشان 

نمی کرد!

پس از این مدِت کوتاه، چه به روِز پگاِه مظلوم و مهرباِن 

خودش آمده بود؟ اصًال چه شد که به اینجا آمد؟ از جدا 

زندگی کردن، چطور رسید به همراه شدن با عمه کُبِی پیر و 

سن و سال دارش؟

نگاِه سوالی اش را، یکبار داد به شیمایی که با شرمندگی 

نگاهش می کرد و وقتی کوچک ترین پاسخی به ابهاماتش داده 

نشد؛ چنگ انداخت به یکی از دست های اویی که بازهم به 

قصِد رفتن، عقب گرد می کرد. 

_ پگاه...

این بی رحمانه پس زدن، از پگاِه همیشه بااحترام بعید بود. 

به واسطه ی حرکتی جان دار به باالتنه اش فاصله گرفت و 

بی توجه به حضوِر آدم ها فریاد زد:

_ پگاه ُمرد. ولش کن دیگه. دست از سرش بردار.

ریحانه محمود "زهرآلود...!":



چند لحظه ای را، ماِت پردازِش جمالِت او ماند. 

نگاهش میِخ صورِت رنگ و لعاب داده شده اش بود و ذهنش 

پس از حالجی کردن، هرچه شنیده بود را سریعًا باورش کرد. 

روی صورتش را دستی کشید. به او مربوط نبود.

اینکه پگاه کجا می رفت و نمی رفت؛ برای رهگذرهای خیابان 

لبخند میزد و یا اینکه چطور لباس می پوشید؛ ابدًا به او 

مربوط نبود!

همین ادبیاِت عجیب و غریِب زشت و بدشکلی که حاال برای 

صحبت به کار گرفته بودش هم، به او مربوط نبود اما داغِی 

کله اش از حرص و سرخِی صورتش از خشم که این حرف ها 

حالیشان نمیشد!

هرچه تالش کرد نتوانست که عصبانیت را فراری دهد. 

رو به او توپید:

_ حرِف دهنت و بفهم دیگه. این چه طرز صحبت کردنه؟ مگه 

خیابونی هستی تو؟ خجالت نمی کشی؟ این دیگه چه ریخت و 

قیافه ایه که تو پیدا کردی؟ منظورت از جدا شدن از 

خانواده ت این بود؟ می خواستی به این روز بیوفتی؟ مفهوِم 

آزادی تو ذهِن تو اینه؟ با دوستات راه بیوفتی تو کوچه و 

خیابون و با هرکس و ناکسی...



الباقِی واژه ها را به واسطه ی "ا� اکبر"ی فریاد مانند قورت 

داد و جوابش را از همان ابتدا می دانست اما شنیدنش 

دیوانه ترش کرد. 

پگاه شروع کرد به تایید کردِن تماِم آنچه که امیرحافظ را 

می ترساند. 

_ آره! دلم می خواد که از خانواده م جدا باشم چون زندگِی من 

از حاال به بعد به هیچ کس علی الخصوص تو، مربوط نیست. 

دلم می خواد افتضاح ترین لباس هارو بپوشم و با همه ی 

هم جنس های تو بگم و بخندم. صبح برم ول شم تو خیابون و 

تا شب نیام و هیچ کس جرات نکنه که بپرسه کجایی. می خوام 

تو محله ای زندگی کنم که هرکی از راه می رسه بیوه بودنم رو 

تو سرم نکوبه و یه امیرحافظی هم نباشه که مدام تو کارهام 

فضولی کنه و ادعای خوب بودنش حالم و بهم بزنه. حاال اگر 

حرِف دیگه ای نیست زودتر از جلوی چشمام برو چون 

نمی خوام قیافه تو ببینم. 

می شنید اما نمی دانست که چرا اما به هیچ وجه هضمشان 

نمی کرد!

پس از این مدِت کوتاه، چه به روِز پگاِه مظلوم و مهرباِن 

خودش آمده بود؟ اصًال چه شد که به اینجا آمد؟ از جدا 



زندگی کردن، چطور رسید به همراه شدن با عمه کُبِی پیر و 

سن و سال دارش؟

نگاِه سوالی اش را، یکبار داد به شیمایی که با شرمندگی 

نگاهش می کرد و وقتی کوچک ترین پاسخی به ابهاماتش داده 

نشد؛ چنگ انداخت به یکی از دست های اویی که بازهم به 

قصِد رفتن، عقب گرد می کرد. 

_ پگاه...

این بی رحمانه پس زدن، از پگاِه همیشه بااحترام بعید بود. 

به واسطه ی حرکتی جان دار به باالتنه اش فاصله گرفت و 

بی توجه به حضوِر آدم ها فریاد زد:

_ پگاه ُمرد. ولش کن دیگه. دست از سرش بردار.

اطرافش را نگاه کرد. 

چندی از رهگذران متوجهشان شده بودند. پسربچه ای به 

بهانه ی بازی با توِپ چهل تکه اش، همان حوالی ایستاده بود و 

به مکالمه شان گوش می کرد اما حضوِر هیچ یک از آن ها، به 

اندازه ی ماندِن پگاه و دور نشدنش دارای اهمیت نبود.

پس سریعًا نگاه گرفت و سریع تر از آن هم گفت:



_ گوش بده به من. گوش بده آخه خب. ببین واسه چی اومدم 

این همه راه رو... چرا اینجوری می کنی آخه؟ 

پاسِخ پگاه، جانش را هم سوزاند. 

_ دیگه بهت گوش نمیدم. چرا نمیری با نامزدت صحبت کنی؟ 

چرا پیگیر نمیشی که اون چیکار می کنه و چطوری می گرده؟ 

راستی سلیقه ت هست؟ اونطور که تو می خوای، اونطور که 

خانواده ت می خواد...

_ تِو لعنتی همونی بودی که من می خواستم. اگه دیر نرسیده 

بودی، اگه یک روز قبل از رویا هم به زندگیم برگشته بودی، 

برات می جنگیدم. به خدای احد و واحد که پا می ذاشتم رو 

همه ی ممنوعه هایی که برای با تو بودن باید باهاشون روبه رو 

می شدم. پا می ذاشتم رو دلی که شکستی، پا می ذاشتم رو 

رفتنت فقط چون چیزی نداشتم که توجهت رو جلب کنه اما 

االن پای اون وسطه. من در برابِر دلبستگیش مسئولم پگاه. 

نمی تونم ولش کنم اما نمی تونم هم دوستش داشته باشم. 

بدبختانه از تو یکی هم نمی تونم بگذرم. می فهمی اینارو؟ به 

خدا که اگر می فهمیدی اینجوری صاف تو چشمام زل نمی زدی 

و نمی گفتی دست از سرم بردار. 

تاثیر را میاِن تیله های قهوه ای روشِن چشماِن او جست. 



مردمک هایش می لغزید و کمی هم اشک داشت انگار!

امیرحافظ هم آرام گرفت و افزود:

_ هنوزم می خوای بگی برو؟ نمی خوای ریختم و ببینی؟ 

نمی خوای حرف بزنیم؟ 

و پگاه چند گامی را فاصله گرفت و در همان حال هم گفت:

_ برو!

حرفی نداشت. دلش به ماندن بود اما تماِم وجودش فرمان به 

رفتن می داد. 

پگاه هیچ حرفی را باقی نگذاشته بود. هرچه می گشت 

کوچک ترین بهانه ای را هم، برای ماندنش یافت نمی کرد. 

پس بی آنکه بخواهد و یا نگاه بکند از چهره ی او، تا توانست 

دلتنگی تخلیه کرد و انگشتانش که رسید به دستگیره ی درِب 

اتومبیل، شنید:

_ دیگه هم نیا. اصًال به زندگِی من برنگرد. 

سر تکان داد. مطمئن نبود که اصًال نیاید اما اطمینان داشت 

که پگاه هیچ دری را برای بازگشت به زندگی اش باز 

نمی گذاشت. 

جواب داد:



_ نگران نباش. من به اینجوری رفتنت عادت کردم. به اینکه 

هیچ زمانی واسه حرف زدن نداشته باشم. به اینکه یهویی 

بری و اجازه ی برگشتن ندی عادت کردم اما امیدوارم اینبار 

درست تصمیم گرفته باشی.

پگاه در واکنش به تماِم کنایه هایی که حواله ش شده بود؛ تکرار 

کرد:

_ برو!

و چهل ثانیه ی بعد، امیرحافظ به روی صندلی نشسته و وروِد 

پگاهش را به خانه ی عمه کُبی درحالی که مدام با شیما بحث 

می کرد؛ نظاره گر بود!

☆☆☆☆☆☆
بعد از آنکه کفش های پاشنه میخی اش را از پا کند؛ به 

انگشتانش استراحت داد و اولین اقدامش برای شروِع سال 

جدید، پخش کردِن موزیکی تقریبًا غمگین بود. 

موهایش را از حصاِر کش های سرخابی خالص کرد و پس از 

تاب دادِن آن ها به واسطه ی تکاِن سر، وای گویان قلنج های 

انگشتانش را شکاند. 

شِب خوبی بود!



شب های با کیارش بودن که هیچ گاه، همانی نمیشد که ارغوان 

می خواست اما امشب می توانست که به لیسِت شب های 

خوب  راه پیدا کند!

امشب کیارش با لبخندهای مضحک و کجکی اش، تماِم 

احساساِت او را به باِر تمسخر نگرفت!

امشب با احترام تر رفتار می کرد!

او حتی امشب... پاهایش را تا قاِب آینه رساند و به تصویِر 

گوشواره هایی که کیارش با دست های خودش عیدی داده بود؛ 

لبخند زد.

اهدای این گوشواره ها، قوِل قبل از ازدواجشان بود و کیارش 

امشب ارتباطش به همان مرِد خواستنِی قبل از ازدواج را به 

نمایش گذاشت و این یکی که از بهترین رخ دادهای امشب بود!

موزیک تمام شد و بعدی را خواننده با سوِز بیشتری شروع 

کرد. پلی لیسِت این روزهای او، از آهنگ های غمگین خالی 

نمیشد. 

کیارش با زباِن خودش ساِل نو را تبریک گفته بود. کیارش با 

دست های خودش هدیه داد و اما تماِم قشنگی های امشب، 

وقتی او با صدایی بلند و درست میاِن نگاه های خیره ی 

خانواده گفته بود "نیشت و ببند!" به باِد هوا رفت. 



ندانست که چطور تماِم پله ها را باال آمد. ندانست که مکالمه ی 

سعیده با کیارش به کجا رسید اما همین که حجِم باالیی از 

دردهایش را برای صمیمی ترین دوستش تعریف کرد و باِر 

غم ها تخلیه شد؛ برای حاالیش خوب بود. 

نشست به روی صندلِی میز آرایش و خم شد تا باکِس دستمال 

مرطوب را میاِن دیگر وسیله های کشوی اول پیدا کند اما 

صدای بهم کوبیده شدِن درِب ورودی، تنش را از جا پراند. 

کیارش صدا زد:

_ کجایی توله سگ؟ 

و او که نگاهش از حیرت گشاد شد؛ درِب اتاق هم با صدای بِد 

برخوردش با دیوار خبر از بروِز اتفاقی وحشتناک داد.

نگاه چرخاند و ماِت صورِت مردی ماند که این بار نه با لبخند، 

بلکه با خِط اخمی غلیظ و غیرقابِل کنترل هشدار می داد. 

لب زد:

_ چته؟!

و کیارش نزدیک شد و همراه با کندِن دکمه های سرآستینش، 

اولین جمله ی سوالی را هم عنوان کرد. 

_ ببینم دختر، تو عقل نداری نه؟ نمی دونی نباید من و مقابِل 

خودت قرار بدی؟ یا نه، فکر کنم فهمیدی و تنت می خاره... 



شاید خوشت میاد از اینکه منو عصبانی کنی. 

نگاهش میاِن خِط اخم و دکمه های پیرهنی که به دست  های 

لرزاِن مردانه باز میشد؛ مدام در حاِل نوسان بود. 

نمی دانست که کدام غلِط اضافی اش، او را تا این حجم از 

عصبانیتی کشانده که تا به حال میاِن هیچ یک از رفتارهایش 

ندیده بود اما می دانست که بابِت هرچه که خم به ابروی او 

آورده، همین حاال پشیمان است.

روی پا ایستاد و گفت:

_ چیشده مگه؟ چیکار کردم من؟ 

و بعد از پرت شدِن پیرهن به روی زمین، کیارش ماند و 

باالتنه ای که به واسطه ی رکابِی سفید رنگی پوشانده شده 

بود. 

خیرگِی نگاهش، دخترک را ترساند. زاویه ی دیدش را تا روی 

گردنبنِد زخیِم او پایین کشید و باال و پایین شدِن قفسه ی 

سینه اش هم مانِع بیاِن جمله ی بعدی نشد. 

_ مگه خودت نگفتی امشب شِب خوبی باشه؟ من که کاری 

نکردم. حتی وقتی تو جمع...

_ هیچ کاری نکردی؟ 



لب زد:

_ نه!

و صدای او نزدیک تر شد. 

_ هیچ کاری دیگه؟ 

شهامِت تکان دادِن نگاهش را نداشت. 

تنها نالید:

_ نه کاری نکردم. چت شد باز؟ 

و کیارش آمد وبازهم  با انگشتانش به جاِن موهای او افتاد. 

_ اگه کاری کرده بودی چیکارت کنم که خدارو خوش بیاد؟ 

چیزی نگفت. ریشه و سبِب این وضعیِت وخیِم لحِن صحبِت 

او را نمی دانست اما تنها قصدش آرام کردِن او بود که در 

سکوت باقی ماند وگرنه؛ ارغوان را چه به ساکت ماندن؟!

تکاِن انگشتاِن او به روی موهایش، هرچه که بود؛ هیچ 

ارتباطی با نوازش های عاشقانه نداشت. او تنها قصِد صاحب 

شدِن نگاهش را داشت و درست همان لحظه که به مقصودش 

رسید؛ با تماِم توان به صورتش کوبید. 

هجوِم مشِت قدرتمنِد مردانه آن قدر ناگهانی بود که دخترک 

هین کشان چند گامی را عقب رفت و چانه اش نه، تماِم 

وجودش پس از باور  کردن، به لرزیدن افتاد. 



خواننده های بعدی هنوز هم غمگین می خواندند و حاِل حاالی 

ارغوان غم داشت چراکه، کیارش هنوز تمامش نکرده بود. 

فریادش این بار هشدار را از سر گذراند. او درست شبیه به 

دیوانه ها،به روی تنهایی های یک دختِر هجده ساله آوار شده 

بود. 

_ بهت گفتم حواست به هرکلمه ای که از اون دهنت در میاد 

باشه یا نه؟ گفتم اعصاِب منو بهم نریز یا نه؟ گفتم نمی خوام 

امشب خراب بشه مگه نه؟ 

سر تکان داد. هرچقدر هم که  ادعا می کرد به شجاع بودن، او 

حاال و در این لحظه زیادی ترسیده بود و بدبختانه تنها پناهش 

هم، همین غوِل بی شاخ و ُدمی بود که هیچ از واژه ی احساس 

نمی دانست. 

نالید:

_ به خدا من هیچ کاری...

و قبل از آنکه جمله اش پایان یابد؛ کیارش خیز گرفت و مشِت 

بعدی را بی رحمانه تر کوبید. 

_ هیس... هیچی نگو! نگو چیزی نگفتم چون سیم  پیچی هام 

قاطی می کنه و ممکنه هیچی از خوشگلی هات باقی نمونه 



عشِق من. تو فقط جرات کن و بگو که نرفتی به ماماِن من از 

خصوصی های زندگیمون بگی.

حیرت از سرش گذشت. حاال تماِم بخِت بدی که به روی سرش 

آوار شده بود را، باور کرده بود و این اشک هایی که تماِم پهنای 

صورتش را خیس می کرد؛ همان قسمِت لعنتی و منزجرکننده ی 

بیچارگِی پس از باور کردن بود!

میاِن هق هقش نالید:

_ هیچی نگفتم. به خدا هیچی نگفتم. 

و تنش به روی دست های او بلند شد. 

نگاهش به روی تک تِک اجزای صورتی تمامًا خیِس اشک بود؛ 

درست شبیه به نگاِه دیوانه ها بود و صدایش هیچ نرمشی 

نداشت وقتی گفت:

_ نمی ترسی نه؟ وقتی بهت میگم نباید کاری که کردی رو انکار 

کنی و با پررویِی تمام انکارش می کنی، اصًال از بد شدِن حالم 

نمی ترسی؟ از چیزی که قراره سرت بیاد نمی ترسی؟ زود 

باش... یا� بگو دیگه... بگو پیِش مامانم از اینکه هیچی 

بینمون نبوده گله نکردی تا منم بهت نشون بدم  چه چیزهایی 

می تونه بینمون پیش بیاد!



تنش که میاِن دستاِن او قفل بود هیچ، لب هایش هم هیچ 

حرفی برای گفتن نداشت!

چشمانش اما، از زوِر بیچارگی بیش از همیشه اشک می ریخت 

و حنجره اش از هجوِم گلوله های درشِت بغض می سوخت...

حوالِی بحبوحه ی ضعف و کم توانی، حسی که می آمد تا از 

چشماِن این مرد هم متنفرش کند را پس زد و یکباِر دیگر هم 

برای هرچه که از خرابه های این زندگی باقی مانده بود؛ 

جنگید!

خیره به صورِت درهمش، نهایِت معصومیت را به چشمانش 

ریخت و در خطابش گفت:

_ نمی دونم داری از چی حرف می زنی. به خدا اگر بدونم 

چطوری می تونم آرومت کنم، هرکاری که تو بخوای انجام 

میدم فقط نزن... تورو خدا نزن کیارش. من به این رفتار 

عادت ندارم. 

برای لحظه ای، هرچه اخم میاِن ابرواِن کمانی و تیره ی 

مردانه ی نشسته بود؛ به هیچ منجر شد و چهره اش تنها برای 

ثانیه هایی، شکِل تعجب به خود گرفت تا دخترِک بیچاره را به 

سوی امیدی واهی بکشاند اما عمِر این ژست آنقدر کوتاه بود 



که ارغوان باز هم گریه کرد و کیارش بعد از بیاِن این جمالت، 

مشِت بعدی را به قصِد زمین زدِن او به صورتش کوفت. 

_ عادت می کنی. انقدر به این رفتار عادت می کنی تا حرف 

زدن از یادت بره. تا یاد بگیری چیزی رو از این خونه بیرون 

نبری.

با تماِم دردی که به جای جای سلول های تنش افتاده بود؛ 

درحالی که یکی از دستانش را به پایه ی تخت می رساند لب 

زد:

_ فقط به کیانا...

و ضربه ی وحشتناِک بعدی صدا را میاِن حنجره اش خفه کرد. 

_ نشنیدم صدای معذرت خواهی رو؟!

حجِم باالی  دردی که میاِن ناحیه ی شکمش پیچیده بود 

صدایش را در آورد.

با تماِم توانی که در وجودش باقی مانده بود؛ فریاد زد و 

وقتی دردها تخلیه نشد نالید:

_ غلط کردم. هرچی تو بگی کیارش... من غلط بکنم از این 

خونه بیرون برم فقط نزن... تورو خدا نزن.

آرام گرفت!



انگار تنها برای شنیدِن التماس های او بود که این طوفان را به 

راه انداخته بود!

گام هایش دور شد و بعد از آنکه در را به لنگه اش چفت کرد؛ 

ارغوان گشت و گشت و گذشته های مردی چون کیارش، همان 

لحظه برایش ُمردند!

کیارش، هیچ گذشته ی مشترکی با او نداشت!

کیارش، هیچ نشانه ای از بروِز اولین عشق در وجودش را هم 

به همراه نداشت!

کیارش، خاطره نبود!

چشماِن زیبایی هم نداشت!

کیارش، همان عجیب و غریِب دوست داشتنی ای نبود که 

ارغوان برای کشف کردنش له له میزد!

کیارش، تنها یک اسم بود!

یک اسم از مردی که نشناخته همسرش شده بود!

کیارش تنها یک اسم بود از مردی که حاال چندین بار به 

صورتش کوبید و لگدی جان دار هم حواله ی شکمش کرد!

کیارش همین طعِم خون، میاِن تک تک دندان هایش بود...

همین دردی که به جانش می پیچید و قصِد عقب نشینی 

نداشت!



همین اشک ها... و همین حِس یاسی که برای ثانیه ای رهایش 

نمی کرد.

آِب بینی اش را باال کشید. ناله ای که از میاِن لب هایش عبور 

کرد؛ ابدًا دسِت خودش نبود.

و درحالی که از تخت کمک می گرفت؛ نشست به روی تشک و 

موهای شلخته ی نا به سامانش را، به واسطه ی دسِت آزادش 

نظم داد. 

تالش کرد تا اتفاقاِت ثانیه های پیش را هماِن کنِج تاریِک 

ذهنش دفن کند اما تماِم چیزی که از این تالش عایدش شد؛ 

نشستِن گلوله های درشِت اشک به روی گونه هایش بود. 

لب باز کرد و بدبختانه، تنفری هم نبود که ابرازش کند. 

نمی دانست...

هیچ از دلیل و سبِب به این نقطه رسیدنش نمی دانست و 

درست وقتی چهره ی او برای باِر دیگر مقابِل چشمانش زنده 

شد؛ تماِم کنجکاوی اش برای دانستن را هم از دست داد. 

حالِت چهره ی او، کامًال حق به جانب بود و به خدا که ذره ای 

پشیمانی هم می توانست که حاِل دخترک را به سوی مساعد 

شدن بکشاند. 



دریغ...

دریغ که حضوِر این مرد، درِد بی درمانش شده بود!

دریغ که او هیچ توضیحی برای رفتارش نداشت و دریغ که... 

تماِم احساساِت یک دختِر هجده ساله، همین روزهایی که باید 

شکوفا میشد؛ رفت به کما و بعد خیلی راحت ُمرد!

با نگاهش حرکاِت او را دنبال می کرد. 

پیرهن و شلوارش را با لباس های راحِت خانگی تعویض کرد و 

بعد روی موهایش را دست کشید تا به همان حالِت اولیه 

بازگردد. 

در همان حال هم نگاهی سرسری حواله ی صورِت او کرد و بعد 

بی ادبانه توضیح داد:

_ نمی خواستم بزنمت. داشتم باهات اندازه ی سنت رفتار 

می کردم. گفتم عصبیم نکن. هرکاری دلت خواست کردی 

هیچی نگفتم. هی بهت خندیدم پررو شدی. چندبار گفتم 

چراغات خاموشه گوش ندادی. حاال هم دیر نشده، یاد بگیر که 

به پر و پام نپیچی منم همچنان مهربون می مونم... راستی...

نگاهش غم داشت. می خواست مهربان بماند؟ این آدمی که 

حاال می خندید؛ همان هیوالی چند دقیقه ی پیش بود که 

صورتش را درب و داغان کرد؛ مگرنه؟!



_ اگر تا حاال نزدیکت نشدم... رفتی چه چرت و پرتی به کیانا 

گفتی؟ آخ اگه من دستم به اون بچه برسه. اینبار که نمی تونه 

قسر در بره. 

جای پای اشک های خشک را دست کشید. تالش کرد تا به روی 

غم ِ چشمانش پرده بکشد وقتی می گفت:

_ با اون کاری نداشته باش. 

و کیارش که میاِن خنده های مسخره اش گفت:

_ مگه تو باید تعیین کنی که با کی کار داشته باشم؟ 

بغِض بعدی هم بی آنکه او بخواهد، شکست. 

میاِن هق هقش نالید:

_ تقصیر اون نیست. تقصیر مِن احمقه که نشستم با دوستم 

درد و دل کردم. 

شنید:

_ صد در صد... تقصیِر تو که قطعًا هست. خیلی هم بیجا 

کردی که نشستی از خصوصی های رابطه مون با خانواده ی من 

درد و دل کردی. من فکر کردم تو لیاقِت صبر کردن داری اما 

حاال که خیلی دلت می خواد اشکالی نداره. می خوای همین 

امشب شروع کنیم؟ 



در ذهن حالجی کرد و پس از پردازِش آخرین جمله، به خدا که 

هزار مشت و لگِد دیگر را به جان می خرید اگر کیارش 

می خندید و جدی بودن را از لحنش، حداقل برای امشب خط 

میزد!

دید که گام های او نزدیک میشد و قبل از آنکه دیر شده باشد؛ 

نالید:

_ کیارش اگر بهم نزدیک شی، به خدا امشب به زشت ترین 

خاطره ی عمرم تبدیل میشه .

و نگاِه کیارش برای لحظه ای، ماِت صورتی که ماند که برای 

نزدیک نشدن التماسش می کرد...

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆
آسماِن شهر، سیاه نه، قرمز بود امشب!

هجوِم ابرهای سیاه، هیچ فرصتی برای رونمایی به ماِه خوش 

چهره ی هاللی شکل نمی داد!

گاهًا صدای غرش های هیوالواِر رعد و برق و گاهًا هوهوی باد 

اما، امشب آسمان به هر شکلی که میشد؛ ترس را به رهگذراِن 

زیِر پایش القا می کرد!



آخرین روزهای فروردین، زمستانی ترین بارانش را به ارمغان 

می آورد و جانی برای اویی که تماِم مسیر را با پای پیاده آمده 

بود؛ باقی نمی گذاشت. 

میاِن خرت و پرت ها کیِف بزرگ و جادارش، به دنباِل دسته 

کلید می گشت و تالشش مرتب گام برداشتن و سریع تر به خانه 

رسیدن بود وقتی نالید:

_ تورو خدا تو دیگه بازی در نیار، یخ زدم!

و قبل از آنکه پایش به درِب خانه برسد؛ صدایی آمد و 

حواسش را از اتفاقاِت امروز و یا شاید کابوِس وحشتناک و 

تکرارِی شب گذشته، پرت کرد.

_ پگاه!

نیازی به نگاه کردن نبود؛ او صاحِب آن صدای خوش آهنگ را 

به خوبی می شناخت!

لحن هم لحِن همان امیرحافظی بود که همیشه ی خدا، "پگاه" 

را یک طوِر خاصی بیان می کرد. 

دلش تکان خورد اما با تماِم احساساتی که به ناِم "خواستن" در 

وجودش شکل می گرفت؛ عهد بسته بود که یکباِر دیگر، 

بازنده ی انتخابی اشتباهی نشود!

بی آنکه رو برگرداند تنها گفت:



_ بله؟ 

و صدا نزدیک تر شد و در این میان، شدِت ریزِش دانه های 

درشِت باران هم باال گرفت. 

_ اومدم باهات حرف بزنم. 

بازهم آمده بود تا حرف بزند و پگاه نمی دانست که چرا او تنها 

می آمد و همین جمله را مدام تکرار می کرد؟ 

چرا حرفش را نمیزد؟!

چرا راحتش نمی گذاشت؟!

بی آنکه تسلطی به روی رفتارش داشته باشد؛ سرچرخاند و 

نمی دانست که چرا اما این روزها، بسیار فراتر از یک حِد 

معمولی عصبی میشد.

نگاهش رسید به یک جفت چشِم منتظری که بی قرارترین 

حالِت ممکن از یک نگاه را حواله اش می داد و نهایتًا چرخید و 

یک دور، طرِز پوشِش او را هم وارسی کرد. 

تقریبًا با لباس های خانگی به اینجا آمده بود و با این حال، 

پگاه رو به او توپید:

_ حرف بزن... زود باش حرفت و بزن و برو! چون نمی دونم 

چه حرفی بیِن ما باقی مونده. 

اولین جمله ای که شنید؛ با آرام ترین لحِن ممکن بیان شد. 



_ لحنت اذیتم می کنه پگاه! لطفًا عوضش کن. 

شاید برای ثانیه ای، به خودش آمد. 

لحنی که در خطاِب او به کار گرفته بود؛ درست شبیه به لحِن 

یک دختربچه ی هفده هجده ساله در برابِر مزاحِم خیابانی اش 

بود!

کمی کوتاه آمد و طرِز نگاه کردِن او، کوتاه آمدن هم داشت...

سر تکان داد و گفت:

_ برام مهم نیست که چی تورو اذیت می کنه، مهمه که چی 

خودم و اذیت می کنه و...

_ من رو دیدن داره اذیتت می کنه؟

اذیت؟ حقیقتًا او را دیدن این روزها، تنها منبِع آرامشش بود 

اما از تماِم احساساِت محالی که شاید درگیرش میشد؛ 

می ترسید که این چنین دیوار می کشید!

در سکوت باقی ماند و غرِش صاعقه ای دیگر، اول امیرحافظ 

و بعد پگاه را برای گریز از این آب و هوا، به خود آورد. 

_ بشین تو ماشین. داری می لرزی. 

لب از هم باز و امیرحافظ با جمله ی تاکیدِی دور از نرمشی، 

خلِع سالحش کرد. 



_ لج بازی رو بزار کنار. تو ماشیِن من نشستن نمی کشتت اما 

اینجا موندن چرا. 

نچ کنان روانه ی درِب طرِف شاگرد شد. 

در همان حال هم ساعِت مچی اش را نگاه و زماِن باقی مانده 

برای رسیدن به خانه  را، در ذهن تخمین زد. 

باید قبل از آنکه عمه کبی نگرانش شود؛ خود را می رساند و 

می دانست که امیرحافظ این طور وقت ها، مسئولیت پذیرتر از 

هر کسی که می شناخت عمل می کرد. 

نشست به روی صندلی و بعد از آنکه امیرحافظ هم کنارش و 

به روی صندلِی راننده مستقر شد؛ سریعًا گفت:

_ زود باید برگردم. 

او سرچرخاند و درحالی که روی تارهای زیادی سیاه و خیسش 

را دست می کشید؛ خیره به تک تِک اجزای صورتش گفت:

_ زود برمی گردیم. 

در سکوت باقی ماند و اتومبیل به آرامی، از پارک خارج شد. 

دلش می خواست که امیرحافظ زودتر چیزی بگوید. دلش 

می خواست که وجوِد نامزد و هرچه که به روِز نحِس 

جداییشان مربوط میشد را، همین حاال تکذیب کند. دلش 

می خواست که این همه تنها ماندن و بازگشِت کیارِش لعنتی 



به کابوس هایش، همین حاال تمام شود اما بر خالِف تصوراتش، 

بحثی که او آغاز کرد؛ پر از مقدمه چینی ها بود!

_ خب، تعریف کن... چه خبر؟!

کوتاه و سرد گفت:

_ چیزی برای تعریف کردن نیست. 

بازهم نگاهی طوالنی نصیبش شد اما بی آنکه سر بچرخاند؛ 

خیره به حرکِت دورانی ماننِد برف پاک کن، منتظِر از راه 

رسیدِن جمله ی بعدی ماند. 

_ حالت چطوره؟ بهتری؟

کوتاه نگاهش کرد اما چیزی از سردِی لحنش نکاست. 

_ مگه مریض بودم که بخوام بهتر بشم؟ 

لب های او شکِل خسته ترین لبخنِد دنیا را به خود گرفت و بعد 

گفت:

_ می خوای بزنم کنار قشنگ بگیری من و بزنی که خیالت 

راحت بشه؟ 

کامًال بی اراده گفت:

_ راحت نمیشه!

و امیرحافظ که از پیِچ کوچه گذشت و در همان حال هم با 

نگاهش توضیح خواست؛ او افزود:



_ البته هیچ چیِز تو به من مربوط نیست. 

_ اگه بگم مربوطه چی؟ اگه بگم هیچی این روزا حالم و خوب 

نمی کنه؟ اگه بگم خودم دکتر الزم شدم، باور می کنی پگاه؟ 

نگاهش کرد. اینبار طوالنی و برای تخلیه ی تماِم دلتنگی ها!

امیرحافظ به واضح ترین حالِت ممکن عالقه اش را ابراز کرده 

بود و حاال به عادی ترین حالِت ممکن هم، فرمان می چرخاند و 

اتومبیلش را می راند. 

تماِم احساساتش را، یک دیوار پر از ممنوعه ها سدکشی کرد و 

عمِر حاِل خوبی که عایِد شهِر قلبش شده بود؛ بیش از چند 

ثانیه نبود وقتی گفت:

_ نخیر! باور نمی کنم. حرفات اینا بود؟

لحنی که امیرحافظ برای پاسخ دادن انتخابش کرده بود؛ 

آنچنان هم خوشایند نبود وقتی گفت:

_ اگه اجازه بدی به حرفام هم می رسیم. داری اعصابم و بهم 

می ریزی با این رفتار پگاه!

پگاه برای لحظاتی در سکوت باقی ماند. سر چرخاند و تمامًا، 

خیره شد به نیم رخی که با جدیِت تمام، خیاباِن مقابلش را 

برانداز می کرد. 



به تماِم زیبایی هایی که روزی میاِن مژه های بلند و فرداِر 

چشماِن مردی به ناِم امیرحافظ یافته بودشان!

به اولین روزهای او را شناختن!

به هرچه هیجان، که آن روزها تجربه شان کرده بود!

به هرچه احساِس متفاوت که تمامشان به اولین ها مربوط 

بودند!

اولین احساسش به جنِس مخالف...

اولین نگاِه خیره به چشماِن یک مرد...

اولین لبخندی که از حضوِر یک مرد عایِد لب هایش شده بود و 

اولین قرار، اولین دوستت دارم و اولین دونفره هایی ناب هم 

بودند!

چشمانش پس از گذشتن از خاطراِت مربوط به امیرحافظ و 

مروِر هر لحظه ای که به کیارش مربوط میشد؛ با هجوِم توپی 

از حسرت بسته شد و آهی از سینه اش خارج شد؛ کامًال 

مشهود و لمس شدنی بود که امیرحافظ را هم متوجه کرد. 

شنید که او گفت:

_ حاال به اون زندگی ای که می خواستی رسیدی؟ جدایی از 

خانواده خوب بود برات؟ 

جوابش کوتاه بود. کوتاه و قاطع!



_ نه!

اتومبیل به آرامی به حاشیه ی خیابان کشیده شد و امیرحافظ 

درحالی که دستی را می کشید؛ در خطابش گفت:

_ چقدر وقت داری؟ 

_ کم!

امیرحافظ آهان گویان اتومبیل را ترک کرد. 

نگاِه پگاه چرخید و رسید به ساعِت دیجیتاِل اتومبیل که 

بیست و یک و بیست و هفت دقیقه را نشان می داد. 

عمه کبی حتمًا تا به حال نگرانش شده بود. حتمًا تا به حال از 

دعوِت پگاه به خانه اش هم به نهایِت پشیمانی رسیده بود. 

او از داِر دنیا، همین عمه کبی را بیشتر نداشت. 

تماِم تصویری که از خانواده در ذهنش باقی مانده بود؛ درست 

پس از ترِک کیارش، شطرنجی و بعد نابود شد!

امیرحافظ درست شبیه به طوفانی ناگهانی، آمد و رفت و 

حضورش ماه ها بیشتر طول نکشید!

شیما هم این روزها و کمرنگ شده بود و او تنها همین عمه 

کُبی را برای مقابله با تماِم خاطراِت وحشتناک و عجیب و 

غریِب ذهنی اش داشت...



بازهم آه کشید و وقتی حجِم سنگینی از دردها را حداقل برای 

چند دقیقه ای، به همراِه همان آه از وجودش تخلیه کرد؛ 

امیرحافظ به همراِه دو کاپ بازگشت و کنارش نشست. 

بازهم خیره ماند به چشمانی که سیاهِی خالص بودنش را 

همین حاال تشخیص داده بود و امیرحافظ لب زد:

_ بگیر... گرمت می کنه. 

نِم باران روی موهایش را خیس کرده بود. ته ریشش هم به 

مرتبِی همیشه نبود امشب! 

امشب اصًال امیرحافظ، یک طوِر متفاوتی شلخته و جذاب 

بود!

کاپ را از میاِن انگشتانش قاپید و جرعه ای را داغ داغ نوشید.

امیرحافظ بحِث ناتمام را ادامه اش داد. 

_ چرا برنمی گردی خونه؟ وقتی دوری ازشون نگرانت میشم 

پگاه. مدام فکرم مشغوله. نمی تونم درست و حسابی رو چیزی 

تمرکز کنم. نمی تونم کار کنم... به هرچی که تو می پرستی 

قسم، نمی تونم... نمی تونم زندگی کنم اصًال.

ابراِز عالقه بود!



به خدا که امیرحافظ، بازهم مستقیمًا ابرازعالقه کرده بود و 

دِل پگاه به هیچ کدامشان خوش نمیشد!

گفت:

_ نباش... نگراِن من نباش!

و تماِم محتوای کاپ را با وجوِد سوختِن زبانش، تا انتها 

سرکشید. 

لب های امیرحافظ، به مسخره ترین حالِت ممکن خندید. 

به طوِر کامًال ناگهانی و جوری که قلب را در سینه ی پگاه به 

تپش بیندازد؛ به روی باالتنه اش خم شد و از پنجره ی سمِت 

او، کاپش را به داخِل سطِل زباله ی کناِر خیابان پرت کرد. 

ندانست که چه ولوله ای در دِل او به پا شد اما به جای 

قبلی اش بازگشت و پرسید:

_ ساعت ُنِه شب برمی گردی خونه و هیچ کس نیست که 

بپرسه اون بیرون تو خیابون چه غلطی می کردی و توقع داری 

که نگران هم نشم پگاه؟ 

پگاه هم در تقلید از او، کاپ را به سطِل زباله انداخت و در 

جوابش گفت:

_ اوالً هر غلطی که می کردم به تو مربوط نیست؛ بعدشم من 

هر روز دارم میرم سرکار. باید به تو جواب پس بدم؟ 



دید که چشماِن امیرحافظ، شد همان شکِل واضِح عالمِت 

تعجب!

در همان حال هم گفت:

_ سرکار؟!

و وقتی پگاه به همراِه تکاِن سر تایید کرد و بعد موهایش را 

پشت گوش فرستاد؛ او با ولومی که باال هم گرفته بود افزود:

_ کجا کار می کنی؟ کی رفتی سرکار من نفهمیدم؟ چیکار داری 

می کنی پگاه؟ 

جوابش همان همیشگی ای بود که این روزها امان از تنش 

می قاپید. 

_ به تو مربوط نیست.

و امیرحافظی که طاقت از دست داده بود؛ به واسطه ی هر دو 

دست روی صورتش را مورد لمس قرار داد و بعد گفت:

_ چرا داری جفتمون و اذیت می کنی؟ تمومش کن. محِض 

رضای خدا تمومش کن. اجازه بده کنارت باشم پگاه. من برای 

تو اگر سود نباشم ضرر هم نیستم. چرا نمی فهمی اینارو آخه؟ 

چرا لج می کنی؟ 

حرص تا اندازه ای که یکی از دستانش را به روی سینه ی 

امیرحافظ بکوبد؛ به وجودش تزریق شد و صدای او هم ولوم 



گرفته بود وقتی گفت:

_ اونی که همه چیزو تموم کرد؛ تو بودی نه من امیرحافظ. 

تمومش کردم. به خدا که تمومش کردم و اونی که داره کشش 

میده تویی. اونی که نمی فهمه حاِل من خوب نیست تویی. 

اونی  که نمی فهمه من انقدر بدبختم که روانی برای تحمل 

کردِن سختی های عشِق درب و داغوِن تو نداره، فقط تویی. 

اونی که نمی فهمه خانواده ی من ولم کردن، دارم از بدبختی و 

بی پولی تو یه فروشگاه تا نصِف شب کار می کنم که بتونم 

عمه مو واسه خودم نگه دارم و اگر نمی خوام تو زندگیت باشم، 

از سِر بی احساس بودنم نیست؛ بازم تویی. بفهم امیرحافظ... 

بفهم که من دیگه تواِن اذیت شدن ندارم. بفهم که نمی تونم 

بجنگم... بفهم که خسته م... بفهم که حالم خوب نیست... 

بفهم که...

ریحانه محمود "زهرآلود...!":

دنیا آرام گرفت. 

تماِم غم هایی که از میاِن لب هایش خارج شده بود؛ همان 

لحظه محو و نابود شدند. 

این اولین تکاِن سهمگین قلِب پگاه بود!

اولین پایین چکیدِن تکه ای از جانش...



اولین تکانی که تماِم وجودش را هم لرزاند و اولین بی حرکت 

ماندن از جانِب تک تک سلول های تنش!

این اولین بسته شدِن پلک ها از زوِر هیجان، برای پگاِه بیچاره 

بود و امیرحافظ بی توجه به تماِم تشنجی که او احساسش 

می کرد؛ همچنان می بوسید و قصِد عقب نشینی هم نداشت!

آسمان باِر دیگر غرید. موزیِک مالیمی که تا به حال خودنمایی 

می کرد؛ با غمگیِن عاشقانه ی دیگری تعویض شد. 

صدای برخورِد قطراِت باران با شیشه های اتومبیل شدت 

گرفت و وقتی شهر با تماِم عظیم بودنش، تنها لمِس یک بوسه 

را برای ذهن و قلِب او باقی گذاشت؛ امیرحافظ درحالی که 

نفس های پاره پاره اش نظم را از واژه هایش می قاپید؛ عقب 

کشید و گفت:

_ توام بفهم... بفهم که من عاشقتم و هیچ چیِز دیگه ای... جز 

اینکه تو باشی، برام اصًال مهم نیست. 

چشمانش به قصِد لمِس چشماِن او بود که باز شد و تماِم 

جانش همچنان مبهوِت زلزله ای بود که امیرحافظ به قلبش 

وارد کرده بود!

لب زد:

_ من...



و صدای امیرحافظ پر شده بود از بغض وقتی گفت:

_ من تو زندگیم هیچ کس رو... این اولین بوسه ی من تو کِل 

زندگیم بود پگاه. دارم چیکار می کنم و نمی دونم. با رویا باید 

چیکار کرد رو هم نمی دونم. چرا تو برام عادی نمیشی و از 

ذهنم نمیری رو هم نمی دونم. فقط می دونم...

او همچنان چیزهایی می گفت. جمالتی که بیانش می کرد؛ 

دیگر صدا نداشت. او تنها برای دِل خودش حرف میزد و آن 

وسط پگاه هم جمله ای را گفته بود. 

جمله ای تکان دهنده!

جمله ای که میاِن تماِم جمله هایی که امیرحافظ بیانش کرده 

بود؛ قد کشید و به طوِر باور نکردنی ای اعالِم حضور کرد!

او تنها گفته بود:

_ منم همین طور...

و امیرحافظ متوقف شد. 

متوقف شد و تا می توانست؛ به جمالتی که خودش بیان کرده 

بود فلش بک زد. 

تا می توانست مرور کرد و ربِط "منم همینطور" را به هیچ یک 

از جمالتش یافت نکرد. 



سرچرخاند و خیره ی اویی که هنوز هم نگاهش نمی کرد 

پرسید:

_ یعنی چی؟ 

و پگاه به یکی از بزرگ ترین ضعف های این روزهایش اشاره 

می کرد انگار!

_ این اولین بوسه ی عمرم بود!

مات ماند. 

مات به اندازه ی یک دقیقه و دو دقیقه نه، او برای تماِم عمرش 

ماِت جمله ای ماند که نه میشد فهمیدش و نه میشد پردازشش 

کرد...

تنها گفت:

_ دیرت شد. 

و وقتی اتومبیل را راه انداخت؛ پگاه احساس می کرد که نیمی 

از باِر سنگیِن شانه هایش را تخلیه کرده...

نه چیزی گفت و نه دلش خواست که امیرحافظ چیزی 

بگوید...

امیرحافظ راست می گفت. باید زودتر به خانه می رسید اما نه 

برای آنکه دیرش شده بود؛ باید می رفت تا امشب را تمامًا، به 



اولین بوسه ی عمرش فکر و باید می رفت تا امشب، کابوِس با 

کیارش بودن را، با رویای بوسه ی امیرحافظ تعویض کند!

ظرِف مرباخوری را کناِر استکاِن چای قرار داد و پس از چیدِن 

نان های برش زده به روی هم، ناِم کیارش را طوری که خودش 

هم نِشنیدش مورد خطاب قرار داد. 

ندانست که چطور، اما کیارش صدایش را شنید و درحالی که 

دکمه های پیرهِن زرشکی رنگش را می بست؛ خود را به میِز 

صبحانه خوری رساند. 

درست شبیه به بیست و پنج روِز اخیر، بی آنکه نگاهش کند از 

کنارش گذشت و کیارش اولین تفاوت با روزهای گذشته را، 

برای امروزشان خلق کرد. 

_ بشین کارت دارم. 

نمی دانست که برای شروِع امروزش چه معجزه ای از خدایش 

می خواست اما اطمینان داشت که شنیدِن صدای کیارش و 

کنارش نشستن، هیچ ربطی به خواسته های امروزش نداشت!

وحشت از هجوِم خشِم او اما، سبب شد که مسیِر رفته را 

بازگردد و کناِر او و به حالِت مورب، به روی صندلی بنشیند. 



کیارش با خونسردِی تمام، تکه ناِن سنگکش را از مربای انبه پر 

می کرد و قصِد عنوان کردِن خواسته اش را، به همین زودی ها 

نداشت که به واسطه ی چشم و ابرو اشاره داد به میِز 

صبحانه!

_ بخور...

بازهم برای انجاِم دستوراِت او ناچار بود چراکه هنوز هم به 

بهتر شدِن اوضاِع بینشان ایمان داشت. 

دست برد و پس از برداشتِن تکه ای نان، برای رسیدِن 

انگشتانش به پنیرخوری خم شد و کیارش زودتر از او اقدام 

کرد. 

_ انقدر پنیر نخور. همینه دیگه خنگی!

انگار نه انگار!

به خدا که انگار نه انگار که همین به ظاهر انساِن لعنتی، 

بیست و پنج شِب قبل تن و بدنش را لگد می کوبید!

حقیقتًا از فردای همان شب، تماِم اتفاقاِت گذشته را به 

فراموشی سپرده بود انگار!

ذهنش از تماِم خاطراِت سیاهی که باقی گذاشت؛ صبِح فردا 

پاک شده بود انگار و وای به حاِل ذهِن دختری که کتک 



خوردن را، به عنواِن اولین خاطراِت دونفره اش به روی اولین 

صفحه و با عنوانی برجسته به ثبت رسانده بود!

تماِم آنچه در ذهنش گذشت را، همان ثانیه ها کنار فرستاد و 

اینبار کنترلی به روی خشمش نداشت وقتی گفت:

_ برای صبحونه خوردن هم باید به تو جواب پس بدم؟ 

نگاِه کیارش چرخید و دهاِن پرش، قبل از جویدن و هضم 

کردن، از انجاِم کارهایش منصرف شد. 

لقمه ی بزرگ و چاق و چله، همان طور نجویده طرِف چِپ 

دهانش باقی ماند و او درحالی که ابروی چپ را هم باال 

می پراند گفت:

_ باز زبون در آوردی؟

ارغوان چنگ انداخت به لبه ی میز و تحمِل وضعیِت پیش آمده 

آن قدر سخت و طاقت فرسا شد که روی پا ایستاد و کیارش 

این بار طوِر دیگری، دستورش را عنوان کرد. 

_ گفتم بشین...

صدایش فریاد مانند نبود اما چنان ابهتی به همراه داشت که 

ارغوان را ساکت و خاموش، به سِر جایش نشاند و وقتی 

کیارش به خواسته اش رسید؛ اضافه کرد:



_ چند شبی نیستم.

جمله کامًال خبری بود و طبیعتًا ارغوان هم باید از شنیدِن 

چنین خبری خوشحال میشد!

خوبی اش این بود که چند شبی از دسِت دیوانه بازی های این 

آدم راحت میشد اما لبخند که به لبش نیامد هیچ، بلکه دلش 

هم گرفت. وجودش هم غمگین شد و ذهنش آنچه شنیده بود 

را باور نکرد!

پس با گرفته  ترین حالِت ممکن نگاه باال کشاند و کیارشی که 

امروز ته ریش هایش را هم شیش تیغ کرده بود؛ دستی به روی 

چانه کشید و افزود:

_ با کیانا حرف زدم که بیاد باال. از تصمیمم پشیمونم نکن. 

دررو هم قفل نمی کنم اما اگر بشنوم به هر دلیلی بیرون 

رفتی...

میاِن جمله اش نشست. 

دِل زبان نفهمش از چند شب نبوِد این آدم آن قدر گرفته بود که 

زبانش هم غم را فریاد زد. 

_ اگه خیلی نگرانی پس زنت و تو خونه تنها نزار. 

کیارش برای لحظه ای، ماِت هرچه که او بیان کرده بود ماند و 

انگار انتظاِر شنیده هایش را نداشت که در جا تکانی خورد و 



بعد که پردازششان کرد؛ گفت:

_ قرار نیست زنم تو خونه تنها بمونه. تو هم...

الباقِی جمله اش را قورت داد. 

چه می گفت کیارش و این بغِض لعنتی میاِن حنجره ی ارغوان 

چه می کرد؟ 

کیارش پس از مکثی تقریبًا طوالنی، آنچه در ذهنش 

می گذشت را اضافه کرد و بعد از آنکه روی پا ایستاد؛ صدای 

ارغوان هم درآمد. 

_ مجبورم که برم... تو هم مراقب باش. 

_ نمیشه نری؟ 

صدای دخترک، از هجوِم بغِض لعنتی می  لرزید و لرزشش با 

پاهای کیارش چه کرد را نمی دانست اما انگار جانی برای رفتن 

نداشت که چرخید و خیره ی چشمانی که تقریبًا خیس بود؛ 

گفت:

_ نمیشه!

اولین قطره چکید. 

باید متنفر میشد و باید قهر می ماند اما، کیارش هنوز نرفته، 

ارغوان دلتنگش بود!

نالید:



_ نمیشه منم باهات بیام؟ 

و کیارش تکرار کرد:

_ نمیشه!

قطره های بعدی چکید. 

آثاِر خشم کم کم به روی چهره ی همیشه خونسرِد مرد نمایان 

میشد. گوشه ی چشمانش چروک افتاد و او درحالی که لب 

می گزید؛ تالش کرد که دور شود اما نتیجه اش شد هجوِم 

عربده ای ناگهانی که خودش را هم به اوِج حیرت کشاند. 

_ گریه نکن...

ارغوان برای باال کشیدِن آب بینی اش اقدام کرد. 

به اندازه ی یک عمر گریه داشت اما نعره ی او آن قدر نادر و 

وحشتناک بود که ریشه ی اشک ها را، حداقل برای حاالیش 

خشکاند. 

بغض قورت داد و به درِد گلویش کاری نداشت وقتی روی پا 

ایستاد اما قبل از دور شدنش، دست های کیارش بازهم برای 

سوپرایز کردِن تک به تِک سلول های تنش اقدام کرد. 

تِن او را تا نزدیِک چشمانش کشاند؛ به واسطه ی همان نگاِه 

رنگِی خیره، جزء به جزِء صورتش را چک کرد و در آخر گفت:

_ دیگه نمی زارم صورتت با دستای کیارش کبود بشه.



نمی دانست که چرا اما، برای لحظه ای حس کرد که کیارش 

دستش انداخته...

حس کرد که تماِم مدت، مضحکه ی خوش گذرانی های مردی 

شده که محِض رضای خدا هم برای ساعتی ثباِت اخالقی 

نداشت...

افکاِر منفی، کاری کرد که صورتش را به بدترین حالِت ممکن 

عقب بکشد. 

او هم درست شبیه به کیارش، رنگ عوض کرد و پس از دور 

کردِن انگشتاِن او از روی گونه اش، ابرو درهم کشاند. 

_ این چه رفتاریه؟ من و احمق فرض کردی؟ دیگه حق نداری 

دست بهم بزنی، فهمیدی؟ 

حیرت نه، این بار تنها نمایشی از حیرت به روی چهره ی مرد 

سایه انداخته بود. 

پرسید:

_ باز رم کردی؟ 

و اولین گام را که نزدیک شد؛ صدای ارغوان به فریادی باور 

نکردنی تبدیل شد. 



_ خسته شدم. از هر دیقه یک شکل بودنت خسته شدم. از 

اینکه نمی تونم به هیچ کدوم از اخالقات عادت کنم، از اینکه 

انقدر غیرقابل پیش بینی هستی، خسته شدم کیارش. انگار 

نمی شناسمت... هرکاری می کنم نمی تونم بشناسمت... چرا 

نمی فهمی داری باهام یکاری می کنی که روانی بشم؟ نکنه 

می خوای من و هم مثِل خودت دیوونه م کنی و بعد بفرستی 

تیمارستان؟ 

همان گامی که نزدیک شده بود را، با عقب رفتن جبران کرد. 

حاال نمایش نبود. مردمِک چشماِن روشِن مرد، به طوِر 

مشهودی می لرزید. 

نگاِه تیره ی ارغوان پیش از اندازه گشاد شده و کیارش در 

پاسخ به تماِم حقیقت هایی که فریاد مانند به روی سرش آوار 

شده بود؛ به طوری باورنکردنی گفت:

_ تو هیچ جا نمیری... حتی اگه مثِل من دیوونه بشی هم، 

همین جا می مونی. خراب می کنم هر کس و هرچیزی رو که 

بخواد تورو از من بگیره ارغوان. شنیدی چی گفتم؟ 

نگاِه او به سنگین ترین حالِت ممکن، تنها به روی لب هایش 

متمرکز شده بود. 



انگار این زلزله ای که ارغوان به پا کرد؛ بیش از همه، شهِر 

قلبش را به نابودی کشانده باشد.

ندانست که چرا، ندانست که چطور اما دور شد و تنها برای 

داشتن و ماندِن دختربچه ی هجده ساله ای که روزگاری از هر 

حرکتش بیزار بود؛ حاال دست به جیب برد و در را به رویش 

قفل کرد. 

کلید چرخاند و صدای دویدِن او به سوی ورودی، تنش را 

لرزاند. 

در را سه قفله اش کرد و صدای مشت های محکمی که کودکانه 

کوبیده میشد؛ توان را از پاهایش قاپید. 

ندانست که چرا اما برای اولین بار، برای آرام گرفتِن این دختر 

هم اقدام کرد. 

سر نزدیک برد و در خطاب به اویی که با صدای بلند گریه 

می کرد؛ گفت:

_ زود برمی گردم و وقتی برگشتم این در هیچ وقت قفل 

نمیشه.

گام هایش دور شد. 



چه می کرد؟! چرا قلبش به اشک های دختری که اولین 

خصوصیِت مثبتش، همان موهای زیادی بلندش بود؛ واکنش 

می داد را نمی دانست اما چرا در را به روی هر رفتنی از جانِب 

او قفل کرده بود را، به خوبِی خوب می دانست!

ارغوان باید می ماند... میاِن همین چهاردیواری و تنها براِی او!

باالی پله ها اما تراژدی ای به پا شده بود تماشایی...

دختری که به ناِم عشق، با مردی که تماِم کس و کارش 

مخالفش بودند ازدواج کرده بود؛ حاال در اعماِق وجودش 

احساسی را لمس می کرد به ناِم "پشیمانی" اما در حقیقت، این 

پشیمانی برای اویی که کیارش را برای تماِم عمر انتخاب کرده 

بود؛ آن چنان سودی نداشت!

مشِت بعدی را به در کوبید. 

اطمیان داشت که تماِم اهالِی خانه، صدایش را می شنوند.

_ تورو خدا... تورو خدا این درو باز کنین. یکی بیاد به من بگه 

با کی ازدواج کردم؟ کیانا... کیوان... تورو خدا یکیتون بیاد به 

من بگه شوهرم چقدر روانیه؟ یکی بیاد برام بگه چقدر دیگه 

باید تحمل کنم؟ چقدر باید زندونی بمونم و هیچی نگم؟ 

دلتنگ بود... 



برای عطِر تِن مادری که تماِم عمر هوای بی قراری هایش را 

داشت؛ برادری که همیشه ی خدا، بهترین تفریحات را برایش 

فراهم می کرد؛ خواهری که زیادی درکش می کرد و در برابِر 

تماِم مخالفت ها، همچون کوه پشتش بود و برای دست های 

مردانه ی پدری که هیچ گاه به روی خواسته هایش "نه" نیاورد 

مگر اینکه آن خواسته برای خودش بد میشد...

برای تماِم خوشبختی ای که قبل از وروِد کیارش با تماِم 

وجودش احساس می کرد؛ دلتنگ بود!

برای روزهایی که این عشِق لعنتِی نحس را نشناخته بود؛ برای 

هر روزی که دلش کیارش را به آغوش کشیدن را نمی خواست؛ 

برای یک روز قبل از بوسیده شدن توسِط کیارش و برای تماِم 

روزهایی که پا به این خانه باغ نگذاشته بود؛ زیادی دلتنگ 

بود!

لب زد:

_ کاش محکم تر زده بودی بابا. اونقدر محکم که الل بشم و 

نتونم به کیارش بله بگم. 

و مشت های بعدی را با تماِم توانش کوبید. 

_ شماها مگه رحم ندارین؟ مگه وجدان ندارین؟ پسرتون من و 

تو خونه ش زندونی کرده... نمیزاره خانواده م رو ببینم... کتکم 



می زنه... به خدا راست میگم. به خدا کتکم زد. 

او مشت می کوبید و هق هقش آن قدر اوج گرفته بود که 

واژه ها میانش گم میشدند.

او می نالید از هر لحظه ای که با کیارش می گذراند و هوا که 

تاریک میشد؛ وحشت می کرد از شبی که به تنهایی قرار بود؛ 

میاِن دیوارهای کم پنجره ی این خانه به صبح برساند!

او گاهی قدرت می گرفت و با فریادی دیگر خواستاِر باز شدِن 

در میشد و همان لحظه ها که خورشید با غروِب دلگیرش، رفت 

و آسمان را تنها گذاشت؛ صدای مردانه ای که درست شبیه به 

آرش برادرش، حامی و پرصالبت به نظر می رسید؛ آمد و تماِم 

وحشت ها را کشت و دفن کرد.

او گفت:

_ زن داداش؟ 

و این اولین باری بود که کیوان، ارغوان را همسِر برادرش 

خطاب می کرد. 

خانه در تاریکی غرق بود. یک چراِغ روشن هم در آن حوالی 

یافت نمیشد. 



برای لحظه ای خوف برش داشت اما صدا آن قدر نزدیک بود که 

آرام بگیرد. 

_ نترس خب؟ کلیدساز آوردم االن درو باز می کنیم باشه؟ 

پاشو یه چیزی تنت کن تا تو به سر و وضعت برسی ما هم درو 

باز کردیم. آروم باش باشه؟ 

آرام گرفت. 

همان طور که قدیم ترها آرش برای هر ترس و وحشِت 

کودکانه ای که داشت؛ در نقِش همان قهرماِن محبوب 

داستان هایش به موقع از راه می رسید؛ کیوان هم قدرتش را 

داشت انگار!

قدرِت این را داشت که برادرانه نگاهش کند. 

روی پا ایستاد. تنش جان گرفته بود انگار!

چرخید و اولین اقدامش روشن کردِن تماِم چراغ ها بود.

تک به تِک اشک هایش را از روی گونه پاک کرد و بغِض سنگیِن 

لعنتی را که تنها ضعیفش می کرد؛ همان لحظه و با تماِم 

دردناک بودنش، قورت داد. 

صدای مکالمه ی کیوان با مردی خوش برخورد که انگار 

کلیدساز بود را می شنید. دروغ هایی شاخ دار را برای قفل 

شدِن در، کناِر هم می چید و تحویلش می داد. 



به تماِم چیزهایی که می شنید پشت کرد و دستاِن لرزانش را 

رساند به پارِچ آِب یخ، تا بدوِن استفاده از لیوان تماِم 

محتوایش را الجرعه سر بکشد. 

بخشی از آب رود شد و تا قفسه ی سینه اش جریان یافت. 

تنش یخ کرد اما اهمیتی نداد و گام هایش این بار، قبل از 

رسیدن به اتاِق خواب، رفت و رسید به اتاقی که به ظاهر، 

اتاِق کاِر کیارش بود و خدا می دانست که پشِت دِر همیشه 

قفلش، چه ماجرایی پنهان شده!

اولین تصمیمش باز شدِن همین دری شد که نمی دانست با بروزِ 

چه حقیقتی منتظرش نشسته اما او برای تلخِی هر داستانی 

که قرار بود کیارش را برایش تعریف کند؛ حاال کامًال آماده 

بود!

رفت به اتاِق به ظاهر مشترکش با کیارش. 

تخِت دونفره تنها یکبار دونفره ای از جنِس ارغوان و کیارش را 

به خود دیده بود. دونفره ای که جز لمِس تارهای موهایش، 

هیچ نوازِش دیگری را تجربه نکرد. 

دِم دستی ترین شال که سیاه هم بود را به روی سر انداخت و 

پس از نگاه انداختِن پوشِش مناسبش در قاِب آیینه، به هال 

بازگشت.



نشست به روی نزدیک ترین مبل تا ورودی و پس از چک کردِن 

پرده های تیره، به هیوالی خیالش جان داد تا بازهم با 

چرندیاتش، قدرِت فراری دادِن بغض را از تنش بقاپد. 

او مدام ناامیدش می کرد. از عشِق یک طرفه چیزهایی 

می گفت. از اینکه کیارش او را کوچک و مسخره می شمارد، از 

اینکه مدام دستش می اندازد و از اینکه اصًال دوستش ندارد؛ 

چیزهای زیادی می گفت!

ارغوان این آخری ها زیادی با او جنگید اما هرچه می گذشت؛ 

او با مشت هایی که از جانِب هیوال حواله ی قلبش میشد؛ 

ضعیف تر میشد و امروز دیگر آخرین روی پا ایستادن ها از 

جانِب قلبش بود!

لب زد:

_ همه چیز درست میشه. 

و خودش هم به دلداری هایی که به احساسش می داد؛ چندان 

امیدوار نبود. 

نهایتًا جنِگ کلیدساز با دربی که قفل شده بود؛ به اتمام رسید 

و در نتیجه قامِت خنداِن کیوانی که او را بدرقه می کرد، میاِن 

قاِب در نمایان شد. 



خوشحالی اش بابِت آزادِی کوتاهی که به دست آورده بود؛ در 

مقابِل حِس کنجکاوی ای که برای باز کردِن درِب اتاِق ممنوعه 

به جانش چنگ می انداخت هیچ شد و ارغوان به محِض روی 

پا ایستادن گفت:

_ آقا یه لحظه...

نگاِه متعجِب کیوان که چرخید به روی صورِت سرِخ او، 

کلیدساز هم سر چرخاند و ارغوان بدوِن هیچ توضیحی تنها 

گفت:

_ دِر اتاق هم هست. می تونین برام بازش کنین؟ 

کیوان تکرار کرد:

_ دِر اتاق هم هست؟ 

و ارغوان درحالی که اثراِت اشک را از روی گونه اش پاک 

می کرد؛ سر تکان داد و گفت:

_ میشه؟ 

کلیدساز که ذاتًا مردی خوش اخالق بود؛ پس از جمع کردِن 

ابزاِر کارش قدم تند کرد و ارغوان پس از اشاره به اتاقی که 

همیشه ی خدا یک عالمِت سواِل بزرگ را برای ذهنش به 

ارمغان می آورد در خطاب به کیوان کوتاه گفت:

_ ممنون... ممنون که به دادم رسیدی. 



کلیدساز تقریبًا دور شده بود. حاال آن دو فرصتی برای توضیح 

دادن داشتند. 

شاید کیوان باید از برادرش کیارش چیزهایی می گفت و 

ارغوان هرچه که از ازدواجش با او عایدش شده بود را...

کیوان پیش قدم شد و خیره به سرخِی نوِک بینی اش پرسید:

_ دعواتون شده؟ 

و این روزها کیارش ارغوان را هم، شبیه به خودش بار آورده 

بود. درست شبیه به او می خندید!

_ کاش دعوامون شده بود. 

کیوان کوتاه نیامد. دلش برای تماِم فریادهای ارغوان به درد 

آمده بود. 

بازهم پرسید. پرسید تا برای آوارهای این زندگِی نا به  سامان 

فکری کند...

_ کتکت می زنه ارغوان؟ اذیتت می کنه؟ به من اعتماد کن. من 

مثِل کیارش نیستم.

_ تو حتی از اونم بدتری.

چشماِن کیوان، تماِم حیرِت درونی اش را فریاد زد و ارغوان 

درحالی که به شکمش اشاره می کرد افزود:



_ با لگد، اونقدر محکم کوبید تو شکمم که هنوزم وقتی عمیق 

نفس می کشم، اون نفس دیگه باال نمیاد. اونقدر محکم که با 

هر توانی که از خودم سراغ داشتم جیغ کشیدم و مطمئنم که 

شنیدید اما...

_ چیزهایی هست که تو نمی دونی ارغوان. 

بغض داشت. حنجره اش این روزها ثانیه به ثانیه با گلوله های 

بغض پر و خالی میشد. 

تایید کرد:

_ می دونم!

و تماِم گالیه ها را به صدایش ریخت وقتی افزود:

_ می دونم که کیارش با تماِم آدم هایی که تو عمرم شناختم 

فرق داره، می دونم که پشِت تماِم این عجیب بودنش، یه 

داستاِن عجیب و غریِب دیگه هست؛ حتی می دونم که تنها 

کسی که عاشقه منم اما نمی دونم چرا وقتی من داشتم جیغ 

می کشیدم، فقط تو صدام و شنیدی کیوان. نمی دونم چرا 

هیچ کس اآلن اینجا نیست. نمی دونم صمیمی ترین دوستم که 

فکر می کردم هیچ وقت تنهام نمی ذاره، اآلن کجاست. 

نمی دونم...



_ بهت که گفتم. اونا مقصر نیستن. یعنی هیچ کس مقصر 

نیست. کیانا هم تا جایی که می تونست سعی کرد بهت 

بفهمونه که کیارش به دردت نمی خوره اما تو گوش ندادی. 

قبول کن که تِب داغت کورت کرده بود. 

راست می گفت کیوان. راست می گفت که کیانا بارها مخالفت 

کرده بود. راست می گفت که خوِد لعنتی اش باعث و بانِی تماِم 

حالی بود که حاال به سرش آمده بود اما نمی دانست که چرا 

اما دلش با تماِم آدم هایی که صدایش را شنیدند و کنارش 

نیامدند؛ صاف نمیشد!

سر تکان داد و با تماِم وجودش، انتظاِر پاسخی صادقانه را 

داشت وقتی پرسید:

_ کیارش چشه کیوان؟ 

تاسف میاِن اجزای صورِت مردانه بیداد می کرد. 

توضیح داد:

_ هزاربار به مادرم گفتم که تورو براش نگیره. هزار بار گفتم 

که دختِر مردم و بدبخت نکن. هزار بار گفتم و هیچ کس گوش 

نکرد. فکر می کرد وقتی تو بیای تو خونه ش همه چیز بهتر 

میشه. می گفت یه حِس مادرانه بهم میگه، ارغوان همه چیزو 

درست می کنه اما من باور نکردم. می دونستم نتیجه ش 



چیه... می دونستم کیارش... می دونستم که درست شدنی 

نیست... چون که... چون... 

_ چون چی؟ 

لحنش آن قدر محکم بود که کیوان را به ادامه دادن وادار 

کند. 

او گفت:

_ کیارش مریضه... یه مریِض روانی!

و صدای کلیدساز هم نتوانست تماِم حیرتی که به جاِن دختری 

هجده ساله افتاده بود را دست کاری کند.

_ بفرمایید. کارم تموم شد. 

کارش تمام شده بود و حاال ارغوان می توانست به پاسِخ تماِم 

سواالِت ذهنی اش در رابطه با قفل بودِن درِب آن اتاق دست 

پیدا کند اما با هیجاِن وحشتناکی که حاال کیوان به جانش 

انداخته بود چه باید می کرد؟ 

زین پس، چطور باید شب هایش را با مرِد دیوانه ای که 

عاشقش هم بود؛ به صبح می رساند؟ 

چطور باید مقابِل او می ایستاد؟ 

چه می کرد تا حاِل او بهتر شود؟ 



اصًال حاِل او، بهتر هم میشد؟ 

بی حرکت مانده بود و این تکان نخوردِن پلک ها آنقدر طول 

کشید که کیوان کلیدساز را هم بیرون فرستاد و بعد برگشت 

سراِغ اویی که آشکار شدِن یک حقیقت به باِر سوال هایش، 

سواالِت زیاِد دیگری را هم افزوده بود. 

کیوان گفت:

_ نمی خوای چیزی بگی؟ 

و ارغوان برای لحظه ای، امیدوار شد که شاید کیوان اشتباه 

کرده باشد!

پس با تماِم توانش تا اتاقی دوید که میاِن بوی رنگ و تینر 

غرق شده بود. 

بینی اش را چسبید و کیوان به جای او، تا دیواِر سفیدی که به 

تازگی رنگ شده بود؛ گام تند کرد. 

پس از لمسش گفت:

_ تازه رنگ شده. 

و ارغوان با چشمانش، به دنباِل چیزهای دیگری گشت. 

کیوان افزود:

_ اینجا که چیزی نداره به جز وسایِل نقاشِی کیارش. 

یک حقیقِت دیگر و هزار سواِل بی جواِب دیگر!



_ کیارش نقاشی بلده؟ 

_ خسته نباشی. تو نمی دونستی؟ 

خریِد مداد رنگی ها و تماِم کنایه هایی که باِر کیارش کرده بود؛ 

همه را یادش آمد و اینبار نتوانست که فریاد نزند. 

_ نخیر. من حتی این رو هم نمی دونستم. 

_ نقاشه... اون هم یه نقاِش حرفه ای. 

وای گویان نگاه چرخاند. 

راست می گفت کیوان!

تماِم اشیای حاضر در اتاق، ابزاِر یک نقاِش حرفه ای بود. 

گفت:

_ پس شب تا صبح تو این اتاق...

_ شب تا صبح؟ 

لب گزید. 

دلش نخواست که بگوید؛ کیارش هیچ کدام از شب ها را کناِر 

او به صبح نرسانده...

تنها گفت:

_ بیا بگردیم. مطمئنم تو این اتاق یه چیزی هست. 

و انگار نیازی به گشتن هم نبود؛ قلبش از کار افتاد. 



این آخرین ضربه ی محکم از جانِب هیوال بود. ضربه ای 

قدرت مند که قلِب بیچاره را همان لحظه کشت و هیچ دستگاِه 

شوکی نتوانست که بیدارش کند!

نگاهش که هیچ، تماِم سلول های تنش به روی تنها قاِب عکسی 

که کنِج اتاق افتاده بود؛ ثابت ماند و چشمانی که کامًال خوب 

می دید، دیده هایش را برای تماِم وجودش تعریف کرد. 

زنی با موهای بلوند و زیادی خوش چهره، با لب هایی خندان 

میاِن آغوِش کیارشی بود که این بار لب هایش کامًال واقعی 

می خندید. 

زانوهایش، قدرِت تحمِل وزنش را از دست داد و او که روی 

زمین نشست؛ کیوان خود را تا قاِب عکس رساند و وقتی لب 

زد:

_ این گالره ست!

کاغِذ فوِت قلبش را هم امضاء کرد...

"بخِش سوم"

"فصِل اول"



_ میگم، یه وقت بد نشه که هرروز به اسِم بیمارت میام تو این 

اتاق و آقا دکتِر خوشتیپ و ازشون می دزدم ها... یه وقت بد 

نشه که شما تنبل شدی و زیاد زیاد مراجع قبول نمی کنی آقای 

امیرحافظ خان. 

_ میگم، یه وقت بد نشه که بعد از چند سال اومدی و مِخ 

دکتِر خوشتیپشون و زدی خانِم پگاه خانم. 

_ خوب نیست یه دکتر انقدر تقلیدکار باشه، از من گفتن بود. 

_ خوب نیست یه دختر انقدر خوشگل باشه، از منم گفتن 

بود. 

مشِت جان داری که به تنش کوبیده شد؛ صدای خنده ی مردی 

که این روزها خوشبخت ترین آدِم جهان بود را در آورد. 

_ انقدر تقلیدکار نباش! هرچی من می گم و تکرار نکن...

_ انقدر لوس نباش! یهو دیدی دیگه راهت ندادم ها...

_ لوس تویی که اذیتم می کنی. 

_ لوس تویی که غر می زنی. 

این یکی هم، یکی از شیرین ترین مکالمه های میاِن امیرحافظ 

و پگاه بود!

پگاهی که پس از بوسیده شدن توسِط او، تا همین امروز هیچ 

کابوسی از جانِب کیارش را تجربه نکرده بود و امیرحافظی 



که از بودِن او، هر چقدر هم که ممنوعه بود؛ احساِس رضایت 

می کرد و حاال کامًال خوشبخت بود. 

پگاه برای تماِم ساعاِت استراحِت ظهرش، از فروشگاه مستقیماً 

به کلینیک می آمد و امیرحافظ برای همان ساعات، هیچ 

مراجعی را قبول نمی کرد. 

هر روز کناِر هم ناهار می خوردند و تماِم نزدیکِی آن دو به 

یکدیگر، به همین در آغوش کشیدن ها خالصه میشد. 

بعد از آن روز پگاه، از حقیقتی که با تماِم ضعفش بیان کرده 

بود؛ هیچ نگفت و امیرحافظ هم با تماِم درک و شعورش هیچ 

نپرسید و توضیح دادِن این موضوع را به خودش اختصاص 

داد. 

هنوز هم گاهی سایه ی رویا به روی زندگی اش  سنگینی 

می کرد اما امیرحافظ برای پدِر او هم پایاِن این رابطه را 

واضحًا عنوان کرده بود. 

اینکه او با رویا هیچ آینده ای نداشت و جدا شدنش از او، بهتر 

است از بدبخت کردنش، همه و همه را محترمانه توضیح داد 

و پدِر رویا هم با وجوِد تماِم احساس خوبی که به دامادی 

چون امیرحافظ داشت؛ گفته های او را پذیرفت و نپذیرفتِن 

رویا دیگر به او مربوط نبود!



او حاال پگاه را داشت!

پگاهی که این روزها فکرش از تماِم کابوس هایی که مربوط 

میشد به کیارش، خالی بود و تمامش را تنها برای امیرحافظ 

خرج می  کرد. 

پگاهی که به طوِر عیانی عوض شده بود و به ماِل دنیا بهایی 

نمی داد. پگاهی که بازهم خوب لباس می پوشید و موهای 

زیادی خوش رنگش را هم در معرِض دید قرار نمی داد. پگاهی 

که همان دختربچه ی دبیرستانِی خودش بود و هیچ ربطی به 

همسِر سابِق کیارش بودن نداشت!



.ریحانه محمود "زهرآلود...!": 

همین افکار کاری کرد تا او بازهم تِن پگاهش را به آغوش 

بکشد و بگوید: 

_ لج نکن. زشت میشی ها.  

جواب گرفت: 

_ نه به زشتِی تو.  

و این آغاِز بحِث جنجالِی دیگری بود اما تقه هایی که به در 

می خورد؛ از راه رسید و تماِم آشیانه ی عاشقانه شان را برهم 

زد.  

او بارها به منشی گفته بود که به جز مواقِع ضروری 

مزاحمشان نشود و حتمًا حاال به یکی از همان مواقِع ضروری 

مربوط میشد که ناِم فامیلی اش را با پسونِد "دکتر" به بیان 

رساند.  

پگاهی که مقنعه اش را مرتب می کرد را از آغوشش فاصله داد 

و گفت: 

_ بفرمایید؟  

و منشی به محِض داخل شدن سریعًا جواب داد: 

_ یه خانمی اومدن میگن نامزدتون هستن.  

دید که چهره ی پگاه، پر شد از حالتی به ناِم سوءظن. دید که 



منشی در شرایطی نامساعد قرار گرفته و خودش انگار که نه 

انگار، تنها گفت: 

_ نامزِد من؟ بگین بیان تو.  

پگاه سریعًا روی پا ایستاد و هیچ اعتماد به نفسی نداشت 

وقتی گفت: 

_ من دیگه برم.  

امیرحافظ مقابلش قرار گرفت اما تغییِر حالتی که اصًال هم 

زیبا نبود؛ آمد و یقه ی دختری را گرفت که کوچک ترین 

بدبرخوردی از جانِب امیرحافظ می رنجاندش.  

_ بزار من برم امیرحافظ. دلم نمی خواد برات دردسر درست 

کنم.  

چهره اش را خشم گرفت. اینکه پگاه تا این اندازه خودش را، 

خوب و زیبا بودنش را و تماِم ارزش هایش را خاِر زیِر پای هر 

مخاطبی می کرد؛ تا مرِز دیوانگی می کشاندش اما تالشش این 

بود که چنین مسئله ای را در ذهِن او بزرگ نکند که گفت: 

_ قرار نیست تورو از کسی پنهون کنم. در ضمن، دردسر تو 

نیستی، اونیه که نمی فهمه خواستن باید دوطرفه باشه.  

نالید: 

_ میره به خانواده ت میگه.  



و همان لحظه سر و کله ی دختری که تماِم تصوراتش از رویا 

بودن را برهم زده بود؛ به همراِه زنی که روزی به پگاه، مادِر 

امیرحافظ معرفی شده بود؛ پیدا شد.  

شکل و روِی عصبِی رویا اضافه شد به ابهِت زنی که آن 

قبل ترها هم پگاه را ترسانده بود و او به سبِب تماِم ضعفی که 

با خود حمل می کرد؛ اولین قدم را برداشت و با جمله ای که 

گفت، از تماِم جِو متشنجی که گرفتارش شده بود شانه خالی 

کرد.  

_ خب دکتر، من دیگه برم. روزتون بخیر! 

امیرحافظ برای بیاِن جمله ای لب از هم باز کرد و قبل از او، 

اکرم بود که مخالفتش را برای حضوِر پگاه میاِن زندگِی 

امیرحافظش اعالم کرد.  

با لحِن به خصوِص خودش گفت: 

_ روِز شما هم بخیر! 

و این یعنی همان فاجعه ای که برای سرکوِب تماِم احساساِت 

خوبی که کناِر امیرحافظ داشت؛ کافی میشد. 

او گام تند کرد و ترک کردِن کلینیک آن هم با آن وضعیت و 

حال و روز، طوفانی در اتاِق دکتر سعیدی به راه انداخت که 



بیش از هرکس دامِن رویا را گرفت.  

اولین جمله ای که بیانش کرد؛ قبل از لب باز کردِن رویا بود.  

_ هیس! هیچی نگو... به جاش خوب گوشات و باز کن ببین 

چی دارم بهت میگم. اگر یک باِر دیگه... فقط یک باِر دیگه... 

تا شعاِع صد کیلومترِی من پیدات بشه، به و� که ازت 

شکایت می کنم. بابِت مزاحمت ازت شکایت می کنم و 

هیچ کس از جمله مادرم نمی تونه جلوم رو بگیره رویا خانم.  

دید که چانه اش لرزید اما به خدا که او در حِق این دختر، هیچ 

بدی ای نکرده بود! 

اکرم در دفاِع از رویا فریاد زد: 

_ دهنت و ببند حافظ. مگه من اجازه میدم؟ هیچ معلوم هست 

چی تو سرته؟ معلومه چه غلطی داری می کنی؟  

صدای او قطعًا مرزهای دیوارها را پشِت سر گذاشته بود! 

آبرویی که رفته بود را نمیشد جمع کرد اما میشد که همین 

حاال، رویا را برای همیشه از زندگی اش بیرون بیندازد پس 

اولین اقدام، مقابِل مادرش در آمدن بود چراکه رویا با تکیه به 

مادرش این روزها، خوب می تازاند! 

گفت: 

_ هر تصمیمی که من می گیرم به خودم مربوطه. نمی خوام 



بهت بی احترامی کنم مامان، پس دخالت نکن.  

اکرم نزدیک شد. نگاهش آنقدر خشک و به دور از نرمش بود 

که دِل امیرحافظ را هم لرزاند و نتیجه اش شد هجوِم سیلی ای 

بی رحمانه به روی گونه ی مردی که هیچ وقِت خدا به او بی 

احترامی نکرده بود! 

ولوِم صدایش آنقدری که رویا نشنود پایین بود اما وای از 

لحنش! 

_ تو با راه دادِن اون زنیکه ی کثیف به زندگیت، بی احترامی 

رو در حِق مادرت تموم کردی امیرحافظ. وای به حالت! وای 

به حالت اگر بفهمم داری خامش میشی .  

صورتش به چپ چرخیده بود. غرورش تمامًا شکسته بود و 

مادرش زنی که عاشقش بود را "کثیف" خطاب کرده و حاال 

رویا با نگاهی فاتحانه براندازش می کرد.  

به خدا که اگر او زن نبود؛ همین حاال یقه اش را می گرفت و تا 

مرِز خفه شدن، گلویش را فشار می داد... 

به مادرش نه، اما به او که می توانست هرچه دلش می خواهد 

را حواله دهد.  

پس تماِم خشمش را گلوله ای کرد و طوری حواله اش داد که 

دیگر رویی برای بازگشت نداشته باشد.  



_ انقدر حقیر و بدبخت نباش. بفهم که انتخاِب من نیستی. 

نزار از کثیف بودِن دختری که دم از نجابت می زنه برای همه 

بگم. من می خوام کاری نکنم که پس فردا هیچ کس دِر 

خونتون رو نزنه و توام همون دختِر خوبی باش که هشدارهای 

من و جدی می گیره چون اگه بزنم به سیِم آخر دیگه هیچی 

حالیم نیست! 

همان لحظه بود که رویا، دست از خواستِن امیرحافظ، آن هم 

برای همیشه کشید! 

ترس از خشِم امیرحافظ با او کاری کرد   که این کلینیک و تماِم 

رویای با امیرحافظ بودن را کنار بگذارد و امیرحافظ که کناِر 

مادرش تنها ماند؛ نفِس از سِر خشمش را رهایی داد و بعد 

گام هایش را تا صندلی اش رساند.  

اکرم اما از خیِر هرچه که دیده و یا شنیده بود؛ محال بود که 

بگذرد.  

_ آفرین امیرحافظ... آفرین به این تصمیماِت درست و 

حسابیت. دختر به اون نجیبی و خوبی رو از زندگیت بیرون 

کردی بخاطر کی؟ بخاطِر یه بی کس و کار؟  

تعصب داشت. به روی هر جمله ی اشتباهی که حواله ی 



پگاهش میشد؛ تعصب داشت! 

تاکیدوار گفت: 

_ پگاه بی کس و کار نیست. 

و اکرم نزدیکش شد و هرچه الیِق پگاه نبود را، بارش کرد.  

_ بی کس و کاره... چون اگه کس و کار داشت اآلن تو اتاِق 

پسِر من نبود. زِن مطلقه باید می نشست تو خونه ش بلکه یه 

بختی گیرش بیاد و یکی مثِل خودش پیدا بشه که تو 

خونه اش راهش بده. نه که تو اتاِق پسِر من هزارتا کثافت 

کاری کنه و عقلش و ازش بگیره. تورو من تربیت کردم، نمیزارم 

با زن های این شکلی بگردی و بشی یکی شبیه به خودشون.  

نتوانست. بازهم نتوانست که جمله ای بی ادبانه را حواله ی 

زنی دهد که تماِم حرف های رکیِک دنیا را حواله ی پگاهی داده 

بود که برای مطلقه بودنش، هیچ گناهی نداشت! 

نتوانست و تماِم خشمش را با کوبیدِن هردو دستانش به روی 

صورتش تخلیه کرد.  

نتوانست و چهره اش سرخ شد پس از قورت دادِن واژه هایی 

که نمی توانست در خطاِب مادرش بگویدشان.  

تنها گفت: 

_ مامان لطفًا برو! 



و قبل از آنکه اکرم چیزی بگوید افزود: 

_ اگه پسرت و اینجوری شناختی، بدون که اگر من اهِل همین 

کارای کثیفی بودم که تو داری میگی، اولین نفری که بهم راه 

داد پگاه نه، رویایی بود که داری دم از نجابتش میزنی حاال 

برو و به خدا التماس کن که گناهت و ببخشه، چون تهمت زدی. 

دیگه نمازم بزنی به کمر، هزارتا سفره صلواتی  هم پهن کنی 

فایده نداره. تهمت زدی به یه آدِم بی گناه! 

دیگر نگاه نکرد که اکرم چه می کرد. حضورش برای چند 

ثانیه ای میاِن چهاردیوارِی اتاق احساس میشد اما او سر به 

روی میز گذاشت و دلش نخواست که بداند؛ او برای چه همان 

طور ساکت و بی حرکت همان جا مانده بود اما در نهایت رفت 

و رفتنش امیرحافظ را تا تلفن و تماس با پگاه و خوردن به 

درهای بسته ی "دستگاِه مشترِک مورِد نظر خاموش می باشد" 

کشاند! 

 ☆☆☆☆
همراه با خرد کردِن پیازها، درست شبیه به ابرهای بهارِی این 

روزها اشک می ریخت! 

تا می توانست ریزشان می کرد و تماِم دردهای دلش را به همراِه 



آن اشک ها بیرون می ریخت.  

کیانایی که این روزها میاِن دنیایی دیگر سیر می کرد؛ موزیکی 

عاشقانه و صدالبته غمگین را پخش کرده بود و همراه با 

خواننده می خواند و تماِم غم هایی که خواننده انتقال می داد؛ 

آوار شده بود به روی دردهای دِل شکست خورده ی ارغوان! 

" گفتی خیاِل تو راحت،  

هرجا که باشی میام سایه به سایه ت،  

منم بهش کردم عادت... 

اآلن چند وقته که دوری،  

رفتی بهم گفتی که مجبوری،  

مثِل من کی میشه واسه ت؟" 

انگار که خواننده، تک به تِک این واژه ها را تنها برای دِل او کنارِ 

هم چیده بود.  

او از قصد خرد کردِن پیاز را انتخاب کرد تا آزادانه گریه کند و 

آسمان هم برای زخم هایی که حواله ی تن و بدنش شده بود؛ 

گریه می کرد امروز! 

" در و دیواِر این خونه،  

می ریزه روی سرم بعِد تو دیوونه،  

اینارو یادم می مونه... 



یکی یکی می چینم،  

آجرهای خاطره هامون و می بینم،  

فاصله م از تو چه دوره...

از تو چه دوره..." 

گریه اش حاال، به هق هقی بی صدا تبدیل شده بود.  

هشت روز از رفتِن کیارش و برنگشتنش می گذشت. هشت روز 

نبوِد او با ارغوان کاری کرد که حاال مقابِل دیِد تماِم آدم ها هم 

اشک می ریخت! 

" بی احساس... 

دیدی گفتم تِه این رابطه بن بسته... 

گفتم قلِب سنگیت از هیچی نمی ترسه، 

بی احساس..." 

خواننده همان طور می خواند و او برای هر ثانیه، بیش از قبل 

توان از دست می داد.  

تا جایی که کارد از میاِن انگشتانش رها شد و بغِض صداداری 

که تا به حال خفه اش می کرد؛ با صدای بلندی ترکید.  

کیوان زودتر از تماِم اهالِی خانه، متوجه اش شد. بعد از آن 

کیانا، کاوه و زهرا هم از راه رسیدند.  

کوروش و سعیده هم آخرین نفراتی بودند که  اضافه شدند و 



کیوان که پرسید: 

_ چی شده؟  

او بازهم دیوانه شد.  

_ چی شده؟ 

بغض خفه شد. حرص اینبار خودنمایی کرد.  

سرچرخاند و رو به نگاِه غمگیِن کوروش خان فریاد زد: 

_ کیارش اآلن کجاست؟ کجاست کیارش؟ هان؟ شوهِر من 

اآلن کجاست؟ نه بهتره بگم پسِر روانِی شما کجاست؟ همون 

دیوونه ای که بدوِن فکر کردن به وجدانتون براش زن گرفتین، 

اآلن کجاست که تلفنش هم در دسترس نیست؟ یکی جواب 

بده. یکی جواِب من و بده مگه نمی شنوین؟  

کیانا تا کنارش آمد. تنش را به آغوش کشید و حضوِر او هم 

این روزها، ابدًا آرامش نمی کرد.  

هیوالیی که پیروز شده بود این بار خبرهای بدتری می داد! 

گاهی می گفت که بالیی به سِر کیارش آمده و گاهی تصویِر 

همان زِن مو بلوندی را یادش می آورد که کیوان به عنواِن یکی 

از رابطه های گذشته ی کیارش، توضیحش داده بود! 

سعیده گفت: 



_ آروم باش مامان جان. چته تو آخه؟ رفته سفر. این اولین 

باری نیست که کیارش میره مسافرت. خب برمی گرده. چیِز 

عجیبی نیست که انقدر ناراحتی! 

_ عجیب نیست؟  

کیوان وای گویان روی ته ریش های خیالی اش را دست 

می کشید و کوروش کاوش گرانه براندازش می کرد اما فریاِد 

بعدی قطعًا از جانِب ارغوان بود؟  

_ عجیب نیست مگه نه؟ هشت روز نبودِن پسرتون در حالی 

که در دسترس هم نیست و معلوم نیست کجاست، اصًال 

عجیب نیست. اینکه زن گرفته و تو خونه اش زندونی ش کرده 

هم متاسفانه عجیب نیست. اینکه شِب عید تا مرِز کشتن 

کتکم زد و دلش اصًال هم نسوخت، بازم عجیب نیست. اینکه 

قاِب عکِس دونفره ش با زنی رو پیدا کردم که تو گذشته 

عاشقش بوده هم از نظرتون عجیب نیست؛ پس من نمی دونم، 

چی برای شماها عجیبه؟ اگه با همین چاقو خودم و بکشم و 

راحت بشین عجیب میشه؟ اگه از غصه دق کنم و بمیرم، 

عجیب میشه؟  

_ اینکه تو هنوز موندی خیلی عجیبه ارغوان.  

صدای کوروش، فریادهایش را خفه کرد.  



سر چرخاند و نگاِه او هنوز هم کاوشش می کرد اما ارغوان که 

او را می دید؛ یاِد کیارش می افتاد و این خودش شروِع تماِم 

غم هایش بود. 

کوروش افزود:

_ اینکه یک نفر انقدر عاشق باشه من و متعجب می کنه دخترم. 

اینکه بعد از اون همه بالیی که سرت آورده، هنوزم نشستی و 

میگی شوهِر من کجاست، این یعنی معجزه! از همون روِز اول 

هم می دونستم تو تنها کسی هستی که می تونه کیارش رو... 

الباقِی جمالتش را قورت داد.  

حرص هم از میان رفت. غم این بار رونمایی کرد.  

ارغوان درحالی که کودکانه اشک می ریخت گفت: 

_ نموندم چون نمی تونم بدوِن اون بمونم. موندم که بیاد و 

ازش بپرسم، واقعًا چرا؟ واقعًا چرا با من ازدواج کردی؟ 

موندم چون هیچ جایی رو ندارم که برم. چون هنوزم وقتی با 

مامانم اینا حرف می زنم، یه جوری تظاهر می کنم که انگار 

خوشبخت ترین آدِم دنیام و اگر نمیام واسه اینه که کاِر شوهرم 

زیاده... چون خجالت می کشم از انتخابم. چون نمی تونم بگم 

اون مردی که بخاطرش تو روی همه تون وایستادم، عاشِق 

یکی دیگه ست! 



کیانا نالید: 

_ ارغوان اون واسه گذشته ست..  

و ارغوان بازهم فریاد زد: 

_ ولی من عکسش رو حاال تو خونه ش پیدا کردم. فهمیدی؟ 

حاال! 

سعیده گفت: 

_ اصًال اگه کیارش هم اون و بخواد، فکر می کنی ما اجازه 

میدیم بهش؟  

و ارغوان با تماِم حسرتی که عایِد حالش شده بود جواب داد: 

_ اینکه شما چی فکر می کنین اصًال مهم نیست، اینکه کیارش 

چی فکر می کنه مهمه. اینکه من شدم بازیچه ی دسِت 

خانواده ای که واسه خوب شدِن حاِل پسرشون قربانیم کردن، 

مهمه.. . من هیچ کدوِم شمارو نمی بخشم. به خدا که 

نمی بخشم. 

پاسِخ تماِم اهالِی خانه، تنها یک جمله ی کوتاه از جانِب کوروش 

خان بود! 

_ درستش می کنم... 

و وقتی ارغوان آن جا ماندن و همراِه بیخیال ترین آدم های 



روزگارش بودن را اشتباه دید؛ کارد را میاِن پیازهای خرد شده 

رها کرد و درحالی که جمله هایی نامفهوم را زیرلبی بیان 

می کرد، خود را تا طبقه ی پنجم رساند و در را هم با شدِت 

هرچه تمام تر به لنگه اش کوفت.  

کسی هم دنبالش نیامد تا حاِل دلش را تسکین بخشد.  

کسی هم برای بازگشِت کیارش به این خانه ی لعنتی، کاری 

نمی کرد... 

تنها کسی که می توانست به داِد دلش برسد، این روزها خودش 

بود و ارغوان با تماِم بی تجربه بودنش، این را فهمید که 

ساعت ها راه رفت و اتاِق فکری اش او را نهایتًا، تا کارِت 

ویزیتی کشاند که قبل ترها از میاِن وسیله های کیِف زِن 

ترسیده ای چون پگاه پیدایش کرده بود! 

ندانست که چرا اما روزی که کارِت ویزیت را برداشته بود؛ 

هرگز به این فکر نمی کرد که با شماره های درج شده به روی آن 

تماس بگیرد اما صدایی در درونش او را برای داشتِن آن کارت 

به اجبار رساند و حاال بابِت گوش کردن به آن صدا خدایش را 

ممنون بود. 

میاِن وسیله های کمدش، به دنباِل همان گیف کوچِک مخفی ای 

گشت که اطمینان داشت که کیارش هیچ وقت پیدایش 



نخواهد کرد.  

کارت را با تماِم استرسی که به جانش چنگ انداخته بود از 

میاِن دیگر وسیله ها بیرون کشید و این بار نوشته های روی آن 

را با دقِت بیشتری بررسی کرد.  

تردید را کنار گذاشت. 

صاحِب این کارت هرکه که بود؛ قطعًا به همسِر سابِق کیارش و 

زندگِی گذشته ی او مربوط میشد. هرکه که بود؛ می توانست به 

چندی از سواالِت دیوانه کننده ی ذهنی اش، پاسخی درست و 

درمان دهد. هرکه که بود؛ باید برای یکبار هم که شده، با او 

مالقات می کرد و حاالیی که کیارش حضور نداشت؛ بهترین 

زمان برای شناختِن هویِت این انسان بود... 

انگشتانی که بر اثِر استرس به شدت می لرزید را به تلفنش 

رساند و یک تماِس بی پاسخ از جانِب آرش برادرش را کنار زد 

تا با او تماس بگیرد.  

اولین شماره بعد از یک بوِق کوتاه، به یک صدای ضبط شده 

که پایاِن نوبت دهی برای این ماه را اعالم می کرد مربوط 

میشد و دومین شماره ای که همراه هم بود؛ پس از چند بوِق 

آزاد با صدایی مردانه و تقریبًا خشک وصال پیدا کرد که 

ارغوان را برای ادامه  دادن به مکالمه، به تردید رساند.  



_ بفرمائید؟! 

کمی سکوت برای نظم دهی جمالِت پخش و پالی ذهنی اش 

الزم بود اما قبل از آنکه حوصله ی مخاطِب پشت خطش را سر 

ببرد؛ نام و فامیِل روی کارت را به همراِه پسونِد دکتر، با 

صدایی که به شدت می لرزید خواند.  

_ دکتر امیرحافِظ سعیدی؟

او سریعًا گفت: 

_ بله خودم هستم. امرتون؟  

و ارغوان کمی فکر کرد تا بگوید: 

_ نوبت می خواستم. اونم برای امروز... 

_ برای امروز؟! 

لب گزید. 

_ ازتون خواهش می کنم.  

شنید: 

_ با شماره ی کلینیک تماس بگیرید چون نوبت دهی به عهده ی 

من نیست خانِم محترم.  

و قبل از آنکه تماِم تالشش برای صحبت با دکتر سعیدی ای که 

قطعًا جوان و غیرقابِل نرمش هم بود؛ به هیچ منجر شود، 



فریاد زد: 

_ شما پگاه می شناسین؟  

این بار سکوتی طوالنی آمد و ارغوان را به همان تسلطی که 

احتیاجش داشت کشاند.  

قطعًا می شناخت. این سکوت، قطعًا نشانه ی رضایت بود! 

افزود: 

_ من باید شمارو ببینم. ازتون خواهش می کنم بهم نوبت بدین 

دکتر.  

و صدای پشِت خط هم پس از این سکوت، به روی ادامه ی 

مکالمه مسلط شد.  

_ خودتون رو معرفی نکردین خانم.  

صندلِی میِز ناهارخوری را به حالِت مورب بیرون کشید و پس 

از نشستنش به روی آن، با پای راست به روی زمین ضرب 

گرفت.  

_ بعد از اینکه دیدمتون معرفی می کنم. فقط نیم ساعت زمان 

می خوام ازتون.  

شنید که دکتر سعیدی پس از مکثی کوتاه گفت: 

_ ساعِت هفت اینجا باشین.  

و این تایم هر چقدر هم که نامناسب بود؛ او ناچار شد به 



قبول کردنش! 

پس از قطِع مکالمه، ساعِت غول پیکِر کنج خانه را نگاهی 

انداخت. چهاِر بعد از ظهر را نشان می داد و این روزها دیگر، 

نه کیارشی بود که نگراِن شاِم شبش باشد و نه ترس برای 

شبی که ممکن بود به وحشتناک ترین حالِت ممکن به صبح 

برسد.  

او حاال می توانست با خیالی آسوده، خود را تا تراس بکشاند و 

خیره به قطره های درشِت باراِن بهاری و درخت های پرشاخ و 

برگی که به دست های باد می رقصیدند؛ برای دِل تنگش 

عزاداری کند.  

او می توانست به تماِم وجودش، هنوز هم عاشق بودن را 

اعتراف و حتی می توانست که برای اینجا ماندن و جنگیدن 

برای وصال با رویاهای دخترانه اش، برنامه ریزی کند.  

او می توانست نگراِن غیبِت طوالنی مدت کیارش شود و 

خجالت نکشد از تماِم احساسی که هنوز هم کمرنگ نشده بود 

و به روی قلبش سنگینی می کرد.  

او می توانست که امروز را هم عاشق بماند و امید را همچنان 

میاِن سینه اش باقی نگه دارد اما تماِم این ها، تا قبل از 

بازگشتش به چهاردیوارِی خانه ای بود که این روزها با قفس 



توفیری نداشت و حاالیی که پنجره را می بست و پرده را هم 

می کشید؛ باید به اینکه چطور باید از خانه باغ خارج میشد تا 

به کلینیِک دکتر سعیدی برسد فکر می کرد... 

 ☆☆☆☆☆☆

اجازه ی وروِد دختِر جوانی که ساعت ها پیش ذهنش را بابِت 

هویتش حسابی مشغول کرده بود را به منشی داد و 

درحالی که به روی صندلِی چرخ دارش لم می داد؛ یک باِر دیگر با 

شماره ی پگاه تماس گرفت و طبِق معمول هم، با بوق های آزار 

دهنده ی ریجکت مواجه شد.  

پنج انگشِت یکی از دستانش یکدیگر را به آغوش کشیدند و 

او برای به سکون رساندِن حالش، تلفن را کناری گذاشت و خم 

شد تا به واسطه ی جرعه ای آب آرامشش را پس بگیرد.  

تقه هایی که به در می خورد؛ ذهنش را از تماس های بی پاسخ 

فاصله داد و پس از صاف کردِن صدا در حنجره اش گفت: 

_ بفرمایید داخل! 

در به روی لنگه چرخید و قبل از هر چیز، کتونی های آل استاِر 

سفید رنِگ دخترانه به همراِه ترکیبش با جیِن دمپا توجهش را 

به سوی دخترک جلب کرد.  



سریعًا نگاه چرخاند و صدای تقریبًا آشنایش گفت: 

_ سالم دکتر! 

و او سر تکان داد و از دخترِک نمکین چهره خواست که به 

روی صندلی قرار بگیرد.  

_ سالم! بفرمایید خواهش می کنم.  

ارغوان لبخندی کم جان و غیرطبیعی به روی لب ها کاشت و 

بعد گام های سنگینش را تا صندلی کشاند و تماِم واژه ها را 

برای رسیدن به بحِث دلخواهش گم کرد.  

سکوت که از راه رسید؛ امیرحافظی که برای تمام شدِن ساعِت 

کارِی امروزش عجله داشت؛ خم شد و خیره به نیم رِخ 

مضطرِب او پرسید: 

_ نمی خواین شروع کنین؟  

دخترک برای لحظه ای نگاه داد به چشمانی که در وهله ی اول، 

مهربانی را انتقال می داد و وقتی برای شروِع صحبت هایش 

هیچ جمله ای پیدا نکرد؛ امیرحافظ لبخند را هم به دیگر 

ویژگی های آرامش بخِش چهره اش اضافه کرد و افزود: 

_ می خواین من شروع کنم؟  

در مظلومانه ترین حالِت ممکن جواب داد: 

_ خیلی خوب میشه .  



و امیرحافظ "خیلی خب" گویان، هردو دستانش را به روی میز 

کوفت و بعد روی پا ایستاد.  

_ از ظهر تا حاال فکِر من و مشغول کردین. شما بودین دیگه؟! 

مخاطِب پشت خط رو میگم.  

پاسخش کوتاه بود: 

_ بله! 

و این پاسِخ کوتاه به ابهاماِت ذهنِی امیرحافظ افزود و او مرِد 

کنار گذاشتن سواالتش نبود.  

_ بله؟! خب نمی خواین خودتون رو معرفی کنین؟  

نگاه باال کشید و ندانست که چرا اما با وجوِد این مرد احساِس 

راحتی داشت که به صریح ترین حالِت ممکن، سوالش را عنوان 

کرد.  

_ شما پگاه رو می شناسین دیگه؟  

امیرحافظ قدم رو رفتن را تمامش کرد. او امروز در قالِب 

شلوار و پیرهِن یک دست تیره، جدی تر از همیشه به نظر 

می رسید که به محِض مستقر شدن به روی صندلِی رو به 

رویی، ارغوان را وادار به توضیح دادن کرد. 

_ من مجبور نیستم به سواالِت شما جواب بدم خانم، لطفًا 



زودتر خودت رو معرفی کن و وقِت من و هم نگیر وگرنه 

عالقه ای به ادامه دادن به این خاله زنک بازی ها ندارم.  

ارغوان ندانست که چطور اما به هر نحوی که ذهنش دستور 

می داد؛ خودش را معرفی کرد .  

_ نمی دونم که چطوری باید معرفی بشم. اگه پگاه رو 

بشناسین باید بگم که اون همسِر سابِق شوهرمه... اگه 

کیارش رو بشناسین باید بگم که زنشم و اگه هیچ کدوم رو 

نشناسین فکر کنم جای اشتباهی اومدم.  

مکث را به همراِه حیرتی مشهود، میاِن اجزای صورِت او یافت 

کرد و امیرحافظ پس از درک کردِن آنچه که شنیده بود؛ اولین 

سواِل ذهنی اش را بی توجه به تماِم موقعیت ها و کامًال 

نسنجیده بیانش کرد.  

_ هرکس که زِن کیارش میشه به روان پزشک احتیاج پیدا 

می کنه یا من دارم اشتباه می کنم؟  

ارغوان هم حیرت را تجربه کرد اما حقیقتًا کیارش با او کاری 

کرده بود که دیگر هیچ رخ دادی در دنیا، به هیجان و یا تعجب 

نمی کشاندش! 

لب زد: 

_ پس می شناسین. 



و بعد از نتیجه گیری افزود: 

_ پس پگاه... یعنی اونم برای مشکلش با کیارش... 

_ من از زندگِی شخصِی بیمارهام اطالعی نمیدم خانم. اگر 

اومدین اینجا که سر از زندگِی دیگران دربیارین متاسفم.  

انگار نشنید که او چه می گوید. پگاه قطعًا برای این دکتر 

امیرحافِظ سعیدی، جایگاهی فراتر از یک بیماِر معمولی داشت 

وگرنه کدام پزشکی به این خوبی اطالعاِت یکی از صدها 

بیمارش را به یاد می آورد؟   

هرچه در ذهن می گذراند را به زبان آورد: 

_ یعنی پگاه فقط بیمارتونه؟  

امیرحافظ در سکوت نگاهش کرد و با همان نگاه او را از ادامه 

دادن به پرسیدِن این چنین سواالتی منصرف کرد.  

به طوری که ارغوان دست و پا گم کرد و بعد چنگ انداخت به 

دسته ی کیِف کوچکش.  

_ من دیگه برم. ممنون بابِت وقتی که گذاشتین.  

و قبل از آنکه روی پا بایستد، امیرحافظ با بیاِن سوالش 

متوقفش کرد.  

_ این همه راه رو اومدین تا بفهمین من پگاه رو می شناسم یا 

نه؟  



بیچارگِی او قطعًا برای دکتر سعیدی هم فاش شده بود! 

دکتر سعیدی هم می دانست که کیارش قدرِت تا جنون رساندن 

را دارد! 

او حتی می دانست که این اتاق و تماِم جمله هایی که 

می توانست میانشان رد و بدل شود؛ آخرین امیِد ارغوان برای 

شناختن و فهمیدِن کیارش است! 

تالش کرد تا بغِض ناخوانده ی حنجره اش را پس بزند وقتی 

می گفت: 

_ شما فقط با تعریف کردِن زندگِی شخصِی بیمارتون می تونین 

به من کمک کنین و انگار من این همه راه رو برای هیچی 

اومدم دکتر. 

بازهم برای روی پا ایستادن اقدام کرد و باز هم متوقف 

کردنش، کاِر امیرحافظ بود! 

_ چی رو می خواین بدونین؟ یعنی دقیقًا برای چی اومدین 

اینجا؟  

برای لحظه ای، کورسویی از امید میاِن سینه اش جان گرفت.  

نمی دانست که کدام مدار دکتر سعیدی و پگاه را بهم متصل 

کرده اما او باید می پرسید و دکتر سعیدی هم اگر می دانست؛ 



قطعًا باید جوابش را می داد... 

نگاهش را باال کشید و پس از برانداز کردِن چشماِن جستجوگرِ 

او پرسید: 

_ کسی تو زندگِی کیارش هست؟ پگاه به شما چیزی نگفته؟ 

یعنی چیزی نفهمیده؟ 

و سوال پرسیدن های او بیش از آنکه امیرحافظ را به جواب 

دادن وادار کند؛ متعجبش کرد.  

دید که نگاِه او گشاد شد. دید که هردو تای ابروانش باال رفت 

و پیشانی اش از هجوِم حیرت چین افتاد اما او مردی نبود که 

به این چنین رخ دادهایی بها دهد.  

جمله ها را سریعًا هضمش کرد و بعد بی آنکه تغییری را در 

لحنش ایجاد کند؛ گفت: 

_ جواِب سوال هاتون پیِش من نیست اما اگر بخواین می تونم 

به عنواِن مشاور راهنماییتون کنم.  

چیزی نمی گفت. به خدا که این آدم اگر می دانست هم، چیزی 

نمی گفت! 

تماِم امیدهای واهی، همان لحظه جان باختند وقتی می نالید: 

_ شما می تونین اآلن به من بگین شوهرم کجاست؟ می تونین 

بگین چرا با همه ی مردها فرق داره؟ می تونین بگین عکِس یه 



زِن دیگه تو اتاق شخصیش چیکار می کنه؟ 

تکیه اش را داد به صندلی.  

کوتاه گفت: 

_ شاید! 

و بعد افزود: 

_ اآلن مشکلتون اینه که شوهرتون با همه فرق داره یا اینکه 

عکِس زِن دیگه ای تو اتاق بوده یا اینکه نمی دونین کجاست؟  

_ همه ش! 

او پا به روی پا انداخت و ارغوان که ذهنش او را تا آخرین 

دیدارش با کیارش کشانده بود ادامه دهنده ی بحث شد.  

_ یه روز خوبه... خوِب خوب... اما یه روِز دیگه اصال نمیشه 

باهاش ارتباط برقرار کرد... همه میگن  ... میگن که مریضه... 

میگن مشکِل روانی داره. پگاه هم اینو به شما گفته بود؟  

_ خانواده ش به شما گفتن؟  

چرا از پگاه چیزی نمی گفت؟ چرا تالش نمی کرد تا او به جواِب 

سوال های نامنظِم ذهنی اش برسد؟  

_ بله.  

_ قبل از ازدواج بهتون گفته بودن؟  

_ نه من تازه فهمیدم.  



_ باور کردین؟ باور کردین که شوهرتون مشکِل روانی داره؟  

خیالش "نه" آوردن بود اما واژه تا زبانش باال آمد و بعد 

حنجره اش با دستوِر ذهنی که خاطراِت نحس را به خوبی 

یادش بود؛ قورتش داد.  

کم آورد و "بله" همراه با گلوله های اشکی که جاری میشد 

توسِط لب هایش به بیان رسید. 

امیرحافظ فکری کرد و ادامه داد: 

_ می تونم بپرسم کدوم رفتار باعث شده که باور کنین؟  

حقیقتًا هیچ کدام از رفتارهای کیارش، شبیه به آدم های عادی 

نبود اما او شمرد و تعریف کرد: 

_ قبل از ازدواج طوری رفتار می کرد که انگار عاشقمه اما 

اآلن... 

حس کرد که او از بیاِن واضِح جمله ها خجالت می کشد که 

گفت: 

_ با من راحت باش ارغوان. هرچیزی که اینجا گفته میشه، هر 

جمله ای که من می شنوم برای همیشه تو این اتاق باقی 

می مونه پس اگر می خوای راِه درست رو پیدا کنیم راحت و 

واضح صحبت کن خب؟  



جمله ها کاِر خودشان را کردند. امیرحافظ خوب می دانست که 

چطور آدم ها را از اسارِت احساسی چون شرم رهایی دهد.  

ارغوان برخالِف پگاه، رفتارهای کیارش را ضعِف خود 

نمی دانست. او خود را کامًال بی تقصیر می دانست و این 

دنیایی از اعتماد به نفس برای حاِل حاالیش خوب بود! 

_ نمی دونم انگار تکلیفش با خودش روشن نیست. همش 

سردرگمه... انگار یه چیزی رو گم کرده. نمی تونه بخوابه. 

مطمئنم که اکثِر شب ها تا صبح بیداره. بعضی وقتا اون قدر 

بهم نزدیک میشه که با خودم میگم حتمًا عاشقمه اما یک 

ساعت بعد همه چیز عوض میشه. انگار می ترسه از نزدیک 

شدن به من. انگار نمی خواد به خوبی هاش عادت کنم یا اینکه 

دلش می خواد خودش رو بد جلوه بده.  

امیرحافظ چهل پنجاه ثانیه ای را به فکر کردن اختصاص داد.  

او از کیارش شنیده بود!  

ارغواِن دیگری، روزی روبه رویش نشست و از تماِم بدی های 

کیارش برای او گفت اما کیارِش پگاه با کیارِش ارغوان توفیر 

داشت انگار و امیرحافظ به دنباِل تفاوت ها می گشت که 

پرسید: 

_ از عصبانیتش برام بگو... وقتی عصبی میشه چیکار 



می کنه؟  

ارغوان شانه باال انداخت و امیرحافظ تنها به دنباِل حِل 

معادله های ذهنی اش می گشت.  

_ در کل زیادی خونسرده اما یکی دوبار داد و بیداد کرده و 

یک بارم... 

_ یک بارم؟  

_ کتکم زد.  

خم شد تا جعبه ی دستمال کاغذی را به اویی که بغض رهایش 

نمی کرد تعارف کند و در همان حال سواِل بعدی را هم پرسید: 

_ چرا؟ دلیِل محکمی داشت؟  

چند برگ دستمال کاغذی برای پاک کردِن رِد اشک هایش کافی 

شد اما اشک های دیگری هم می جوشید.  

آِب بینی باال کشید و گفت: 

_ دلیلش برای خودش محکم بود.  

و امیرحافظ که سوالی نگاهش کرد؛ افزود: 

_ هنوز بیِن ما هیچ... بیِن ما هیچی نبوده... یعنی... نمی دونم 

چرا اما حس می کنم... یعنی وقتی اینو به خانواده اش گفتم 

خیلی ناراحت شد و کتکم زد. 



 ☆☆☆☆☆☆
درحالی که نایلون های سفید رنگ را از اجناِس خریداری شده 

توسِط مردی چهل پنجاه ساله پر می کرد؛ تصمیمش را برای به 

خانه رفتن برای یکی دو شب را در ذهنش به تثبیت رساند.  

دلش تنگ بود! 

برای تماِم بی معرفت های دنیایش دل تنگ بود! 

برای تک به تِک آن هایی که روزی به روی بودن و ماندنشان 

حساب ها باز کرده بود و حاال که کنارش را نگاه می کرد؛ 

نداشتنشان به زشت ترین حالِت ممکن احساس میشد.  

برای خواهر و خواهرزاده ی مونارنجی اش احسان، برای تماِم 

ادا اطوارهایی که پگاه عاشقشان بود... 

برای پوریا... 

برای مادرش... 

برای شیمایی که این روزها پیدایش نبود و بیش از تماِم 

این ها، برای امیرحافظی که انگار داشتنش این روزها از 

محاالِت دنیایش به شمار می آمد... 

قصه ی پرغصه ی آن ها این روزها به همان من هستم، تو هستی 

و قسمت نیست ها متصل شده بود! 

دوستش داشت. امیرحافظ آن قدری که پگاه را به کماِل 



آرامش برساند دوستش داشت و این روزها به معنای واقعِی 

"گاهی دوست داشتن کافی نیست" هم پی برده بود! 

نفس های کالفه اش را از سینه رهایی داد و شنید که مرِد 

مقابلش گفت: 

_ حیِف تو نیست؟! 

و قبل از آنکه جمله ی سوالِی او را بفهمد و یا حالجی اش کند؛ 

او با گام های بلند از مقابِل چشمانش دور شده بود.  

برای چه حیف شده بود را نمی دانست اما ترجیح داد که او و 

هر منظوری که داشت را از ذهنش کنار بزند و نیم ساعِت باقی 

مانده از تایِم کاری اش را، تنها به همان کار اختصاص دهد.  

همان طور که دلش می خواست هم سرگرم شد از پر کردِن 

قفسه ها و نیم ساعت برای او، درست مثِل برق و باد گذشت! 

تنی که این روزها خستگی هم نمی فهمید را به رخت کن رساند 

و پس از تعویِض لباس های کارش با مانتویی سبز رنگ به 

همراِه جینی خردلی، آرایِش چهره اش را به واسطه ی کاشتِن 

ماتیکی زرشکی رنگ کامل کرد و بعد خداحافظی کنان به 

خیابان رفت اما این بار هم امیرحافظ همان وقتی که انتظار 

نداشت به سراغش آمده بود.  

او را به همراِه پیرهن و شلواِر سیاه رنگ، درحالی که به 



اتومبیلش تکیه زده بود و عینِک دودی هم به روی چشم ها 

داشت؛ آن طرِف خیابان تشخیص داد و قصدش رفتن بود اما 

مگر می توانست که از ناله های دِل تنگش بگذرد؟  

پس تصمیمش قبل از برداشتِن اولین گام تغییر کرد و 

امیرحافظ هم برای اولین اقدام عینک را از روی چشمانش 

برداشت تا اوی دلتنگ را از تصویِر چشمانش سیراب کرده 

باشد. 

اتومبیل ها را با احتیاط پشِت سر گذاشت و هنوز پاهایش به 

محدوده ی دویست و شِش نوک مدادی نرسیده بود که صدای 

او آمد و برای مدتی از تماِم کابوس ها رهایی اش داد. 

_ خوشم میاد که خوشت میاد که مدام من و دنباِل خودت 

بکشونی. 

نتوانست که لبخندی که می آمد تا به روی لب هایش جان 

بگیرد را فراری دهد.  

او از آمدِن امیرحافظ و دیدِن تصویِر چشمانش زیادی 

خوشحال بود و دِل تنگش هم دیگر سر از پا نمی شناخت! 

لب زد: 

_ خوشم میاد.  



و بعد با صدای بلندتری اضافه کرد: 

_ سالم! 

امیرحافظ کمی خم شد و به واسطه ی همان چشم ها تا جایی 

که پگاه را پر کند از احساِس شرم نگاهش کرد و وقتی کمبوِد 

عزت نفس را میاِن رفتارش تشخیص داد؛ فاصله گرفت و با 

دست به صندلِی شاگردش اشاره کرد.  

_ سالم خانم، بشین برسونمت. تو راه هم حرف میزنیم باشه؟  

سر تکان داد و دسته ی کیفش را محکم به روی شانه اش 

می فشرد تا افکاِر منفی را رهایی دهد اما نهایتًا هم موفق نشد 

و همین که به روی صندلی نشست؛ به واسطه ی صفحه ی 

تلفنش خیره ی چهره اش شد.  

امیرحافظ هم کنارش نشست و در برابِر تماِم واکنش های 

غیرطبیعی ای که پگاه از خود بروز می داد؛ کوچک ترین 

عکس العملی نشان نداد! 

تنها فرمان چرخاند و پس از راه انداختِن اتومبیل صحبت های 

روزمره را آغاز کرد.  

_ خب، خسته نباشی عزیزدلم. کار چطور بود؟ 

دل کند از صفحه  ی تلفن.  

تره ای از موهایش را به بازی گرفت و درحالی که لب بیرون 



می پراند؛ گفت: 

_ مثِل همیشه! 

فرعی را به قصِد یافتِن کافه ای درست و درمان پیچید و شنید 

که پگاه افزود: 

_ می خوام برم خونه مون. اگه وقت داری من و برسون اونجا.  

امیرحافظ با روی باز از تصمیمش استقبال کرد.  

_ به به! آفتاب از کدوم طرف درومده؟! 

صادقانه جواب گرفت: 

_ دلم تنگ شده... 

و امیرحافظ تنها برای ثانیه هایی خیره ی نیم رخش ماند و 

نتوانست که دلخوری را از لحنش فراری دهد.  

_ فقط برای خانواده ت؟  

بازهم صادقانه صحبت کرد چراکه، او برای فاصله گرفتن از 

امیرحافظ هزار دلیل را کنار هم می چید به غیر از آنکه بد 

بودن را به اوی همیشه خوبش ربطی دهد... 

_ برای تو بیشتر از تماِم اون ها.  

گرمای انگشتانش هم آمد و نشست به روی یکی از دستانش و 

دلش که بی قرار شد؛ نتوانست که شبیه به همیشه نگاه 

بدزدد.  



_ بخاطِر همین تماِم تماس هام ریجکت میشد پگاه؟ داری با 

خودمون چیکار می کنی تو؟ مشکلت چیه؟ ناراحتیت از چیه؟ 

چرا نمیگی برام؟  

نالید: 

_ درِد من تو نیستی امیرحافظ.  

و قبل از آنکه دستش را از قفِل انگشتاِن او بیرون بکشد؛ 

شنید: 

_ اما تنها درِد من تو این زندگی تویی. درد تویی اما درمونم 

تویی. بی درمونم نزار پگاه! 

دستش همان جا ماند! 

میاِن انگشتاِن امیرحافظ! 

لب زد: 

_ امیرحافظ من... 

و تماِم بهانه ای که در ذهن ردیف کرده بود؛ همان لحظه 

فراموشش شد.  

این آدم را چرا قبل ترها نشناخته بود؟! این معدِن آرامش را، 

چرا قبل  ترها اینقدر دوستش نداشت؟! قبل ترها چرا میاِن 

تیرگِی نگاه او غرق نمیشد و قبل ترها چرا امیرحافظ برای 



ماندنش مثِل حاال تالش نمی کرد؟  

شنید: 

_ تو چی پگاه؟ هنوزم فکر می کنی ما بدرِد هم نمی خوریم؟  

سری به نشانه ی مثبت تکان داد درحالی که کامًال مسِخ حرکات 

او مانده بود.  

_ من که فکر می کنم تو زیادی به درِد من می خوری. 

لب هایش قفل ماند و لب های امیرحافظ هم به خنده افتاد.  

انگشتاِن دسِت دیگرش آمد برای بازی کردن با تماِم سلول های 

تِن او... 

انگشِت اشاره اش، نشست به همان تارهای خوش حالتی که 

روی پیشانی اش رها شده بود.  

نوازششان کرد و گفت: 

_ این موهات... مطمئنم که هر حالی داشته باشم، این رنگ و 

شکل و بو می تونه خوبم کنه پگاه.  

نیاز داشت... انگار به تماِم جمله هایی که او قصد داشت 

بگویدشان، حاال بیش از تماِم عمرش احتیاج داشت! 

انگشتاِن او به روی تماِم اجزای صورتش می چرخید. لمس 

می کرد و تک به تک، قربان صدقه ی تماِم چیزهایی می رفت، 

که او داشت... 



_ چشمات... الهی قربوِن اون نگاهت بشم که همیشه خجالت 

داره. من می میرم برای اون روزی که بتونم این نگاه و صاحب 

بشم. که هیچ غمی توش نداشته باشه، شرم نداشته باشه، 

فقط امیرحافظ و نگاه کنه و من اون حسرتی که تماِم عمر رو 

دلم سنگینی می کردرو بکشم و راحت بشم. اگه تو به درِد من 

نمی خوری پس کی می خوره؟! این لب ها بود که من و برای 

اولین بوسه ی عمرم از هر فکِر دیگه ای خالی کرد پگاه... تورو 

که می بینم ُخل میشم. دیگه هیچی حالیم نیست. تماِم 

منطقی که امیرحافظ برای خودش ساخته رو یه پسربچه  کنار 

میزنه و اون پسربچه کارش پگاه رو خواستنه. تو که باشی من 

دیگه دردی هم ندارم. تو که نگاهم کنی... 

_ تورو خدا امیر... 

صورتش را عقب کشیده بود. دستش را هم! 

پگاه تماِم تنی که برای او را خواستن با صدای بلندی فریاد 

میزد را از صدا و دستاِن او فاصله داده و بعد نالید: 

_ بس کن... من نیستم. اون آدمی که تو داری تعریف می کنی 

من نیستم. من... من این روزا... خوب نیستم امیر. نمی تونم 

اون چیزی که تو فکر می کنی باشم. من پس زده شده ی یه 

آدمی ام که حاال برای زندگیش یه دختربچه رو انتخاب کرده. 



من کمم امیرحافظ... برای تماِم خوبی های تو من کمم. اون 

فهمید، توام این و بفهم. 

تکیه اش را داد به پشتِی صندلی .  

ذهِن پگاه هنوز هم از خاطراِت کیارش خالی نشده بود و او 

درست همین حاال، به همان مرحله ی "چه باید کرد؟" رسیده 

بود.  

به عنواِن آخرین امیدها گفت: 

_ اون چیزی که من می بینم رو قطعًا اون ندیده.  

و پگاه سر چرخاند و اشک تا چشمانش باال آمده بود وقتی 

می گفت: 

_ حاِل منم فقط با تو خوبه امیر. تنها اتفاِق خوبی که این روزا 

می تونه سِر پا نگهم داره، فقط تورو دیدنه اما... 

_ جمله های پشِت اما همیشه جمله های افتضاحی هستن و من 

ترجیح میدم که نشنومشون.  

_ چی می خوای بشنوی اآلن؟  

_ قبول کنی... 

_ چی رو باید قبول کنم؟  

_ که زنم بشی! 



مکالمه شان همان جا متوقف شد. جمله ی آخر آن چنان 

هیجانی به تنش وارد کرد که پگاه بی هیچ واکنشی تنها 

نگاهش کرد و امیرحافظی که از خوردن به تماِم درهای 

بسته ای که پگاه با دست های خودش می ساخت خسته شده 

بود؛ سر چرخاند و عاجزانه نگاهش می کرد وقتی افزود: 

_ مرِگ امیرحافظ هیچ اما و اگر و آخه ای رو وسط نکش. من 

خیلی وقته که در این مورد فکر کردم... از همون روِز اولی که 

دیدمت برای زندگیم خواسته بودمت و هنوزم مطمئنم که 

فقط با داشتِن تو خوشبختم.  

او هنوز هم واژه ای را پیدا نمی کرد.  

خوشحال بود. دلش از شنیدِن این جمله خوشحال بود اما 

منطق چیزهایی می گفت. منطقش از موانِع صد در صدی 

صحبت می کرد که وصال با تماِم رویاهای زیبا را غیرممکن و 

نشدنی خطاب می کرد.  

مثًال، از مادِر امیرحافظ می گفت و از چشمانی که هیچ گاه 

مهربان تر نگاهش نمی کرد! 

از شکستش از شروِع زندگِی متاهلی می گفت و از همان روزی 

که از شنیدِن پیشنهاِد ازدواِج کیارش هم خوشحال بود و 

بعدترها از خوشحال بودنش هم پشیمان شد! 



از تماِم چیزهایی که کیارش دوستشان نداشت و ممکن بود که 

امیرحافظ را هم دلسرد کند! 

از تماِم ضعف هایش... از تماِم نابلدی هایش.. . از تنی که 

اطمینان داشت که حاال برای لمس شدن آماده نیست و از نگاِه 

بی قراِر امیرحافظی که قطعًا عشق کورش کرده بود! 

تماِم این افکاِر منفی در ذهِن او، آنچنان به قدرت رسیده بودند 

که تا مرِز دیوانگی و شکستی دیگر رساندش و پگاه در جواِب 

تماِم عشق و عالقه ی او، تنها گفت:

_ نه! 

و بعد انگشتانش را به دستگیره رساند تا از حصاِر عشِق او 

رهایی یابد.  

_ این درو باز کن، می خوام برم.  

امیرحافظ تماِم گالیه ها را به صدایش ریخت. نگاهش را هم 

دزدید و در آخر اتومبیل را به راه انداخت.  

_ خودم می رسونمت.  

 ☆☆☆☆☆☆☆☆

  ☆☆☆☆☆
دقیقًا چهل و هشت ساعت میشد که درِب اتاق ممنوعه را قفل 

و به قصِد دوباره دیدِن کیارش، تماِم خانه را تمیز کرده بود... 



دقیقًا چهل و هشت ساعت میشد که روی همان کاناپه ی سه 

نفره ی مقابِل ورودی مستقر و گاهی از نشسته، به خوابیده 

تغییِر حالت می داد... 

چهل و هشت ساعت میشد که گلویش را خالی می کرد از 

بغض های سنگین و حاالیی که چشمانش به روی هم می افتاد؛ 

صحبت های دکتر سعیدی را در ذهن مرور و برای پیاده کردنش 

به روی خرابه های این زندگی، تمرینش می کرد.  

به دقیقه نرسیده، خستگی تنش را تقدیِم دنیای بیخیالِی 

خواب و خیاِل کیارش حتی آن جا هم رهایش نکرد.  

می دیدش و آن قدر دلتنگ بود که به روحش التماس می کرد 

که هرچه می دید؛ واقعی باشد اما دنیای واقعی، چهره ای دیگر 

از کیارش را برایش به نمایش گذاشته بود.  

درِب خانه باز شد و در و دیوارهایش پس از سال ها حال و 

روِز درب و داغاِن این مرد را هم به خود دید.  

یکی از دستانش را با تماِم قدرت به در کوبید و قبل از ساختِن 

صدای هیوالوارش، خودش بود که برای کشتِن آن صدا اقدام 

کرد.  

چهره ی ارغوان را دیده بود... آن هم پس از تجربه  کردِن 

افتضاح ترین روزهای زندگی اش...  



او غرِق خواب بود و کیارش به قیمِت مردنش هم اجازه 

نمی داد که این تصویِر رویایی از زیِر دسِت چشمانش در برود.  

دری که یک ثانیه قبل از بهم کوبیده شدن چنگش انداخته بود 

را به آرامی چفت کرد و بعد گام های نامنظمش را کشید به 

سمِت همان موهایی که حاال اعتراف می کرد؛ زیادی دلتنگشان 

بود.   

سرگیجه داشت! 

حالِت تهوع رهایش نمی کرد! 

پاهایش نه، تماِم تنش ضعف می رفت و تنش برای دقیقه ای 

خوابیدن التماسش می کرد اما یک عضوی از وجودش که این 

روزها با دیگر اعضا سِر ناسازگاری برداشته بود؛ او را کشاند تا 

کاناپه ی سه نفره  و موهایی که آشفته اش هم کیارش را 

مجذوبش می کرد.  

از این پهلو به آن پهلو شدِن دخترک هم نتوانست که کیارش 

را از لمِس تره های خوش حالِت موهایش منصرف کند.  

زیرلب زمزمه می کرد: 

_ دلم برات تنگ شده بود دوسِت کیانا.  

و در جنگ با پلک هایی که می رفت برای بسته شدن، سرش را 

به روی همان معدِن خوش عطِر آرامش گذاشت و نفهمید که 



چطور اما به خواب رفته بود انگار! 

زهرا خواهرش، به دنباِل گام هایش آمده بود تا کیارش را برای 

کوروش خان احضار کند اما تصویری که می دید؛ او را هم 

وادار کرد به عقب نشینی و این بار کمبوِد خواب برای آن ها در 

زیباترین حالِت ممکن جبران شد. .. 

روح هنوز کامًال به تنش بازنگشته بود که عطِر آشنایی 

وجودش را به ناگهانی ترین حالِت ممکن، به هوشیاری رساند.  

کیارش برگشته بود! 

به خدا که اینبار خواب نمی دید...  

به خدا که صورِت او حاال درست در چند سانتِی صورتش 

حضور داشت... 

نتوانست که او را پس بزند. دلش نخواست که با کوچک ترین 

حرکتی، دید زدِن تصویری که حاال معصومانه به نظر می رسید 

را از دست دهد.  

دلش نخواست که او بازهم به عجیب ترین حالِت ممکن از خود 

براندش و انگار کیارش هم دلتنگش بود؛ مگرنه؟! 

زیرلب زمزمه کرد: 

_ کجا بودی تو؟  



و انگار همین جمله برای باز شدِن پلک های او کافی شد.  

بازهم دید. همان تصویری که روزی از فراموش شدنش 

می ترسید را بازهم دید و اینبار نتوانست که ارغواِن همیشگی 

بماند.  

گوش کرد به صدای دِل تنگش! 

گوش کرد به اویی که اینبار برای به آغوش کشیدن التماس 

می کرد...  

گوش کرد و هیچ کاری به یک دقیقه ی بعد از آن نداشت.  

لبخندی که می آمد تا به روی لب هایش جان بگیرد را هم قورت 

نداد و صاف نشست و بعد با تماِم وجود، اوی مات مانده را به 

آغوش کشید.  

نمی دانست که کیارش چطور واکنشی را در ذهن تخمین زده 

اما به آغوش کشیدن قطعًا، جزئی از برنامه های زنی که 

دوهفته ی تمام از شوهرش بی خبر مانده، نمیشد... 

اجازه داد تا دلتنگی ها برای ساعتی از تنش تخلیه شود و بعد 

اولین گالیه را حواله ی اویی کرد که حاال واقعًا خوب نبود! 

_ فکر کردم دیگه نمیای. کم کم داشتم باور می کردم که هم بی 

غیرتی، هم بی مسئولیت.  

تنش را به آرامی پس زد و عجیب بود که کیارش اینبار 



نمی خندید اما، عجیب بودِن تماِم این روزها، دیگر متعجبش 

نمی کرد.  

عقب کشید و درحالی که به واسطه ی انگشتاِن یکی از 

دستانش شقیقه هایش را می مالید؛ خِط اخمی غلیظ را میاِن 

پیشانی کاشت و بعد گفت: 

_ چای داریم؟  

خندید! 

اینبار بلند خندیدن، به مسخره گرفتن و خیره ماندن کاِر 

ارغوان بود! 

_ بله... چای هم داریم! چیِز دیگه میل ندارین؟ دوست داری 

کنارش یه برش کیک هم بذارم؟ باالخره دو هفته نبودی و 

معلوم نیست شکمت چجوری سیر شده، بلند شم شام درست 

کنم برات.  

کیارش نچ کنان روی سر و صورتش را مورِد لمس قرار داد و 

در همان حال هم تاکیدوار جمله چید. 

_ خوب نیستم ارغوان. انقدر خوب نیستم که نمیشه باهام 

حرف زد.  

صحبت های دکتر سعیدی، برای هزارمین مرتبه در ذهنش مرور 

شد.  



" گاهی آدم ها دوست دارن هر بالیی که سرتون آوردن رو 

تجربه کنن... باید آیینه باشی... باید زشت ترین کارهاشون رو 

جبران کنی تا بفهمن اون زخم چقدر درد داره..." 

پنجره ی افکارش را بست و رو به اویی که در بی حوصله ترین 

حالِت ممکن به سر می برد؛ گفت: 

_ خوب میشی! 

و بعد روی پا ایستاد و کامًال او را هیچ شمرده بودوقتی از 

کنارش می گذشت.  

_ صبر کن ببینم... 

میشد؟! میشد که او بگوید "صبر کن" و ارغوان پایی برای 

رفتن داشته باشد؟  

میشد نگاه بچرخاند و حال و روِز او، بازهم بی تفاوت نگهش 

دارد؟  

بازگشت... تماِم گام های رفته را، با استرس بازگشت و وقتی 

نزدیک شد؛ کیارش هم روی پا ایستاد و بعد مجددًا شقیقه اش 

را چسبید.  

_ جایی که نرفتی؟  

حرص آمد و لحنش را تمامًا صاحب شد.  



_ در قفل بود. از پنجره می رفتم بیرون؟  

_ در قفل بود؛ ولی تو بازش کردی. توله سگی هستی که فقط 

خودمم که می شناسمت.  

دنباله ی گام های نابه ساماِن او را گرفت و به شانه اش که 

کوبید؛ سرگیجه تماِم تعادِل مرد را برهم زد.  

دو سه گامی به عقب پرت شد و شنید: 

_ تو چجوری وقت کردی منو بشناسی؟ هان؟ توقع داشتی دو 

هفته ی تمام مثِل دیوونه ها بشینم تو جهنمی که تو برام 

ساختی و منتظِر جناب بمونم؟  

تیله های روشنش، به نشانه ی آشکار ساختِن بی حوصلگی ها در 

خانه ی چشمانش چرخید و در جوابش گفت: 

_ آره توقع داشتم بمونی. برو یه زهرماری درست کن تا من 

بخورم. دارم می میرم از گشنگی... 

حیرت اینبار به خشم رساندش.  

چطور برای این موجوِد زبان نفهم، آن همه دلتنگ بود؟! 

فریاد زد: 

_ بمیری من راحت شم.  

و در دل دعا کرد که خدا حرف های امروزش را نشنیده 

بگیرد... 



_ میام میزنم تو سر و صورتتا... برگرد اینجا بببینم.  

اینبار نه ایستاد و نه چرخید که ببیند او چه می گوید.  

اشک تا چشمانش باال آمده بود. دکتر سعیدی می گفت؛ گاهی 

درست مثِل خودش!  

ارغوان می توانست درست مثِل همین دیوانه رفتار کند؟  

او همچنان زیرلب غر میزد و دنبالش می آمد اما ارغوان اینبار 

هیچ کاری به تغییِر رفتاِر عیانش نداشت.  

دلش رفتن می خواست! 

امروز دلش رفتن می خواست... 

شنید که او در را به دیواِر پشت سرش کوبید و یادش آمد 

تماِم شب هایی را که از دلتنگی، پیرهن های ادکلن زده ی او را 

بو می کرد. 

_ ببینم تو دلت واسه شوهرت تنگ نشده؟ اینجوری ازش 

استقبال می کنی؟  

خیال می کرد که اینبار هم حرف های جنبه ی تمسخر داشته 

باشد اما سر که چرخاند؛ با یک چهره ی ناالِن واقعی ازکیارِش 

همیشه بی تفاوتش مواجه شد! 

لب زد: 

_ چته؟  



و او درست شبیه به خودش زمزمه کرد: 

_ توام دوسم نداری... 

اینبار نتوانست که به سوی او پرواز نکند. 

کیارش به دیواِر پشت سرش تکیه زده و زیرلب چیزهایی 

نامفهوم را زمزمه می کرد اما "دوستم نداری" کامًال واضح 

شنیده میشد.

صورِت اویی که افکارش اینجاها نبود را قاب گرفت و وقتی 

نگاهش را صاحب شد؛ نالید: 

_ چته کیارش؟ چرا اینجوری می کنی؟ چرا انقدر عجیبی 

آخه؟ 

و اوی غیرقابل پیش بینی، اینبار هم چهره تغییر داد و به 

زشت ترین حالِت ممکن، دستاِن یخ بسته ی ارغوان را پس زد.  

_ فضولیش به تو نیمده. برو یه چیزی درست کن بخورم.  

لب از هم باز کرد اما واژه ای از میاِن حنجره اش بیرون نزد.  

فرهنِگ لغت را به طور کامل از یاد برده بود. رفتاِر او حاال تا 

حدی غیرقابل فهم و مبهم به نظر می رسید که دلش 

می خواست تک به تِک ثانیه ها را فیلم کند و مقابِل چشمان 

دکتر سعیدی به گردش در بیاورد... 



لب زد: 

_ متاسفم... واقعًا برات متاسفم! 

و کیارش یکی از دستانش را به نشانه ی تهدید باال کشید.  

_ زرت و پرت نکن واسه منا... حوصله ی نق زدن ندارم. پاشو 

برو از جلو چشمم.  

ایستاد. راست می گفت کیارش... باید می رفت... برای مدتی 

طوالنی، باید از مقابِل چشماِن او دور میشد! 

گام هایش را تا رخت و لباس هایش کشاند و دستش به 

دستگیره نرسیده شنید: 

_ چه غلطی داری می کنی؟  

و ارغوان هم در تبعیت از او فریاد زد: 

_  دارم گم میشم از جلوی چشمات.  

حرکاتش وحشتناک به نظر می رسید! 

از همین چند دقیقه ی پیش تا به حال،هزار چهره از خود به 

نمایش گذاشته بود... 

گاهی بی تفاوت میشد؛ گاهی غمگین به نظر می رسید و گاهی 

درست مثِل حاال، خیره به دیواِر مقابلش، پلک هم نمیزد! 

می ترسید. دخترک با تماِم عشقی که در سینه حمل می کرد؛ از 

امروِز کیارش می ترسید و شهامِت کنارش ماندن نداشت اما 



اویی که در ظاهر خیره ی در و دیوار بود؛ تماِم حرکات او را 

مدنظر داشت که گفت: 

_ نمی زارم بری. باید زِن من بمونی... صبح با هم بیدار شیم 

صبحونه بخوریم، ظهر ناهار و شب... 

_ شبم شام آره؟  

بی آنکه پلک بزند؛ سریعًا بحث را تغییر داد.  

_ بابام گفت بچه دار شیم. بچه بیاریم ارغوان؟ دوس داری؟ 

دیگه حوصله ت سر نمیره.  

قطره های اشکش چکید. برای این لحظه نمی دانست که دلش 

برای خودش می سوخت یا کیارش!  

بیچاره تر حاال خودش بود یا این موجوِد کنِج اتاق که مدام با 

خود حرف میزد؟  

گریه های بی صدایش به ثانیه  نکشیده، به هق هقی پرسروصدا 

مبدل  و حواِس کیارش را  صاحب شد.  

او نهایتًا نگاه از دیوار کنده و حاال آن خیرگی جایش را با 

نگاهی مغموم تعویض کرده بود. 

ارغوان میاِن گریه ها نالید: 

_ من با کی ازدواج کردم؟ چیکار کردم با زندگِی خودم؟ چرا 

گوش نکردم به حرِف مامان و بابام کیارش؟  



ووقتی  شنید: 

_ پس بچه نمی خوای! 

نتوانست که حرِص درونی اش را کنترل کند و گام هایش را به 

قصِد کوباندِن ضربه ای محکم به تِن او رساند... 

با این ضربه از دیوانگی های امروزش رها میشد شاید! 

_ اگه به این رفتارای مسخره ت ادامه بدی، دیگه تورو هم 

نمی خوام کیارش. نمی خوام... دیگه این زندگِی کوفتی ای که 

واسم ساختی رو نمی خوام... اسِم تورو تو شناسنامه م 

نمی خوام، این قیافه ی حال بهم زنتو نمی خوام...  

او می گفت و پشت بندش هم، مشت های جان دارش را به تِن 

بی تعاِل کیارش می کوفت! 

او می گفت و  کیارش خیره به نگاِه سرخش آهسته و مکررًا 

جواب می داد: 

_ می خوای! 

و آخرین ضربه ای که حواله ی شانه اش شد؛ تعادل را کامًال از 

پاهایش قاپید و او با صدای مهلکی به زمین خورد.  

تماِم نخواستن ها از کالِم ارغوان فراری شد! 

نگاهش خیره ماند به کیارشی که چهره اش از دردی که ناشی 



از برخورِد سرش به لبه ی میز بود؛ به سرخی میزد و او چطور 

نفس کشیدن را هم از یاد برد! 

لب زد: 

_ کیارش... 

و او در جوابش گفت: 

_ بمیرم راحت میشی؟  

پاهایش تکان خورد.  

مرگ؟! جانش به جاِن او وصل بود انگار! 

_ خوبی کیارش؟ درد گرفت سرت؟  

_ داری تو دلت میگی کاش ضربه مغزی میشد؟ 

نشست. همان جا کناِر پاهای دراز شده ی او...  

چشماِن کیارش امشب همان خیره ی اعصاب خرد کن نبود و 

ارغوان به هر شکِل زهرماری از آن نگاه های خنداِن پرتمسخر 

راضی بود اما به خدا کیارِش او نباید این قدر درب و داغان به 

نظر می رسید! 

بغضی که تا گلویش باال آمده بود را آزادانه رها کرد و وقتی 

نالید: 

_ من عاشقت شدم... کیارش من عاشقت شدم که باهات 

ازدواج کردم. عاشقت شدم که همه ی رفتارهای بدتو تحمل 



کردم. عاشقت شدم که هنوزم دارم واسه زندگیمون 

می جنگم.  

_ من نباشم می میری؟  

بی آنکه دلیلش را بداند؛ سرش را به سینه ی او رساند.  

چهره اش در معرِض دیدش نبود. ارغوان تنها صدای ضرباِن 

نامنظِم قلبش را می شنید! 

تایید کرد: 

_ می میرم.  

و کیارش هم وقتی او نگاهش نمی  کرد؛ با دردهای دلش ارتباِط 

بهتری برقرار می کرد انگار! 

_ دروغ میگی... می دونم اگه درو روت قفل نکنم، برم و 

برگردم می بینم که رفتی. نمی مونی. هیچ کس مِن گه اخالق و 

دوست نداره. هیچ کس تحمل نمی کنه.. . 

اشک های دیگری چکید. به هق هق افتاده بود وقتی سرش را 

به سینه ی او می فشرد و می نالید: 

_ دارم میگم عاشقت شدم. می دونی چجوری عاشق میشن؟ 

می دونی چه شکلیه؟ می دونی چه حسیه؟  

_ نه، تو برام بگو.  

یکی از دستانش را رساند تا ته ریش های نامرتِب چانه ی او اما 



همچنان نگاهش نمی کرد.  

_ یعنی همین که من توی لعنتی رو با همه ی بدی هات 

می خوام.  

_ بدی های من کدومان؟ 

_ یعنی همین که نمی تونم بدی هات و به روت بیارم.  

_ عاشق که باشی، دیگه هیچ جا نمیری؟  

_ هیچ جا نمیرم! 

_ حتی اگه درو قفل نکنم؟ 

_ حتی اگه درو قفل نکنی! 

_ حتی اگه عاشقت نباشم؟  

این بار نگاهش کرد.  

کاش دستش می انداخت!  

کاش کیارش این بار هم به خنده می افتاد!  

کاش پشِت تماِم حقیقی بودِن این جمله ی به ظاهِر سوالِی 

نحس، کوهی از تمسخر و خنده های صدادار نشسته بود اما 

کیارش با این نگاِه ناالن از عشقش به زِن دیگری خبر 

نمی داد... 

لب زد: 



_ نیستی؟  

و وقتی از آغوِش او فاصله گرفت؛ شنید: 

_ نه! 

اشک های دیگری چکید اما اشک ها این بار، از بغِض وحشتناکی 

به اسِم ناامیدی ناشی می شدند.  

کیارش ادامه داد: 

_ اما حتی اگه عاشقت هم نباشم، تو نباید بری. شده به زور... 

شده با قفل کردِن در، اما تنها کسی که عاشقمه رو اینجا تو 

خونه م نگه می دارم.  

و او جواب داد: 

_ جایی رو ندارم که برم. انقدر به تو و زندگی ای که قراره 

برام بسازی اعتماد داشتم که بدوِن فکر کردن مقابِل خانواده م 

وایستادم اما تو... 

_ آخ! 

الباقِی آنچه در ذهنش می گذشت خاکستر شد چراکه کیارش 

انگشتاِن سرخ از خونش را از پشِت سر برداشت و بعد افزود: 

_ داره خون میاد.  

جان از تنش رفت.  

نفهمید که چطور روی پا ایستاد و نفهمید که برای بعد از نگاه 



کردن به پشِت سِر او چه فکری دارد اما همین که انگشتانش، 

موهای خیس از خوِن او را نوازش کرد؛ لِب زیرین گزید و 

اشک ها اینبار نشانه ای از بی قراری بودند انگار! 

_ کیارش داره از سرت خون میاد. داره خون میاد باید بریم 

بیمارستان... زنگ بزنم اورژانس؟ 

نگاِه رنگی اش چرخید.  

دردهای ذهنی اش، قدرِت لمِس این چنین دردها را از 

عصب هایش می قاپید اما با وجوِد تماِم نابلدی هایش از 

عاشقانه گفتن، خیره به چشماِن او لب زد: 

_ نگرانم شو... وقتی اینجوری نگرانم میشی خیلی خوشم 

میاد.  

ارغوان که بیچارگی را به افتضاح ترین شکِل ممکن تجربه 

می کرد؛ میاِن گریه ها نالید: 

_ کیارش باید بریم بیمارستان. 

و کیارش انگار نمی شنیدش که پرسید: 

_ من نباشم می میری؟  

و ارغوان که روی پا ایستاد و به قصِد یافتِن کیوان تماِم 

پله های پنج طبقه را پایین دوید؛ او خودش به سوال های 

بی شماِر ذهنی اش این چنین پاسخ داد: 



_ من نباشم می میری... می دونم. تو اولین نفری هستی که 

برام می میری... می دونم عاشقمی. می دونم همیشه بهم فکر 

می کنی. می دونم تا هر وقت بخوام می تونم اینجا نگهت دارم. 

می تونم نزارم جایی بری. نزارم کسی رو ببینی. می تونم فقط 

و فقط برای خودم نگهت دارم... 

 ☆☆☆☆

به درخواسِت پدرش، خود را رساند به سفره ی ناهاِر ظهِر سه 

شنبه! 

کلینیک امروز بیش از تماِم روزهای هفته شلوغ و او برای 

ناهاِر امروزش، تنها یک ساعت خالی گذاشته بود... 

احوال پرسی کنان نشست به دوِر سفره ای که امروز نمایی از 

خورشِت قیمه بادمجان را به نمایش می گذاشت و مادرش 

طبِق معمول و درست شبیه به تماِم این یک ماِه گذشته، 

درست و حسابی جوابش را نداد.  

با واسطه ی چشم ها اشاره داد به اویی که دلخورش هم کرده 

بود و حمید پدرش سری به نشانه ی بیخیالی تکان داد اما 

دعوت شدنش به ناهاِر یک روِز کاری، حتمًا حرف های مهمی را 

به دنبال داشت.  



قبل از شروِع ناهارش، لیوان را از مایِع بی رنِگ آب پر کرد و 

تماِم محتوایش را الجرعه سرکشید.  

اکرم هم جایی در کناِر شوهرش و درست مقابِل امیرحافظ 

مستقر شده بود و او بی آنکه مادرش را نگاهش کند؛ رو به 

صورِت حمید گفت: 

_ امروز خیلی شلوغ بود. مغزم دیگه ارور داده.  

و اکرم اولین گالیه اش را حواله اش کرد.  

_ دیدم مراجع هات و... مغزت بایدم ارور بده پسرم.  

کنایه ی او را بی جواب گذاشت و حمید نچ کنان اشاره داد به 

بشقاِب خالِی او که دست های اکرم را انتظار می کشید.  

_ خب می گفتی کار داری باباجان... من گفتم دوِر هم باشیم. 

این روزا تو خودتی.  

_ تو خودش نیست. کناِر اون زنه ست. همونی که یه عمر 

زندگیش و بخاطرش تلف کرد.  

نفسش را کالفه وار فوت کرد و حمید مانِع بیاِن تک واژه ای از 

جانِب او شد.  

_ تلف چرا؟ من خودم در جریانم... اون دوتا همدیگه رو 

دوست دارن. منم می خوام واسه پسرم آستین باال بزنم. چه 

اشکالی داره خانم؟  



اکرم این بار رو به او نه، در خطاب به امیرحافظ و درحالی که 

مستقیم به چشمانش خیره شده بود؛ جمله های سوالی اش را 

عنوان کرد.  

_ حافظ تو خودت باور داری که اون دختره دوستت داشته 

باشه؟ اعتماد داری بهش؟ مطمئنی که برات زِن زندگی میشه؟  

سوال ها ذهنش را به اسارت گرفت. میشد که رفتاِر پگاه را 

دوست داشتن تعریف کرد؟ پگاه برای فرداهایش قابِل اعتماد 

بود؟ زِن زندگی اش میشد یا فکرش هنوز کناِر خاطراِت 

کیارش جا مانده بود؟  

در مقابله با تماِم این افکاِر وحشتناک تنها گفت: 

_ هیچ کس از فرداهاش خبر نداره مامان. من پگاه رو دوسش 

دارم و امیدوارم که برام زِن زندگی بشه.  

_ ولی نمیشه. خودتم می دونی که نمیشه، مگه نه؟  

در سکوت باقی ماند و اکرم ادامه داد: 

_ داری واسه یه زِن مطلقه که یه روزی راحت رهات کرده و 

رفته، رو زندگیت ریسک می کنی امیرحافظ... رو زندگِی تنها 

اوالدی که من دارم. 

با یکی از دستانش چنگ انداخت به قاشق و تا می توانست، 



میاِن انگشتانش فشردش.  

هنوز هم اولین الویِت زندگی اش، حرمت نگه داشتن بود که 

هیچ نمی گفت! 

کوتاه جواب داد: 

_ زود بخوریم که باید برم.  

و اکرم درحالی که کفگیر را میاِن سینه ی سینِی برنج فرو 

می برد؛ غر زدن را ادامه داد.  

_ از وقتی بچه بودی تا حاال یه "تو" بهت نگفتیم که یوقت 

یدونه بچه مون ناراحت نشه. هرکاری خواستی انجام بدی 

گفتیم چشم اما اون دختره چی؟ هرچقدر من و حمید خوب 

بودیم اون ناراحتت کرد... اون رنجوندت... یادت نیست چه 

حال و روزی داشتی؟ دوباره به همچین آدمی اعتماد می کنن؟ 

_ اکرم بسه دیگه... 

صدای حمید هم نتوانست امیرحافظ را از بیاِن این یک جمله 

منصرف کند.  

_ داری منِت خوب بودنت و رو سرم می ذاری مامان؟ مگه من 

بچه ی بدی بودم برات؟  

گوشه ی چشِم اکرم، همان لحظه خیِس اشک شد و حمید 

نچ کنان "الا� اال �" گفت و اکرمی که صدایش درگیِر گلوله ی 



بغض، میاِن حنجره می لرزید؛ فریاد زد: 

_ نه! تو بهتر از اون چیزی شدی که من همیشه از خدام 

می خواستم پسرم ولی بخاطِر اون... بخاطِر اون آرزوهای 

چندین و چند ساله ی مادرت و آتیش نزن. من می دونم... 

می دونم اون برات زندگی نمی سازه که هیچ، زندگِی همه مون 

رو هم تبدیل به جهنم می کنه.  

پرسید: 

_ چرا همچین فکری می کنی؟  

و اکرم که جواب داد: 

_ اون مطلقه ست حافظ... تو پسِر مجردی! 

او صدا باال کشید و "اُ� اکبر" را که با آن لحِن وحشتناک به 

بیان رساند؛ قاشق هم از میاِن انگشتانش رها شد و جمله های 

دیگری از میاِن لب هایش بیرون زد.  

_ دیگه نمی خوام این یه مورد و به روم بیاری مامان. 

می دونم... من می دونم که پگاه مطلقه ست و الزم نیست که 

شما هرروز این مسئله رو به من یادآوری کنی. در ضمن، بخاطِر 

رسیدن به آرزوهای خودت، آرزوهای یدونه پسرتو به آتیش 

نکش. پگاه آرزوی منه! از همون وقتی که معنِی آرزو کردن رو 

فهمیدم تا به امروز، اون تنها چیزیه که اگه داشته باشمش، 



دیگه هیچی از غم و غصه رو نمی فهمم.  

جمله هایش یک به یک خبری بود و خبرهایش دل می سوزاند! 

اکرم کامًال خلِع سالح شده بود و در این میان حمید با تکاِن 

سر به بشقاِب نیمه پری که میاِن انگشتاِن زن می لرزید اشاره 

کرد اما، مگر میلی در امیرحافظ مانده بود برای امتحان کردِن 

طعِم آن خورشِت قیمه بادمجاِن خوش رنگ؟ 

بشقاِب پرشده را از دستاِن مادرش قاپید و سپس نگاه داد به 

تلفنی که تماِس فردی ناشناس را خبر می داد.  

بهترین بهانه برای فرار از فضای متشنِج خانه را یافت و 

"ببخشید" گویان سفره را ترک کرد.  

به محِض وصِل تماس، صاحِب صدای لرزاِن دخترانه را 

شناخت! 

_ سالم دکتر، من ارغوانم! همسِر کیارش! 

لب هایش در غیرطبیعی ترین زماِن ممکن خندید و جواب داد: 

_ سالم... ارغوان باور کن نیازی نیست که هربار همسِر کیارش 

بودن رو بهم یادآوری کنی.  

ارغوان او را به یاِد رو زهای قدیم می انداخت... صدایش 

درست شبیه به صدای پگاِه قدیم ترها، این چنین در سینه 



می لرزید.  

_ یعنی همین که اسمم رو بگم کافیه؟! 

جواب داد: 

_ کافیه! 

و دلش خواست که ارغوان برسد به اصِل مطلب چراکه، تایِم 

استراحتش رو به پایان بود.  

_ خب! چه خبر؟ کیارش چطوره؟  

_ اصًال خوب نیست... من واقعًا دیگه کم آوردم. نمی دونم 

باید چیکار کنم... اصًال نمیشه کنترلش کرد به خدا.  

گفت: 

_ یعنی فکر می کنی ارزشش رو نداره که بخاطرش شرایط رو 

تحمل کنی؟  

و وقتی پاسِخ او را شنید؛ لبخند به ناخودآگاه ترین حالِت 

ممکن روی لب هایش نشست.  

_ حاضرم همه ی عمر این شرایط رو تحمل کنم فقط اگه شما 

بهم اطمینان بدین که خوب میشه دکتر. خوب میشه مگه نه؟ 

همین طوری نمی مونه آره؟  

_ بهت قول میدم که خوِب خوب بشه. فقط اگه شما به جای 

زنگ زدن تشریف بیاری کلینیک.  



_ اگه بفهمه از خونه بیرون رفتم یا کلید دارم به خدا زنده م 

نمی زاره. 

دید که پدرش هم فضای خانه را ترک کرد و در جواِب ارغوان 

گفت: 

_ اگه تا اآلن زنده موندی، از این به بعدم زنده می مونی. ترس 

برابِر شکسته ارغوان، اینو یادت نره.  

ارغوانی که به ظاهر قانع شده بود؛ سریعًا پرسید: 

_ اآلن نمی تونید صحبت کنید درسته؟  

و امیرحافظ برای این یکی مراجعش هم، درست مثِل پگاه 

توفیر ایجاد کرد.  

_ اگه طوالنی نباشه می تونم.  

او هم سریعًا جمله چید. از دکتر سعیدی زیادی حساب می برد! 

_ رفتارش خیلی عوض شده دکتر. قبًال به زور دو قاشق غذا 

هم نمی خورد اما اآلن هرچی غذا درست می کنم بازم کم 

میاریم... 

_ خب زیادتر درست کن. به غذا خوردِن بنده خدا هم کار 

داری؟  

نالید: 

_ دکتر! 



و امیرحافظ لبخندهای پدرش را هم نظاره کرد و بعد گفت: 

_ شوخی کردم. یعنی بیشتر از حِد معمول غذا می خوره؟ 

_ آره و بیشتر از حِد معمول هم می خوابه. همه ش گیجه 

واگرم راه بره اصًال رو قدمی که برمی داره کنترل نداره. حتی 

نمی تونه سرکار بره. به نظرتون دلیلش چیه؟ 

کمی فکر کرد.  

رفتاِر کیارش، او را هم گیج کرده بود! 

آنقدر که حاال، جواِب درست و درمانی نداشت که تحویِل 

ارغوان بدهد... 

در ذهن نتیجه گیری کرد و گفت: 

_ باید حضوری صحبت کنیم. اآلن هیچی نمی تونم بهت بگم. 

فقط تنها فکری که دارم اینه که جیب میبش و بگردی اگه 

چیزی پیدا کردی حتمًا برام بیار.  

_ چی مثًال؟! 

گفت: 

_ هر چیزی که اآلن تو ذهنته.  

و پشت بندش خداحافظی کرد تا ارغوان با سوالی دیگر، ده 

دقیقه ی باقی مانده اش را تمامش نکند.  



تماس که قطع شد؛ حمید سریعًا گفت: 

_ بهت افتخار می کنم. 

و اویی که جمله ی آماده ی ذهنی اش را فراموش کرده بود؛ 

لبخندی نیم بند روی لب ها کاشت و بعد پرسید: 

_ چرا افتخار؟  

و پاسِخ حمید سِر کیفش آورد. 

_ هر روز به هزار دلیل بهت افتخار می کنم پسرم.  

تلفن را به جیِب شلواری که امروز جین بود؛ رساند و حمید 

اضافه کرد: 

_ من تو این مسئله پشتتم. تماِم تالشم و می کنم که مادرت 

راضی بشه اما توام بهم قول بده که تا اون راضی نشده، هیچ 

اقدامی نکنی چون ازت دلخور میشم.  

نفسش را کالفه وار فوت کرد. مادرش اگر راضی میشد هم، او 

با کوهی از نارضایتی در پگاه مواجه بود. پگاه را اگر راضی 

می کرد پوریا سد می کشید و انگار امیرحافظ این روزها مدام 

باید سدشکنی می کرد... 

لب زد: 

_ خیالتون راحت.  

و نگاِه حمید وادارش کرد به توضیح از حالش.  



_ بعضی وقتا میگم این عشق مرضه به خدا. کاش دور بشه از 

آدما که هرچی می کشیم از این عشقه اما بعضی وقتا فکر 

می کنم اگر نبود؛ مردم چجوری و با چه هدفی زندگی 

می کردن؟  

یکی از دستاِن حمید، درست مثِل همیشه به روی شانه اش 

نشست و جمله هایش اینبار هم، امیرحافظ را آرام کرد.  

_ راست میگی بابا جان. مرضه اما خدا هیچ کس و بدوِن مبتال 

کردِن بهش از این دنیا نگیره که زندگی همون وقتی شروع 

میشه که عاشق میشی.  

فکرش پر شد از پگاه.  

او شب های زیادی را با رویاهای با پگاه بودن به صبح رسانده 

بود! 

احساساتش شده بود، فراموش نشدنی! 

مثًال دو سال و سه ماه هم که گذشت؛ تصویِر نگاه او همچنان 

شبیه به روزهای اول تازه بود و لمس شدنی! 

مثًال همین حاال هم، اولین باری که انگشتانش را لمس کرده 

بود را یادش بود و همین حاال هم، می توانست تماِم زندگی اش 

را در عوِض خاطره ی اولین بوسه ی عمرش بدهد... 

نشست پشِت فرمان و این بار هم همان آهنگی را پلی کرد که 



برای به صبح رساندِن شب هایش با پگاه، به عنواِن چاشنی 

انتخابش کرده بود! 

ریحانه محمود "زهرآلود...!":

" هوا داره آروم آروم روشن میشه، شبم با تو صبح شده...

چشمای من خیره به تو و دلبریات و رو تو قفل شده...

یکاری کردی دِر دلم بجز تو رو همه بسته شه...

دسِت خودم نیست؛ نمی تونم اصًال کسی بهت وابسته شه...

تو که می کشی من و...

می بری دلم و...

زخِم رو بالم و کی ببنده پس؟!

بعِد رفتنت، اگه نباشی، از تِه دلش، کی بخنده پس؟!

خودم خرابش می کنم، سِر راِه عشقمون، هرچی َسده...

باید بهت ثابت کنم، عشقم بهت بیش از حده..."

☆☆☆☆☆☆☆
برای سومین مرتبه روی پا ایستاد و تِن خسته و پراسترسش 

را به میِز منشی رساند. 

اطرافش پر بود از مراجعینی که هر کدام به نحوی عجیب 

بودند و اما او بیشتر از عجیب، ترسیده و پر هول و وال بود 

امروز!



در خطاب به منشی ای که سعی داشت تا موهای نسکافه ای 

روشنش را میاِن سیاهِی مقنعه پنهان کند، گفت:

_ خانم ببخشید...

و وقتی او نگاهش کرد؛ افزود:

_ میشه لطف کنید به دکتر بگید که ارغوان اومده؟ ایشون 

خودشون می دونن که من شرایطم خاصه و باید زودتر برگردم 

خونه.

از نظِر او، منشی هم عجیب بود که آنطور نگاهش می کرد!

_ خانم لطفًا تشریف داشته باشین. شما بدوِن نوبت اومدین و 

توقع دارین که زودتر از همه هم برید داخل؟ دکتر سرشون 

شلوغه و بیِن شما و دیگران هم فرقی نیست. 

هر چقدر لحِن او زشت و تحقیرکننده بود؛ ارغوان بی تفاوت، 

به روی خواسته اش اصرار کرد. 

_ اگه میشه شما تماس بگیرید بگین من اومدم، اگر قبول 

نکردن من میرم. 

_ ارغوان؟!

نگاهش خیره به تصویِر منشی و بعد روشنِی دیواِر پشت سر 

ماند. 



منشی نه، اینبار تماِم حضار نگاه چرخانده و مرِد تازه وارِد 

آشفته اما زیادی جذاب را نظاره می کردند!

هر کس در ذهن سوالی پرورانده بود اما احساسی به ناِم 

ترس، باوِر وجوِد کیارش را نزدیک به دکتر سعیدی برای پس 

افتاده ای چون ارغوان خط میزد. 

صدا اما افزود:

_ اینجا چیکار می کنی؟ 

سرچرخاند!

کیارش بود... 

چشمانش دید و ذهنش باور نکرد اما به خدا که کیارش، با 

همان ورژِن جدیِد به دور از نرمش، مقابلش ایستاده و پاسخی 

از جانِب او را انتظار می کشید و به خدا که اگر این پاسخ 

منطقی هم می بود؛ منطِق کیارش برای بیرون از خانه بودن، 

قطعًا ردش می کرد!

لب زد:

_ کیارش...

و هنوز هیچ واژه ی دیگری را به نامش نچسبانده بود که 

کیارش اینطور میاِن صحبتش نشست. 

_ زِن من تو این خراب شده چیکار می کنه؟ 



و به خدا که ولوِم صدایش، فراتر از فریاد بود!

میاِن سالن، همهمه ای به پا شد دیدنی!

چندی ابراِز وحشت و چندی ابراِز تاسف اما نیِم عظیمی از 

جمعیت، تنها ایستاده و با هیجان نگاهشان می کردند...

منشی با صدایی که سعی در باال بردنش داشت در خطاِب به 

کیارش می گفت:

_ چه خبرتونه؟! مگه اینجا وحشی خونه ست؟

و کیارش خالی از تماِم رخ دادهای دنیایش، با همان یک جفت 

تیله ی براق تنها او را نگاه می کرد.

چشماِن ارغوان هم تماِم نمایِش در حاِل اجرا را می دید اما 

ذهنش باور نمی کرد و مغزش هیچ گونه فرمانی را برای مقابله 

با این حجم از وحشت صادر نمی کرد. 

تا جایی که سر و کله ی گام های بلنِد دکتر سعیدی پیدا شد و 

صدای همیشه حامی اش حضار را برای ثانیه هایی به آرامش 

رساند. 

_ این خراب شده ای که شما دارین ازش صحبت می کنین 

کلینیِک درمانیه جناب... ما اینجا هستیم تا...



_ تو زندگِی دیگران فضولی کنین. درست میگم مگه نه؟ شما 

یه مشت احمقین که دوِر هم جمع شدین تا تو زندگِی 

خصوصِی بقیه سرک بکشین و اسِم خودتون و گذاشتین دکتر!

_ آقای محترم لطفًا مودب باش. وگرنه با پلیس تماس 

می گیرم. 

امیرحافظ رو به منشی که با حرص این جمله ها را بیان 

می کرد؛ دست تکان داد و خواست که آرام باشد اما در جواِب 

کیارش گفت:

_ یا همین اآلن اون جِو گنده الت بودن رو کنار می ذاری و میای 

تو اتاقم یا خودم می دونم که باید با کدوم تیمارستان تماس 

بگیرم تا همین االن ببرننت.

سپس به سر و وضِع نا به سامانش اشاره ای کرد و افزود:

_ من جای تو بودم حرف های دکتِر فضول و احمقی که شدیدًا 

عصبانیش کردم رو جدی می گرفتم.

فقط خوِد خدا می دانست که جمله های تهدیدواِر دکتر سعیدی، 

کیارش را به چه اندازه از خشم رساند و امیرحافظ هم همین 

را می خواست انگار!

او را شناختن و ژست های خشِم او را پیدا کردن...



ارغوانی که به گریه افتاده بود؛ بازوی او را چسبید و التماس 

کرد که آرام باشد اما کیارش همان دیوانه ای بود که بزرگ ترین 

ضعف هایش را، به رویش آورده بودند!

پس با تماِم توان میِز گل آرایی شده ی مقابلش را لگد کوبید و 

وقتی صدای جیِغ اطرافیان باال گرفت؛ امیرحافظ لبخنِد 

مضحکش را به روی لب ها نشاند و کیارشی که به دنباِل 

گام هایش می رفت؛ بازهم فریاد زد:

_ وایستا ببینم... به کدوم خری می خوای زنگ بزنی؟ زود باش 

زنگ بزن. 

امیرحافظی که موفق شده بود تا او را به اتاقش بکشاند؛ از 

ارغواِن تازه وارد خواست تا در را ببندد و درحالی که پشِت 

میزش جا می گرفت، اشاره کرد به تلفن. 

_ اگه یکم صبر داشته باشی دارم زنگ می زنم.

ارغوان کامًال باورش کرده بود... 

دکتر سعیدی بازیگِر کامًال با استعدادی بود!

به همین سبب هم نالید:

_ دکتر ببخشید... من به جای کیارش ازتون معذرت می خوام. 

به خدا دیگه نمی ذارم همچین اتفاقی بیوفته. 



و کیارش اینطور جوابش را داد:

_ بزار اول توضیح بده ببینم تو اینجا چیکار می کنی، بعد با 

هر کی دلش می خواد تماس بگیره بیان من و ببرن. 

ارغوان نامش را با تماِم ضعف و ناتوانی نالید و دکتر سعیدی 

که تماِم مدت در حاِل یادداشِت رفتارهای او بود؛ کوتاه 

نگاهش کرد و بعد گفت:

_ به نظِر من تو باید از این آقا فاصله بگیری ارغوان. کنارش 

موندن خطرناکه. من امنیِت جانیت رو تضمین نمی کنم. 

جمله های خبری اش، روشن کردِن کبریت میاِن انباِر باروت بود 

انگار!

کیارش را ترِس از دست دادن به این نقطه رسانده بود... به 

خدا که دکتر سعیدی را همین حاال تا خداحافظی با دنیایش 

می کشاند اگر ارغوان را به رفتن و نماندن تشویق می کرد...

صدای خنده هایش اینبار، متفاوت با تماِم آن لبخند های کجکی 

و مضحک، درست شبیه به قهقهه های یک دیوانه بود وقتی 

می گفت:

_ تو نمی دونی... نمی دونی داری خودت و مقابِل کی قرار 

میدی دکتر!

و امیرحافظ که گفت:



_ تعریف کن تا بدونم. تعریف کن تا یه نکته ی مثبت برای 

اعتماد کردن تو رفتارت پیدا کنم. 

کیارش روی پا ایستاد.

امیرحافظ حاال، حکِم همان کودکی را داشت که به تنها اسباب 

بازِی یک پسربچه ی بدپیله دست درازی کرده بود...

دستی که مشت شده بود را با تماِم توان به روی میِز مقابلش 

کوفت و چهره ی زیادی آراِم امیرحافظ، خشمش را تشدید کرد.

_ تو کی باشی که بخوام خودم و برات توضیح بدم؟ به نظرم 

اصًال بهم اعتماد نکن چون بعید نیست اگه همین حاال این 

کلینیک و تماِم دم و دستگاهت و رو سرت خراب نکنم. از زِن 

من فاصله بگیر! شنیدی؟ فاصله... انقدر فاصله بگیر که 

حوصله ی یه دیوونه ی تیمارستانی رو سر نبری!

سپس صاف شد تا دسِت ارغوان را بگیرد و برای همیشه از 

مرِد جوان و خوش بر و رویی که در درجه ی اول حسادتش را 

تحریک کرده بود؛ دور کند اما امیرحافظ خوب می دانست که 

با کدام جمله ها آدم ها را خلِع سالح کند. 

_ من متوجه نشدم، از کدوم زن باید فاصله بگیرم؟ ارغوان 

یا...؟



چهره ی بی قراِر ارغوان را کوهی از حیرت پوشاند اما کیارش 

تالش کرد تا تهدیدهای زیرپوستِی او را جدی نگیرد.

پس یکباِر دیگر هم خم شد و خشمش را به هر واژه اش تزریق 

می کرد وقتی می گفت:

_ اسِم زِن منو به زبونت نیار و اینو فراموش نکن که باید ازم 

بترسی. 

امیرحافظ با همان آرامشی که دیوانه ات می کرد؛ تکیه زد به 

صندلی و پاسخش کیارش را برای جدی گرفتِن دانسته هایش 

مجبور کرد. 

_ من که فکر می کنم اونی که باید بترسه تویی. البته هنوز 

نمی دونم برای از دست دادِن کی اما اگر برای شنیدِن حرف هام 

هرچه زودتر تصمیم نگیری، هرکسی که از رفتنش می ترسی رو 

من خودم ازت می گیرم.

کیارش که یکی از دستانش را به شانه ی دخترِک گریاِن کنار 

دستش کوباند و او را راهی کرد؛ آخرین نگاِه تهدیدوارش را 

حواله ی چشماِن امیرحافظ داد و به خدا که بعد از رفتنش 

امیرحافظ، بیست دقیقه ی تمام را خیره سقِف باالی سرش 



ماند و فکر کرد به تماِم آنچه که از کیارش، به خودش هم 

مربوط بود. 

تعادِل روانی نداشت؛ این را می دانست اما قطعًا در کناِر این 

داستان کیارِش افروِز زیادی خوش بر و رو، داستان های پنهاِن 

دیگری هم داشت!

او شاید در ظاهر زیادی گستاخ به نظر می رسید. در ظاهر 

شاید بی تفاوت از تماِم رخ دادهای دنیایش، تنها زهر میزد اما 

به خدا که امیرحافظ پس از اعالِم دانسته هایش ترس را میاِن 

النه ی چشماِن او پیدا کرد!

کیارش ترسید. برای از دست دادن ترسید اما از دست دادن 

چه کسی بیشتر می ترساندش را، امیرحافظ باید دنبالش 

می گشت...

پس با این افکار خم شد و کشوی دومی را باز کرد تا 

دفترچه ی کوچِک چرمش را پیدا و به یکی از صدها نوشته ی 

حیاتِی زندگی اش دسترسی پیدا کند. 

ورق زد و در آن حین منشی با آن چهره ی برافروخته از راه 

رسید تا وروِد بیماِر جدید را اطالع رسانی کند. 

_ دکتر خانم سلیمانی بیان داخل؟!



تنها به قصِد دست به سر کردِن او بود که کمی غیِرمحترمانه 

گفت:

_ میگی یه استکان چای برام بیارن خستگیم در بره یا نه؟ 

و منشی که با سر و شکلی آویزان برای دقایقی تنهایش 

گذاشت؛ او آدرس را میاِن کاغذهای کوچِک دفترچه اش یافت. 

خودش بود... همان آپارتمانی که قبل ترها هم صفحه ی 

افکارش را صاحب شده بود . 

باید می رفت. خودش به تنهایی باید می رفت و گذشته ی 

کیارش را ورق میزد. 

باید می رفت و ای کاش که میاِن گذشته اش حقیقتی پیدا 

میشد تا کمی حق را به او دهد. 

منشی به همراِه سینِی چای پیدایش شد و امیرحافظ 

درحالی که آدرس را به روی کاغذرنگی اش یادداشت می کرد؛ 

گفت:

_ چرا شما زحمت کشیدین؟ 

منشی گالیه را ریخت به صدایش!

_ نبودن... منم گفتم شما عصبی نشین خودم آوردم. 

نگاهش را از نوشته ها قاپید و رو به صورِت منشی جواب داد:



_ خیلی زودرنج شدیا. این اصًال خوب نیست! یه نگاه بکن 

ببین تاییم تا کی پره بعد خانم سلیمانی رو راهنمایی کن. 

منشی اما همچنان مقابلش ایستاده بود و امیرحافظ نگاهش 

می کرد تا او ادامه دهد اما سکوتش طوالنی شد و امیرحافظ 

پس از نشاندِن لبخندی پت و پهن به روی لب هایش پرسید:

_ می خوای بگی یا نه؟ 

دل را به دریا زد. امیرحافظ از سرک کشیدن میاِن 

خصوصی های مراجعینش خوشش نمی آمد اما او باید 

می پرسید و امیرحافظ به عنواِن یک پزشک، باید جوابش را 

می داد.

_ یادتونه یه بار بهتون گفتم دلم می خواد یکی از همونایی که 

شما ازش قطع امید می کنین و نامه ی بستری شدنش رو 

می نویسین رو از نزدیک ببینم؟ شما بهم قول دادین که یکی از 

اونارو بهم نشون بدین. 

امیرحافظ سری به نشانه ی تایید تکان داد اما به خوبی 

می دانست که جمله ی بعدی از جانِب منشی، چه خواهد بود!

_ اون آقا، یکی از هموناست درسته؟



هیچ پاسِخ منفی ای به زبانش نیامد چراکه هنوز در ذهِن خود 

هم به قطعی ترین نتیجه دست پیدا نکرده بود. 

پس از کمی مکث گفت:

_ هنوز نمی دونم. 

و منشی که بر اثِر زیادی احساساتی شدن، میاِن حنجره اش 

بغض کاشته بود لب زد:

_ ولی من مطمئنم یکی از هموناست. 

خنده ی مصنوعی هم از لب های امیرحافظ فراری شد. 

_ حاال تو چرا گریه می کنی؟ 

و منشی اولین بغض را ترکاند و در حالی که می گفت:

_ دلم به حالش سوخت. حیِف اون... واقعًا حیِف اون!

امیرحافظ را با افکاری جدید تنها گذاشت.

☆☆☆☆☆
دیوارهای سنگِی خانه باغ را صدای هق هقِ  از سِر درِد دخترک 

پر کرده بود و در این میان، عده ای تماشاچی بودند و عده ای 

شنونده!

ارغوان تالش می کرد تا از وجوِد به جنون رسیده ی او بگریزد 

و کیارشی که تا به امروز روی گام هایش هم تعادلی نداشت؛ 

همین حاال شارژ شده بود انگار!



او با صدای مردانه و بمش فریاد میزد:

_ یه دلیل... فقط یه دلیل بیار که قانع بشم... فقط یه دلیل 

بیار که همین حاال نکشمت ارغوان.

و ارغوان میاِن گریه ها، به تماِم باورهایش قسم می خورد که 

تنها برای حفِظ رابطه اش با او نزِد امیرحافظ رفته و کجا بود 

گوِش شنوا؟ 

محدوده ی خانه باغ را یک دور چرخیدند و کیارشی که 

جمله ای نشنیده بود برای آرام شدن یکی از دستاِن او را چنگ 

انداخت و کیوانی که میاِن لنگه ی در ورودی سعی در سد 

کشیدن داشت را هم به راحتی کنار زد. 

ارغوان زیرلب می گفت:

_ کیارش به خدا برای خودمون رفتم. به خدا کاِر بدی نکردم. 

توروخدا آروم باش!

و کیارش بی آنکه بشنودش، تماِم پله های پنج طبقه را باال 

رفت و او را به دنباِل خود کشاند. 

انگشتانی که از زوِر حرص می لرزید را رساند به جیِب جینش 

و در ذهن مدام گفته های دیوانه کننده ی دکتر سعیدی را مرور 

می کرد و خشمش نسبت به هرچه که اطرافش بود؛ تشدید 

میشد!



نهایتًا کلید را یافت و پس از چرخاندنش میاِن قفل، لبخنِد 

معروفش را روی لب ها کاشت و گفت:

_ پس تو زِن حرف گوش نکنی هستی که قفل شدِن در هم 

جلوش و نمی گیره آره؟ اآلن جوِر دیگه ای حالیت می کنم...

ریحانه محمود "زهرآلود...!":

تنش به داخل پرتاب شد و ندانست که چطور، او تنها باید 

خود را از این منجالب بیرون می کشید!

نالید:

_ کیارش نکن... کاری نکن که دیگه نتونم دوستت داشته 

باشم. 

و جمله هایش آنقدر زمزمه وار از دهان بیرون جهید که کیارش 

متوجهش نشده باشد...

نزدیک شد و درست شبیه به تماِم این روزهای اخیر، جمالتش 

را فریادمانند عنوان کرد:

_ یه دلیل، فقط یه دلیل بیار که قانع بشم. قانعم کن تا همین 

اآلن درب و داغونت نکنم ارغوان .

لب های دخترک بازهم به لبخندی مضحک باز شد و کیارش او 

را شبیه به خودش بار آورده بود که در چنین شرایطی 

می خندید؟ 



خیره به چشمانش گفت:

_ مگه دیوونه های روانی، قانع هم میشن؟ 

و به خدا که تاثیِر وحشتناِک گفته اش را میاِن تیله های روشنی 

که شهرش را اینبار غم به عذا نشانده بود یافت و در عوضش 

خشم فوران کرد!

او نمی دانست که چطور کیارش را به اوِج دیوانگی برساند اما 

خِط قرمزها را با بیاِن همین یک جمله، پشت سر گذاشته بود 

انگار!

او گفت تا شاید کیارش به خودش بیاید و نمی شناخت خوی 

لجبازی را  که سرانجامش روزگاِر حاالیش بود!

او از بیاِن جمله اش همان لحظه ای که به گوش های کیارش 

رسید پشیمان شد و اینبار پشیمانی، سودی نداشت انگار!

او ترسید و وحشتی که میاِن تک تِک اجزای صورتش النه زده 

بود هم کیارش را از کاری که قصِد انجامش را داشت؛ منصرف 

نکرد!

او شنید که کیارش می گفت:

_ اآلن دیوونه ی روانِی واقعی رو بهت نشون میدم... هی 

می خوام آروم باشم، می خوام یه جوری نزنم که جوِن حرف 

زدن نداشته باشی، می خوام واسه تو یکی همون هیوالیی 



نباشم که همه میگن اما تو دیگه تنت داره می خاره دوسِت 

کیانا...

و با تماِم زبان های بدنش به کیارش التماس کرد که این 

دیوانگی ها را ادامه شان ندهد!

نشنید انگار!

هیچ کدام از خواهش و تمنا های او را نشنید و خم شد تا یکی 

از کابل های مربوط به تلوزیون را از دوشاخه جدا کند و بعد با 

تماِم قدرتی که در چنته داشت به تِن بی پناه ترین موجوِد دنیا 

بکوبدش...

صدای فریادهای از سِر درِد دخترک، نهایتًا به ناله های ضعیف 

مبدل شد و مردی که دستانش همراِه کوبیدن، می لرزید را 

نهایتًا دانه های درشِت اشکی که روی گونه اش می ریخت 

متوقف کرد. 

کابلی که تماِم تن و بدِن دخترک را به درد کشانده بود؛ نهایتًا 

همان گوشه و کنارها پرتاب شد و مردی که روی زانوها افتاد و 

خیره به سر و صورِت گریاِن او گفت:

_ نباید از این در بیرون بری. دلم نمی خواد دردت بگیره... 

بشکنه دستی که...



همانی بود که تا به حال بی رحمانه شکنجه اش می کرد و اویی 

که میاِن جمله های بی مفهومش نشست و لب زد:

_ کاش بشکنه!

همان ارغوانی بود که دلش نمی خواست خار به پای این مرِد 

دیوانه برود!

"فصِل دوم"

نمی دانست چندمین مرتبه ای بود که خشم و حرصش را به 

واسطه ی جرعه ای از آِب یخ قورت می داد!

نمی دانست برای چندمین مرتبه، عمیق تر نفس کشید اما غمی 

که به دلش نشسته بود؛ هیچ جوره تخلیه نمیشد...

واژه هایی که دلش می خواست تا حواله ی فرِد مقابلش دهد 

هم، همان جا پشِت سِد لب هایش مانده بود و قصِد عقب 

نشینی نداشت!

حِس تنفر را نمی توانست که پنهانش کند. نگاهش تماِم 

احساسات را فریاد میزد حاال و در کنارش حقارت را هم به 

چشمانش ریخت و خیره ی صورِت او پرسید:



_ یه زن چقدر می تونه پست باشه؟ چقدر بی وجدان؟ اصًال 

اذیت نشدی ؟ شب ها راحت خوابت برد؟ 

صدای زنانه ای که ظاهرًا ابراِز پشیمانی می کرد؛ نالید:

_ من تماِم حقیقت رو بهتون گفتم. 

و امیرحافظ سریعًا نگاه گشاد کرد. 

_ اآلن؟! فکر می کنی اآلن گفتِن حقیقت سودی هم داره؟ فکر 

کردی کمک می کنه؟ 

_ شما از دوست داشتن چی می دونی؟ اینکه نتونی بدوِن اون 

زندگی کنی. اینکه حاضر بشی برای داشتنش، دست به 

هرکاری بزنی. حتی اگه اون کار خیلی زشت و دور از انسانیت 

باشه. 

اولین سواِل ذهنی اش را بدوِن کوتاه ترین مکثی پرسید:

_ اآلن موفق شدی؟ موفق شدی  برای داشتنش؟ 

و وقتی چهره ی مقابلش به ثانیه نکشیده، پر شد از احساِس 

ناامیدی، لب های امیرحافظ هم به نشانه ی استهزا خندید!

_ بعد از ده سال فهمیدم که هرکاری هم بکنم نمی تونم داشته 

باشمش. اون برای من ممنوعه و من هم هیچ چاره ای جز 

پذیرفتنش ندارم. 

_ یعنی پشیمونی؟!



_ هیچ وقت از انتخاب کردنش پشیمون نشدم. حتی اگه 

داشتنش محال و نشدنی باشه، من برای تماِم اون خاطراتی 

که باهاش ساختم زندگی می کنم. 

_ دیگه نمی خوای ادامه بدی؟ یعنی پالن کنسل شده ست؟ 

غم از نگاهش می بارید. 

سخت بود که بغض قورت دهد اما گفت:

_ کیارش رو برای همیشه از زندگیم پاک کردم. دیگه برای 

داشتنش هیچ کاری نمی کنم اما اگر خودش بیاد سمتم.  ..

_ فکر می کنی میاد؟ 

_ بهتون گفتم که... عشق برای اون یه واژه ی بی مفهومه. 

شاید اگر یه روزی عاشق بشه هم، معشوقه ش رو بیش از حد 

عذاب بده. اینو کسی داره بهتون میگه که ده سال برای 

داشتِن کیارش جنگیده و حاال باور کرده که تا آخِر عمر 

جنگیدن هم بی فایده ست!

روی صندلی اش تکانی خورد. قصه ی پررمز و راِز کیارش و 

گالره، صفحه ی افکارش را از هر نتیجه گیرِی دقیقی پاک کرده 

بود. 

با این حال پرسید:



_ یعنی میگی کیارش بعد از ده سال، معشوقه ی پنهانیش رو 

می بوسه و میزاره کنار؟!

_ اون فقط کناِر من بود چون...

_ چون؟ 

_ چون هرچیزی که تو زندگیش کم داشت رو من بهش 

می دادم. چون عقده ی توجه داشت. چون ندیده بود که کسی 

عاشقش باشه و به خواسته هاش توجه کنه اما... اما از وقتی 

ارغوان وارد زندگیش شد... اون... اون دقیقًا همون پایانی رو 

برام رقم زد که همیشه ازش وحشت داشتم. 

به پاسِخ نیمی از سواالِت ذهنی اش رسیده بود اما تصمیم 

گرفت به پرسیدن و شنیدن!

اولین سوال هم همانی شد که امیرحافظ را تا آپارتماِن گالره 

کشانده بود. 

_ یعنی اآلن داری میگی که کیارش ارغوان رو بیشتر از تو 

دوست داره؟ 

در نظِر او، کیارش اصًال دوست داشتن را بلد نبود اما گفت:

_ نمی خواد از دستش بده. به هیچ قیمتی نمی خواد که اون 

دختره رو از دست بده. حتی اگه الزم باشه، من و زیِر پاهاش له 



می کنه تا اون بمونه براش . 

روی پا ایستاد. افکار، تواِن یکجا نشستن را از تنش قاپیده 

بود. 

پگاه!

آخ پگاه آخ!

تماِم روزهای خوِش زندگی اش به پای افکاِر هیوالیی بی شاخ 

و دم به تباهی رسیده بود و حاال تاریخ، برای بی پناهی چون 

ارغوان تکرار میشد!

زیرلب زمزمه کرد:

_ درستش می کنم. 

و بعد نگاِه متفکرش را چرخاند به روی چهره ای که از نظِر 

زیبایی، یک سر و گردن از تماِم دخترهایی که به عمر دیده 

بود؛ باالتر بود...

_ ببینم اآلن حاضری کمکم کنی؟ یه دختربچه داره این وسط 

نابود میشه... کیارش داره با بی رحمی برای رسیدن به 

خواسته هاش تالش می کنه. تا به حال پگاه و حاال...

_ پگاه قربانی بود اما ارغوان نه!

چهره جمع کرد. 



از حاال به بعد او در برابِر گالره و کیارش، تماِم درک و منطقش 

را کنار می گذاشت. گفت:

_ معلوم هست چی داری میگی؟ تو و اون دیوونه تر از خودت، 

بخاطِر منافِع خودتون زندگِی دوتا دختِر مجرد و پاک رو نابود 

کردین. خسارتی که به پگاه وارد شده مالی نیست که بتونی با 

پرداخِت دوبرابر جبرانش کنی. شما دوتا تماِم آینده ی اون و 

گند زدین بهش. انقدر که نمی تونه برای انتخاِب یه روسری هم 

درست تصمیم بگیره. تو وقتی داشتی مغِز کیارش رو از با 

چرت و پرت هایی که تو سرت بود پر می کردی، هیچوقت فکر 

نکردی به ضربه هایی که به روِح هم جنست وارد میشه؟ 

هیچ وقت فکر نکردی که شاید اون دیگه نتونه کسی رو 

دوست داشته باشه؟ اصًال خودت رو نذاشتی جاش؟!

لب های گالره، به تماِم خشمی که حواله اش میشد خندید!

کوتاه گفت:

_ انگار بد کسی رو هم مخ نکرده دکتر. 

و وقتی امیرحافظ نگاه گشاد کرد؛ افزود:

_ از کیارشی که صبح تا شب کتکش میزد رسید به یه آقای 

خوشتیپ که براش غیرتی میشه، حرص میزنه و حتی پلیس 

بازی در میاره. به نظرم که تماِم این ها وقتی نصیبش میشد 



که نقشه های من عملی بشه و انصافًا که من خوب سرنوشتی 

رو براش رقم زدم.

حیرت را از سر گذرانده بود. 

یک انسان، تا چه اندازه می توانست بد باشد؟!

زیر لب زمزمه کرد:

_ دیوانه!

و بعد به لحِن کالمش گلوله هایی از تحقیر را اضافه کرد وقتی 

فریاد میزد:

_ پاشو گورت و گم کن و برو بیرون. 

و به محِض اینکه گالره با آن کفش های سرِخ پاشنه بلند از 

مقابِل دیدگانش محو شد؛ او تلفن را چنگ انداخت و به قصِد 

یافتِن ذره ای آرامش، با شماره ی پگاه تماس گرفت. 

به لحنش توجهی نکرد!

مهم نبود اگر او دیگر نمی خواست که صدایش را بشنود!

امیرحافظ در برابِر شنیدن و فهمیدِن گفته های گالره، آن قدر 

توان از دست داده بود که تنها بعد از دیدِن چشماِن پگاه 

می توانست که پسش بگیرد. 

پس تنها گفت:



_ باید حرف بزنیم پگاه. 

و وقتی او پرسید:

_ کجا؟ 

او جواب داد:

_ جایی که فقط من باشم و تو!

☆☆☆☆☆
گام های سست و بی اراده اش را رساند به همان بن بستی که 

روزی خاطراِت نوجوانی اش در کناِر مردی به نادرِی امیرحافظ 

را کناِر کهن ترین درختش تجربه کرده بود. 

قبل از آنکه برای رسیدن به ورودِی خانه ی آن ها مطمئن باشد؛ 

یکباِر دیگر هم روی تنه ی درخت را لمس کرد و بعد روسرِی 

صورتی رنگش را به قصِد پوشاندِن موهایش جلو کشید. 

امیرحافظ برای دوباره دیدنش تقریبا التماسش کرده بود و 

پگاهی که بی قراری رهایش نمی کرد؛ به قصِد یافتِن روزهای 

خوشش تا خانه ی آن ها آمده بود. 

امیرحافظ گفته بود:

" جایی که فقط من باشم و تو!" 

و پگاه فکر کرد به قلبی که دیگر عاشقانه شنیدن را دوست هم 

نداشت...



گام هایش را تا ورودِی خانه رساند و وقتی زنگش را فشرد؛ 

امیرحافظ به فاصله ی چند ثانیه میاِن لنگه ی در ظاهر شد. 

همان قلبی که تا به حال ادعا می کرد به بی تفاوت بودن، چرا 

درست پس از دیدِن تصویِر چشماِن او تکان خورد را 

نمی دانست اما، قطعًا دلتنگ بود!

برای تماِم این تصویر و به خصوص کشیدگِی چشمانی که 

پرمژه بودن معصوم هم نشانش می داد؛ دلتنگ بود!

برای شلختگِی تارهایی که سیاِه مطلق بودنش هم دلت نمیزد 

و برای ته ریش هایی که حاال به انبوهی از ریش های نامرتب 

مبدل شده بود...

برای این نگاه!

برای لب هایی که تکان خورد تا ورودش را خوش آمد بگوید و 

برای انگشتانی که چفِت دستگیره ی در مانده بود و برای تماِم 

امیرحافظ دلتنگ بود انگار!

کوتاه جواب داد:

_ سالم..

و امیرحافظ کنار رفت تا او وارد شود.



پا گذاشت به همان حیاطی که شاخ و برگ های سر به فلک 

کشیده ی درختانش حتی از آن طرِف دیوارهایش هم 

کنجکاوت می کرد. 

احوال پرسی را از یاد برد!

روزگاری برای ورودش به این خانه و همسِر امیرحافظ شدن، 

دخترانه برنامه ریزی کرده بود و حاال پنهانی وارد میشد تا 

کسی نبیندش!

لب هایش را محکم بهم چسباند و  لمس شدن توسط یکی از 

دستاِن امیرحافظ را روی شانه اش احساس کرد. 

_ می خوای همین جا بمونی؟ 

کاش همین جا می ماند!

ناخودآگاه زمزمه کرد:

_ آره...

و امیرحافظ کاری کرد تا چشمانش تنها، چشماِن او را ببیند و 

بعد پرسید:

_ خوبی دیگه مگه نه؟ 

سری به نشانه ی منفی تکان داد و چقدر خوب بود که کناِر این 

آدم می توانست صادق باشد. 



ابروهای مرِد مقابلش به ثانیه نکشید درهم رفت و پگاه بد 

بودِن حاِل او را هم تشخیص داد . 

_ تو هم خوب نیستی مگه نه؟ 

شنید:

_ چرا خوب نیستی؟ 

و این یعنی " تو مهم تر از خودمی!" .

گفت:

_ می خواستم برگردم خونه. 

و امیرحافظ "خب؟" را که نشاند انتهای جمله ی خبری اش، 

پگاه پر شد از بغض و انگار تنها پناهش را دیده باشد؛ نالید:

_ هنوز پام و تو خونه نذاشته بودم امیر. هنوز حالم رو هم 

نپرسیده بودن به خدا... 

امیرحافظ که طاقت نداشت. چشماِن پگاه نباید بارانی میشد. 

به خدا که نباید اینطور نگاهش می کرد. صدایش از هجوِم 

بغض  ها، نباید می لرزید و امیرحافظ هم در برابِر آرام کردِن 

او، نباید تا این حد درمانده میشد!

هردو دستانش را قاِب گردِی صورت او گرفت و اخم همچنان 

مهماِن پیشانی اش بود وقتی گفت:



_مرِگ امیرحافظ هرچی که داره اشک میشه رو بریز بیرون 

پگاه. 

شنید:

_ نمیشه. 

و امیرحافظ که اصرار کرد؛ او ادامه داد:

_ همیشه نمیشه همه ی حرف هارو گفت امیر. حتی اگه تو تنها 

آدمی باشی که من و آروم می کنه... حتی اگه تنها آدمی باشی 

که حرف هام و شنیده... حتی اگه... نمیشه... نمی تونم انقدر 

بگم که تو ذهِن تو از من یه...

_ تو ذهِن من تو فقط همون دختری هستی که عاشقشم و 

برای داشتنش هرکاری می کنم پگاه. حاال بیا بریم تو چون 

امروز باید همه ی اون چیزهایی که نتونستی برای کسی 

تعریفشون کنی رو فقط برای من تعریف کنی .

صدایی از پگاه در نیامد. 

خودش را سپرد به دست های همان مردی که هیچ گاه از 

اطمینان کردن به حرف هایش پشیمان نشده بود. 

دنباله ی گام های او را گرفت و وقتی پا به سالن گذاشتند؛ بی 

آنکه به دکوراسیوِن سنتِی خانه نگاهی بیندازد چرخید و 

وحشت را از کالمش انتقال داد. 



_ اگه مامانت اینا بیان چی امیر؟ کجان اآلن؟ کاش یه جای 

دیگه همدیگرو می دیدیم.

ریحانه محمود "زهرآلود...!":

پاسخش کوتاه بود!

کوتاه و زیادی قاطع!

_ خب بیان.

اجازه نداد تا پگاه حیرتش را بروز دهد. 

خودش نزدیک شد و افزود:

_ می دونم از رفتاِر مادرم ناراحت شدی پگاه اما بهت قول 

میدم که به زودی همه چیز درست میشه . 

پگاه در ذهن می گشت به دنباِل جمله ها و یک جمله مدام میاِن 

دیوارهای افکاِر امیرحافظ ِاکو میشد!

"پگاه قربانی بود!" 

پگاه لب زد:

_ امیر من.. .

و او دیوانه شد از تماِم بالتکلیفی  ای که به روی تک به تِک 

رفتارهای پگاهش سایه انداخته بود. 

نشست میاِن کالمش. 

گفت:



_ نمی زارم. نمی زارم تنها بمونی. اگر همون اولین بار که گفتی 

جدا بشیم مانعت شده بودم اآلن به اینجاها نرسیده بودیم. 

انقدر صبر می کنم تا عاشقم بشی اما محاله که اجازه بدم به 

رفتنت پگاه. شنیدی؟ حتی اگر بخوام تا آخِر عمر مجرد بمونم 

برام مهم نیست. نمی زارم که تو از زندگیم کسر بشی. 

این حجم از خوب بودن، دخترک را ترسانده بود. می ترسید از 

دلی که برای تماِم گفته های او می لرزید و می ترسید از فردایی 

که شاید، اوی خوِب مطلق را از دست می داد!

می ترسید از وابستگی که نالید:

_ من نمی تونم امیر... می دونی که نمی تونم. 

و امیرحافظ برای لحظه ای خم شد تا بازهم خط قرمزها را 

پشت سر بگذارد و حریم بشکاند اما، صورتش نرسیده به 

سرخِی لب های او متوقف شد و نگاهش چرخید به روی 

پلک هایی که وحشت زده همدیگر را می فشردند!

شاید چند ثانیه را همانطور و خیره به واکنش ها ی اجزای 

صورِت او ماند و همان لحظه که احساِس دخترک را فهمید؛ از 

خیِر لمس لب های او گذشت!

فاصله گرفت و این بار از اوی مات مانده خواست تا به روی 

یکی از مبل ها بنشیند. 



_ چای نمی خوری مگه نه؟ 

سریعًا لب زد:

_ نه!

و امیرحافظ میاِن کابینت ها گشت تا نوشیدنی ای به جز چای 

را پیدا کند. 

پگاه کدام نوشیدنی را بیشتر دوست داشت؟ 

اولین و دومین کابینت هم سواالتش را پاسخ نداد و پگاه از 

بوسیده شدن توسِط او ترسیده بود یا هیجان را تجربه 

می کرد؟ 

پس از گشتن میاِن تماِم کابینت ها هم نوشیدنِی انتخاب نشده  

را پیدا نکرد و نهایتًا شیر قهوه را ترجیح داد که قهوه ساز را 

سریعًا به برق زد. 

پگاه در سکوت به روی همان کاناپه نشسته بود و خیره ی 

دیواِر مقابلش، الم تا کام حرفی نمیزد. 

امیرحافظ هم بی آنکه کنترلی به روی نگاهش داشته باشد؛ به 

ظاهر قهوه درست می کرد و ذهنش بلبشویی حقیقی را پشت 

سر می گذاشت و چشمانش برای ثانیه ای از صورِت پگاه کنده 

نمیشد. 



نهایتًا هم به ناخودآگاه ترین حالِت ممکن و بی آنکه از عواقِب 

پرسیدِن سواِل ناگهانی اش خبری داشته باشد؛ لب از هم باز 

کرد:

_ چطوری میشه که اولین بوسه ی عمرت رو با من تجربه کرده 

باشی پگاه؟

همان ثانیه های اول، از به زبان آوردِن آن سواِل ذهنِی نابه جا 

پشیمان شده بود اما راست می گفتند که آِب ریخته را نمیشد 

جمع کرد!

نگاه کردن کافی نبود!

قهوه ساز را به حاِل خود رها کرد و گام های بلندش را رساند تا 

پگاهی که مات مانده بود و هیچ جمله ای برای گفتن نداشت. 

لب زد:

_ پگاه؟

و او که نگاهش کرد؛ با همان عسلی های خیس جاِن امیرحافظ 

را آتش زد. 

_ من کم بودم امیر. بهت که گفتم. برای کیارش من کم بودم. 

حرص تا کجا باید به سراغش می آمد و او پشِت سِد لب ها 

نگهش می داشت؟ 



باید می گفت؟ پگاه اگر حقیقت را می شنید؛ این افکاِر 

هیوالوار را کنار می گذاشت؟ 

نشست کنارش . بعد از بیاِن آن سواِل زشت و غیرانسانی، حتی 

برای لمِس یکی از دستاِن پگاه هم به خود اجازه نداد. 

تنها گفت:

_ تو از سِر اون احمق زیادی بودی اما می دونی چیه؟ آدما 

بعضی وقت ها نمی تونن خوبی های یه نفرو هضمش کنن در 

نتیجه میرن سراِغ اون کسی که در حد و اندازه شونه. 

شنید که پگاه پرسید:

_ بهش حسودیت میشه؟ 

و او که نگاه گشاد کرد؛ لبخند آمد و نشست به روی لب های 

دخترک!

_ تا حاال ندیده بودم ازش بد بگی. همیشه سعی داشتی ازش 

دفاع کنی حتی ...

حسادت؟!  در دل، نسبت به کیارش بیشتر نفرت حمل می کرد 

تا حسادت اما ترجیح داد که بگوید:

_ آره حسودیم میشه. 

صدایی درونش فریاد زد:

" حقیقت رو بگو!" 



و او بی توجه به آن صدا افزود:

_ به هرچی و هرکی که یه زمانی تورو از من دور کرده 

حسودیم میشه پگاه. 

دروغ می گفت؟ به همان معشوقه ای که برای پس گرفتنش به 

خدای باالی سرش بارها التماس هم کرده بود؛ حاال دروغ 

می گفت با آنکه می دانست شاید حقیقت حالش را بهتر کند؟ 

پگاه زمزمه وار جواب داد:

_ تو هم پشیمون میشی. 

و اویی که به سختی صدایش را شنیده بود؛ نتوانست که 

خشمش را قورت دهد. 

_ بسه دیگه. به خودت بیا پگاه. اگه کیارش هر بالیی که 

خواسته سرت آورده دلیلش کم بودِن تو نیست؛ دلیلش 

عوضی بودِن خودشه اینو بفهم. بفهم که اون حیوون ذاتًا 

هیچ بویی از انسانیت نبرده. بفهم که هرکس وارد زندگیش 

شده به بدبختی رسیده...

_ عشقش زهر داره انگار. مگه نه؟!

تماِم جمله های آماده ی ذهنی اش به باِد فنا رفت!

ناباورانه و همراه با دنیایی از درد پرسید:

_ هنوز عاشِق اونی؟ آره پگاه؟ 



و پگاه خیره به صورتش جواب داد:

_ عاشقش نیستم اما یه زمانی عاشقش بودم. 

اینبار حسادت بود. به خدا که دست های وحشِی حسادت 

آن قدر بی رحمانه به جانش لگد می کوبید که او چشم بست به 

روی تماِم اگر و اماها و شایدهایی که بعد از گفتِن حقیقت به 

سِر پگاهش می آمد.

_ اون عشق نیست. خوِد حماقته. حسی که تو به اون کثافت 

داری عشق نبوده پگاه. ضعف بوده. بدبختی بوده. می دونی 

چرا؟

نفسش را به همراِه تماِم احساساتی که سعی در سد کشیدن 

داشتند؛ بیرون فرستاد و افزود:

_ چون هر بالیی که سرت آورده فقط برای رسیدن به 

خواسته های خودش بوده. چون حتی یک ثانیه هم دوستت 

نداشته پگاه. چون بازیچه ش بودی. چون...

چشماِن پگاه که ماِت جمله های خبری و مبهِم او ماند؛ 

امیرحافظ تماِم منطق ها را فدای احساِس حسادتش کرد تا 

شاید میاِن جاِن او از کیارش نفرت بکارد و چشم بست به روی 



چانه ای که می لرزید؛ قلبی که می شکست و ذهنی که افکارش 

او را تا دیوانه شدن می کشاند.

گفت!

از الِف الفبای کیارش و گالره، تا همین پایاِن غم انگیزی کمی 

مجهول هم بود گفت و پگاهی که حاال غیر از نگاه کردن هیچ 

عکس العملی برای بروز دادن نداشت را تا رسیدن به انتهای 

جاده ی شکست تنها گذاشت و خشمش او را کشاند تا 

آشپزخانه و قهوه ساز!

☆☆☆☆☆☆
آرام گام برمی داشت!

آن قدر آرام که مبادا صدای قدم هایش به گوِش هیوالی داخِل 

اتاق برسد.. .

خود را به گوشه ای از آشپزخانه رساند و خیالش از بابِت دور 

شدنش از اتاِق ممنوعه که راحت شد؛ نشست میاِن حجِم 

سنگیِن تاریکی و تلفن را میاِن انگشتاِن لرزانش روشن کرد. 

روشن شدِن تلفن همراهش برای ثانیه هایی به طول انجامید 

اما به محض آشکار شدِن ساعِت دیجیتاِل باالی صفحه، 

لحظه ای برای به انجام رساندِن تصمیمش تردید کرد. 



نفس هایی که پشِت سِد لب هایش حبس شده بود را به سختی 

بیرون فرستاد و خم شد تا از بسته بودِن درِب اتاق ممنوعه 

مطمئن باشد. 

بر خالِف شب های اولی که پا به این خانه گذاشته بود؛ هیچ 

صدای موزیکی به گوش هایش نمی رسید!

اتاق هیچ نوری نداشت و تماِم خانه میاِن تاریکی غرق شده 

بود حتی!

هرچه شهامت در دل باقی داشت را یکجا جمع کرد.

 باید با او تماس می گرفت.. .

باید تماِم اتفاقاِت چند وقِت اخیر را برای دکتر سعیدی بازگو 

می کرد...

باید راهی میافت.. .

کیارِش او که همیشه ی خدا اینطور نمی ماند!

زیر لب زمزمه کرد:

_ خدایا خودت کمکم کن. 

و بعد به واسطه ی انگشِت شست روی ناِم دکتر سعیدی را 

لمس کرد و تلفن را کناِر گوشش گذاشت. 

تعداِد بوق های آزاد به پنج و ششمی رسید و نهایتًا صدایی که 

در کناِر خواب آلود بودن خسته هم به نظر می رسید هم، 



نامش را با کماِل حیرت به خطاب رساند. 

_ ارغوان؟!

و این یعنی همان " این چه وقِت زنگ زدنه؟!"ای مودبانه بود.

صدا به گلو انداخت اما به خدا که ولومش از زمزمه فراتر 

نمی رفت وقتی می نالید:

_ کمکم کن. خواهش می کنم کمکم کن دکتر. 

مخاطبش همان لحظه از خواب بیدار شد انگار!

لحِن ارغوان آنقدری بیچاره به نظر می رسید که دکتر سعیدِی 

همیشه مسئولیت پذیر را تحِت تاثیر قرار دهد. 

سریعًا هوشیار شد:

_ چی شده؟ حالت خوبه؟ نکنه کیارش بالیی سرت آورده؟ 

و ارغوان بغض ترکاند و واژه ها را به نامفهوم ترین حالِت 

ممکن به بیان رساند. 

_ خسته شدم... دیگه نمی دونم... به خدا نمی دونم که باید 

چیکار کنم... کیارش... کیارش دیگه اینجاها نیست.. . خوب 

نمیشه نه؟ دیگه هیچ وقت نمی تونم روی بودنش حساب کنم 

مگه نه؟ همیشه می خواد همین قدر گیج و منگ بمونه؟ 

همیشه... همیشه می خواد... می خواد کتکم بزنه دکتر؟ 



امیرحافظی که تنها بخشی از صحبت های او را شنیده بود؛ 

سریعًا نتیجه گیری کرد اما جمله هایی که می خواست تحویِل 

ارغوان دهد به گوش های همان مردی رسید که این روزها هیچ 

کنترلی به روی رفتارش نداشت!

روی پا ایستادن و یا تالشش برای پس گرفتِن تلفن، اندک 

تاثیری نداشت!

کیارش زیرکانه تلفن را قاپیده بود و حاال جمله هایی که دکتر 

سعیدی ردیف می کرد را می شنید و خانه هم اندک نوری برای 

نمایش دادِن عکس العمل های او نداشت...

دختری که تنش هنوز هم از هجوِم مشت و لگدهای او کوفته 

و درب و داغان بود؛ اولین جمله را با بیچارگی به بیان رساند 

تا شاید او را آرام کرده باشد.

_ کیارش توروخدا قطعش کن. 

و کیارش برای پاسخ دادن به جمله های دکتر سعیدی بود که 

صدا در گلو انداخت و در شکستِن گفته های پرطول و درازش 

عجله کرد. 

_ گوش کن ببین چی میگم... تو دیگه داری اون روی سِگ 

من و باال میاری. پاتو از تو کفِش من درار چون اگه بزنم به 



سیِم آخر، شبونه میام و تو هر خراب شده ای که هستی پیدات 

می کنم و زنده زنده آتیشت میزنم. شنیدی مرتیکه ؟ 

ارغوان نشنید که دکتر سعیدی در جواِب او چه گفته بود اما 

هرچه که بود؛ قدرِت به ویرانی رساندِن کیارشی که این روزها 

کارش از "عجیب و غریب!"های قدیم هم گذشته بود را 

داشت...

خانه تاریک بود اما نه آنقدری که این آخرین واکنِش کیارش را 

از چشماِن ارغوان دور نگه دارد!

او با کِف دست محکم به پیشانی اش کوبید و بعد فریاد زد:

_ تو یکی دیگه باید از سایه ی خودتم بترسی دکتر سعیدی. 

و همین که تلفن با صدای بدی به سرامیک های زیر پایشان 

برخورد کرد و به ثانیه نکشیده شکست؛ وحشت ارغوان را 

رساند به خواهش و التماس. 

_ کیارش از دسِت من عصبانی نشو خب؟ به خدا فقط 

می خواستم ازش بپرسم که... کیارش من فقط برای 

زندگیمون دارم می جنگم. واسه من و  تو... واسه ما... تورو 

خدا بهم اعتماد کن . چت شده تو این روزا؟ 

در جواِب تماِم جمله های نابه سامانی که ارغوان با هول و وال 

بیانشان می کرد؛ کیارش چند گامی را نزدیک شد و همین 



نزدیکی، چشمانش را هم برای ارغوان به نمایش گذاشت. 

خشم نه، خانه ی روشِن چشمانش را این بار الیه ای کدر از غم 

پوشانده بود. 

خیرگی را کنار نگذاشت و تنها پرسید:

_ می خوای بری؟ 

و ارغوانی که حاالِت او از وحشتش کاسته بود؛ سریعًا بغض 

ترکاند و گفت:

_ کجا؟ کجارو دارم که برم کیارش؟ 

او اما پا گذاشت به روی همان چند جمله ای که دکتر سعیدی با 

اطمینان به بیانش رسانده بود. 

" باید از کیارش دور بشی ارغوان." 

" اون اصًال صالحیِت کنارت بودن رو نداره."

" هرچی زودتر به پدر یا مادرت زنگ بزن و از خونه زندگی و 

هرچیزی که تورو ربط میده به کیارش دور شو!"

فاصله ها کوتاه تر شد. 

کیارش را بهمش ریخته بود!

کیارش و تماِم احساساتی که پشِت نقاِب بی تفاوتی پنهان کرده 

بود را دکتر سعیدی با چند جمله ی کوتاه بهمش ریخته بود!



آن قدر که گفت:

_ ارغوان... بخوای بری من نمی زارم بری. دیگه باید حالیت 

بشه که ماِل منی. باید تو این خونه و پیِش خودم زندگی کنی. 

تا آخِر عمر... شنیدی یا نه؟ 

او می گفت و ارغوان تایید می کرد. 

او نیاز داشت به شنیدِن تاییدهای ارغوان و ارغوان نیاز 

داشت به یک زندگِی معمولِی بدوِن هیجان!

او آرام نشد و وقتی مجددًا تکرار کرد:

_ نمی زارم جایی بری. اصًال نمی زارم. 

ارغوان این بارهرچه  فاصله   میانشان مانده بود را با گامی 

بلند جبران کرد و هردو دستانش را به گونه های همان مردی 

رساند که یکی از شب های گذشته، با دست های بی رحمش 

کتکش زده بود!

_ بدوِن تو هیچ جا نمیرم. هیچ وقت اینو یادت نره. هرچقدر 

هم که تو بد باشی برای من، انتخابمی و من از انتخابم 

برنمی گردم. من به همه ی دنیا ثابت می کنم که انتخابم درست 

هم نباشه، انتخاِب قشنگیه... من نشون میدم که میشه از 

ممنوعه ترین آدِم دنیا یه عاشق ساخت. من می مونم به پات... 

انقدر می مونم تا یه روز چشمام و تو بغِل تو باز کنم و بگم 



خدایا شکرت که انقدر خوشبختم. انقدر می مونم که روم بشه 

خانواده م رو دعوت کنم و ازهر عکس العملی که شوهرم قراره 

نشون بده نترسم. انقدر که...

_ هیچی حالیم نیست. فقط نرو ارغوان. اگه بری... 

لب های او به قصِد سکوت بهم چسبید و ارغوان تا جایی که به 

چشمانش نفوذ کند نزدیک شد. 

_ اگه برم؟ 

دید که لب هایش لرزید. دید که چشمانش تا وصال با بارانی 

شدن رفت و شنید صدایی را که به زحمت بغض قورت 

می داد. 

_ تنها میشم. خیلی تنها. 

این جمله ی معصومانه را همین مردی می گفت که گاهی هیچ 

نگرانی ای بابِت دردهایی که به تنش وارد میشد نداشت؟ 

نتوانست که سرش را به شانه ی او نرساند. 

امشب آغوِش کیارِش او، برای اولین بار پذیرای تِن پرنیازش 

بود و ارغوان می توانست که این لحظه ها را با تماِم روزهای 

پوِچ دنیایش تعویض کند. 

دست های کیارش هیچ اقدامی برای به آغوش کشیدنش نکرد 

اما همین که ارغوان پرسید:



_ فقط نرم که تنها نمونی؟ 

و اوقاطعانه  جواب داد:

_ نمیری چون ماِل منی. 

قلِب زبان نفهِم ارغوان تماِم بدی های کیارش را کناری گذاشت 

و در را هم به رویشان بست. 

لب زد:

_ هیچ جا نمیرم. 

و کیارش که گفت:

_ باور نمی کنم. می دونم که می خوای بری اما نمی زارم. 

ارغوان سر بلند کرد و دلش نگاه کردن به چشماِن او را 

می خواست وقتی پرسید:

_ چیکار باید بکنم تا باور کنی جایی که تو نباشی رو 

نمی خوام؟ 

و  کیارش اینبار نگاه چرخاند و در عوِض چشمانش، لب هایش 

را نظاره می کرد وقتی گفت:

_  عاشقمی ارغوان؟ نشون بده... زود باش هر حسی که 

داری رو نشونم بده.

ریحانه محمود "زهرآلود...!":



کیارش دقیقًا چه می خواست که خیره نگاه کردن به لب هایش 

را به چشمانی که همیشه ی خدا تحقیرشان می کرد؛ ترجیح 

داده بود؟!

دخترک همان جا مانده بود. 

میاِن جنگی مهیب با احساساتش!

منطقش می گفت پاهایت را تکان بده و بعد از روشن کردِن 

کلید، هر قصه ای که کیارِش افروز شروعش کرده را تمامش 

کن اما احساسات به ماندن به پای او و انجام دادِن هر آنچه 

که معشوقش می خواست دعوتش می کرد...

احساسات حتی با از دست دادِن این چنین فرصتی تهدیدش 

هم می کرد!

شاید باید، تماِم عشقش را همین امشب به این پسربچه ی 

منتظِر زبان نفهم نشان می داد و بعد منتظِر عکس العمل ها از 

جانِب او می ماند.  ..

شاید باید همین امشب، حیای دخترانه اش را برای مردی که با 

عشق کنارش و پای سفره ی عقد نشسته بود؛ کنار می گذاشت 

و شاید باید بنِد شرم و غرور را همین حاال می کشید و 

پاره شان می کرد...



انگار باید، به صدای همان احساسی که برای باز کردِن 

دکمه های پیرهِن مردانه ی صاحِب همان چشم های منتظر 

تشویقش می کرد؛ گوش می داد و او به تماِم باید هایی که 

احساسش تعیین کرده بود؛ همان لحظه  که کیارش لب از هم 

باز کرد و نامش را زمزمه وار به خطاب رساند ، جامه ی عمل 

پوشاند. 

زانوهایی که می لرزید را توجهی نکرد. انگشتاِن یخ بسته ی 

دستانش را به جان کندنی تکان داد و رساند به پیرهِن همان 

مردی که یکبار برای نزدیک شدن توبیخش هم کرده بود!

با اولین دکمه بازی کرد. باید عکس العمِل او را می دید و به 

خدا که چشمانش تصویری واضح از چهره ی او را نشانش 

نمی داد اما هرچه که میاِن آن حجم از تاریکی تشخیص داده 

بود؛ تصویِر زیبایی بود!

لب زد:

_ من خیلی دو ستت...

_ دستات چرا می لرزه؟ ناسالمتی من شوهرتم دوسِت کیانا. 

انگشتانش قربانِی احساسات شده و ُمرده بودند اما ارغوان 

قوی تر از آنی بود که بخواهد با اولین سکانس جا بزند و 

قصه ی آغازشده را نیمه پایان رهایش کند...



پس هیجانی که سِد نفس هایش شده بود و اجازه ی رها کردِن 

صدایش را نمی داد را به هر زحمتی که بود کنترل کرد و تنها 

توانست که بگوید:

_ نمی لرزه!

_ پس چرا باز شدِن دکمه ی اول انقدر طول کشید؟ 

دکمه ی لعنتی باز نمیشد؛ چشمانش نمی دید؛ دستانش می لرزید 

یا اوی از هیجان دیوانه شده تواِن انجام دادِن تماِم این کارها 

را از دست داده بود؟

لب زد:

_ طول نکشید. 

و بعد چند دکمه ی اول را به همراِه هم و با تماِم سرعتی که از 

خود سراغ داشت از بنِد جادکمه ای ها خالصشان کرد.

به ثانیه نکشیده، پیرهِن رنِگ تیره به روی زمین افتاد و 

ارغوانی که برای یک ثانیه ی بعد از آن هیچ برنامه ای نداشت؛ 

دستاِن بالتکلیفش را پایین انداخت و کاش کیارش هم کمی 

کمکش می کرد!

در سکوت و خیره به صورِت او، منتظِر واکنش ها ماند و 

کیارش امشب شده بود همان مجسمه ای که نه احساساتی 



داشت و نه عکس العملی!

آن قدر که سکوتشان به اندازه ی وصاِل ثانیه ها با دقیقه، به 

طول انجامید و نهایتًا ارغوان گاِم بعدی را با پشت سر 

گذاشتِن دنیایی از شرم برداشت. 

یکی از دستانش را رساند به روی گونه ی چِپ او و پس از 

لمِس زبری اش شنید:

_ چرا انقدر یخی؟ 

یخ زده بود؟ دنیای کیارش و ارغوان حاال میاِن یک مشت 

تاریکی و ندیده شدن غرق بود و با این وجود شرم کاری 

می کرد که انگشتاِن ارغوان یخ ببندد؟!

به قلبش رجوع کرد. شاید او میاِن این شلوغ بازاِر افکاِر نابه 

سامان باید می گشت و راِه درستی را نشانش می داد. 

او باید به پاهای دخترک فرمان می داد که تِن مرِد مقابلش را تا 

درِب اتاِق ممنوعه بکشاند و کیارشی که تمامش را برای همین 

امشب به دستاِن او سپرده بود؛ بدوِن کوچک ترین حرفی از 

تصمیمش استقبال کرد. 

ارغوان پس از وارد کردِن ضربه ای به واسطه ی کِف دست ها به 

درِب چوبی، تکانش داد و هنوز پاهایش او را تا کلیِد برق 



نرسانده بود که یافتِن تصویِر خودش به روی دیوار تماِم 

جانش را گرفت و تکان داد. 

کیارش نه، اینبار مجسمه خودش بود!

خوِد مبهوت مانده ای که روزی از ورودش به این اتاق پشیمان 

شده بود و به خدا که حاال تصویِر لبخنِد دندان نمای خودش را 

به روی عریض ترین دیواِر اتاق می دید!

کاِر کیارش بود؟!

دستاِن کیارش چطور این قدر ماهرانه حالِت چشمانش را به 

تصویر کشیده بود؟ 

اصًال چشماِن کیارش چطور این قدر دقیق رنگ ها را دریافت 

می کرد و او چطور حافظه ای داشت برای به یاد داشتِن تک به 

تِک اجزای صورِت او؟ 

دلش چنان حالی را تجربه می کرد که زبانش از بیاِن آن قاصر 

بود و او نیمی از هیجان را هم تجربه نکرده بود تا قبل از آنکه 

یکی از دستاِن کیارش برای فشردِن کلیِد برق اقدام کند. 

لِب زیرینش را برای خفه کردِن هیجان به دندان کشید. 

کیارش دقیقًا تصویری از ارغوان به همراِه رخِت سفیِد 

عروسیشان را به نمایش گذاشته بود. 



کیارش حتی می دانست که لب های ارغوان چطور می خندد و 

کدام قسمت از گونه اش را برجسته تر نشان می دهد!

کیارش حتی حالِت موهایش را از بر بود و می دانست که کدام 

قهوه اِی تیره را برای رنگ زدِن چشمانش مورد استفاده قرار 

دهد!

همان طور یکجا ایستادن از ارغوان برنمی آمد. نگاه گرفتن از 

دیواِر مقابلش سخت بود اما غیرممکن نه!

نه تا وقتی که کیارش با همان نگاِه خیره و باالتنه ی برهنه 

کنارش ایستاده بود و به دنباِل عالقه ای که می گشت که 

ارغوان هنوز هم ابرازش نکرده بود. 

پس سرچرخاند و جمله ها را کنار گذاشت. نزدیک شد تا به 

واسطه ی بوسیدن هیجانش را انتقال دهد. 

پاهایش همان ثانیه های اول از زمیِن زیر پایش کنده شد. 

بعد از آن نفهمید که دنیا و آدم هایش در خانه ی ذهِن او کجا 

رفتند و یا دفن شدند. 

ذهِن او حاال تنها یک نفر را می شناخت و آن یک نفر، همین 

مردی بود که برای پیش بردِن لحظه های حاالیشان، هیچ کاری 

نمی کرد. 



ارغوان شاید اولین عاشقی بود که برای بوسیده شدن توسِط 

مردش، خودش اقدام کرده بود و کیارش اولین معشوقه ای که 

بعد از بوسیده شدن هم هیچ احساسی را انتقال نمی داد!

نفهمید که ثانیه ها چطور رفته و تنهایش گذاشته بودند. او 

حاال مقابِل همان قاِب خوش رنگ و کامًال واقعی از نیم رِخ 

خودش ایستاده بود و نمی دانست که چطور اما باید از این 

امتحان سربلند بیرون می آمد!

اینبار نوبت به خودش رسیده بود. نوبت به باز کردِن موهایش 

از اسارِت گیره ی سیاه رنگ و نمایش دادِن تصویِر خالی از 

پوشش به مردی که حاال به تماِم شرم و هیجان های 

دخترانه اش لبخندی پر از رضایت تحویل می داد. 

چشماِن کیارش تفریح می کرد و او بعد از افتادِن شلواِر 

خانگی اش به روی زمین، از هیجان ُمرد و چشم که به روی 

تماِم خیرگی های مرِد مقابلش بست؛ شنید:

_ خوب نشده؟ 

به خدا که کبودی های تنش آخرین فکری بود که می توانست به 

ذهنش برسد اما همین که انگشتاِن کیارش روی شکمش را 

لمس کرد؛ دردها را یادش آمد. 



تک به تِک اجزای صورتش واکنش نشان داد و "آخ" کم جانی 

که از میاِن لب هایش بیرون جهید؛ حاِل پسربچه ای که تفریح 

می کرد را گرفت. 

آنقدر که پرسید:

_ درد می کنه؟ 

جواب داد:

_ درد می کنه. 

و اینبار نوبت رسید به کیارش که ببوسدش اما او همان یک 

قسمِت کبود را الویت قرار داد و از خیِر بوسیدِن لب هایش 

گذشت. 

دخترک شرم داشت. یکی از دستانش را رساند به کلیِد برق و 

هنوز هم  نمی دانست که قلبش برای چطور موجودی اینطور 

می تپد اما وقتی لب های او از یک بوسه ی اول، هزار بوسه ی 

دیگر ساخت و روی تک به تِک کبودی ها نشاند؛ ذهنش از 

جست و جو کردن و شناختن انصراف داد و تصمیم به تماشا 

کردن گرفت...

کیارش همچنان می گفت:

_ دیگه نمی زارم این تن کبود بشه.



و ارغوان اطمینان داشت که کیارش پای هیچ کدام از این 

جمله ها نمی ماند اما چشمانش هم به زیبا بودِن تصویِر 

نیم رخش وقتی به دست های کیارش قلم زده میشد؛ با تماِم 

وجود اعتراف می کرد!

او آن شب، شکِل دیگری از کیارِش گاهی خونسرد، گاهی 

بداخالق و گاهی دیوانه را تجربه کرد. 

کیارِش امشب، نقاشی کردن را خیلی خوب بلد بود. 

می دانست که چطور ببوسد و حتی بارها از او خواست که تا 

عمر دارد تنهایش نگذازد!

کیارِش امشب، درست همان کیارشی بود که ارغوان برای پیدا 

کردنش تاوان ها داد و اما تماِم تاوان های تلخ، به تجربه کردِن 

چنین شبی می ارزید...

مهم نبود اگر خورشید با طلوعش، چطور فردایی را رقم میزد؛ 

زیبایی های خاطره های امشب برای تماِم عمِر دخترک کافی 

بود!

 ☆☆☆☆
_ پگاه؟! می شنوی صدای من و؟ صبر کن ببینم. 



_ نه نمی خوام بشنوم. دیگه صدای هیچ کدومتون رو نمی خوام 

بشنوم. 

_ گوش کن . یه بارم که شده، محِض رضای خدا گوش بده به 

من. 

امیرحافظ بازهم فریاد زده بود. برای به تسکین رساندِن حاِل 

او، برای دِل ترسیده ی خودش، برای تماِم حالی که حاال، 

خودش و پگاه تجربه می کردند؛ او بازهم صدا باال کشید تا 

شاید پگاه بشنودش اما پگاه اینبار بی رحمانه خودش را تا 

دنیای تاریِک کیارش افروز می کشاند و قصِد عقب نشینی هم 

نداشت. 

صدای فریادش برای ثانیه هایی پگاه را از گام هایی که 

عجوالنه برمی داشت منصرف کرد و او درحالی که دیواِر آجرِی 

کناِر دستش را چنگ می انداخت؛ سرچرخاند و درست شبیه به 

او فریاد زد:

_ دست از سرم بردار. انقدر تو زندگِی من دخالت نکن 

امیرحافظ. 

دیوانگی از کیارش به پگاه و حاال از پگاه به امیرحافظ 

سرایت کرده بود انگار!



اوی همیشه آرام و منطقی، حاال با تماِم روش های عقالنِی 

زندگی اش خداحافظی کرده بود تا پگاه را از خاطراِت کیارش 

دور نگه دارد...

روی دیوار کوفت و درحالی که تِن پگاه را به اسارت می گرفت؛ 

جمله ها را کوبنده کناِر هم نشاند. 

_ قول میدم دست از سرت بردارم اما اصًال نمی تونم تو 

زندگیت دخالت نکنم وقتی داری همه چیزتو بخاطِر یه احمِق 

روانی می ذاری زیِر پا. نمی زارم نادیده م بگیری. نمی زارم این 

همه زحمِت من برای خوب شدنت رو به باد بدی. نمی زارم...

_ زحمتت به باد رفت. من دیگه خوب نمیشم امیر. برو... لطفاً 

از زندگیم برو تا با درِد خودم بمیرم. نمی خوام با این بدبختی 

زندگی کنم. نمی خوام از فکر کردن به خاطراِت گذشته م هربار 

درد بکشم و ظاهرًا لبخند بزنم که دیگران ناراحت نشن.

لعنت به او!

لعنت به او برای گفتِن تماِم حقیقت ها!

لعنت به اویی که پنهان کاری بلد نبود!

لعنت به اویی که نمی توانست پگاه را دوست نداشته باشد!

و لعنت به اویی که حاال از نزدیک شدِن پگاه به کیارش 

وحشت داشت و حسادت یقه ی تماِم احساساِت دیگرش را 



چسبیده بود!

دقیقًا هیچ نمی فهمید وقتی گفت:

_ می فهممت!

و پگاهی قله ی بیچارگی، حرص و خشم را تا انتها فتح کرده 

بود؛ روی سینه اش کوبید و فریاد زد:

_ نگو می فهممت... به خدا نمی فهمی . تو هیچی از دردهایی 

که من کشیدم نمی فهمی. نمی تونی بفهمی... تو فقط یه عاشِق 

خودخواهی که سعی داره ذهِن معشوقش رو از همه چیز به 

غیر از فکر کردن به خودش پاک کنه و متاسفانه دردهای من 

انقدر پررنگ و لمس شدنیه که فراموش نمیشه. می فهمی 

امیرحافظ؟ کیارش و تماِم بالهایی که سرم آورد؛ تا آخرین 

لحظه ی عمرم تو ذهنم باقی می مونه پس برو.

_ چی شده مادر؟

محال بود که صدای دل نگراِن عمه کُبی را نشناسد اما پس از 

تحویل دادِن حرف های دلش به امیرحافظ، قصِد دور شدن 

کرد و امیرحافظ هم بی توجه به عمه کبی ای که سر لنگه ی در 

بیرون کشانده بود و تالش می کرد تا موهای حنایی اش را 

میاِن تیرگِی چادر پنهان کند؛ بازوی پگاه را چسبید و گفت:



_ پگاه... می برمت! به خدا که هرجایی که بخوای می برمت و 

عقب می مونم تا هرچی که دلت می خوادرو حواله ی کیارش 

بدی اما امشب نه... خواهش می کنم امشب رو صبر کن. 

می دونم آروم نمیشی. می دونم دلت می خواد سر به تِن اون 

عوضی نمونه حتی... می دونم منتظِر نابود شدنشی اما فقط 

یه امشب رو منتظر بمون. اگه یه سِر سوزن برات ارزش دارم، 

اگه تِه تِه دلت امیرحافظ یه جایی داره، امشب رو بزار کنارت 

باشم تا حالت بهتر بشه . می دونم خوب نمیشی، اما به خدا 

همه ی تالشم رو می کنم که بهتر بشی. خب؟ 

جمله ها چنان درد و ناتوانی ای را با خود حمل و به مخاطب 

القا می کردند که نهایتًا پگاه شد همان مطیِع گوش به فرمانی 

که دلش نمی خواست به امیرحافظ "نه" بگوید!

همان جا ماند و امیرحافظ خود را رساند به عمه کُبی تا با 

چند جمله ی مختصر، غیبت پگاه را برای امشب توضیح دهد. 

پگاهی که تنش به قدِر کوه کندنی خسته بود؛ گام هایش را 

چرخاند و بغض مجالش نمی داد وقتی نشست به روی صندلِی 

شاگرد!

نشست و تماِم دنیا برای دیوانه شدنش دست به یکی کرده 

بودند انگار!



دستگاِه پخِش اتومبیِل امیرحافظ، یکی از همان غمگین ترین 

آهنگ های روز را پخش می کرد و روزگار تماِم خاطره های زشت 

را حاال با جزئیاِت دقیق به یادش می آورد . 

هرچه کیارش تحقیرش کرده بود!

هرچه کتکش زد!

هرچه دیگران دیدند و هیچ نگفتند!

هرچه خانواده اش بعد از جدایی از کیارش بارش کردند!

هرچه تنهایش گذاشتند و هرچه حاال به بن بست رسیده بود!

همه و همه گرِد هم آمده بودند تا تصویِر او را درب و داغان تر 

از همیشه، تحویِل نگاِه امیرحافظ دهند. 

امیرحافظ به محِض آنکه کنارش نشست گفت:

_ امشب میریم خونه ی ما. 

و وقتی پگاه نگاه چرخاند؛ امیرحافظ خیره به خیسِی چشماِن 

او افزود:

_ میگم مامانم زنگ بزنه به عمه کُبی. 

چه می گفت امیرحافظ؟ پگاه برای بهترین لحظاِت عمرش هم 

آمادگِی روبه رو شدن با آن زن را نداشت!

دلش خواست که گفته ی او را نادیده بگیرد اما امیرحافظ در 

سکوت اتومبیل راه انداخت و همین قاطعیت پگاه را به حرف 



آورد. 

_ من حوصله ی مامانت  و ندارم.

خوب نبود!

پگاه آن قدری که کنترلی به روی جمله بندی هایش نداشته 

باشد خوب نبود و امیرحافظ این را می دانست اما او حاال 

رسمًا به مادرش بی احترامی کرده بود!

لب زد:

_ خوب نیست...

و بعد نتوانست که آرام بماند.

صدایی که باال گرفت؛ تاثیِر مستقیم را  روی فشاِر پایش به 

روی پدال گاز می گذاشت. 

_ مادِر من هیچ هیزم تری به تو نفروخته پگاه. اونی که بهت 

بد کرده خودتی. خودتی که نتونستی خوب و بدرو تشخیص 

بدی. خودتی که با انتخاِب کورکورانه گند زدی به زندگیت. 

خودتی که... 

_ باید تورو انتخاب می کردم تا انتخابم انتخاِب درستی 

میشد؟ 

برای لحظه ای مات ماند اما به خدا که پگاهش خوب نبود. 



حیرت را پشِت نقاِب سکوتی سنگین پنهان کرد . چیزی نگفت 

و تنها با باال کشیدِن صدای پخش بحث را نیمه تمام باقی 

گذاشت. 

خواننده برای دِل هردو می خواند. 

پگاه پس از فهمیدِن حقیقت ، تماِم تلخِی خاطراِت گذشته را 

یادش آمد و امیرحافظ پشیمان بود از تعریف کردنش!

پگاه گله داشت از بی عدالتِی دنیایی که با بی گناه ها به سِر لج 

افتاده بود و دِل امیرحافظ می شکست از افکاری که هنوز هم 

کیارِش افروز مدیریتش می کرد!

پگاه لِب زیرین به دندان گرفته بود و تا پای به جا گذاشتِن 

زخمی عمیق پیش می رفت و امیرحافظ تا می توانست فرمان 

را میاِن انگشتانش می فشرد. 

نهایتًا تاب نیاورد؛ ولوم پخش را پایین کشید و درحالی که 

روی ته ریش هایش را پرحرص لمس می کرد؛ گفت:

_  عه عه عه... انگارنه انگار که اون یارو یه عمر باعث و بانِی 

تمام بدبختی هاش شده ، انگار نه انگار که خواب  و هم بهش 

حروم کرده، می خواد واسه من بلند شه بره اونجا و حساب 

بپرسه. اون حساب پرسیدن داره آخه؟ از آدم حساب 



می پرسن. اون آدمه؟! اگه آدم بود که سِر ضعیف تر از خودش 

این بالهارو نمیاورد پگاه. 

_ هیچی نگو امیر. فقط من و خونه تون نبر. لطفًا نبر. 

نمی شنید صدایش را...

شاید هم می شنید و اینبار خودخواهانه تصمیم می گرفت!

محال بود که پگاه را به حاِل خودش رها کند. دیداِر او با 

کیارش، امیرحافظ را قطعًا دیوانه می کرد. 

نیم ساعِت تمام بدوِن فکر کردن به هرچه که پگاه با التماس 

بیانش می کرد رانندگی کرد و نهایتًا هم تصمیمش را تا پای 

عملی شدن رساند. 

اتومبیل مقابِل درِب خانه شان متوقف شد و  رو چرخاند تا 

بگوید:

_ پیاده شو. رسیدیم.

و پگاه می خندید!

دنیا به کجا رسیده بود که دیگر کناِر امیرحافظ هم امن به 

نظر نمی رسید؟ 

دنیا به کجا رسیده بود که امیرحافظ هم بی رحم میشد؟!

دنیا به کجا رسیده بود که امیرحافظ هم از درک کردنش شانه 

خالی می کرد و دنیا به کجا رسیده بود که امیرحافظ هم برای 



رسیدن به خواسته هایش، اجبارش می کرد؟

نیم ساعِت بعد، او همچنان به روی تخِت سنتِی کناِر حوضچه 

که اطرافش را گلدان های کوچِک رنگی حصار کشیده بودند؛ 

نشسته بود و خیره به استکان هایی که حاال هیچ بخاری را از 

خود منتشر نمی کردند به گذشته ای نه چندان دور فکر 

می کرد. 

امیرحافظ به همراِه او وارِد این خانه شد اما از همان لحظه ای 

که سینِی چای های خوش رنگ را با آن استکان های کمرباریک 

مقابلش گذاشت؛ تا همین حاالیی که نیم ساعت از آمدنشان 

می گذشت، کنارش نیامده بود و همین دقیقه های لعنتی هم 

برای  خانه تکانِی اتاِق ذهنی اش کافی بود!

او تک به تِک خاطرات را تکان داد. از همان شروِع غیرمعمولی 

تا سفره ی عقد و تازیانه هایی که کیارش با کوچک ترین بهانه ای 

نصیبش می کرد...

از دوستت دارمی که هیچ وقت نشنید ... 

از سکوتی  که هر ثانیه کنِج لب هایش النه کرده بود... 

از صدایی که برای دفاع از خود و اعتراضش به دیوانگی های 

بی وجدانی چون کیارش درنیامد چراکه، دوستش داشت!



پگاه هیچ نگفت تا کیارش را از دست ندهد. کتک خورد و 

ساکت ماند. حرف شنید و ساکت ماند. ترسید از همیشه تنها 

ماندنش، دلش گرفت از تماِم بی انصافی های او و به تنش 

تحمل کردن را یاد داد تا شاید کیارش کنارش بماند و تماِم 

مدت او را اشتباهی فهمیده بود... 

نیم ساعت به سه ربع رسید. ثانیه ها وقتی خاطراِت زشتش را 

زیر و رو می کرد لجباز شده بودند. قصِد گذشتن و عبور کردن 

نداشتند و حاالیی که داغِی اشِک روی گونه اش، پگاه را از 

مروِر خاطرات بیرون می کشید؛ سر و کله ی امیرحافظ هم 

پیدا شد!

راستی! چه میشد اگر دستی می آمد و تماِم خاطراِت دوست 

نداشتنی اش را برای همیشه جمع می کرد و تحویلشان می داد 

به دورترین اوراقی؟

چه میشد اگر جاروبرقی ها گرد و غباِر زشِت خاطراِت بد را هم 

قورت می دادند و چه میشد اگر پگاه اینبار هم می توانست 

اتاِق شلخته ی ذهنی اش را از نو بچیند و جا نزند؟!

دید که امیرحافظ در حاِل پا زدِن دمپایی هایش، در خطاِب 

فرِد پشِت پرده گفت:

_ اآلن میایم. 



و این یعنی اکرم خانم بعد از چهل و پنج دقیقه، به او اجازه ی 

ورود داده!

خیاالتش می گفت:

" چقدر بدبخت شدی پگاه!"

و امیرحافظ با  بلندترین گام ها نزدیکش میشد...

خیاالتش می گفت:

" برای مقابله با دردهات، خانواده ای هم داری پگاه!" 

و شخِص پگاه از باوِر این جمله شانه خالی می کرد و 

ترجیحش حاال، کناِر همین آدِم زبان نفهم بودن بود...

امیرحافظ با تکاِن سر اشاره کرد به استکان های دست 

نخورده.

_ چرا نخوردی؟ 

و او ابرو باال پراند و کنایه زد تا شاید امیرحافظ هم دست از 

این همه خوش بینی بردارد!

_ منتظر بودم اجازه بگیری و بعد با هم میل کنیم . 

ناراحت میشد!

حقیقتًا امیرحافظ از تماِم این بی توجهی ها، از تماِم این دسِت 

رد به سینه اش خوردن ها، از تماِم این کیارش گفتن ها و کنایه 



شنیدن ها دلخور میشد اما هضم می کرد اگر، پگاه کنارش 

می ماند!

شاید زیادی عاشق بود و شاید زیادی صبور اما خیره به 

صورِت او گفت:

_ هرچی که دلت می خواد بارم کن پگاه ولی من تو این 

شرایط تنهات نمی زارم. حاال هم پاشو بریم تو. 

روی پا ایستاد. 

پگاه اگر از تماِم جوانب و در طوِل تماِم بیست و خرده ای ساِل 

عمرش بد آورده بود؛ خدای باالی سر شانس را به واسطه ی 

فرستادِن امیرحافظ کادو کرد و دِر خانه اش گذاشت.  

امیرحافظ خوب بود. یکی از همان خوب های مطلقی که تنها 

یکبار گیرت می آمد و یکی از همان یک در ملیونی که باید قدر 

می دانستی تا از دستت نرود!

امیرحافظ همان شانه ای بود که میشد با خیالی آسوده، به 

امنیت و مردانگی اش تکیه زد و نترسید... 

میشد همین حاال، دستش را گرفت و روی پا ایستاد و دنباِل 

گام هایش رفت...

میشد مطمئن شد که سدی چون اکرم به راحتی کنار خواهد 

رفت... 



میشد کنارش به روی راحتِی دونفره نشست و برای دقایقی به 

هیچ کدام از بدی های دنیا فکر نکرد... 

پگاه کناِر امیرحافظ، هرچه تجربه کرده بود؛ خوب بود و 

حاالیی که اکرم با سینِی چای نزدیکشان می آمد هم، کاش 

اوضاع همینطور خوب می ماند.

در خطاب به زنی که امیرحافظ با تماِم وجودش 

می پرستیدش گفت:

_ سالم. 

و آدمِک بدریخِت ذهنی اش، خاطرات را هم زد تا چهره ای از 

مادِر کیارش را نشانش دهد. 

اکرم دلخور بود. گالیه را به راحتی میشد در نگاهش یافت اما 

در ظاهر او هیچ ارتباطی با اکرِم قبلی نداشت!

چهل و پنج دقیقه صحبت کردن با امیرحافظ اکرم تا آنجایی 

که بگوید: 

_ سالم دخترم. خوش اومدی!

به سوی بهتر شدن کشانده بود و ای کاش که پگاه هم در کناِر 

او کمی بهتر میشد...

پگاه جواب داد:

_ سالم...



و وقتی سینِی چای مقابلش قرار گرفت؛ یکی از استکان ها را 

برداشت و خیره به صورِت زن افزود:

_ ممنون. 

اکرم بعد از آن مقابِل امیرحافظ خم شد و او پس از برداشتِن 

استکان گفت:

_ دستت درد نکنه قربونت برم. 

قربان صدقه اش هم می رفت... 

امیرحافظ مردی بود در خالِف کیارش!

مردی که مردانگی را کنار نمی گذاشت... همیشه پشتت بود و 

قربان صدقه ات هم می رفت... 

راستی چرا پگاه امیرحافظ را کنار گذاشت و کیارش را برای 

زندگی انتخاب کرد؟

☆☆☆☆☆☆☆
به هر جان کندنی که بود؛ تنش را تا خیابان کشاند و نشست 

به روی همان اولین صندلِی زرد رنِگ ایستگاِه اتوبوسی که 

دیگر صندلی هایش خالی بود...

خورشید هنوز به آسمان بازنگشته بود. عقربه های ساعت از 

چهار و چهل و پنج دقیقه  ی صبح می گذشت و در چنین 



مواقعی کمتر رهگذری در خیابان دیده میشد. 

تماِم شب را بیدار ماند. 

بیدار ماند و نگرانی های امیرحافظ را حتی از پشِت دِر بسته ی 

اتاق تشخیص داد. 

بیدار ماند و در کماِل حیرتش، اکرم هم آمد و کنارش نشست و

از دردهای دلش گفت.

بیدار ماند و هرچه می شنید و میدید را در حافظه اش و برای 

فرداها به تثبیت رساند و او نهایتًا به تصمیمش جامه ی عمل 

پوشاند. 

آنقدر بیدار ماند تا نگرانی های امیرحافظ و مادرش پشِت 

پرده ی خوابی عمیق باقی بماند و او با تماِم سختی اش از کناِر 

اکرم گذشت و خانه را با گام هایی بی سر وصدا ترک کرد. 

مقصدش مشخص بود!

باید می رفت به خانه باغ...

باید زل میزد به چشماِن کوروش خان و تماِم بدی های پسرش 

را به رویش می کوبید!

باید دستش را باال می کشاند و تماِم عقده هایش را به واسطه ی 

سیلی ای جان دار حواله ی صورِت کیارِش افروز می داد اما فکر 

کردن به تماِم این بایدها هم جان را از تنش می قاپید.



روبه رو شدن با کیارش و خاطراتش خودش یک درد بود و 

حقیقت را عنوان کردن یک درِد سنگیِن دیگر!

نگاه کردن به بدبختی های یک پگاِه دیگر که در قالِب ارغوان 

به آن خانه پا گذاشته بود، خودش یک درد بود و اینکه پگاه 

باید  حامِل نحس ترین اخباِر دنیای او میشد؛ دردی 

وحشتناک تر!

نسیِم خنِک اوِل صبح، حاِل تِن ملتهبش را جا آورد. حاِل دلش 

که دیگر خوب نمیشد. حاِل صفحه ی خاطراتش که باید 

همان طور تیره و کدر می ماند... 

او شاید برای تماِم عمر احساِس اعتمادش را از دست می داد. 

شاید امیرحافظ و آن همه خوب بودن هم نمی توانست خیالش 

را از بابِت عشقی دوطرفه آسوده نگه داَرد!

شاید تماِم امیرحافظ ها بعد از ازدواج تبدیل به کیارش ها 

میشدند و راستی کیارشی هم در این دنیا بود که عشق، او را 

تا امیرحافظ شدن بکشاند؟ 

افکاِر نابه سامان را کنار گذاشت. کم مانده بودن تا دیوانه 

شدنش!

باید می رفت و سنگینِی این بار را از روی شانه هایش 

برمی داشت. 



باید می رفت و برای دیوانه نشدِن زِن دیگری اقدام می کرد...

شاید هنوز دیر نشده بود. شاید ارغوان کمی زمان داشت تا 

قربانی شدن و شاید تنها قربانِی این داستان، خوِد خودش 

بود!

یکی از دستانش را رساند به میله ی زرد رنِگ کناِر دستش و 

روی پا ایستاد. 

حاشیه ی خیابان را شروع به قدم زدن کرد و می شنید که 

گاهی اتومبیل هایی برای سوار کردنش بوق میزدند اما او باید 

تماِم مسیِر به خانه باغ رسیدن را گام برمی داشت و به هر 

جمله ای که قرار بود بیانش کند؛ دقیقه ها فکر می کرد...

مقصِد او که همان خانه باِغ به ظاهر زیبا و در باطن وحشتناک 

بود اما، درست همین امروز صبح با آرامش آشتی کرده بود. 

هیچ کدام از طبقه های ساختماِن پرعظمت امروز، هیچ 

احساِس غمی را حمل نمی کرد. 

راهروها میاِن حجِم سنگیِن سکوِت پرآرامش به خواب رفته و 

در و دیوارهای طبقه ی پنجم اینبار از صدای فریادهای ناشی از 

درد گریه نمی کردند. 

صاحب خانه هم تماِم شب را بیدار مانده بود!



کیارش دیشب را، با آنکه چشمانش به ثانیه ای خوابیدن 

التماسش می کردند بیدار مانده بود و تک به تِک ثانیه هایش را 

به نگاه کردن اختصاص می داد. 

ارغوان همان دختری که به هر بهانه ای مجذوبش می کرد؛ 

همین شِب گذشته، همان طور که کیارش آرزویش را داشت از 

احساساتش گفت و کیارِش هشت ساله ی ذهنی اش از 

خوشحالی پرواز کرد. 

ارغوان همان طور می خندید که کیارش دوست داشت. 

همان قدر جسور بود که ذهِن کیارش تحسینش کند. همان قدر 

عاشق که حرفی برای دِل بهانه گیِر او باقی نماَند... همان قدر 

دوست داشتنی که کیارش به تماِم مردهای دنیا حسادت کند و 

اگر این نامش دوست داشتن نبود؛ پس چه بود که کیارش 

برای تماشا کردِن او از تماِم افکاِر پرت و پالی دیگِر ذهنش 

می گذشت؟!

پلک هایش برای ثانیه ای روی هم افتاد و او درحالی که پتوی 

دونفره را تا روی شانه های همسرش باال می کشاند؛ روی کمر 

خوابید و بازهم به چشمانش دستور داد که تصویِر ارغواِن 

روی دیوار را نگاه کنند...



کی تصویِر او را از بر شد را نمی دانست. کدام شب و کدام 

دقیقه اش برای نقاشی کردِن چشماِن او تصمیم گرفت را هم 

نمی دانست؛ او اصال هیچ از احساساِت ضد و نقیضش 

نمی دانست اما به خدا که همین شِب گذشته ای که امیرحافظ 

ارغوانش را به رفتن و نماندن تشویق کرد؛ کیارش را تا ُمردن 

و دیوانه شدن کشاند!

هر دو دستانش را پشِت سر گذاشت و هنوز ده ثانیه هم از 

روی هم انداختِن پلک هایش نگذشته بود که صدای ارغوان تا 

دنیای زیبای بیداری کشاندش.

_ می دونستی اونی که رو دیواره، از من خیلی خوشگل تره؟ 

حیرت نکرد. لبخند هم نزد. 

ارغوان بیدار بود و این امر هیچ واکنشی را برای کیارش به 

ارمغان نیاورد اما او گفت:

_ اونی که رو دیواره هرچقدرم که خوب باشه نمی تونه شبیِه 

تو باشه...

و این جمله هرچقدر هم که مبهم، برای دِل ارغوان کافی بود!
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.ریحانه محمود "زهرآلود...!": 

آن قدر که پهن ترین لبخندش را روی لب ها کاشت و تحویل 

داد به چشمانی که از باال نگاهش می کرد! 

_ تا حاال انقدر خوشحال نبودم کیارش. می دونستی؟ من اآلن 

انقدر خوشحالم که دارم آرزو می کنم ثانیه ها نگذره... دارم 

آرزو می کنم تا عمر دارم تو این لحظه بمونم. من... 

_ منم! 

ابراِز عالقه کرده بود! 

به خدا که کیارش هنوز هم عجیب و غریب ترین مردی بود که 

میشد دوستش داشت اما اینبار با نگاهش، به واسطه ی 

سرانگشتانش و حتی با تک کلمه هایی که به بیان می رساند؛ 

مستقیم ابراز عالقه می کرد و میشد که بعد از این ارغوان آرام 

بماند؟ 

خاطراِت شِب گذشته و تماِم آنچه تجربه کرده بودند؛ پس از 

کاشته شدِن بوسه ای توسِط ارغوان مجددًا زنده شد و 

کیارشی که به این ناز و نوازش ها راضی بود؛ روی موهای او 

را دستی کشید و با تماِم توان میاِن بازوهایش جایش داد... 

همان لحظه بود که گفت: 

_ قول بده که همیشه همین جا می مونی.  



و لب های ارغوان هنوز به بیاِن آن جمله ای که قصد داشت با 

تماِم عشق و عالقه  تحویلش دهد باز نشده  بود که صدای 

آیفون آن هم برای شِش صبِح متفاوتشان، هردو را متوجه 

کرد.  

اولین واکنش از جانِب ارغوان بود.  

او سر از سینه اش فاصله داد و همین امر کیارش را به 

غیرمنطقی ترین حالِت ممکن رنجاند! 

قصدش نشنیده گرفتن بود اما صداهای دومی، سومی و حتی 

پنجمی آن قدر وحشتناک به گوِش هردو می رسید که ارغوان 

خودش برای روی پا ایستادن اقدام کرد و اندامی که میاِن 

تیشرِت گل و گشاد و تیره ی کیارش جا گرفته بود را تا آیفون 

رساند.  

کیارش بی آنکه چیزی بگوید دنبالش می آمد و ارغواِن 

ترسیده، به محِض رسیدن به تصویِر پگاه تنها توانست که 

بگوید: 

_ پگاه! 

قبل از ارغوان، یکی از دستاِن کیارش برای برداشتِن گوشی 

اقدام کرد اما او هنوز تک کلمه ای را هم به بیان نرسانده بود 

که در باز شد و پگاه را به همراِه آتِش تنِد خشمش داخل 



فرستاد.  

ارغوان سرچرخاند و کیارشی که تمامًا سِد راهش شده بود؛ 

چانه اش را اسیِر انگشتانش کرد تا زاویه ی دیدش را به سوی 

خود تنظیم کند.  

_ منتظرم که قول بدی ارغوان. 

تقال کرد و خالص نشد! 

_ هر چی که اون پایین منتظِر ماست.. . 

_ برامون خوب نیست.  

برای ثانیه ای میاِن روشنِی خالِص چشماِن او غرق شد اما 

صدای فریاد می آمد و فریادها آن قدر بلند و دل خراش بود که 

ارغوان را تا انتهای کنجکاو شدن بکشاند.  

_ هرچی که هست باید بشنویمش مگه نه؟  

شنید: 

_  نه! 

و تقالهای بعدی اش کیارش را برای بیاِن جمله ای دیگر مجبور 

کرد.  

_ نمی خوام از دستت بدم. واسه همین نباید اونو ببینی، نباید 

صداشو بشنوی حتی... اگه دوسم داری واسه چند دقیقه کَر 

شو ارغوان.  



اینبار موفق شد به پس زدِن انگشتانش! 

حرص کاری کرد که فریاد بزند: 

_ می دونی برای چی اومده که اینجوری می کنی؟ شاید کاِر 

دیگه ای داره! 

و کیارش هم ولوم باال کشید تا شاید صدای فریادهای پگاِه 

پاییِن پله ها به محدوده ی شنواییشان نرسد.  

_  کاِر اون گرفتِن تو از منه. هرچی که هست خوب نیست. 

نمی خوام صداشو بشنوی.  

_ برو کنار کیارش. مطمئن باش که برای شنیدِن صداش  

هرکاری از دستم بربیاد انجام میدم پس خودت برو کنار و 

بیشتر از این ناراحتم نکن! 

قاطعیِت چشماِن ارغوان، کیارش را عقب نشاند.  

آن قدر که به اندازه ی یک گام فاصله گرفت و قبل از بروِز 

اولین واکنش از جانِب ارغوان گفت: 

_ لباس عوض کن باهم میریم پایین.  

ارغوان سر تکان داد و هنوز اولین گام را هم برنداشته بود که 

یکی از دستاِن کیارش مانعش شد.  

پگاِه پاییِن پله ها مدام کیارش را صدایش میزد. ولوِم صدایش 



آن سِر شهر را هم خبردار کرده بود! 

تماِم اتفاقات، پیش زمینه ی خبری نحس بود اما چشماِن 

کیارش قدرتش را داشت.  

قدرِت برای دقیقه ای کندِن حواس از تِن ارغوانش! 

قدرِت کور و کردنش را حتی! 

کیارش قدرِت این را داشت که تماِم حرف هایش را به 

واسطه ی همان چهل پنج ثانیه خیره ماندن انتقال دهد و 

نهایتًا هم ارغوان بود که دستش را برای رسیدن به اتاق و 

تعویِض لباس هایش، پس زد... 

تنش را تا اتاق رساند. هیچ عجله ای برای تعویِض لباس هایش 

نداشت حتی! 

دلش می خواست تا جای ممکن لفتش دهد و ثانیه های بیشتری 

را میاِن این حجم از خوشبختی باقی بماند.  

تک به تِک سلول های تنش، خبرهای بدی می داد. کیارش در 

سکوت نگاهش می کرد و پگاِه پاییِن پله ها، با صدای 

فریادهایش نزدیک تر میشد.  

برای کشتن آمده بود انگار! 

برای از میاِن برداشتِن تماِم حاِل خوبی که از شِب گذشته لمس 

می کرد.  



او تیشرِت مرده را از تنش کند و اولین جینی که به چشمش 

می خورد را از پاهایش باال کشید. تیشرتی دیگر را جایگزیِن 

تیشرِت خوش عطِر مردانه کرد و هنوز موهایش را کامًال به 

روی شانه رها نکرده بود که در بسته شد و پشت بندش، صدای 

چرخیدِن کلید میاِن قفل، تنش را از جا پراند. 

تماِم خوشبختی را کیارش با دستاِن خودش خفه کرده بود.  

ارغوان می ترسید از قفل شدِن درها و کیارش این روزها خود 

به تنهایی، تک به تِک دیوارهای امنیتش را تخریب می کرد و به 

یک غیِر قابِل اعتماد تبدیل میشد... 

موهایش را رها کرد. باید به دری که بسته شده بود می رسید. 

باید پگاه را می دید و حرف هایش را می شنید. کیارش هم باید 

از این غیرقابِل پیش بینی بودنش دست می کشید اما متاسفانه 

دنیا هیچ گاه آنطور که ارغوان می خواست پیش نمی رفت! 

با یکی از دستانش به در کوبید و صدای فریاِد پگاه در همین 

نزدیکی، همان جا متوقفش کرد. 

آن سوی دِر بسته، پگاه ایستاده بود.  

پگاهی که تنها در ظاهر، هم شکِل پگاه بودن را به یدک 

می کشید! 



پگاهی که تماِم راِه به خانه باغ رسیدن را با پای پیاده آمده 

بود و حاال بی نفسی داشت از پا می انداختش! 

پگاهی که روزی به چشماِن مرِد مقابلش، چشم بسته اعتماد 

کرده بود و حاال تماِم زندگی اش با چند جمله ی کوتاه، به 

نابودی رسیده بود انگار! 

پگاهی که حاال نه امیرحافظ می شناخت و نه پوریا و پریا! 

پگاِه آن  طرِف دیوار، برای نگاه کردن آمده بود. برای سیلی 

کوباندن و آه کشیدن.  

پگاِه حاال اگر قدرتش را داشت؛ می توانست کیارش را از همین 

آخرین طبقه ی نحس پایین بیندازد و وجودش را برای همیشه 

از صفحه ی زندگی پاک کند. 

کیارش به دِر پشِت سر تکیه داده بود و با وجوِد قفل بودنش، 

یکی از دستانش را هم به دستگیره رساند تا مبادا ارغوان 

بیرون بیاید و به ثانیه نکشیده از زندگی اش محو شود. 

پگاهی که میاِن چهار ضلِع کیوان، کیارش، سعیده و کوروش 

تنها مانده بود؛ اولین نگاه را رساند به همان زنی که هیچ گاه در 

حقش مهربانی به خرج نداده بود.  

تاسف را چاشنِی کالمش کرد. می دانست که ارغوان صدایش 

را می شنود و همین به اندازه ی آسوده شدِن خیالش کافی بود! 



_ من همون زِن بیشعور و نفهمی ام که بلد نبود برای شوهرش 

زنیت به خرج بده سعیده خانم. همون پگاهی که از نظرت 

خیلی هم کم بود برای پسرت... من همون دختِر بدبخت و 

بیچاره ای ام که هر چقدر کتک خورد و التماس کرد بهت که به 

دادش برسی... 

با یکی از دستانش اشاره کرد به ورودی و دری که چهارطاق 

باز بود و ادامه داد: 

_ همون گوشه وایستادی و نگاه کردی. گاهی که دلت به حاِل 

اون بیچاره ای که داشت تلف میشد می سوخت؛ یه کلمه 

می گفتی " کیارش ولش کن!" و اینطوری وجدانت راحت 

میشد. من همون عروِس بی عرضه ای ام که هیچ وقت حتی 

برای یک ثانیه پسرت و جذِب خودش نکرد. همون که به هر 

سازت رقصید و هرکاری تو گفتی انجام داد تا شد موِش 

آزمایشگاهی و آخر سر هم دووم نیاورد. همون که از همه ی 

چیزی که بود ایراد گرفتی چون پسرت ازش خوشش 

نمی اومد. چون تورو به آرزوت نمی رسوند و تو راضی شدی به 

کتک خوردنش. اونقدر که دیگه تا همین گوشه هم نیومدی. 

اونقدر که صدای ضجه هام و شنیدی و بعد یواشکِی دِر گوِش 

کیارش گفتی " تو صورتش نزن که بابات متوجه نشه"... 



هنوز به خودش نیامده بود.  

حقیقتًا تا تماِم حرص و بغض ها را به همراِه هم تخلیه نمی کرد؛ 

به خودش نمی آمد اما پهنای صورتش خیِس اشک بود و تماِم 

تِن بی جانش حاال به یک کوه از جنِس امیرحافظ نیاز داشت! 

عجب غلطی کرده بود که تا اینجا آمده بود! 

نگاِه این آدم ها داشت جانش را می گرفت! 

با تماِم دردی که سنگینی اش را درست روی گلویش احساس 

می کرد؛ صدا از گلو بیرون فرستاد و افزود: 

_ حیِف اون واژه ی "مادر" که من نثاِر تو می کردم چون تو به 

اندازه ی پست ترین موجوِد روی زمین هم ارزِش احترامی که 

من برات قائل میشدم رو نداشتی سعیده خانم. 

شنید که کوروش نامش را خطاب و هنوز هیچ واژه ای را کنِج 

آن "پگاه"ی که مظلومانه بیانش کرد؛ نکاشته بود که پگاه یکی 

از دستانش را به نشانه ی سکوت باال کشاند.  

_ بهتره دفاع نکنی کوروش خان. بهتره از هیچ کس دفاع 

نکنی چون من اگر جای تو بودم، سرم رو مینداختم پایین و یه 

کلمه هم حرف نمیزدم... 

سر چرخاند.  



بازهم کیارش را نگاه انداخت! 

آن موجوِد پست و عوض نشدنی، کی تا این اندازه معصوم به 

نظر می رسید که امروز؟! 

چرا با نگاهش به پگاه التماس می کرد را نمی دانست اما 

پگاهی که مقابلش ایستاده بود؛ برای به نابودی کشاندنش 

کامًال آماده بود.  

به واسطه ی تکاِن سر اشاره داد به کیارش و احساِس حقارت 

القا میکرد وقتی گفت: 

_ این عوضی دست پروده ی خودتونه کوروش خان. کیارش 

هرچی که هست؛ ریشه ش برمی گرده به شما. من برای همه تون 

متاسفم... متاسفم چون حتی حاضرین، جوِن آدم هارو با 

پولتون معامله کنین.  

نگاه از چشماِن کیارش کَند...  

چرا در نظرش دیگر، چشماِن او آن قدرها هم زیبا نبود؟! 

مخطابش بازهم کوروش خان شد وقتی می گفت: 

_ چی و می خواستی با یکی دو واحد از دارایی هات معامله 

کنی کوروش خان؟ تا کی می خوای به همه ی دخترهایی که 

پسرت بدبخت کرده باج بدی تا از زندگیش گم شن بیرون و 

اون بتونه به کثافت کاری هاش برسه؟ فکر کردی خیلی زرنگی 



مگه نه؟... اما زرنگ تر از تو، خیلی وقته که رو دستت بلند 

شده چون کیارِش تو به یکی دو واحد از مال و ثروتت راضی 

نیست...

کیارش نامش را با دنیایی از ضعف صدا زد و پگاه فکر کرد به 

این که، مگر کیارش ناِم او را هم بلد بود؟  

آرام نماند.  

نتوانست که به پای قولی که به غرور و شخصیتش داده بود 

بماند! 

پگاه باید می آمد و در کماِل قدرت حرف هایش را میزد. تنها 

نابود شده ی داستاِن امروز، باید همین لعنتِی بی رحم می ماند 

و پس چرا او که صدایش زد؛ تماِم دردهای گذشته را یادش 

آورد؟ 

گام هایش را تا تِن بی تعادِل او کشاند و همین که سیلِی از 

پیش تعیین شده را به صورتش کوبید؛ قلِب ارغواِن آن طرِف 

دیوار را هم با تماِم مبهوت بودنش از جا کند و پگاه آرام 

نگرفت.  

_ تو یکی که اصًال حرف نزن. اون صدای نحست و نشنوم. 

امروز فقط من باید حرف بزنم. من باید برای همه تعریف کنم 

 که چقدر عوضی هستی. کجا قایمش کردی؟ قیافه شو 



نمی بینیم اما می تونم صدام رو که بهش برسونم، مگه نه؟! 

حاال تو بهم بگو... از کدوم یکی از خاطراِت خوشی که برام 

ساختی براش تعریف کنم تا دلش ضعف بره؟ 

صدای دیگری آمد و این صدا با آن که در اکثِر مواقع مخالف 

بود با کیارش، اینبار به دفاع از چشمانی درآمد که با تماِم 

بیچارگی  التماسش می کرد! 

کیوان "پگاه" را به نشانه ی اعتراض بیانش کرده بود و کیارش 

حرفی به جز همان یک جمله ی کوتاه، برای گفتن نداشت! 

_ ساکت شو! 

پگاه خندید.  

خنده هایش حالِت معمولی نداشت. او با تماِم حرصی که 

تجربه اش می کرد قهقهه میزد و در ادامه افزود: 

_ کجایی ارغوان؟ می شنوی صدای من و؟ 

_ ساکت شو! بهت میگم ساکت شو. 

پگاه بازهم ارغوان را صدا زد و کیارش پر شده بود از احساِس 

وحشتناکی به ناِم ترِس از دست دادن! 

پگاه با تماِم وجود می خواست که ارغوان را از خانه و زندگِی 

او دور کند و کیارش به همان یک جمله ی "اگر ارغوان نباشد!" 



فکر می کرد و تماِم خانه به دوِر سرش می چرخید! 

پگاه صدا باال می کشید تا ارغوان بشنودش و کیارش مسیِر 

بیچارگی را، تا همان جایی که لب از هم باز کند و حقیقی ترین 

احساسش را به بیان برساند، طی کرد.  

فریاد زد: 

_ من عاشِق ارغوان شدم! مثِل دیوونه ها عاشقش شدم... 

و این دو جمله ی کوتاه، تماِم دنیا را به سکوت واداشت انگار! 

کیارش گفته بود؟  

کیارش مقابِل چشِم تماِم آدم ها، از عشق گفته بود و پگاه فکر 

میکرد به اینکه، مگر او هم عاشقی کردن را بلد بود؟ 

کیارش از عشق گفته بود و ارغواِن آن طرِف دیوار، یک 

ارغواِن هیجان زده بود و یک ارغواِن کنجکاو که دچاِر کوهی 

از ابهام ها شده بود! 

کیارش از عشق گفته بود و سعیده و کوروش حیرت را از سر 

گذرانده بودند! 

کیارش از عشق گفته بود و کیوان حاال دیگر مقابلش نبود... 

کیارش از عشق گفته بود و پگاه بعد از این، هیچ حرفی برای 

گفتن نداشت... 

او تماِم راِه آمده را به همراِه گلوله هایی از خشم طی کرده بود 



و حاال دیگر هیچ نایی برای حرف زدن نداشت.  

تماِم ماجرا همین بود! 

کیارش عاشِق ارغوان شده بود و هیچ گاه، عاشِق او نبود! 

"فصِل سوم"  

سه ماه بعد... 

مسیِر بازگشِت فروشگاِه سِر خیابان تا خانه باغ را تقریبًا 

می دوید .  

هیچ اخباِر بدی نشنیده بود! 

امروز هم ارغوان همان طور که او می خواست در آغوشش 

چشم باز کرد و او خودش از کیارش خواست تا وسایِل مورد 

نیاز برای پخِت شیرینی های خوشمزه ی خانگی اش را تهیه کند 

اما کیارش همین بود...  

مدت ها از آخرین خروِج قطعی اش از این خانه می گذشت.  

مدت ها بود که حتی به سرکار هم نمی رفت...

مدت ها بود که تماِم شبانه روزش را مقابِل ارغوان و تنها برای 

لمِس داشتِن او در خانه می گذراند و او برای این چنین 

خریدهایی هم، با دلهره تا فروشگاِه سِر خیابان می آمد! 



اینبار هم درست شبیه به تماِم این نود و خرده ای روز و شبی 

که گذراند؛ سریعًا به خانه بازگشت و دلش خوش بود به همان 

چند باکس شکالتی که تنها برای نشاندِن لبخند به روی لب های 

ارغوان خریده بودشان و هیچ رخ داِد غیرطبیعی ای در این دنیا 

اهمیت نداشت انگار! 

از میاِن لنگه ی در گذشت و هنوز کامًال وارد نشده بود که 

حضوِر آرش متوجهش کرد و همان قدر که افراطی خوشحال 

بود؛ ورِق حال و روزش برگشت و عمیق ترین خِط اخم را میانِ 

ابروانش نشاند.  

لب زد: 

_ تو اینجا چه غلطی می کنی؟ 

و یکی از همان لبخند های مصنوعی و همراه با غیظ را نشاند 

کنِج لب هایش تا بی ادبانه ترین ترکیب را برای چهره اش به 

نمایش بگذارد.  

گام هایش را رساند همان جایی که کیوان مقابِل آرش ایستاده 

بود و احتماالً سالم و احوال پرسی می کرد! 

آرش هنوز هم متوجِه حضورش نشده بود اما کیوان به قصِد 

آبروداری کردن گفت: 

_ عه! کیارش هم اومد... 



آرش سریعًا سرچرخاند.  

نگاِه او هم دسِت کمی از آن به ظاهر لبخند نداشت و اما 

تفاوِت آرش با کیارش این بود که، او رو بازی می کرد و کیارش

هرچه در سر می پروراند را کامًال بلد بود که پنهان کند. 

_ خوش اومدی آرش. از این طرفا برادرخانِم عزیزم... 

آرش یک دور، اوی غرق شده میاِن نایلون ها را تماشا کرد و 

بعد با درب و داغان ترین لحِن ممکن بود که گفت: 

_ مگر اینکه خودم بخوام خودم رو دعوت کنم.  

تماِم ده انگشِت دستانش مشت شد.  

کاش خودت را دعوت نمی کردی آرش! 

کیارش این روزها به تماِم حضور های میاِن چهاردیوارِی 

خانه اش عکس العمل نشان می داد و اما ناچار بود به تظاهر 

کردن که گفت: 

_ مگه دعوت می خواد؟ بیا بریم باال...  

آرش هنوز هم گله ها داشت. حقیقتًا هیچ یک از رفتارهای 

کیارش، به نظرش مثبت و معمولی جلوه نمی کرد که بخواهد 

به خوب بودِن او دل خوش کَُند! 

با این حال به دنباِل گام های او راه افتاد و همین که چشمش 



خورد به آن باکِس قرمز رنِگ محبوبی که تنها ارغوان 

می توانست محتوای آن  را نوِش جان کند و از تلخِی بیش از 

اندازه اش هیچ نگوید؛ لبخند به ناخودآگاه ترین حالِت ممکن 

روی لب هایش نشست.  

نگاهش را باال کشید.  

کیارش با گام هایی تقریبًا بلند، به سوی ورودی می رفت و 

آرش به این فکر می کرد که کیارش برای ارغوان شوهِر خوبی 

شده بود؟  

کیارش بی توجه به حضوِر او نایلون ها را به دنباِل خود 

می کشاند و تنها صدایی که می توانست متوقفش کند؛ همین 

صدای حق به جانبی بود که گفت: 

_ کیارش تو وایستا پایین. آرش خودش میره پیِش 

خواهرش ... 

کیارش همان جا ایستاد و حتی نگاه هم نچرخاند در حالی که، 

آرش کیوان را کامًال سوالی نگاهش می کرد به دنباِل پاسِخ 

سواِل پرسیده نشده ی ذهنی اش می گشت.  

کیوان هم عقب نکشید. لبخندی نصف و نیمه را روی لب ها 

کاشت و افزود: 

_ یه موضوِع کاری هست؛ تا یه چای بخوری کیارش هم اومده 



باال.  

آرش هم لبخنِد او را پاسخ داد.  

ناخودآگاه با وجوِد این برادر کنار آمده بود و تنها تصویری که 

نمی توانست با وجودش خو بگیرد؛ همین نگاِه زیادی خیره ی 

روشن بود! 

کیارش هنوز هم از اینطور نگاه کردن دست برنداشته بود... 

با این حال از کنارش گذاشت و مقصدش به ارغوان رسیدن 

بود وقتی پله ها را عجوالنه باال می رفت.  

کیارش اما گام های رفته را برگشت و هنوز سواِل قابِل حدِس 

ذهنی اش را بیان نکرده بود که کیوان گفت: 

_ باید طالقش بدی.  

و به خدا که این وحشتناک ترین کابوسش برای تماِم این سه 

ماِه گذشته به حساب می آمد.  

یکی از نایلون ها رها شد و صدای بدی که تشکیل داد هم 

نتوانست که کیوان را از چنینی قاطعیتی فاصله دهد.  

_ خیلی ازت جلوام کیارش. اونقدر که همه  ی اون چیزی که 

واسه نابود کردنت الزمه رو دارم و اگه همین اآلن نری باال و از 

ارغوان نخوای که همراِه برادرش نره، اولین نفری که همه ی 

کثافت بودنت براش روشن میشه همون ارغوانه. 



تماِم حیرتی که تجربه اش می کرد؛ پشِت سِد مقاومی چون 

سکوت اسیر شده بود.  

او تنها وحشت می کرد از تصور کردِن هرچه که شنیده بود و 

کیوان هرچه سوال میاِن اتاِق ذهنی اش تشکیل میشد را 

نشنیده جواب می داد.  

_ خودم زنگ زدم که آرش بیاد اینجا. بهش نگفتم که چی 

قراره بشه اما تو همین اآلن میری باال، تو چشمای زنت زل 

میزنی و میگی نمی خوامت چون به خدا که اگر تو اینکارو 

نکنی من به یه شکِل دیگه ای از ارغوان جدات می کنم.  

لب هایش تکان خورد اما لرزِش چانه اش هیچ صدایی را 

تشکیل نمی داد.  

چه می دانست؟ کیوان دقیقًا چه می دانست که تا این اندازه به 

حرف هایش مطمئن بود؟ 

کیارش چه باید می کرد؟ همین حاال می رفت و از ارغوان 

می خواست که همراِه برادرش برود یا راِه دیگری هم برای 

گذراندِن امروزش موجود بود؟  

اراده ی کالمش را به دست گرفت.  

گفت: 

_ باشه! 



و فقط خوِد خدا می دانست که با چه فکری خم شد و بعد از 

چنگ زدن به دستگیره ی نایلون، راهش را به سوی خانه اش 

کج کرد . 

باالی پله ها و میاِن چهاردیوارِی طبقه ی پنجم اما، یک نفر 

درست وقتی که با چهره ی منتظِر برادرش مواجه شد؛ به 

اندازه ی یک عمر دلتنگ بودن را یادش آمد و مطمئن بود که 

هیچ رخ دادی برای امروز، قدرِت تا این حد خوشحال کردنش 

را نخواهد داشت! 

لب زد: 

_ آرش... 

و بعد که حضوِر او را باورش شد؛ هیجانش را به واسطه ی 

فریادی از تِه دل تخلیه کرد و خود را به آغوِش همان برادری 

رساند که مدت ها پیش کمبودش را میاِن دنیایش احساس 

می کرد.  

آرش خنده کنان تنش را چالند و وقتی دلتنگی ها تخلیه شد؛ 

افزود: 

_ نمی خوای دعوتم کنی بیام تو؟ همین جای جلوی در بچه 

پررو؟! 



به خدا که سر از پا نمی شناخت و این حجم از خوشحال 

بودن، به روی تماِم ناراحتی های کیارشی که با بی حوصلگی 

پله ها را باال می آمد؛ تاثیری دوچندان گذاشت.  

آن قدر که چشمانش آرشی که به روی مبِل دونفره می نشست 

را دنبال کرد و زبانش، نتوانست که آرام بماند.  

_ صدات تا سِر خیابون میاد ارغوان.  

ارغوان نگاه چرخاند.  

کیارش بازهم خیره نگاهش می کرد و این خیره بودن 

می توانست به تنهایی، خوِن آرش را جوش بیاورد اما کنِج 

خیرگی های زشت و دیوانه  کننده امروز، یک مشت بدلحنی به 

همراِه پوزخند های مضحک نشسته بود و به خدا که ارغوان 

هیچ کدامشان را نمی دید. 

آرش به نگاه کردن ادامه داد و ارغوان نزدیک شد تا نایلون ها 

را تحویل بگیرد.  

در همان حال هم، با حفِظ لبخند گفت: 

_ داداشم اومده. می خوای صدام تا سِر خیابون نیاد؟ 

و کیارش تنها زمزمه کرد: 

_ نباید بیاد! 

اما قدرِت آرش برای لب خوانی کردن، لنگه نداشت... 



ارغوان ماِت چهره ی خالی از شوخِی او، تنها نایلون ها را قاپید 

و آرش به دنباِل جمله  ها گشت تا شاید بتواند ارغوان را از 

اسارِت این حجم از خیرگی رهایی دهد.  

همان لحظه بود که گفت: 

_ مامان می خواست شب دعوتتون کنه اما... 

_ باشه میایم.  

روزی کیارش با رفتارهای عجیب و غریبش تنها ارغوان را تا 

انتهای حیرت می کشاند و حاالیی  که تماِم حاالتش برای او، به 

عادتی دوست داشتنی تبدیل شده بود؛ نوبت می رسید به 

آدم های دیگر! 

مثًال امروز آرش باید به عقِل او شک می کرد و کیارش هم با 

ژست هایش به تماِم شبهه های او بال و پر می داد... 

در کماِل حیرتش گفت: 

_ چی از این بهتر؟ 

و وقتی ارغوان پرسید: 

_ واقعًا میگی کیارش؟  

کیارش راِه اتاقش را در پیش گرفت و جواب داد: 

_ میرم لباس بپوشم. 



 ☆☆☆☆☆
_ خاله پگاه؟! 

این پنجمین مرتبه ای بود که احسان نامش را فریاد میزد و 

روِح پگاه به تنش برنمی گشت! 

او میاِن تاریکِی یک مشت خاطره ی نحس گیر افتاده بود و 

احسان با تماِم کوچک بودنش، غیرمعمولی بودِن حاالِت 

چهره ی او را تشخیص داد که سریعًا قدم تند کرد و گام های 

کودکانه اش را به دایی پوریایش رساند.  

پوریایی که این روزها، اخم از چهره اش فراری نمیشد؛ خیره 

به صفحه ی تلفن پلک هم نمیزد و احسان که فریاد زد: 

_ دایی، خاله غش کرده! 

او تنش از جا پرید اما برای لحظه ای هم نسبت به خواهِر 

کوچک ترش نرمش به خرج نداد.  

_ چه مرگته احسان؟ چرا داد میزنی ترسیدم؟! 

لب های احسان آویزان شد.  

مادرش پریا، درحالی که شیرینی های تازه را میاِن 

شیرینی خورِی کوچِک چینی جا می داد؛ پوریایی که به سمِت 

اتاق گام برمی داشت را نگاه کرد و گفت: 

_ فعًال که تو داری داد میزنی سِر بچه ام.  



و همان لحظه که محمد احوال پرسی کنان وارد شد؛ پوریا 

خود را به اتاق خواِب پگاه رسانده بود.  

یک بار صدا زد! 

_ پگاه بیدار شو... 

دومین و سومین مرتبه را هم، با هم فاصله و درحالی که تالش 

می کرد تا رنگ پریدگِی چهره اش را نادیده بگیرد؛ با هم لحن 

صدایش زد اما وقتی کاساز نشد، احساِس وحشت نشست 

کنِج یک دنیا ناباوری و هرچه خشم در دل داشت را کنار 

گذاشت.  

لب زد: 

_ یا امام حسین! 

وهمان لحظه ها بود که لب های پگاه تکان خورد.  

او زیرلب ناله می کرد. تنش به روی رخِت خواب تکان 

می خورد و شقیقه هایش خیس از عرق بود اما تماِم  این 

رخ دادها تا قبل از آنکه ناِم "کیارش" بنشیند کنِج آن لحِن 

وحشت زده، قابِل تحمل بود و قابِل هضم اما... 

پگاه گفته بود کیارش؟  

مگر همین پگاه، همین امروز سنِگ امیرحافظ را به سینه اش 

نمی کوبید؟  



اصًال مگر امشب شِب خواستگاری اش نبود؟  

مگر امیرحافظ، همان عشِق دوراِن نوجوانی اش نبود؟  

مگر نباید خوشحالی را بغل می کرد و تا آسمان ها می رفت؟  

یک آدِم خوشحال، مگر کابوس هم می دید؟! 

خودش را رساند.  

اینبار با یکی از دستانش مانعی کشید میاِن پگاه و 

کابوس هایش! 

شانه اش را تکان داد و فریادزنان، از او خواست تا  شهِر 

کیارش و خاطراتش را ترک کند و همان لحظه بود که پگاه 

فریادزنان پلک باز کرد و اولین تصویِر مقابِل چشمانش، پوریا 

بود با یک مشت اخم! 

ثانیه هایی در سکوت گذشت. پوریا اجازه داد تا او موقعیتش 

را پیدا کند و وقتی گیج و مبهوت ماندِن پگاه طوالنی شد؛ 

طعنه را چپاند به روی هر واژه اش و گفت: 

_ پاشو... ناسالمتی عشقت داره میاد خواستگاری. اآلن باید 

رو آسمونا باشی نه  اینکه بخوابی اینجا و شوهِر سابقت رو 

خواب ببینی. 

راست می گفت پوریا! 



امیرحافظ مردی بود با تماِم ورژن ها! 

صدالبته که می توانست خوشبختش کند! 

صدالبته که هر دختری، آرزویش را داشت و هر پدر و مادری 

می توانست که با اطمینان دخترش را به دسِت او دهد اما پگاه 

چرا خوشحال نمیشد؟ 

اتاِق ذهنش چرا او را با خاطراِت خوِب حاال تنها نمی گذاشت و 

گذشته چرا ترکش نمی کرد؟  

ناِم کیارش چرا برای همیشه از خاطراتش کنده نمیشد و چرا 

همین حاالیی که باید برای داشتِن امیرحافظ می خندید؛ 

چشمانش به باریدن گرایِش عجیبی داشت؟! 

پوریا به روی چهره اش دقیق شده بود.  

به خدا که پگاهش دیگر، همان پگاِه همیشگی نبود! 

به خدا که تصویِر مقابلش بیشتر شبیه به یک روِح بازنده بود 

در جلِد جسمی که دلش می خواست تا به خوب بودن تظاهر 

کند و او هم شکست می خورد! 

به خدا که پگاه در چنین لحظه ای نباید تا لرزِش چانه و منفجر 

شدنش از بغض پیش می رفت.  

کمی بیشتر از کودکی هایشان باید قهر می ماند اما میشد که 

چنین حال و روزی را تماشا کرد و هیچ نگفت؟  



خم شد تا به آغوشش بکشد و در همان حال هم می گفت: 

_ نگو این حال و روز از روی خوشحالیه که اصًال باورم نمیشه 

پگاه.  

و قبل از آنکه روی کمِر خواهرش را لمسش کند؛ دست های او 

مانع کشیدن و زبانش به تلخ ترین حالِت ممکن به بیاِن حقیقت 

باز شد.  

_ تو هم اصًال نگو که اآلن دلت می خواد زمین و زمان و بهم 

بدوزی چون مثًال خواهرت داره گریه می کنه چون حال و روِز 

من خیلی وقته که اینطوریه منتهی چشمای تو اینو نمی بینه. 

چون از نظرت من دیگه یه نابودشده ی بدبخت و بیچاره ام که 

هیچ حقی جز ُمردن ندارم. چون محمد فکر می کنه که مطلقه 

بودن یعنی یه تیکه آشغال بودن و تو هم جدیدًا به هم فکری 

کردن با اون... 

_ مشکِل من فقط با اون مرتیکه امیرحافظه پگاه. از روِز اول 

کی بود که واسه طالق گرفتنت از کیارش پشتت بود؟ کی بود 

که حرفاتو باور کرد؟ من از همون روِز اول که کیارش پا 

گذاشت تو این خونه فهمیدم که برات مرِد زندگی نمیشه اما... 

_ اما چی؟ پس چرا حمایتم نکردی؟ چرا یدونه نزدی تو 

صورِت محمد و خفه ش نکردی داداش؟ چرا خواهرم باید 



ازدواج کردن با یه مرِد چهل و خرده ای ساله رو پیشنهاد بده و 

تو هیچی نگی؟  

_ هیچی نگفتن یعنی موافقت؟ 

_ آره! سکوِت تو یعنی موافقت. اینکه من از خونه گذاشتم و 

رفتم و یکبار هم سراغم و نگرفتی یعنی موافقت. تو با من 

مثِل اضافی ها رفتار کردی و حاال بعِد این همه مدت که دلم 

داشت به داشتِن امیرحافظ خوش میشد؛ حاال که تازه داشتم 

دوست داشته شدن رو حس می کردم و حالش رو می بردم؛ 

حاال که... حاال که باید تو به انتخابم آفرین می گفتی و پایاِن 

خوش برای این بدبخت بیچاره رقم می خورد تا چشِم همه ی 

حسودا کور بشه می دونی چی شنیدم داداشی؟ می دونی 

کیارش چه بالیی سِر خواهرت آورده؟ می دونی چرا انقدر بی 

پناه شدم که امیرحافظ با دیدنم بغض کنه و از ترِس اینکه 

خجالت نکشم، حتی جراِت دلسوزی کردن هم نداشته باشه؟

_ چی شده پگاه؟! چی شده قربونت برم؟ تو کی انقدر درب و 

داغون شدی که من نفهمیدم؟  

واژه ها به سختی از میاِن هق هقش می گذشتند اما نه آنقدری 

که شنیده نشوند و نه آن قدری که پوریا غِم کالِم خواهرش را 



تشخیص ندهد... 

او می گفت: 

_ قیافه ش هر لحظه جلوی چشمامه. دیگه کم آوردم... دارم 

دیوونه میشم... خواب و بیداری هیچ فرقی نداره، ذهنم زوم 

کرده رو هر ثانیه ای که با اون تجربه کردم و هیچ اتفاِق 

دیگه ای قدرِت پررنگ شدن نداره. امیرحافظ هست... آرومم 

می کنه... بهم عشق میده و من اون همه خوب بودن رو که 

می بینم، دلم می خواد برای رسیدن به اون عشق هرکاری بکنم 

اما سایه ی کیارِش لعنتی از زندگیم پاک نمیشه.  

و پوریا فکر می کرد به اینکه، باید راهی پیدا میشد! 

او می گفت: 

_ بی رحم ترین آدمی بود که به عمرم دیدم. چطور دلش اومد 

انقدر بد باشه؟ من تنم هنوزم درد می کنه. هنوز خوب نشده. 

نمی دونم چرا نمی خواد خوب بشه.  

و پوریا خواباندِن یک مشِت پرقدرت را به روی صورِت کیارش 

حیاتی می دید! 

او می گفت: 

_ اولش فکر می کردم که دیوونه ست. خوب بلد بود نقش بازی 

کنه. بازیت می داد. اونقدر ماهر بود که گاهی اوقات دلم براش 



می سوخت و اجازه می دادم با کتک زدنم آروم بشه اما دیوونه 

خودم بودم. احمق و روانی خودم بودم. اون فقط واسه 

رسیدن به خواسته هاش اونقدر اذیتم می کرد و من... چرا من 

راحت نمیشم؟ چرا فکر و خیال ولم نمی  کنه؟ چرا حرص 

گلومو چسبیده؟ چرا دلم می خواد سر به تِن کیارش نباشه 

هان؟  

و پوریا برای به سکون رساندِن او، هرکاری که از دستش 

می آمد را انجام می داد اما، بغض و اشک به فریادهای 

جنون وار تبدیل میشد.  

کم کم پگاه را عشق و دوست داشتن و احساِس امنیت تنها 

می گذاشت! 

او تنها با یک دنیا نفرت، کینه و انتقام مواجه بود و تماِم این 

احساسات قدرِت به نابودی کشاندِن یک نفر را داشت که هیچ 

صدایی برام آرام کردنش کارساز نبود.  

او فریاد میزد و وروِد مادرش در کناِر احساِن دوست داشتنی 

و مبهوت مانده هم تاثیری در حالش ایجاد نکرد.  

او کیارش را به هر زبانی که بلد بود فحش باران می کرد و 

میاِن این بلبشو، خانواده ی سعیدی به عنواِن خواستگار پا به 

این خانه گذاشته بودند.  



پریا تماِم سیاست ها را گذاشت.  

پس از وروِد اکرم و حمیدرضای متحیر، یک امیرحافِظ نگران 

هم در قالب کت و شلواِر خاکسترِی خوش رنگش وارد شد و 

سبِد گل های رِز قرمز، از میاِن دستانش رها شد.  

صدا، صدای پگاهش بود که همراه با هق هق فریاد میزد.  

اکرم چادرش را به روی سر محکم کرد و گفت: 

_ یا فاطمه ی زهرا! چیشده؟  

و پریا صادقانه جواب داد: 

_ حالش اصًال خوب نیست و هر روز هم داره بدتر میشه. 

 ☆☆☆☆☆☆
قاشق را میاِن خورشت خوری چرخاند.  

تالش می کرد تا درست شبیه به الباقِی حضار، ارتباِط خوبی با 

سفره ی چندرنگ و خورشِت قیمه بادمجاِن مقابلش برقرار کند 

اما ذهنش به چند اتاِق نامرتب تبدیل شده بود که نظم دادِن 

هر کدامشان به ساعت  ها زمان احتیاج داشت! 

اولین قاشق را به روی برنِج خوش عطرش خالی کرد و 

بازی اش با بشقاِب خودش، پرسروصداتر از قبل آغاز شد.  

تمامِی اهالی به ظاهر شام می خوردند اما به خدا که نگاِه 



ناصر برای ثانیه ای رهایش نمی کرد.  

نهایتًا هم تاب نیاورد و گفت: 

_ کار و بار چطوره کیارش؟  

این اولین کناِر هم نشستِن پدر زن و داماد پس از مراسِم 

عروسی بود و این به ظاهر خوشحال بودن داشت کیارش را 

دیوانه می کرد! 

کوتاه گفت: 

_ خوبه... 

و بعد طوالنی ترین نگاهش را حواله ی نیم رِخ ارغوانی داد که 

لبخند برای لحظه ای از لب هایش کنده نمیشد.  

اینبار امیرعلی بود که گفت: 

_ دیگه داشتم می مردم از دلتنگی خواهرزن. فکر نمی کردم 

انقدر بی جنبه باشی  ها... یه شوهر کردن که این همه قیافه 

گرفتن نداره.  

هیچ کدام از آن ها که کیارش را نمی شناختند! 

کیارش را حتی ارغوان هم نشناخته بود و امیرعلی 

غیرحرفه ای ترین رفتار را برای پهن کردِن سفره ی صمیمیت به 

خرج داده بود که کیارش همان نگاه را تبدیل کرد به آالرمی 

پرسروصدا از هشدار و چرخاندش به روی چهره ی یخ بسته ی 



امیرعلی! 

همان لحظه آمنه گفت: 

_ پسرم چرا غذاتو نمی خوری؟  

و ارغوان متوجِه بشقاِب دست  نخورده ای شد که تنها قسمتی 

از آن با خورشِت قیمه بادمجان تلفیق شده بود و به طوِر 

غیرطبیعی ای هم می خورد... 

دلش می خواست که کیارش در نظِر تماِم خانواده اش، همان 

مرِد رویایی  و انتخاِب درست و درماِن خودش باقی بماند که 

یکی از دستانش را رساند به یکی از دستاِن او و گفت: 

_ کیارش عادت نداره به شام خوردن اآلنم بخاطِر اینکه شما 

ناراحت نشین اومده سِر سفره. مگه نه عزیزم؟  

و کیارش لبخنِد افتضاح و مصنوعی اش را روی لب ها کاشت و 

جواب داد: 

_  آره عزیزم.  

غزال برای تعارف کردِن ظرِف ساالد خم شد و کیارش به 

بدشکل ترین حالِت ممکن، بشقاِب برنجش را کنار گذاشت.  

_ من چیزی نمی خورم.  

عرق از سر و روی ارغوان راه گرفت.  

لبخند سریع تر از آنچه که فکرش را می کرد از روی صورتش 



حذف شده بود و این حذف شدن، کیارش را رنجاند که سریعًا 

حرفش را پس گرفت.  

_ ولی باید ساالدو امتحان کنم. ارغوان ناراحت میشه.  

ارغوانی که شرم تماِم تنش را آتش زده بود؛ تنها برای حفِظ 

آبرو گفت: 

_ چرا ناراحت بشم؟ خب گرسنه ت نیست چیزی نخور عزیزم.  

و کیارش که جواب داد: 

_ به جهنم که گرسنه م نیست. تو نباید ناراحت بشی! 

نگاِه ناصر ارغوان را کشت... 

نیم ساعتی به همان روال گذشت.  

ارغوان ناچار شده بود که برای شستِن ظرف های شام به 

آشپزخانه برود و فقط خدا می دانست  که با چه استرسی تک 

به تِک بشقاب ها را چنگ می انداخت و بعد کفی می کرد.  

در همان حال هم آمنه نزدیکش شد و ذهنش را از کیارشی که 

در کناِر مردهای خانه تنها مانده بود؛ فاصله داد: 

_ تعریف کن مامان. چرا این مدت انقدر فاصله گرفته بودی؟ 

چرا نمیومدی خونه ببینیمت؟ تو که انقدر بی احساس نبودی! 

نمیگی ما دق می کنیم از دلتنگی؟  



برای  تماِم آنچه که شنیده بود؛ تنها یک پاسخ داشت. 

_ کیارش سرش شلوغه مامان.  

غزال به دنباِل گفته ی مادرش، کامًال حق به جانب گفت: 

_ کیارش سرش شلوغ بود. تو چی؟ نمی تونستی بیای؟ خودت 

تنها میومدی.  

آمنه به واسطه ی تکاِن سر تایید کرد و ارغوان برای چک کردِن 

حاالِت کیارشی که حاال کامًال خیره ی صفحه ی تلفنش بود؛ 

کمی خم شد و فضای سالِن پذیرایی را سرک کشید.  

در جواِب خواهرش گفت: 

_ آخه کیارش... 

و آمنه به میاِن حرفش نشست.  

_ انقدر کیارش کیارش نکن واسه من. من دارم از تو سوال 

می کنم.  

نگاه داد به غزالی که گله پشِت گله می نشاند.  

_ فکر نمی کردم انقدر شوهر ذلیل باشی.  

و ناچار شد به بیان کردِن این یک جمله و تخریِب تصویِر 

کیارشی که همین حاال هم آنچنان خوب و دیدنی نبود! 

_ کیارش خوشش نمیاد من تنها بیرون برم.  

آمنه پر شد از حیرت! 



غزال گفت: 

_ وا! 

و ارغوان توضیح داد: 

_ به خدا هزار بار دلم می خواست که بیام اما اصًال نشد. اآلنم 

یهویی شد که اومدیم. تورو خدا به دل نگیر مامان. کیارش 

اخالقش اینطوریه. قول میدم کارش که سبک شد زیاد بریم و 

بیایم باشه؟  

مادر بود .  

سر تکان می داد. گفته های ارغوان را ظاهرًا باور می کرد اما به 

خدا که مادر بود و تنها او می توانست که به حاِل چشماِن 

ارغوان پی ببرد... 

ارغوان نالید: 

_ مامان اینجوری نگاهم نکن قربونت برم.  

و آمنه به واسطه ی تکاِن دست، به همان جایی که کیارش 

نشسته بود اشاره کرد.  

_ شوهِر خوبی نیست. خودم دارم می بینم که شخصیتش 

صفره. دارم می بینم که چقدر گستاخ و وقیحه. دارم می بینم 

که با اون چشماش چجوری زل میزنه تو صورِت آدم و اصًال 

حیا نمی کنه. دارم می بینم که پوسِت استخون شدی مامان. 



داری اذیت میشی. به خدا دا رم می بینم حال و روزت و... 

می دونم خجالت می کشی. از بچگی هم همین بودی. دلت 

می خواست به همه ثابت کنی که انتخابت انتخاِب درستی 

بوده اما اینبار نمی تونی. کم میاری مامان. این پسره نمی تونه 

انتخاِب درستی باشه. تورو خدا برای مامان تعریف کن. قول 

میدم پشتت باشم. قول میدم از هر تصمیمی که می گیری 

حمایت کنم فقط دوباره دنباِل این پسره نرو و با حاِل 

داغون تری برنگرد.  

بغضش را به سختی پس فرستاده بود اما یک قطره اشک آمد 

و نافرمانی کرد! 

همان یک قطره اشک قدرِت تعریف کردِن تماِم بی قراری هایش 

را داشت که غزال را هم از حاِل درونی اش آگاه کرد.  

او یکی از دستانش را چسبید و درحالی که مخاطِب نگاهش 

کیارش بود؛ گفت: 

_ نمیزاره بیای اینجا ارغوان؟ اذیتت می کنه؟ چرا همین اآلن 

به بابا نمیگی که یدونه بزنه تو دهنش؟  

و چشماِن ارغوان برای آن لحظه تنها یک تصویر را دنبال کرد.  

کیارش به همراِه یک مشِت سنگین از اخم، خیره ی صورتش 

مانده بود و با نگاهش از او می خواست که آشپزخانه را ترک 



کند وکنارش برود... 

_ بهتری؟  

_ اوهوم! 

_ اوهوِم الکی یا واقعًا بهتری؟  

_ مگه به تو میشه دروغ هم گفت؟! 

_ تو می تونی دروغ هم بگی، منم قول بدم که همه رو 

باورشون کنم عشِق من.  

لب گزید. چهره اش سرخ شد اما نه از شرم! 

این حجِم از خوب بودن، بد شدن های خودش را بیش از 

اندازه در معرِض دید قرار می داد.  

اینکه امیرحافظ کت و شلوار پوشیده آمده بود برای مراسِم 

خواستگاری و فقط خوِد خدا می دانست که فریادهای از تِه 

دِل پگاهی که کنِج هر کالمش یک خاطره ی نحس از کیارش 

نشسته بود؛ تا چه حد مقابِل خانواده اش شرم زده اش کرده... 

اینکه او قطعًا برای کشاندِن آن ها به این خانه، روزها زحمت 

کشیده و توقِع کمی نبود اگر پگاه همین یک شبشان را از 

کیارش پاک می کرد... 

و اینکه با تماِم این اتفاقات، امیرحافظ هنوز هم همان طور 



عاشقانه نگاهش می کرد؛ همه و همه دِل پگاه را می سوزاند.  

چرا نمی توانست خیره به خوش حالت ترین چشم های دنیا، 

عاشقی کند؛ بخندد و دیگر به اتفاقاِت تلِخ پشِت سرش هم 

نکند؟  

چرا با وجوِد امیرحافظ، حسرتی که کیارش به دلش کاشته 

بود همچنان قدالم می کرد تا درختی پربار از کینه را جا 

بگذارد؟  

چرا لب های او حاال غیِرطبیعی می خندید و چرا امیرحافظ 

پس از تشخیصش هم گالیه نمی کرد؟! 

شنید که او گفت: 

_ پاشو... پاشو مثِل دخترهای خوب صورتت و بشور تا منم 

برم بیرون قبل از اینکه پوریاتون بیاد یقه مو بگیره .  

لب زد: 

_ پوریا غلط کرده.  

و امیرحافظ زیباترین  لبخنِد دندان نمای مردانه را تحویلش 

داد.  

_ خوشم میاد مثِل خیار می فروشیش.  

دلش خواست که بخندد. دلش خواست که دل خوش کند به 

تماِم اتفاقاِت نابی که دنیای حقیقی اش را صاحب شده بود و 



دل خواست که "به درک!" بفرستد به کابوس ها و کیارشی که 

نامش هنوز هم بانِی نحس ترین رخ دادها بود... 

دلش خواست که از همین ثانیه به بعد را به همین یک دانه 

امیرحافِظ خوِب دنیا اختصاص دهد که گفت: 

_ فروشنده م درست و حسابیه آقا.  

و امیرحافظ بازهم پرسروصدا خندید.  

_ جنسی که داری می فروشی ناب نیست خانم. من چیزهای 

دیگه ای رو خریدارم. داداِش ابوقراضه تو می خوام چیکار؟  

اینبار پگاه هم یکی از همان لبخندهای از تِه دل را تحویلش 

داد و همین امر خیاِل امیرحافظ را برای حاالیشان آسوده 

کرد.  

آنقدر که روی پا ایستاد و پیرهِن سفیدی کمی نامرتب جلوه 

می کرد را باحوصله به زیِر کمربندش چپاند.  

در همان حال هم افزود: 

_ تو فقط بخند. حتی اگه اون بیرون هر اتفاقی افتاد که 

ناراحتت کرد؛ فقط سی ثانیه به من مهلت بده که حلش کنم 

اما تو فقط برای من بخند پگاه.  

پگاه هم در تبعیت از او روی پا ایستاد.  

گفت: 



چشم. 

و قبل از آنکه امیرحافظ سربچرخاند؛ لب زد: 

_ امیر؟ 

تا امیرحافظ یکی از همان اختصاصی ترین "جانم" هایش را 

تحویلش دهد.  

_ جاِن امیر؟! 

بغض هنوز کامًال خداحافظی نکرده بود.  

چهره اش هنوز هم اثراِت هق هق های پرسروصدایش را باقی 

داشت و همین حاالت بود که امیرحافظ را دیوانه می کرد.  

انگشتانش را میاِن هم قالب کرد و با جان کندنی گفت: 

_ معذرت می خوام! 

و وقتی امیرحافظ طوالنی تر نگاهش کرد؛ افزود: 

_ ببخشید که هنوز اسِم یه مرِد غریبه سِر زبونمه . ببخشید که 

می بینم داری اذیت میشی، عصبی میشی و به روم نمیاری، 

می بینم همه ی کوتاه اومدنت رو و بازم به کارم ادامه میدم. 

ببخشید که یه غریبه همه ش تو خوابمه و درست روِز 

خواستگاری... 

_ هیش...

لب هایش بسته ماند.  



نه از تاثیِر صدای امیرحافظ، بلکه از همان آرامشی که نزدیک 

شدن به شِب چشماِن او تحویِل نگاهش داده بود.  

شنید که امیرحافظ گفت: 

_ قول میدم که یه روز به تماِم این اتفاقاتی که ازشون حرف 

میزنی بخندی. می دونی اون موقع جات کجاست؟  

مسخ شده و ماِت نگاِه او لب زد: 

_ کجا؟! 

و امیرحافظ کامًال قاطعانه جواب داد: 

_ تو بغِل شوهرت. 

تِن گُرگرفته اش را از هوای او دور کرد.  

خودش را رساند به روشویی و چهره ی خالی از رنگ و رویش 

را یکبار نه، بلکه ده ها مرتبه شست و نهایتًا توانست که غم را 

برای ساعاتی از تِک تِک اجزایش فاصله دهد.  

امیرحافظ به سالن بازگشته بود! 

مقابِل نگاه های خیره ی حضار، گام های پرطمانینه اش را رساند 

به یکی از مبل ها و پس از مستقر شدن بود که سرچرخاند تا 

سواِل پریا را پاسخ دهد.  

_ بهتره؟! 



_ بهتره... 

پریا زیرلب تشکر کرد.  

حمیدرضا نگاِه قدرشناسانه اش را حواله اش داد و اکرم 

درحالی که چادرش را به روی سر محکم می کرد؛ پرسید: 

_ الزم نیست آب قند ببریم پسرم؟  

و قبل از آنکه امیرحافظ پاسخی را برای مادرش آماده کند؛ 

صدای پوریا توجِه تماِم حضار را به سمِت خود کشاند.  

_ هیچی دیگه... مادر و پسر قبل از خواستگاری دختِر مارو 

صاحب شدن.  

و بیاِن همین یک جمله ی بی ادبانه، برای دیوانه شدِن 

امیرحافظ کافی شد!

فکر نکرد. حتی نیازی هم به فروکشِی خشمش در خود ندید. 

او بدوِن ثانیه ای صبر و کامًال حق به جانب گفت: 

_ خیلی دلم می خواد بدونم شمایی که صاحبشی، تو اون 

مدتی که پگاه به هر دری که میزد بسته بود؛ کجا بودی؟! 

بدش می آمد! 

امیرحافظ اگر دستش را تا آرنج هم میاِن قوطِی عسل فرو 

می برد و به دهاِن پوریا می گذاشت؛ پوریا از او بدش می آمد و 

این یک احساِس غیرمنطقِی زیادی سرکش بود. 



سریعًا ابرو باال پراند و گفت: 

_ به شما باید جواب پس بدم؟  

و اینبار حمیدرضا مداخله کرد.  

_ پسرم... ما اومدیم برای امِر خیر نه دعوا! اومدیم که با 

احترام دخترتون رو خواستگاری کنیم و اگر شما موافق 

نیستین، می تونین با احترام جواب بدین. من اجازه نمیدم که 

اینجا تبدیل بشه به میدوِن جنگ... پسِر من الِت سِر چهارراه 

نیست که بخواد یقه بچسبه و من از شما هم توقع نداشتم که 

اینطور باشی.  

محمد پرسروصدا خندید و امیرحافظی که با توجه به تعاریِف 

پگاه، از این یکی دِل خوشی نداشت؛ رو چرخاند و خیره به 

صورِت سرِخ او پرسید: 

_ بحِث خنده  داری برقراره؟ پگاه به من گفته بود که شما 

شخصیت و با یه لیوان آب قورت دادی رفته پایین اما راستش 

من تا این اندازه شو فکر نمی کردم.  

_ کشمش ُدم داره آقای امیرحافظ خان. پگاه نه و پگاه خانم 

یک... دومًا هنوز از من جواِب مثبت نگرفتی پس سعی کن 

اون روی حال بهم زنت و پشِت همون نقاِب بچه مثبت بودن 

قایم کنی تا شاید دلم برات بسوزه... سومًا اگه اینجا راهت 



دادم و دارم به حرف هات گوش میدم دلیلش فقط و فقط 

حال و روِز خواهرمه... ثانیًا... 

_ مگه حال و روِز من برات مهم هم هست پوریا؟  

تماِم خشمی که یکجا جمع شده بود و تماِم جمله هایی که تا 

حنجره اش باال آمد تا گلوله کند و تحویِل پوریا بدهد را، همان 

لحظه بود که قورت داد و سختی اش گلویش را سوزاند اما 

امیرحافظ هنوز هم همان امیرحافظی بود که باید ظرِف مدِت 

سی ثانیه، تماِم ناخوشی ها را از خاطِر پگاهش می کَند و دور 

می انداخت! 

لب هایش را بهم چسباند و اینبار نوبت رسیده بود به اکرم تا 

به بسته شدِن بحث کمک کند.  

او گفت: 

_ شما دیگه واقعًا داری از حدت خارج میشی آقای محترم. 

اگه از همون اول انقدر با بچه ها مخالفت نکرده بودی اآلن 

حال و روِز خواهرت این نبود پس به جای توجه کردن به 

عقیده ی خودت برای یکبار هم که شده به صدای خواهرت 

گوش بده. این دو تا بچه همدیگرو دوست دارن. چرا نمک 

شدی رو زخم؟ چرا اینطوری رفتار می کنی؟ زشته خب! 



قبل از امیرحافظ، پوریا بود که گفت: 

_ با بچه ها مخالفت کردم چون پسرتون یه دختِر شونزده 

هفده ساله رو گول زده بود؛ چون نمی تونستم بی غیرت باشم 

و ببینم خواهرم هر روز هر روز کناِر این مرتیکه راه میره. 

مخالف بودم چون پسرت آس و پاس بود و نمی خواستم پگاه 

از رو بچگی تصمیم بگیره. نمی خواستم بدبخت بشه. 

نمی خواستم... 

امیرحافظ باید در قالِب همان خوِب مهربان و حامی باقی 

می ماند! 

امیرحافظ در چنین لحظاتی باید در مقابله با خشمش پیروز 

میشد و درست شبیه به تماِم این روزهای اخیر، پگاه را الویت 

قرار می داد اما یک نفر اینجا، پا به روی تماِم مردانگی اش 

گذاشته بود و بی رحمانه تحقیرش می کرد... 

خشم دورش کرد از امیرحافظ بودن! 

خشم قدرِت فراموش کردِن حال و روِز پگاه را هم در 

وجودش زنده کرد! 

امیرحافظ خوب بود اما او هم درست شبیه به تماِم آدم ها، 

چند درصدی ناخالصی داشت و این ناخالصی ها در اشتباه ترین 

زماِن ممکن خودنمایی کرد.  



آن قدر که میاِن صحبِت پوریا نشست و فریاد زد: 

_ ببینم آقای باغیرت، با تصمیماتی که شما اعمال کردی، 

خواهرت خوشبخت شد؟! من گول زدم یا اون بی ناموسی که 

هدفش از کناِر پگاه بودن فقط قربانی کردنش بود؟! من غیرِت 

تورو نشونه گرفتم یا اونی که از خواهرت استفاده کرد و بعد 

با اراده ی خودش طالقش داد؟! آهان... اون خوِب ماجرا بوده 

چون من فراموش کردم که تو یکی فقط اسکناس بو 

می کشی. چون تعریِف تو از آس و پاس بودن فقط نداشتِن 

ماشیِن آخرین سیستمه و هنوز این توهم تو وجودت پاک 

نشده. چون تو نتونستی خوب و بِد زندگِی خواهرتو تشخیص 

بدی که هر آدِم نفهمی هم با نگاه کردن به صورِت اون 

حروم زاده پی به عوضی بودنش می بره... 

پگاه به مادرش التماس می کرد تا پوریا را ساکت کند.  

حمیدرضا هم مدام ناِم امیرحافظ را صدا میزد.  

احسان با چشمانی گشادشده، خیره ی صورِت سرخ از خشِم 

امیرحافظ و تنها کسی که باید واکنش نشان می داد؛ پگاه بود 

انگار! 

او فریاد زد: 

_ تمومش کنید.  



و وقتی نگاه ها به سویش چرخید و نفس های پی در پی از 

حنجره ی امیرحافظ خارج شد؛ او تاسف بارترین نگاه  را 

حواله اش داد و گفت: 

_ خیلی بیشتر از سی ثانیه منتظر موندم اما تو اون منتظر 

بودن رو ندیدی.  

لب های امیرحافظ تکان خورد.  

همان لحظه گفت: 

_ پگاه من... 

و پگاه افزود: 

_ یادته می گفتم تو خیلی خوبی اما تا قبل از اینکه عصبانی 

بشی؟  

لب هایش دیگر، قدرِت تکان خوردن را از دست داد.  

پگاه گفت: 

_ واسه خراب کردِن تماِم گذشته م تو روی خودم و خانواده م 

دیگه خیلی زود بود امیر.  

پوریا هم حرفی نداشت. انگار پگاه با به حرف آمدنش، آتش 

بس را میاِن آن دو برقرار کرده بود و حتی محمِد آتش بیاِر 

معرکه هم دیگر حرفی نمیزد.  

پگاه اینبار رو کرد به پوریا.  



خیره به صورِت برادرش گفت: 

_ اولش ازم حمایت کردی. وقتی بهت گفتم نمی تونم با 

کیارش زندگی کنم چون هر روز کتکم میزنه، دیدم که حالت 

بد شد؛ دیدم که رِگ غیرتت باال زد اما هم تو و هم 

می دونستیم که زورت به اون نمی رسه داداشی. کیارش در 

کناِر زوِر بازو داشتن یه پشِت قدرتمند داشت که کَل انداختِن 

باهاش مساوی با نابودِی خودمون بود. واسه همین هم ساکت 

موندی و گفتی طالق بگیر... گفتی تا آخِر عمر بمون همین جا، 

کناِر خودم اما دلم نمی خواد دیگه صورتت رو کبود و زخمی 

بببینم... یادت میاد؟  

صدا از هیچ کس در نمی آمد.  

پوریا همان ثانیه های اول نگاهش را زمین انداخته بود اما هر 

سه نفر از اعضای خانواده ی سعیدی، با دقت گوشش می کردند 

و پگاه متکلِم وحده بود.  

_ گفتم از جدا شدن می ترسم. گفتم از حرف و حدیث های 

بعدش، از اینکه همه یه جوِر دیگه ای نگاهم کنن خیلی 

می ترسم اما تو اون روزا انقدر بهم اطمینان خاطر می دادی که 

همه ی وحشت ها از بین رفت... گفتم هرکی که نباشه، یه برادر 



دارم که تو همه ی مشکالت مثِل کوه پشتمه. حتی یادمه به 

کیارش پزت و می دادم و می دونی اون تو دادگاِه آخر چی بهم 

گفت؟ گفت برو خداتو شکر کن که ازت خوشم نمی اومد چون 

اگر نمی خواستم که طالقت بدم، خانواده ت که سهله، هیچ 

احدی تو این دنیا هم نمی تونست مانعم بشه. بهم گفت: یاد 

بگیر به خودت تکیه کنی چون اونایی که بهشون دلخوشی، 

حرف هاشون باِد هواست... راستم می گفت... اون شماهارو 

بهتر از من شناخته بود و من انقدر تو توهِم باور داشتِن شما 

غرق شده بودم که به خودم اومدم و دیدم که خیلی تنهام. 

دیدم که مادرم کنار کشیده و از تباه شدِن آرزوهاش میگه... 

دیدم خواهرم همه ش پِز بساز بودنش رو بهم میده و 

شوهرخواهرم میشینه و بلند میشه و برای هر قدمی که 

برمی دارم تصمیم می گیره. دیدم برادری که اون همه دلم بهش 

گرم بود؛ با دیدِن اولین خواستگار وا داد و وقتی فهمید که 

من رفتم سراِغ همون آدمی که خودش ازش خوشش 

نمی اومد؛ خیلی راحت پشتم و خالی کرد. پرت شدم پوریا. من 

وقتی فهمیدم به آدم های اشتباهی تکیه دادم، پرت شدم کِف 

زمین و تک تِک استخون هام شکست اما کسی صداش رو 

نشنید. حتی صمیمی ترین دوستم هم خیلی راحت ازم فاصله 



گرفت. هیچ کس رو نداشتم... هیچ گوشی نبود که صدام و 

بشنوه و اگر امیرحافظ نبود؛ فقط خوِد خدا می دونست که 

من چقدر می تونستم بدتر از این بشم. 

پوریا نهایتًا نگاهش کرد.  

امیرحافظ را هم غرور برنداشته بود. او از تماِم حِس خوبی 

که به پگاه داده بود؛ احساِس رضایت می کرد و اگر جا داشت 

که تا آخرین لحظه ی عمر، مسئوِل تزریِق این احساساِت خوب 

به پگاهش میشد! 

پگاه اما رو کرد به او و افزود: 

_ از همون روِز اولی که دیدمت تا به حال، همیشه از 

خوبی هات عقب موندم امیر. همیشه تو همون آدم خوبه ای 

بودی که هیچ کجای دنیا پیدا نمیشد و من همون دختربچه ی 

ندونم کاری که خالِف جهِت رودخونه شنا کرد. من همیشه راِه 

اشتباهی رو رفتم و دلیِل جداییمون از همدیگه اصًال پوریا 

نبود. اونی که کوِر ثروت و تجمالِت کیارش شد فقط و فقط 

خودم بودم و تماِم اعضای خانواده م هم به انتخاِب من احترام 

گذاشتن اما من یه خطاکاِر شجاعم امیر. حداقل می دونم که 

شهامِت اعتراف کردن به اشتباهم رو دارم و حتی می تونم با 



صدای بلند بگم که برای جدا شدن از تو روزی هزاربار خودم و 

لعنت می کنم.  

مجددًا رو چرخاند. اینبار نگاهش مستقیمًا چشماِن مادرش را 

نشانه  گرفته بود! 

گفت: 

_ تو همیشه می گفتی خوشگلی مهم نیست پگاه، پیشونیت 

باید بلند باشه اما من میگم عقلت باید کامل باشه چون 

امیرحافظ برای من همون یدونه شانسی بود که فقط یکبار درِ 

خونه ی هر آدمی رو میزد و کیارش همون مسیِر اشتباه. 

مامان. .. داداشی. . . آبجِی عزیزی که هیچ وقت درکم نکرد و 

شوهرخواهِر عزیزم، من می دونم که انتخاب کردِن کیارش به 

عنواِن شوهر خیلی اشتباه بود اما اآلن دیگه تصمیم گرفتم که 

اون انتخاِب اشتباه رو جبران کنم. می دونم از نظِر شما باید 

اآلن با یکی هم سطِح خودم ازدواج کنم و به احساساتم بها 

ندم اما به خدا که امیرحافظ عاقالنه ترین انتخاب برای منه 

چون تو این دنیا فقط و فقط ایشونه که منو درک می کنه . 

پس بزارین پگاهتونم برای یکبار هم که شده طعِم خوشبختی 

و دوست داشته شدن رو بچشه. بها بدین به حال و روزش 

چون تا وقتی امیرحافظ باشه حاِل من خیلی خوبه . 



نگاِه امیرحافظ را دنیادنیا قدردانی فرا گرفته بود. اکرمی که 

روزهای اول مدام با پگاه مخالفت می کرد هم امشب با تماِم 

وجود از انتخاِب پسرش راضی بود. حمیدرضا برای نوشیدِن 

جرعه ای از چای یخ زده اش اقدام کرد و قبل از سر کشیدنش 

بود که پگاه لبخند را نشاند کنِج حرف هایش و گفت: 

_ اجازه بدین چای تون رو عوض کنم.  

حمیدرضا جواب داد: 

_ هیچ جا نرو که می خوایم بریم سِر اصِل مطلب. برای چای 

خوردن از دسِت عروس همیشه وقت هست.  

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

هرچه تالش می کرد تا چشمانش را بسته نگه دارد؛ صدای 

اعصاب خرد کِن ویبره ی تلفِن همراهی، رویاهایش را خط و 

خش می انداخت! 

نهایتًا هم یک دور چرخید و به محِض باز کردِن یکی از 

چشمانش، درحالی که دلش نمی خواست که کامًال از دنیای 

خواب آلودگی خارج شود؛ تلفِن کیارش را چنگ انداخت و 

تماِس مربوط به کیوان را بی معطلی پاسخ داد: 

_ الو؟! 



ولوِم صدایش کم زور و خواب آلود بود اما نه آنقدری که به 

گوِش کیوان نرسد. 

_ سالم ارغوان. چه خوب که تو جواب دادی. خوبی؟ کجایین 

شما؟  

این حجم از کنجکاوی در نظرش طبیعی به نظر نرسید. به 

همین امر هم هردو چشمانش را باز کرد و حاال کامًال بیدار 

شده بود وقتی گفت: 

_ سالم. مرسی تو خوبی؟ چیزی شده؟  

او سریعًا گفت: 

_ کیارش پیشته؟  

و ارغوان سر چرخاند و تیرراِس نگاهش که رسید به چهره ی 

آرام و پلک های بسته ی مردی که این روزها به "بد" بودن 

معروف شده بود؛ لبخند ناخودآگاه به روی لب هایش شکل 

گرفت.  

_ اینجاست. خوابیده! 

_ کجایین دو روزه شما دو تا؟  

او امروز، لحنش هم عجیب و غربب بود. آنقدر که ارغوان 

نتوانست غیرطبیعی بودنش را به رویش نیاورد.  

_ چرا انقدر عصبی هستی کیوان؟ چیزی شده؟ 



_ ارغوان تا جایی که می تونی از کیارش فاصله بگیر. باید 

حرف بزنیم. خیلی مهمه. 

بازهم کیارش را نگاهش کرد.  

یکی از دستانش را باالی سر و آن یکی را برای به آغوش 

کشیدِن ارغوان جایی زیِر گردنش مستقر کرده بود. برای دور 

شدن از او هیچ احتیاجی به جلِب توجه نبود و کیارش هم 

عمیق ترین خواِب دنیایش را تجربه می کرد که ارغوان با 

خیالی آسوده روی پا ایستاد و گام های ناهماهنگش را به تراس 

رساند. 

گفت: 

_ چی شده کیوان؟  

و بعد از آن در را بست تا صدایش به گوش های کیارش نرسد 

و اوی آرام گرفته را بیدار نکند.  

شنید که کیوان پرسید: 

_ اآلن کنارت نیست؟  

و خودش تکیه زد به نرده های آهنی و جواب داد: 

_ دارم نگران میشم کیوان. کسی کنارم نیست توروخدا زودتر 

بگو چی شده؟ 

کمی سکوت بود و نهایتًا صدایی که برای تعریف کردن تردید 



داشت! 

_ ارغوان... بهم قول میدی که بعد از شنیدنش حالت خوب 

بمونه؟ قول میدی خودت و نبازی؟  

کیوان هیچ گاه او را این قدر صمیمانه مورد خطاب قرار نداده 

بود و این امر ارغوان را معذب می کرد اما همان لحنی را برای 

پاسخ دادن به کار گرفت که کیوان انتخابش کرده بود.  

_ خیلی خب کیوان. توروخدا زودتر بگو چی شده؟ 

اولین جمله ای که برای به آگاهی رساندِن ارغوان بیانش کرد؛ 

زیادی کوبنده و تلخ به نظر رسید.  

آن قدر که وجوِد ارغوان یخ بست و قلبش از وحشِت شنیدِن 

جمله های بعدی خود را پرسروصداتر به سینه اش کوبید. 

_ کیارش بازیت داده ارغوان! 

کیارش؟! 

همین کیارشی که شِب گذشته برای کنارش ماندن، تقریبًا 

التماسش کرده بود؟!  

همین کیارشی که با وجوِد عجیب بودن، تا خوِد صبح 

نوازشش کرد؟! 

همین کیارشی که روی لبخندش را دست می کشید و چشمانش 

با دیدِن آن، از خوشحالی برق میزد؟! 



همین کیارشی که بدوِن خستگی نگاهش می کرد و همین شِب 

گذشته، از نادرترین جمله های عاشقانه ی دنیا را حواله اش داده 

بود؟! 

برای یک لحظه، آنچه شنیده بود را باور نکرد.  

کیارش "عجیب" می توانست باشد! 

"بد" هم می توانست باشد! 

کیارش اصًال به هر صفِت زشت و ناپیدایی ربط پیدا می کرد 

اال "ریاکار و دروغگو"... 

کیارش نمی توانست که نقش بازی کند. او همیشه ی خدا، خوِد 

خودش بود و تماِم دلخوشِی ارغوان به همین تک دانه صفِت 

خوب بود به خدا... 

لب زد: 

_ چی میگی؟! 

و کیوان که اضافه کرد: 

_ کیارش عاشِق کِس دیگه ایه ارغوان.  

ارغوان حس کرد که زمین همین حاال دهان باز کرده و تماِم 

اتفاقاِت خوب را یکجا بلعیده... 

لب هایش ابدًا خواهاِن تکان خوردن نبود. شهریور آخرین 



روزهایش را پشِت سر می گذاشت اما به خدا که هوای حاال 

هیچ ربطی به هیچ کجای تابستان نداشت! 

یکی از دستانش چنگ انداخت به میله ی پشِت سر و دلش 

دستور داد به عصبانی شدن... 

جان کند تا گفت: 

_ این چه حرفیه کیوان؟! 

و کیوان بی رحمانه همان جمله ی لعنتِی نحس را پتک کرد و به 

آسماِن رویاهایش کوبید.  

_ گفتم کیارش عاشِق یکی دیگه ست. تورو مسخره ی خودش 

کرده و من حاضرم که این و بهت ثابت کنم ارغوان.  

قلبش ناباوری را به آغوش کشیده بود اما عشق گاهی 

کنجکاوی را هم به همراه داشت که پرسید: 

_ این یعنی چی؟ 

و کیوان تند پیش می رفت.  

_ یعنی ش رو باید حضوری برات تعریف کنم فقط باید هرچه 

زودتر جدا بشی از کیارش، فهمیدی؟ بودن کناِر اون برات 

خیلی خطرناکه ارغوان.  

بودن کناِر همین مردی که میاِن چهاردیوارِی اتاقش، آرام و 

بدوِن دردسر خوابیده بود؟! 



لب زد: 

_ دروغ میگی.  

و بعد با صدای بلندتری افزود: 

_ مشکِل تو با کیارش چیه؟ 

ولومی که بی اراده باال رفته بود؛ کیارش را از خواِب هفت 

آسمان بیدارش کرد. ارغوان تصویِر اویی که با هول و وال به 

دنبالش می گشت را بررسی کرد و قلبش از تصوِر حقیقی بودِن 

قصه ی تلِخ امروز، دق کرد و ُمرد! 

می شنید... 

می شنید که کیوان جمله های مسخره ی دیگری را هم تحویلش 

می داد.  

مثًال می گفت: 

_ اون قاب عکس رو یادته ارغوان؟ اون عکِس دونفره رو 

یادته؟ رقیبت  خیلی قدره... توروخدا بیشتر از اون مسموِم 

عشِق کورکورانه ت به کیارش نشو. قصِد من کمک کردنه... دلم 

نمی خواد که دختری مثِل تو آخر عاقبتش بشه بدتر از پگاه. 

دلم نمی خواد که... 

و ارغوان صدای او را می شنید اما ابدًا به مفهومش فکر 

نمی کرد.  



کیارش مقابِل چشمانش، پتو را کنار زد و روی پا ایستاد. 

گام های لنگ میزد و نشان از خواب آلود بودنش می داد. موهای 

شلخته و نامنظمش را دست کشید و با نگاهش که یک دور 

اتاق را گشت؛ رسید به تراس و ارغوانی که با همان پوشِش 

کم در معرِض دیِد تماِم شهر ایستاده بود. 

کمی طول کشید تا وجوِد او را هضمش کند اما قبل از دیوانه 

شدن، تلفن خودش را هم میاِن انگشتاِن او یافت. 

ارغوان نگاهش می کرد و غمگین بودِن آن نگاه مرِد گنده را 

طوری ترساند که خواب و رویای خوشش از یادش رفت. 

سریعًا پا تند کرد و بعد از گشودِن درِب شیشه ای، ارغوان 

تماس را قطع کرد و او را با یک دنیا کنجکاوی باقی گذاشت. 

نگاِه حیران و وحشت زده اش، به روی دسِت باال مانده ی 

ارغوانی بود که قصد داشت تا تلفن را به او برگرداند. 

دلش خواست که خودش را بزند به بیخیالی! 

اشاره کرد به شلوارِک کوتاِه او و تنها به ظاهر، نقِش یک مرِد 

عصبی را بازی کرد.  

_ اینجا چیکار می کنی؟ حواست به سر و وضعت هست؟ 

ارغوان همچنان به نگاه کردنش ادامه می داد. هنوز هم سعی 



در به رخ کشیدِن تلفِن همراِه کیارش داشت و به خدا که دلش 

می خواست که کیارش از دشمنی های ناتمامش با کیوان بگوید 

اما تماِم آن حرف های نامفهوم دروغ باشد... 

کیارش تلفن را چنگ انداخت و خِط اخمش غلیظ تر شد.  

_ بیا برو تو! 

ارغوان نافرمانی کرد چراکه دلش انکار کردن می خواست.  

_ می دونی کی پشِت خط بود؟ 

و کیارش بی آنکه کنترلی به روی رفتارش داشته باشد؛ تلفن 

را از دستش قاپید و میاِن لیسِت تماس ها، آخرینشان را چک 

کرد. 

ناِم کیوان هم قدرِت تخریب کردنش را داشت.  

لب زد: 

_ عوضی! 

و ارغوان که پرسید: 

_ چرا عوضیه کیارش؟ چی رو داری از من قایم می  کنی؟  

تالش کرد تا خونسرد به نظر برسد اما این روزها او و 

بی تفاوتی، شده بودند دو قطِب مخالِف یک آهن ربا. 

پاسخش قانع کننده نبود.  

او گفت: 



_ هیچ چیزی برای قایم کردن نیست، بیا برو تو.  

و ارغوان هردو دستانش را چفِت میله ی پشت سر کرد.  

_ تا وقتی حرف نزنی از جام تکون نمی خورم.  

چهره اش مچاله شد و لحنش نامالیم! 

_ بیا برو تو ببینم. بچه بازی در نیار. 

و ارغوان تماِم بهانه ها را برای به وحشت کشاندنش تکمیل 

کرد.  

_ یا میگی گالره وسِط زندگِی من و شوهرم چیکار می کنه یا 

من اونقدر همین جا می مونم تا خسته بشی و تنهایی برگردی 

خونه.  

سکوت نشست کنِج هوای اوِل صبح.  

نسیِم مالیم موهای بلند و اغواکننده ی همسرش را در هوا 

می رقصاند. او از همان اولین دیدارها، مجذوِب حالِت این 

موها شده و حاال دلش بی قرار بود که مبادا نگاِه دیگری ها این 

حجم از زیبایی را ببیند... 

کیوان چه گفته بود و کیارش باید چه جوابی می داد که 

ارغوان آرام می گرفت و کناِر او می ماند؟ اصًال کیارش چه 

اصراری داشت برای برگرداندِن ارغوان به اتاق؟ این وقِت 

صبح که کوچه ی آن ها رهگذری نداشت! 



سکوتش که طوالنی شد و نگاهش زیادی گیج و منگ، چهره ی 

ارغوان را لبخندی بر پایه ی تمسخر پوشاند. 

_ داری فکر می کنی چه دروغی تحویلم بدی که... 

_ گالره دیگه کیه؟! 

پاسِخ او می توانست مسخره ترین پاسِخ دنیا باشد و این امر را 

ارغوان با تماِم خشمش به رویش کوبید. 

_ منو مسخره کردی یا خودت و؟ گالره همونیه که عکسش و تو 

اتاقت قایم کردی. همونیه که همه به عنواِن عشق اول و 

آخرت بهم معرفیش می کنن... همونیه که... 

_ عشِق آخِر من تویی! 

لب هایش بی حرکت باقی ماند. 

کیارش گاهی با سکوتش دیوانه ات می کرد اما گاهی هم 

درست مثِل همین حاال، قدرِت به نابودی کشاندنت را حتی با 

بیاِن یک جمله ی کوتاه در دست داشت! 

ارغوان دختربچه ای هجده ساله بود و کم تجربه...  

شاید ارغواِن ده ساِل دیگر، دلش قنج نمی رفت برای چنین 

شنیده هایی اما هجده  ساله ی حاال، زیادی دلخوش بود و 

زودباور! 



لب زد: 

_ دروغ میگی... 

اما به خدا که هرچه کیارش می گفت را همان ثانیه های اول 

باورش شده بود.  

پاسخش بازهم کوتاه بود. کوتاه و ویران کننده! 

_ عاشقتم، اینو بفهم.  

گفت: 

_ داری دروغ میگی.  

و این ها می گفت تا کیارش بیش از قبل احساساتش را ابراز 

کند.  

هرچه کیوان گفته بود را یادش رفت. کیارش یکی از دستانش 

را به تارهای شلخته ی موهای او رسانده بود و ارغوان در 

چنین لحظاتی ، ابدًا به آن نیم کره ی مغزش که جدی بودِن 

گفته های کیوان را گوشزد می کرد؛ توجهی نداشت. 

کیارش می گفت: 

_ من روانیِ  این موها شدم. نمی تونم نبینمشون، نمی تونم 

نخوامشون... اصًال نمی تونم ببینم و دیوونه نشم دختر.  

نگاه پایین انداخت. پرتوهایی که آسماِن چشماِن او منتشر 

می کرد؛ ساختماِن قلبش را تکان می داد و ارغوان نمی توانست 



که این حجم از احساسات را کنار بگذارد.  

کیارش بازهم بدوِن پرده صحبت و درست شبیه به دیگر 

آدم های دنیایش، ابراز عالقه می کرد.  

گفت: 

_ منم نمی تونم نسبت به هرچی که دارم می بینم و می شنوم 

بی تفاوت باشم کیارش.  

موهایش را رها کرد. اینبار همان انگشت ها را به چانه اش 

رساند و در مظلومانه ترین حالِت ممکن جواب داد: 

_ می خواد رابطه مونو خراب کنه. بهم حسودیش میشه. چشم 

نداره ببینه زنم عاشقمه  ولی من که این داستانا تو کتم نمیره 

عروسک، همین اآلن برت می دارم و از هرجایی که اون هست 

می برمت. خیلی اشتباه کرد که خودش و مقابِل من قرار داد 

چون هنوز هیچ بنی بشری تو این دنیا، اون روی سِگ من و 

درست و حسابی ندیده. 

همان ثانیه های اول، نگاِه ترسیده ی ارغوانش را صاحب شده 

بود اما به خدا که لحِن وحشتناکش او را به اندازه ی کاشتِن 

تردید البه الی احساساتش ترساند و کیارشی که ارغوان را 

ندیدن دیوانه اش می کرد؛ یکی از دستانش را اسیر کرد و به 

واسطه ی گام های بلندش، او را تا اتاق و رخت خواب 



دونفره شان کشاند.  

_ حاضر شو! اینجا نمی مونیم. 

مدت ها بود که هیچ کدام از رفتارهای کیارش به حیرت 

نمی کشاندش. او در هر لحظه ای عجیب و غریب بودنش را به 

اثبات رسانده بود و اما این عجیب بودن کم کم داشت به 

درجه ی وحشتناک شدن هم گرایش پیدا می کرد و ارغوان 

نمی توانست که ببیند و به تماِم این  رخ دادها عادت کند... 

ثانیه ها برای هضِم آنچه که شنیده بود؛ زمان نیاز داشت اما 

نهایتًا توانست که افکارش را در قالِب جمله های شلخته وار، 

تحویِل نگاِه سرگرداِن او دهد. 

_ چی داری میگی کیارش؟ یعنی چی که حاضر شو بریم... تو 

چته هان؟! از چی داری فرار می کنی؟ تو مگه بدت نمیومد از 

رفت و آمد؟ مگه نمی گفتی من جز خونه ی خودم هیچ کجا 

خوابم نمی بره؟ اولش اومدی میگی بریم خونه ی مامانت 

اینا... بعدش میگی شب بمونیم... بعدشم میگی دو سه شب 

دیگه هم بمونیم چون از اینجا خوشم اومده. حاال هم یهویی 

میگی راه بیوفت بریم. کجا بریم و من دلم می خواد که اونجا 

برم یا نه اصًال برات مهم نیست مگه نه؟ وظیفه ی من فقط 



چشم گفتن و گوش کردنه.  

پاسخش بازهم کوتاه بود و بی رحمانه اما به خدا که چشماِن 

کیارش این روزها تنها وحشتش را فریاد میزد.  

_ لباس بپوش ارغوان، کاری نکن به زور ببرمت.  

ارغوان هم در اشتباه ترین زماِن ممکن به روی دنده ی لج 

می افتاد! 

_ نمی تونی منو از تو خونه ی بابام به زور جایی ببری.  

_ می دونی که صبرم کمه. همین حاال لباس بپوش. لفتش نده 

ارغوان.  

_ اگه دلت می خواد می تونم با همین لباس ها بیام هوم؟ 

کیارش غیِرقابِل پیش بینی بود! 

این را هر بنی بشری که می شناختش، خیلی خوب می دانست 

اما ارغوان هنوز هم به این ناگهانی بودن، عادت نکرده بود! 

مثًال نتوانست که مقابِل تکاِن سهمگیِن قلبش از هجوِم هیجان 

سدی کشد وقتی کیارش کامًال ناگهانی به سمتش حمله کرد و 

بعد از آنکه چانه اش را وحشیانه چسبید؛ صدا هم باال کشید. 

_ با من لج نکن بچه. من اگه بخوام بیوفتم رو دنده ی لج که 

جلوی چشمای بابا جونت با کتک از این خونه بیرون می برمت 

پس همین حاال لباساتو بپوش. 



حتم داشت که صدای کیارش قطعًا مرزهای دیوارها را سد 

کشیده اما به صبح و سنگین بودِن خواِب تماِم اهالِی خانه 

دلخوش کرد و ارغوان حاضر بود به ُمردن از درِد لگد های 

کیارش به احساسش اما طاقِت یکی از همان نگاه های سنگیِن 

پدرش و شنیدِن "دیدی گفتم" را از زباِن او، ابدًا نداشت... 

به همین خاطر بود که دست از لجباز بودن کشید و اینبار 

مطیع بودن را انتخاب کرد.  

گفت: 

_ خیلی خب آروم باش. ول کن بزار لباس بپوشم.  

و کیارش چانه اش را رها کرد و عقب کشید.  

_ عصبانیم نکن... هرچی بهت میگم گوش بده.  

گشت به دنباِل جیِن یخی رنگش! 

گلویش بغض داشت و می دانست که اشک ریختنش با خشمی 

دوچندان از جانِب کیارش مساوی خواهد شد..  

غم داشت که کناِر شوهرش حتی شهامِت اشک ریختن هم 

نداشت.  

به هر جان کندنی که بود؛ لباس هایش را تن کرد و کیارش که 

غم را از حاالِت چهره اش تشخیص داده بود گفت: 

_ وقتی قیافه ت اینطوری میشه عذاب می کشم، می فهمی؟ 



کنترِل اولین دانه ی دِم دستِی اشکش را از دست داد.  

گالیه را ریخت به صدایش و گفت: 

_ از کارات معلومه. 

کیارش در سکوت نگاهش کرد و دانه ی بعدی از اشکش که 

چکید؛ نچ کنان گفت: 

_ گریه نکن. 

و ارغوان قصِد تمام کردن نداشت که رو کرد به او و با صدایی 

بلند نالید: 

_ حال و روِز پگاه هم همین بود مگه نه؟ کًال هرکس که زِن تو 

میشه باید... 

_ تنها کسی که زِن من شده تویی. اون فقط ازدواِج 

شناسنامه ای بود که المثنی شو گرفتم و دیگه هیچ اثری از 

آثارش نیست.  

گاهی اوقات کیارش رحم را کامًال از حرف هایش خالی 

می کرد! 

تاسف را ریخت به صدایش و حاال کامًال آماده بود وقتی 

می گفت: 

_ بدبخت کردِن آدما چقدر برات راحته کیارش. بعضی وقتا 



فکر می کنم با این وجود چرا من هنوز تو زندگیت موندم؟  

کیارش به دنباِل گام های بلنِد او راه افتاد و هنوز انگشتانش 

کامًال به دستگیره ی در نرسیده بود که مانعش شد و جایی در 

چند میلی مترِی محدوده ی شنیداری اش گفت: 

_ تو هیچ وقت از زندگِی من نمیری. سعی کن با این حقیقت 

کنار بیای.  

ارغوان بازهم ثانیه ای را تحت تاثیر قرار گرفت اما تنها 

واکنشش به شنیده ها، گشودِن در و مواجه شدن با چهره ی 

غمگیِن مادرش بود! 

قدرِت تکلم را کامًال از دست داد. مات و سرگردان، همان جا 

ایستاد و یک دنیا حرف را میاِن تیله های کم سو و ریزشده ی 

چشماِن مادرش پیدا کرد.  

کیارش را انگار آتش زده باشند. دلش برای ثانیه ای به اینجا 

ماندن نبود. می ترسید که همین مادرزِن مهربان و 

خوش برخوردی که شب های گذشته از معاشرِت با او خوشش 

آمده بود؛ همین حاال دسِت دخترش را بگیرد و از کیارِش 

دربه در دورش کند. 

یکی از دستاِن ارغواِن یخ زده را چسبید و انگشتانش را با 

حوصله میاِن انگشتاِن او چفت کرد.  



همان لحظه بود که صدای آمنه صبر و حوصله اش را برای 

امروز تمام کرد.  

_ ولش کن ببینم. دسِت دختِر منو ولش کن. ارغوان با تو 

جایی نمیاد... می مونه خونه ی پدرش تا اون تکلیفش و با تو 

روشن کنه. 

بی آنکه صورِت پرچین و چروِک آمنه را نگاه بیندازد؛ ارغوان را 

به دنباِل گام های خود کشاند و در همان حال هم می گفت: 

_ تکلیِف زنم و فقط من روشن می کنم... بیا بریم ارغوان.  

ارغوان اما نگاه کرد به چهره ی مادرش، نگاه کرد به موهایی 

که اکثرًا سفید شده بود؛ نگاه کرد به آرامِش خانه شان و نگاه 

کرد به دستی که اجبارًا دنباله روِی کیارش بود و طاقت از 

دست داد.  

نالید: 

_ مامان! 

و گویی تماِم احساساتش را از همین طریق به زِن بیچاره 

انتقال داده بود. 

 ***
برای دهمین مرتبه، کاغِذ سفید رنگ را از میاِن انگشتاِن خیس 



از عرقش بیرون کشید و محتوای آن را با یک دنیا بغض، 

مقابِل دیِد تارش گرفت. 

درست نمی دانست که این برگه را با چه ژستی باید تحویِل 

نگاِه امیرحافظ بدهد. نمی دانست که پس از افتادِن نگاِه 

امیرحافظ به آن جمله ها، او کدام یکی از نگاه هایش را 

تحویلش خواهد داد اما به خدا که پگاه با تماِم دردی که 

متحمل شده بود؛ اولین گامش را برای استارِت زندگِی 

جدیدش با مردی چون امیرحافظ برداشت و او باید ممنونش 

میشد... 

یکباِر دیگر هم، هرچه روی کاغذ نوشته شده بود را خواند و 

چقدر روزگار این روزها بی رحمانه با او مقابله می کرد. 

آخرین گام را با دنیایی از استیصال برداشت و وقتی انگشِت 

اشاره ی لرزانش را به روی زنگ فشرد؛ برای لحظه ای با خود 

قرار گذاشت که از خیِر نشان دادِن نوشته های آن کاغذ بگذرد. 

ثانیه هایی بعد صدای اکرمی که عجوالنه می پرسید: 

_ کیه؟ 

به گوشش رسید و به جان کندنی صدا در گلو صاف کرد تا 

بگوید: 

_ منم، پگاه! 



اکرم سریعًا از آمدنش استقبال کرد. 

_ عه! خوش اومدی عزیزم. بیا تو... 

و پگاه فکر کرد به اینکه، اکرِم حاال درست همان مادری بود که 

می توانست از یک فرزند مردی چون امیرحافظ را بار بیاورد. 

در با صدای تیکی مقابِل چشمانش باز شد و پگاه وارد نشده، 

وجوِد اتومبیِل امیرحافظ را تشخیص داد.  

به زودی عروِس این خانه میشد. به زودی باید امیرحافظ را 

همسر و اکرم را مادر صدا میزد اما با این کاغذی که میاِن 

انگشتانش چالنده میشد چه باید می کرد؟ امیرحافظ با 

دیدنش خوشحال میشد و رضایِت نگاهش به پگاه عزِت نفس 

می داد؟ پس چرا احساِس ترس رهایش نمی کرد؟  

چرا ظاهر شدِن امیرحافظ با آن لبخنِد زیبای عمیق هم جانی 

برای خندیدن و یا حفِظ ظاهر را به لب هایش نداد؟ 

شنید که امیرحافظ گفت: 

_ پگاه؟ تو چرا به من نگفتی بیام دنبالت عزیزدلم؟ خوش 

اومدی. 

و می دید که دمپایی هایش را با عجله به پا میزد تا به او 

برسد. 

پگاه هم گام تکان داد. نباید در نظِر او اینقدر بی حال به نظر 



می رسید. پگاه امروز به امیِد شروِع یک زندگِی جدید پلک 

گشوده بود و نباید اجازه می داد تا کابوس های شِب گذشته باز 

هم از پا درش بیاورد. 

گفت:  

_ سالم! 

و کاغذ را بیش از قبل میاِن انگشتانش فشرد تا امیرحافظ 

نبیندش. 

امیرحافظ با همان روی خوش جواب داد: 

_ سالم به روی ماهت. چرا وایستادی؟ اتفاقًا مامان همین اآلن 

سفره پهن کرد. بیا بریم تو تا بابا برسه منم یخورده با خانمم 

خلوت کنم. 

لبخنِد پیدانشدنی، نهایتًا جایی کنِج لب هایش رونمایی کرد و 

امیرحافظی که شانه به شانه اش گام برمی داشت گفت: 

_ اتفاقٌا مامان همین اآلن داشت می گفت غروب بریم دنباِل 

عروسم ببریمش شاه عبدالعظیم یه چرخی تو بازارش بزنیم. 

میای دیگه؟ 

کوتاه گفت: 

_ نمی دونم. 

و امیرحافظی که همان بدِو ورود متوجِه حال و روزش شده 



بود؛ یکی از دستانش را محتاطانه گرفت و گفت: 

_ اگه دلت نمی خواد بیِن مردم و تو شلوغی بچرخی خونه 

می مونیم عزیزم. 

تماِم احساِس خوبی که به او داشت را با نگاهش انتقال داد و 

گفت: 

_ فقط می خوام کناِر تو باشم، مهم نیست که کجا باشه. 

امیرحافظ مهربان ترین نگاِه سیاِه دنیا را داشت و البته بهترین 

لحن را برای ابرازعالقه کردن. 

_ من قربوِن اون چشمات برم خانم. باشه؟ 

تالش کرد تا از خلسه ی نگاِه او بیرون بیاید. 

لب زد: 

_ خدانکنه! 

و به خدایش التماس کرد که تنها برای امروز، هیچ نگاِه 

روشنی را به خاطرش نیاورد. 

نهایتًا به همراِه او وارد خانه شد و عطِر خوِش خورشِت 

کرفس گرسنگی اش را تحریک کرد. پگاه انگار همین حاال 

یادش آمده بود که از همین دیروز ظهر تا حاال، غیر از 

استکان های مکرِر چای چیزی نخورده... 

در خطاِب اکرمی که سرگرِم سفره چیدن بود؛ گفت: 



_ سالم. 

و همان لحظه متوجِه نگاِه دقیق شده ی امیرحافظ به روِی 

کاغِذ میاِن انگشتانش شد. 

ریحانه محمود "زهرآلود...!":

اکرم سریعًا سرچرخاند و به وروِد عروسش واکنش نشان داد 

اما تماِم توجِه پگاه در آن لحظات متعلق بود به امیرحافظی 

که برای لحظه ای نگاه از کاغذ نمی گرفت.

اکرم گفت:

_ سالم پگاه خانم. ببین چه خوب موقعی رسیدی. ناهار 

آماده ست و اآلنه که بابای امیرحافظم برسه.

مصنوعی ترین لبخندش را کنِج لب ها نشاند و امیرحافظ بود 

که تاب نیاورد.

گفت:

_ پگاه بیا کارت دارم.

یکبار اکرم و یکبار کاغِذ مچاله شده را نگاهشان کرد.

اکرم کنجکاوی اش را پشِت نقاِب بی تفاوت بودن پنهان کرد و 

تالشش این بود که منطقی ترین رفتارها را تحویِل عروسی 

دهد که روزی در رابطه با او بی انصافانه قضاوت کرده بود اما 

شنید که امیرحافظ پرسید:



_ اون چیه؟

و الباقِی مکالمه شان پشِت دری که پرسروصدا بسته میشد 

پنهان شد.

کمی آن طرف تر اما پگاِه مات مانده در واکنش به مردی که 

نگاه از چشمانش نمی گرفت کاغذ را محکم تر فشرد تا او 

نبیندش و امیرحافظی که او می شناخت؛ محال بود که از خیر 

و شِر دانستِن هر چه که مربوط بود به او بگذرد.

لب زد:

_ من امروز تصمیم گرفتم که...

و امیرحافظ که نزدیک تر شد؛ واژه ها فراری شدند. 

چطور باید به او می گفت؟ دقیقا با کدام شهامت زل میزد به 

این نگاِه منتظِر تیره و از تصمیِم احمقانه ی امروزش 

می گفت؟!

امیرحافظ اما عقب نکشید. سکوِت او حتی جری ترش کرد و 

صدایش بدوِن کنترل باال رفت.

_ باز چه تصمیمی گرفتی پگاه؟ اون کاغذ چیه؟ این چه حال 

و روزیه؟ 

چه باید می گفت؟ جمله ها چرا یاری اش نمی دادند؟ قابِل 

درک ترین جمله ای که حاال می توانست تحویِل امیرحافظ دهد؛ 



با چه واژه ای آغاز میشد؟

بازهم درگفتن ناتوان بود وقتی لب زد:

_ برای هردوتامون اینکارو کردم... من... من نمی خوام 

زندگیمون با شک و تردید شروع...

_ شک و تردید به چی؟ می خوای بگی اون کاغذ چیه یا قصد 

داری با مقدمه چینی دیوانه م کنی؟

و درست همان لحظه ای که امیرحافظ برای نگاه کردن به 

نوشته ها دست دراز کرد؛ پگاِه وحشت زده چند گامی را عقب 

رفت و گفت:

_ میگم. به خدا میگم امیر.. یه لحظه صبر کن. آخه چرا 

درست همین حاال تو باید از دستم عصبانی باشی؟

امیرحافِظ پر شده از حیرت، بازهم صدا باال کشید و گفت:

_ من چرا باید از دسِت تو عصبانی باشم پگاه؟ حالت خوبه 

عزیزم؟

نالید:

_ نه خوب نیستم... خوب هم نمیشم تا وقتی که اینجوری 

نگاهم می کنی و با این لحن باهام حرف میزنی اصًال خوب 

نمیشم.



امیرحافظ سعی در آرام گرفتن داشت. شاید هم به ظاهر 

مهربان صحبت میکرد اما به خدا که چشمانش تلخ ترین 

حقیقت ها را تحویل می دادند.

 از دنیا دنیا خستگی می گفتند و پگاه این روزها به اشتباه 

تماِم ترس هایش را فریاد میزد که ادامه داد:

_ ببین چجوری داری نگاهم می کنی. خسته شدی ازم. از اینکه 

من هیچوقت خوب نمیشم خسته...

_ اگر قرار باشه تا آخِر عمر برای بهتر شدِن حالت صبر کنم 

حرفی ندارم پگاه. من هیچوقت از زنی که آرزوم بوده خسته 

نمیشم خب؟ حاال زودتر بهم بگو تو اون کاغِذ لعنتی چیه؟

دل را به دریا زد. امیرحافظ با بیاِن همن چند جمله ی کوتاه، به 

واژه های ُمرده ی ذهنی اش جان داده بود.

یک تای کاغذ را باز کرد. نگاهش را تمامًا از چشماِن امیرحافظ 

قاپیده بود. باید از تک به تِک موانِع احساسی اش می گذشت تا 

همین چند جمله را عنوان می کرد.

مثًال غروِر دخترانه را تمامًا کنار می گذاشت، حیا را قورت 

می داد و با ترسش از عصبانیت های نادر اما جانداِر امیرحافظ 

هم مقابله می کرد اما نهایتًا گفت:



_ این برگه ی سالمته امیر... من امروز تصمیم گرفتم که 

بخاطِر خانواده و آبروی تو اینکارو انجام بدم.می خواستم 

ثابت کنم که فقط ماِل توام. می خواستم...

_ صبر کن ببینم. برگه ی سالمت یعنی چی؟ اول اینو روشن 

کن تا من بتونم بقیه شو بفهمم.

و این همان آرامشی بود که پگاه را از طوفاِن بعدش 

می ترساند.

کوتاه پاسخ داد چراکه دیگر آب از سرش گذشته بود.

_ خودت بهتر می دونی منظورم چیه.

امیرحافظی که هنوز به فهمیده هایش باور نداشت؛ خم شد تا 

کاغذ را صاحب شود و اینبار موفق بود.

یکبار خواند و نفهمید... دومین و سومین مرتبه را هم به روی 

تک به تِک واژه ها مکث کرد؛ لب هایش تکان خورد و وقتی 

فهمید و هضم کرد؛ همان نگاهی که پگاه از تقاطعش با 

چشماِن خودش وحشت داشت را از روی نوشته ها گرفت و 

این اوِل ماجرای تلخی بود که پگاه امروز شروعش کرده بود.

امیرحافظ برای اولین بار در تماِم عمر، قدرِت کنترِل احساساِت 

پوچی چون خشم را از دست داد و صدایش ورای فریاد بود 



وقتی جمله ها را به روی سِر پگاهش آوار کرد.

_ تو دیگه داری گندشو درمیاری. دختره ی ضعیِف بیچاره این 

چه کاری بود که با من و خودت کردی هان؟ جواب بده... این 

چه کاری بود؟ کی از شما برگه ی سالمت خواست؟ با توام... 

کی ازت خواست که منو بی غیرت و خودتو انقدر بدبخت و 

ذلیل بدونی؟

واکنش ها فراری شدند. پگاه نهایِت خشِم امیرحافظ را 

نگاه های چپکِی خیره و قهری چند روزه تخمین زده بود اما 

حاال و با این حجم از تاسفی که باِر سر تا پایش می کرد؛ 

چطور باید مقابله می کرد؟ 

لب زد:

_ امیر من...

 و اینبار کار از فریاد هم گذشته بود؛ امیرحافظ آنقدر غیرقابِل 

پیش بینی به سمتش هجوم برد که کم مانده بود تا سقوِط 

حتمی اش به روی زمین!

_ امیر امیر نکن واسه من پگاه. این تو بمیری از اون تو بمیریا 

نیست به خدای احد و واحد که نمی گذرم از این کارت. کاش 

می تونستم همین اآلن اونقدر محکم بزنم تو دهنت که دردش 



هیچوقت از یادت نره چون واسه دیوانه ای مثِل تو دیگه 

راه های منطقی جواب نمیده.

به فاصله ی شنیدِن همان چند جمله، هم بغض از راه رسید و 

هم سدی که تالش میکرد تا مقابلش مانع شود به راحتی 

شکست. 

چند گامی که امیرحافظ نزدیک شده بود را عقب رفت اما به 

خدا که مرِد مقابِل او برای حاال، هیچ نشانه ای از آرام گرفتن را 

نشانش نمی داد.

تالش می کرد تا ترسش از فریادهای او را محار کند وقتی 

گفت:

_ من بخاطِر تو اینکارو کردم. می خواستم خوشحالت کنم.

و هر جمله ای که او بیان می کرد؛ امیرحافظ را چند قدم به 

دیوانه شدن نزدیک تر می کرد.

آنقدر که فاصله ی کاشته شده توسِط پگاه را با چند گاِم بلند 

جبران کرد و وقتب تِن دخترک به دیواِر پشِت سر چسبید؛ او 

با تماِم قدرتش دیوار را کوبید و نعره اش حمیدرضای تازه وارد 

را هم آگاه کرد.

_ احمق... احمق... احمق... می خواستی من و خوشحال کنی؟ 

تو با این بی عقلی ها من و سکته میدی پگاه! ارزشت اینه؟ از 



نظِر تو، ارزش و اعتبارت تو این کاغذ نوشته شده؟ من گند 

بزنم به اون افکارت که هم منو برد زیِر سوال هم زنم و.

نشست به روی زمین. حقیقتًا همین حاال فهمیده بود که 

تصمیِم امروزش برای شروِع یک زندگِی جدید، از ریشه اشتباه 

بوده.

امیرحافظ هنوز باالی سرش ایستاده بود. هنوز نوشته های 

روی کاغذ زا نگاه می کرد و هنوز آرام نشده بود اما پگاه با 

بیاِن همین یک کلمه، آتِش خشمش را شعله داد.

_ کیارش با من...

_ کی می خوای تمومش کنی پگاه؟ کی می خوای از کیارش 

گفتن و تمومش کنی؟ من چقدر باید بشنوم و به غیرت و هر 

بالیی که سِر دلم میاد بگم خفه شو تا از یادش بره؟ پاشو برو 

بیرون... نمی خوام تا وقتی اسِم اون تو کله ته ببینمت.

نالید:

_ انقدر زود خسته شدی؟

و امیرحافظ که خم شد و چانه اش را چسبید؛ امیرحافظ که 

سعی کرد با صاحب شدِن نگاهش حرف هایش را به او بفهماند 

و نگاِه پگاه که رگ های متورِم شقیقه  و سرخِی صورِت او را 

دید؛ دیگر با هرچه که می شنید کاری نداشت... 



ذهنش بازهم تصویری از گذشته را یادآوری می کرد...

امیرحافظ هم می توانست که شبیه به کیارش شود؟!

امیرحافظ هم ظاهِر کنترل شده ی کیارش را یدک می کشید؟ 

امیرحافظ هم به بدترین حالِت ممکن بدخلق میشد و 

امیرحافظ هم بی آنکه درکش کند؛ دل می شکاند؟

لب هایش بهم چسبیده بود. سرش را میاِن دستانش پنهان کرد 

تا چشمانش نگاِه او را نبیند. او هنوز هم فریاد میزد اما پگاه 

به خاطراِت وحشتناِک دیگری سفر کرده بود. امیرحافظ از 

تماِم بی انصافی های او گله می کرد و نگاِه ذهنِی پگاه تنها 

دختری را می دید که درِد تن رهایش نمی کرد و هنوز موهایش 

به دست های مردی کشیده میشد. او فریادزنان به خدای باالی 

سرش هم التماس می کرد که کمکش کند و مرِد دیوانه، 

درحالی که او را به دنباِل خود می کشاند؛ خواسته هایش را 

دیکته می کرد و پگاه نشنیده، تمامشان را چشم می گفت!

امیرحافظ می گفت:

_ سایه ی اون لعنتی تا کی باید تو زندگِی ما بمونه؟ 

و ذهِن پگاه یک جفت چشِم روشن  را تداعی کرده بود و 

صدای خش داری که فریاد میزد:



" اینطوری به من نگاه نکن دختره ی بیریخت. ناراحتی؟ نباید 

کتک می خوردی اما من تا جون داشتم زدمت؟ می دونی چرا 

زدمت؟ چون دلم می خواست... چون از ریختت خوشم 

نمیاد... چون زشت و بدترکیبی... چون حوصله ی آدمو سر 

می بری..."

امیرحافظ می گفت:

_ ببین دیگه. ببین که کارات داره ناراحتم می کنه. واسه راحت 

کردِن خیاِل خودت، گند نزن به اعصاِب من پگاه.

و ذهِن او صدای قهقهه هایی را می شنید که قطعًا از دیوانه ها 

بلند میشد!

کامًال ناگهانی گفت:

_ مطمئنم که اون دیوونه بود. محاله... محاله که از یه آدِم 

عاقل بر بیاد. یه آدِم عاقل اونطوری نیست؛ اونقدر بی رحم 

بودن، اونقدر عوضی بودن و اونقدر بی تفاوت بودن...

امیرحافظ مات و حیران ماند!

لب زد:

_ پگاه...

و پگاه دیگر کناِر او نبود.



_ هنوز وقتی بهش فکر می کنم، تنم درد می گیره. منو بیریخت 

صدا میزد. به من می گفت تو حوصله مو سر می بری... 

می گفت... می گفت... 

_ بسه دیگه! 

فریاِد او پگاه را آگاهش کرد و به همین حاال برش گرداند اما در 

جواِب نگاِه خیره ی او، هیچ جمله ای نداشت برای دفاع از 

خود. 

تقه هایی به در کوفته شد و این عکس العمل، در پاسِخ فریادی 

بود که امیرحافظ از کنترل خارجش کرد.

_ امیرحافظ، چه خبرته؟ چرا انقدر داد و فریاد راه انداختی؟

امیرحافظ بی آنکه جمله های سوالِی مادرش را جوابی دهد؛ در 

خطاب به پگاه افزود:

_ می دونی اسِم این حالی که تو داری چیه پگاه؟ اسمش از 

حسرت ُمردنه. اسمش کم آوردن و حسادت کردنه. اسمش 

بخیل بودنه چون تو راضی هستی به خراب شدِن زندگِی نفِر 

بعدی چون زندگِی خودتم خراب شد. من تو این مدت همیشه 

به تو حق می دادم، برای هر حالی که تو تجربه کردی روز و 

شب خودمو لعنت فرستادمو گفتم ای کاش وقتی پگاه گفت 

بیا جدا شیم انقدر می موندم تا متوجِه اشتباه بودِن تصمیمش 



بشه اما تو از وقتی فهمیدی رفتاِر کیارش با نفِر بعدی همونی 

نیست که با تو بوده، از خودت بیخود شدی پگاه... دارم برات 

متاسف میشم می دونی چرا؟ چون تو چشم نداری...

_ آره تو درست میگی. من چشم ندارم ببینم. من حسودیم 

شده و با خودم آرزو می کنم که کیارش بدبخت ترین آدِم این 

دنیا بشه. امیدوارم انقدر عذاب بکشه و انقدر تحقیر بشه که 

دِل من یکی خنک بشه.

_پگاه!

درد هایش را یادش آمده بود. چه می گفت امیرحافظ؟ از نظِر 

او خوشبخت شدن حِق کیارش بود یا او هم به تماِم خاطراِت 

زنده مانده ی ذهنِی پگاه حسادت می کرد؟

پگاه روی پا ایستاد و در تبعیت از خودش فریاد زد:

_ آه می کشم. دارم نفرینش می کنم و مطمئن باش که اگر 

کیارش رو در حاِل مرگ هم ببینم، دلم اصًال براش نمی سوزه. 

اگر تو این دنیا عدالتی هست؛ کیارش باید اونقدر زجر بکشه تا

هر ثانیه ی زندگیش رو یاِد من بیوفته و من هیچوقت 

نبخشمش!

گفته هایش حیرت را هم در وجوِد امیرحافظ حذف کرد. 

او تنها متاسف و مایوس بود وقتی گفت:



_ پس من دارم با زنی ازدواج می کنم که بیشتر از خوشبختِی 

خودش، دنباِل بدبخت شدِن دیگران می گرده. مگه نه؟

پگاه را اشک ها رها کرده بود. او تنها آِب بینی باال می کشید و 

تالش می کرد تا امیرحافظ را برای دِل خودش، همینطور 

عاشق و مهربان باقی نگه دارد!

گفت:

_ ما خوشبخت میشیم. اونقدر که...

_ بعید می دونم.

امیرحافظ عقب گرد کرده بود. باورش نمیشد که این حرف ها 

را از زباِن پگاهش شنیده باشد و برای حاِل حاالیش، روزها 

تنها ماندن تجویز می کرد وقتی قصِد فاصله گرفتن داشت.

پگاه سریعًا گفت:

_کجا؟

و انگار از نگاه های امیرحافظ ترسیده بود وقتی افزود:

_ تو که نمی خوای منو تنها بزاری، مگه نه امیر؟

و امیرحافظ گشت و گشت و دیوانه کننده ترین جمله ها را در 

جوابش به بیان رساند.

_ فعال چاره ای جز تنها گذاشتنت ندارم چون احساس می کنم 

با تحمل کردِن این رفتارها دارم به شعوِر خودم توهین 



می کنم. انقدر دوستت دارم که حد نداره پگاه ولی...

_ پشِت هیچ دوستت دارمی نباید ولی و اما باشه امیر... تو 

خودت اینو به من یاد دادی.

_ هنوز خیلی چیزهای دیگه هم هست که باید یاد بگیری. مثالً 

اینکه با بدبخت کردِن دیگران نه، باید با خوشبخت شدِن 

خودت دلتو خنک کنی. 

لب هایش پایین افتاد. امیرحافظ نباید می رفت. حداقل حاال، 

باید همین جا کنارش می ماند و جمله های عاشقانه هم 

تحویلش می داد.

نالید:

_ معذرت می خوام. نباید ناراحتت می کردم. جایی نرو باشه؟

و امیرحافظ این را گفت و مقابِل نگاِه مبهوت مانده ی مادرش 

اتاق را ترک کرد.

_ ناراحت نیستم فقط خیلی ناامیدم!
**                                           

" فصِل چهارم"



با احساِس سردرِد شدیدی پلک گشود.

ثانیه ها طول کشید تا موقعیتش را پیدا کرد. او هنوز هم به 

روی صندلِی شاگرد، کناِر کیارش و میاِن اتاقِک اتومبیِل در 

حاِل حرکت نشسته بود. 

روبه رویش را یک صفحه ی سبِز کمرنگ پر کرده و او هنوز با 

جاده ی خوش رنِگ مقابلش خو نگرفته بود که صدای مرِد کناِر 

دستش آمد و آرامش ها و اکسیژن ها را به همراِه هم قاپید.

_ بیدار شدی زندگِی من؟

لِب زیرینش را گزید. مدت ها بود که دیگر کناِر این آدم آرام 

نمیشد. مدت ها بود که به هر واکنِش به ظاهر احساسی اش 

شک می کرد و این احساس، حاالیی که گریه ها به دنیای خواب 

کشانده بودش، از هر وقتی بیشتر و بیشتر بود.

ترجیحش سکوت بود اما کیارش دست برنمی داشت.

_ می بینی چه هواییه؟ آدم زنده میشه اینجا.

لب زد:

_ ساکت شو! 

و همان لحظه بود که یکی از دستانش اسیِر انگشتاِن کیارش 

شد.

_ منو نگاه کن ببینم.



نگاهش که نکرد هیچ، او حتی رویش را برگرداند تا نیم رِخ 

کیارش را هم نبیندش. 

کیارش اما همچنان مشغوِل نوازش کردن بود وقتی افزود:

_ با من اینطوری نکن. آوردمت یه جای خوب... می خوام فقط 

خودم باشم و خودت. هیچ کس نباید مزاحممون بشه.

تالش کرد تا دستش را آزاد کند اما ناموفق بود.

اتومبیل با سرعِت متعادلی پیش می رفت و سبزِی شاخه های 

درختاِن سر به فلک کشیده هر نگاهی را برای مدت ها مجذوب 

می کرد. سیستم یکی از جدیدترین موزیک های عاشقانه و 

غمگین را پخش می کرد و کیارش به غیر از لمِس انگشتاِن او 

چیزی نمی خواست انگار.

گالیه را ریخت به صدایش و گفت:

_ بالیی نبود که سرم نیاورده باشی و من فقط ازت یه چیز 

می خواستم کیارش، باید به خانواده م احترام میزاشتی.

فشاِر انگشتاِن مردانه شدت گرفت. انگار قصد داشت که 

احساِس مالکیتش را به رخ بکشاند.

در جوابش کامًال حق به جانب گفت:

_ مگه بی احترامی کردم بهشون؟ 



لب هایش خندید و این روزها فاصله ی میاِن خندیدن ها و 

غصه خوردن ها برای دختری چون ارغوان، چقدر کوتاه شده 

بود.

لب زد:

_ نه!

و تمسخری که پشِت بیاِن همان یک کلمه نشسته بود آنقدر 

سنگینی داشت که کیارش را به توضیح دادن وادار کند.

گفت:

_ من چیکار کردم مگه؟ اونا می خواستن تورو ازم بگیرن. منم 

دسِت زنمو گرفتم و دورش کردم.

خشم آمد و از راه رسید. زیبایِی جاده و عطر و هوای بارانِی 

درختان و حتی بوی خاکی که به تازگی بلند شده بود هم 

نتوانست آرامش را در وجودش باقی نگه دارد. 

تصویِر پشِت قاب پنجره را رها کرد و رو چرخاند به مرِد 

دیوانه ای که با همان شلواِر گرم کن و تیشرِت خانگی، تا این 

ناکجاآباد رانندگی کرده بود.

فریاد زد:

_ چرا فکر می کنی همه می خوان منو ازت بگیرن؟ چرا فکر 

نمی کنی این خودتی که داری منو از خودت می گیری؟ چرا از 



این رفتارها خجالت نمی کشی؟ چرا...

_ تو عاشقمی. بگو؟ بگو که عاشقمی ارغوان.

وا رفت. کیارش مرِد سی و خرده ای ساله ای بود که ارغوان با 

اطمینان برای ازدواج انتخابش کرده بود یا همین پسربچه ی 

کم تجربه ای که تماِم مسائِل حیاتی را به واسطه ی بیاِن یک 

جمله ی عاشقانه می بست و تمامش می کرد؟

حیرت زده بود وقتی نالید:

_ من دارم جدی صحبت می کنم. اون چه رفتاری بود؟ چرا 

مامانمو با اون حال تو خونه گذاشتی؟ چرا نزاشتی براشون 

توضیح بدم؟ می دونی اونا اآلن چه حالی دارن؟

بازهم تکرار کرد.

_ می خواست تورو از من بگیره.

و ارغوان فریاد زد:

_ باید به من اعتماد می کردی. من باهات میومدم اما باید 

توضیح می دادم. می فهمی؟

نهایتًا نگاهش را چرخاند. تصویِر چشمانش را به نمایش 

گذاشت و به خدا که کیارِش حاال هیچ ربطی به آن بی  تفاوِت 

روزهای اول نداشت.

او خیره به چشمانش گفت:



_ ناراحت شدِن هیچ کس برام مهم نیست. نمی زارم تورو ازم 

بگیرن. حالیت شد یا نه؟

دیوانه شد. کیارش با این رفتارها میاِن مجهول ترین هزارتوی 

غیرواقعِی دنیا جایش گذاشته بود. 

ابدًا او را نمی فهمید وقتی گفت:

_ کجا داریم میریم؟ اینجا دیگه کجاست؟ از چی داری فرار 

می کنی کیارش؟

و کیارش نگاهش را برگرداند به خیابان و کوتاه جواب داد:

_ میریم جایی که آرومت کنه.

دست دراز کرد تا صدای گیرای خواننده ای که از غم هایش 

می گفت را به اندازه ی خالی کردِن ذهنش باال ببرد و کیارش با 

خیالی آسوده، پنجره ها را پایین کشید؛ یکی از دستانش را 

اسیر کرد و سرعِت اتومبیلش را برای رسیدن به مقصد باال 

برد.

ارغوان باید با اوی غیرقابِل پیش بینی چه میکرد؟ برای 

مادرش چه توضیحی می داد تا با کیارش ماندنش موجه شود 

و اصًال کیارش ماندنی بود یا حرف های کیوان به حقایق 

ربطی داشت؟



اگر کیارش عاشِق زِن دیگری بود؛ پس چرا برای لمِس 

انگشتانش اینقدر احساس خرج می کرد و اگر کیوان دروغ 

می گفت؛ این روزها از چه فرار می کردند که دیگر خانه ای 

نداشتند؟

ساعت ها بعد، وقتی اتومبیل وارِد جاده ای جنگلی شد؛ 

ارغوانی که روزی از تماشای چنین تصاویری غرِق لذت میشد؛ 

حاال به هیچ چیز جز صحبت های کیوان فکر نمی کرد وقتی 

دسِت عرق کرده اش را از میاِن انگشتاِن او بیرون کشید و 

گفت:

_ کجا داریم میریم کیارش؟ می خوای جوابمو بدی یا نه؟

ظاهِر کیارش آرام به نظر می رسید. لبخندی نصف و نیمه روی 

لب ها داشت و خیالش از بابِت داشتِن ارغوان و درستِی 

کارهایی که انجام می داد آسوده بود انگار!

گفت:

_ داریم می رسیم. یکم صبر داشته باش عروسکم.

و ارغوان رو چرخاند و دستانش را به نشانه ی قهر به آغوش 

کشید.

زیرلب غر زد:



_ بی فکر!

کیارش خنده کنان پرسید:

_ چی؟ گفتی جذاِب خوشتیپ؟

و ارغوان دیوانه بود از حرص وقتی فریاد زد:

_ نخیر. گفتم بی فکر. گفتم روانی. گفتم بی مسئولیت.

_ انقدر هندونه زیر بغِل من نذار. پررو میشما...

ارغوان چهره اش را به نشانه ی تمسخر جمع کرد و گفت:

_ تو پررو و وقیح هستی.

و کیارش بی آنکه به گفته اش توجهی نشان دهد؛ همراه با 

خواننده خواند.

" وجوِد تو دلیِل عاشقیمه... چشای تو تموِم زندگیمه... تورو 

بگیرنت ازم می میرم... نباشی حال و روِز من وخیمه..."

ارغوان چپ چپی حواله اش داد و کیارش در حالی که 

سرعتش را آرام آرام پایین می آورد؛ فرمان چرخاند و مقابِل 

درب دولنگه ی سرخ رنگی توقف کرد.

همان لحظه گفت:

_ اخم نکن بهت نمیاد.

و بعد اتومبیل را ترک کرد و ارغوان را با تلفِن همراهی که 

صفحه اش روشن بود؛ تنها گذاشت.



او با آن فرصِت به دست آمده، پر شد از هیجان!

یک طرف حرف های کیوان بود؛ یک طرف مادرش و طرفی 

دیگر، رفتاِر عجیب و غریِب کیارِش غیرقابِل پیش بینی.. یک 

طرِف دیگر اما، کیارش مقابِل چشمانش ایستاده بود و درِب 

آهنی را ُهل می داد. خدا می دانست که او برای استفاده کردن 

از فرصِت به دست آمده چقدر زمان داشت اما در کماِل 

حیرتش کیارش داخل رفت و او را با چنین معجزه ای راحت 

گذاشت.

درست و غلطش را نمی دانست. قدرِت نظم دادن به افکارش 

را هم نداشت اما او در چنین لحظه ای به هر گامی که کیارش 

برمی داشت مشکوک بود و باید به حرِف بی منطِق دلش گوش 

می کرد وقتی تلفن را میاِن انگشتانش گرفت و اولین حرکِت 

انگشِت شستش به باز شدِن صفحه ی پامک ها منجر شد.

پیامک های اخیر همگی، قابِل درک و پیش بینی بود. 

پیامک های بانکی، گوشزدهای کوروش خان برای بازگشِت 

کیارش به پاساژ و دل نگرانی های سعیده را پشت سر گذاشت 

و وقتی رسید به مجهول ترین مخاطبی که نامش را با عالئِم 

نگارشی و به صورِت سه نقطه ذخیره کرده بود؛ قلِب دخترک 

تکان خورد و همان لحظه متوجِه بازگشِت کیارش شد.



_ دنباِل چیزی می گردی عزیزم؟

جیِغ خفه ای که از میاِن حنجره اش خالی شد هم به روی 

تکان های سهمگیِن قلبش تاثیِرچندانی نگذاشت. کیارش با یک 

دنیا خیرگی نگاهش می کرد و هنوز کامًال به اتاقِک اتومبیل 

بازنگشته بود وقتی افزود:

_ بزارش سِرجاش.

 و ارغوان از تغییِر لحِن ناگهانی اش جا خورد و نتوانست که 

پیامک های مربوط به مخاطِب پنهانی را بخواند و به چندی از 

سواالِت ذهنی اش پاسخ دهد.

صفحه را قفل کرد و تلفن را به جای قبلی اش برگرداند اما 

هنوز هم سنگینِی سواِل به وجود آمده از ذهنش کسر نشده 

بود وقتی اتومبیل را ترک کرد و پا به روی سنگ ریزه های 

رنگِی زیرپایش گذاشت.

باران، شدت و قدرِت ساعتی پیش را از دست داده بود اما 

هنوز هم نم نم می بارید و وجوِد پرطراوتش را ارزانِی زمیِن 

زیرپاهایش می کرد. بوی نِم خاک مشاِم هر رهگذری را پر و 

ارغوانی که به آرامِی مسیِر سنگ ریزه ها را دنبال می کرد؛ نهایتاً 



هم تا نیاورد و درحالی که ایستاده بود تا کیارش در را قفل کند 

و به او برسد؛ در خطابش گفت:

_ خیلی ناراحت شدی نه؟ معلوم نیست چی رو داری پنهون 

می کنی که رنگ از روت رفت.

کیارش بی آنکه نگاهش کند؛ بلند گام برداشت و وقتی از او 

پیشی گرفت؛ با خیالی آسوده گفت:

_ بوی حسادت میاد. انگار خوشگلی های یه نفر، یه نفِر دیگه رو 

حسود کرده مگه نه؟

پاسِخ ارغوان کوتاه بود چراکه مظره ی کلبه ی پیِش رویش، 

حواسش را از تماِم مشغله های دیگِر ذهنی، حداقل برای 

دقایقی قاپید.

او گفت:

_ برو بابا!

و چشمانش ماِت تصویِر نقاشی شده ی مقابلش ماند.

میشد که دیوانه نشود؟ میشد که هنوز هم به دردها فکر کند؟ 

میشد که بعد از مقابله با تصویِر رویاهایش، پر نشود از 

اشتیاق و تماِم گالیه هایش از کیارش و پنهان کاری هایش، با 

بیاِن همین یک جمله تمام نشود؟

_ وای خدا. اینجا چقدر قشنگه!



کیارش هم محِو تماشا شده بود اما تماشایی ترین تصویر برای 

حاالی او، کلبه ی چوبی و با صفای دوست داشتنی اش نبود! 

تماشایی ترین تصویر حاال، برِق چشماِن ارغوانی بود که 

مدت ها از آخرین رونمایی اش می گذشت. تماشایی ترین 

تصویر، لبخنِد او و یافتِن اشتیاق میاِن حرکاِت او بود اما 

گفت:

_ ما اینیم دیگه. کیارش جای بد نمیارت که عزیِز من!

و ارغوان نگاهش را از تک به تِک درخت های پرشاخ و برگ کند 

و اشتیاق هنوز هم پررنگ ترین چاشنِی کالمش بود وقتی 

پرسید:

_ اینجا ماِل ماست؟

کیارش هم خندید و این از معدود خنده های از تِه دلش بود.

جواب داد:

_ ماِل آقاته.

و بعد راِه ورود به کلبه را در پیش گرفت و افزود:

_ بیا بریم تو تا موِش آب کشیده نشدیم.

دخترک دل نمی کند از تصویری که می دید و از لذتی که تجربه 

می کرد اما ناچارًا رفت به دنباِل گام های کیارش و درست 

وقتی مقابِل درِب چوبی متوقف شد؛ کیارش در فاصله ی چند 



سانتی متری از صورتش سر چرخاند و خیره به چشمانش 

گفت:

_ اصًال کاِر خوبی نکردی عزیزم.

بعد ارغوان را مات و مبهوت باقی گذاشت و خودش در وارد 

شدن پیش قدم شد.

به ثانیه نکشیده، کلبه میاِن نوری نارنجی رنگ غرق شد. 

کیارش یکی از کلیدهای برق را فشرده و حاال نوبِت آن رسیده 

بود که با خانه ی دومش احوال پرسی کند.

_ سالم دخترم. دلم برات تنگ شده بود.

بازهم متعجبش می کرد و سکوت قطعًا یکی از واکنش های 

حیرت بود که ارغوان با دهانی باز همان جا مانده بود و 

ابرازعالقه ی همسرش به یک کلبه را شاهد میشد.

کیارش که سکوتش را دید؛ با اشاره به در و دیوارهای چوبِی 

چهاردیوارِی کوچکش گفت:

_ می بینی ارغوان؟ اینجا خوراِک ما دوتاست.

و ارغوان تصمیم گرفت تا برای ساعاتی ذهنش را از افکاِر 

هیوالوار رهایی دهد.
*                                                         



با نوِک انگشتاِن دست، آرام به صندلِی کناری اش می کوبید. 

انتظار کالفه اش کرده بود و وقتی می دانست که پشِت تماِم 

این کالفگی ها یک دنیا کم محلی هم نشسته، دیوانه تر میشد. 

سه روز از آخرین مکالمه اش با امیرحافظ می گذشت. سه 

شبانه روز را با تلفنش تماس گرفت و بوق های ِاشغال 

پذیرایش شد. سه شبانه روز را بی قرار بود و این قهِر ناگهانی 

از جانِب امیرحافِظ همیشه خوبش آنقدر غیرمنتظره به نظر 

می رسید که پگاه را درست وسِط یک روِز پرمشغله ی کاری تا 

ابنجا و مقابِل میِز منشی کشاند. منشی هم ظاهرًا از این پشِت 

دِر بسته ماندِن او کامًال راضی بود که گهگاهی با لبخندی 

تمسخرآمیز نگاهش می کرد و مجددًا به کارش مشغول میشد.

نهایتًا هم پگاه بود که این حجم از فاصله گرفتن را تاب نیاورد 

و خود را مجددًا و درحالی که طبِق میل و خواسته اش نبود؛ به 

میِز منشی رساند.

_ میشه یه تماس با دکتر بگیرین و بگین که من اومدم؟

دختِر پشِت میز، با بی میلی نگاهش کرد و کامًال کالفه به نظر 

می رسید وقتی گفت:

_ خانِم محترم، اآلن دکتر مشغولن. بشینین تا صداتون بزنم.



پگاه انگار صدای او را نشنیده بود وقتی کنترِل اعصابش را از 

دست داد وبا لحنی ورای بی حوصلگی پرسید:

_ بهشون گفتین که من اومدم یا نه؟

و منشی هم دسِت کمی از او نداشت. انگار که از مدت ها پیش 

به دنباِل یک بحِث اساسی با سوگولِی دکتر سعیدی می گشت!

_ بله گفتم. هرچند که برای دکتر شما یا بیماِر دیگه، هیچ 

فرقی ندارین اما خدمتشون عرض کردم که شما اومدین.

پگاه را انگار که آتش زده باشند. خودش هم دلیِل این خشِم 

زودهنگام را نمی دانست اما قطعٌا قهِر امیرحافظ و فاصله 

گرفتِن بی موقعش، بخشی از دالیلش بود.

صدا باال کشید و بی توجه به شلوغِی سالِن انتظار گفت:

_ پس یکباِر دیگه هم اطالع بدین. به دکتر بگین که 

همسرشون اومده اونوقت شاید تفاوتی بیِن من و باقِی 

مراجع ها قائل شدن.

تماِم نگاه ها به سمتش چرخیده بود. دکتر سعیدی میاِن تمامِی 

این آدم ها به یک مرِد به خصوص و کامل بودن مشهور بود و 

صدالبته که چنین نسبتی، آن هم به طوِر کامًال ناگهانی و 

غیرقابِل پیش بینی تنها احساِس حسادت تولید می کرد.



منشی ثانیه های اول را به مات و مبهوت ماندن اختصاص 

داده بود اما نهایتًا شنیدهاش راذ باور نکرد و اگر پگاه را در 

ذهن دیوانه و بی عقل به تثبیت می رساند؛ قابِل پسندتر بود تا 

همسِر دکتر سعیدِی محبوبش! 

لبخندی که روی لب هایش نشست؛ ناشی از دنیادنیا تحقیر و 

مبدِل احساِس تمسخر بود وقتی گفت:

_ همسِر دکتر سعیدی؟ اونم تو؟! خوبه دیگه هرروز هرروز 

یکی میاد و ادعا می کنه که همسِر دکتره...

و یک نفر از مراجعینی که از همان بدِو ورود پگاه را چپ چپ 

نگاهش می کرد هم دخالت کرد و اجازه نداد تا پگاه خشمش را 

تخلیه کند.

_ مردم از آرزهاشون زیاد حرف می زنن.

_ حِد خودتو بدون خانِم محترم.

صدا صدای او بود. بازهم قبل از آن که پگاه آرامشش را به 

یک دنیا خشم تسلیم شود؛ صدای حامِی او آمد و لب های پگاه 

را با خیالی آسوده بست و صدای دیوانه واِر حسادتش به تماِم 

زن ها را خاموش کرد.

سرچرخاند و نگاهش کرد. امروز آبِی آسمانی تن زده بود و 

چرا تا امروز، پگاه نفهمیده بود که تماِم پیرهن های آبی آسمانِی 



دنیا را برای امیرحافظ دوختند؟

چهره اش عصبی به نظر می رسید و میاِن ابرواِن پهن و 

سیاهش یک دنیا اخم جا خوش کرده بود اما به خدا که 

نگاهش غم داشت و تنها مخاطِب آن تیله های سیاه و مهربان 

خوِد دلتنگش بود!

می شنید که منشی در پاسِخ امیرحافِظ تازه وارد می گفت:

_ من به این خانم گفتم که شما امروز خیلی شلوغین ولی...

_ من برای همسرم همیشه وقت دارم خانم. از این به بعد اگر 

ایشون اومدن کلینیک طوری باهاشون رفتار می کنین که با 

خوِد من رفتار می کنین. متوجه شدین دیگه؟ یادتون نره!

و اجازه داد تا پگاه لبخنِد پت و پهنش را روی چهره ثبت کند 

و اینبار مخاطبش خوِد پراشتیاقش بود وقتی افزود:

_ خانمم شما برو تو تا من یه نگاه به برنامه م بندازم و بیام.

پگاه بدوِن آنکه چیزی بگوید؛ آرام و با طمانینه گام برداشت و 

احساِس خوِش  پیروزی ای که امیرحافظ تزریقش کرده بود را 

با ادا و اطوارهایش به نمایش گذاشت. 

امیرحافظ اما دقایقی را همان جا ماند و پس از آرام کردِن 

فضای بیرون از اتاق، به پگاهی برگشت که هنوز هم درگیِر 



چشماِن عجیِب دختری بود که بدِو ورود به اتاق با او چشم در 

چشم شده بود. 

امیرحافظ در را به آرامی چفت لنگه اش کرد و اخم را به 

مشهودترین حالِت ممکن، به چهره اش برگرداند.

_ اینجا محِل کاِر منه پگاه!

این جمله را هشدارگونه بیانش کرده بود اما پگاه گفته ی او را 

هیچ شمرد و به صاحِب آن چشم ها اشاره کرد.

_ پس بخاطِر کارتون منو دو ساعت کاشتی پشِت در مگه نه؟

لحنی که به کار گرفته بود؛ هیچ شباهتی به آرامِش کالِم پگاِه 

همیشگی اش نداشت اما امیرحافظ کوتاه گفت:

_ مسئله ی اون مراجع خیلی حساسه. یعنی مسئله ی همه 

حساسه و توقع دارم که تو قبل از اومدنت به اینجا و دهن به 

دهن شدن با منشی متوجِه این موضوع باشی.

دلش رنجید. پگاه برای همیشه باید اولویِت او می ماند!

_ قبًال از این اخالق ها نداشتی. این یکی مراجع انگار خیلی 

حساس و مهم بوده.

و به روی واژه ی "مهم" آنقدری که امیرحافظ را به اوِج حیرت 

بکشاند؛ تاکید کرد.



نشست مقابلش. هردو پاهایش را بیش از عرِض شانه ها باز 

گذاشت و تکیه زد به پشتِی مبل تا خیره ترین نگاهش را 

تحویِل چشماِن پگاه دهد.

پرسید:

_ منظورت از این حرف چی بود؟ منو چی فرض کردی؟ یه 

بی شرف و دخترندیده یا...

_ نه اتفاقًا شما دختر دیدی. زیادم دیدی اما مثِل این یکی رو 

نمی دونم که دیده بودی یا نه.

_ یعنی داری با زبوِن بی زبونی به من میگی که اون ازت 

خیلی بهتر بوده که من ترجیح دارم تورو بکارم پشِت درو 

وقتم رو به اون اختصاص بدم؟

پگاه برای لحظه ای، بدوِن پلک زدن خیره ی نگاِه امیرحافظی 

ماند که هیچ استهزایی در کالمش نبود. 

دلش خواست که امیرحافظ این رفتاِر معلم گونه را تمامش 

کند اما مرِد او این روزها عجب و بی رحمانه، کمر به تنبیهش 

بسته بود.

 صدایش کمی باال رفت وقتی گفت:

_ اون اصًال با من قابِل مقایسه نیست. خجالت بکش امیر.



و امیرحافظ تغییِر پرستیژ داد و درحالی که یکی از پاهایش را 

به روی دیگری می انداخت؛ جواب داد:

_ مطمئنی اونی که باید خجالت بکشه منم؟

فریاد زد:

_ این رفتار یعنی چی؟

و امیرحافظ مطمئن شد که صدای او حاال مرزهای دیوار را 

شکافته وقتی گفت:

_ اگه اومدی برای جیغ و داد کردن برو خونه تا بیام و با خیاِل 

راحت سرت داد بزنم پگاه دچون اآلن داره بی عدالتی میشه. 

تو داری داد میزنی و من مجبورم که فقط نگاهت کنم.

پگاه روی پا ایستاد. انگار خشم قدرِت یکجا نشستن را از تنش 

قاپیده باشد. با چند گاِم بلند خود را به اویی رساند که 

همچنان نگاهش می کرد و بعد درحالی که یکی از دستانش را 

به شانه ی چِپ او می کوفت؛ نگاه گشاد کرد و پرسید:

_ به جای چرت و پرت گفتن بگو چرا زنگ میزنم جواب 

نمیدی؟

امیرحافظ نگاه چرخاند و انگشتاِن سخت شده  ی او را به 

آرامی از شانه اش فاصله داد. 



_ فکر می کردم نیاز داری که تنها باشی. فکر کردِن همزمان به 

دو نفر، خیانت به خودته عزیزم.

پگاه دسِت او را پس زد و بازهم صدا باال کشید.

_ توهم زدی مگه نه؟ چون من به هیچ کس فکر نمی کنم.

امیرحافظ هم روی پا ایستاد. اینبار چهره اش خونسردی را 

حذف کرده و کمی جدیت به نگاهش فرستاده بود.

به عمد، آرام و زمزمه وار گفت:

_ داد نزن.

و بعد که تاثیِر جدیتش را میاِن حرکاِت او پیدا کرد؛ افزود:

_ به جای جیغ و داد کردن، خوب به سوالی که ازت می پرسم 

گوش بده، درکش کن و بعد جواب بده. حتی اگه دوست 

نداشتی می تونی بهش جواب ندی اما اگر جواب بدی و اون 

جواب دروغ باشه، اینبار وافعًا فکر می کنم که تو گذشته ت 

موندی و قصد نداری که ازش بیرون بیای. 

پگاه بازهم در سکوت باقی ماند بود اما امیرحافظ فاصله را 

کوتاه تر کرد و گفت:

_ نه با اون برگه ی لعنتی، تو با این جواب می تونی به من ثابت 

کنی که ذهنت از اون آدم پاکه می دونی چرا؟ چون ذهِن تو، 



فکِر تو و حواِس کسی که می خواد همسرم بشه برام تو 

اولویته. چون اگر حواست پیِش من باشه، جسمت محاله که 

بهم خیانت کنه. 

پگاه را دیوانگی رها کرده بود. امیرحافظ به ماهرانه ترین 

حالِت ممکن او را آرامش رسانده و حاال وقِت بیان کردِن 

سوالش بود.

_ من فقط به تو فکر می کنم امیر. می خوام با تو خوشبخت 

بشم.

_ چرا می خوای با من خوشبخت بشی؟

پگاه بدوِن آنکه به روی گفته هایش تمرکز داشته باشد گفت:

_ چون من الیِق خوشبخت شدنم. چون همه ی دنیا باید ببینن 

که تو چقدر دوسم داری. واسه اینکه داداشم موافِق ازدواجم 

با یه مرِد چهل ساله نباشه... صمیمی ترین دوستم بخاطِر پسِر 

همسایه از من فاصله نگیره و آبجیم مدام مطلقه بودنم رو تو 

سرم نکوبه. 

امیرحافظ درحالی که دستانش را به جیِب شلوارش 

می فرستاد و هردوتای ابروانش را باال پرانده بود؛ نگاهش را 

میاِن چشماِن او رقصاند و پرسید:

_ از کجا مطمئنی که با من خوشبخت میشی؟



_چون تو خیلی دوسم داری. بهم ثابت شده.

_ دوست داشتن برای ازدواج کافیه؟ اگر اخالقیاتی داشتم که 

نتونستی تحملشون کنی چی؟

_ چرا این سواالرو می پرسی امیرحافظ. منصرف شدی؟

یکی از دستاِن امیرحافظ برای لمِس گونه ی او باال آمد. لبخند 

به لب هایش بازگشت اما نگاهش همچنان خشم داشت.

_ عشق منصرف شدن نمی شناسه.

پگاه هم دلش خواست که برای اویی که در همه حال خریداِر 

نازش بود؛ دلبری کند. 

پس خودش را لوس کرد و گفت:

_ پس چرا قهر می کنی؟ نمیگی ناراحت میشم؟

امیرحافظ خم شد برای بوسیدِن تره ای از موهایش. هنوز هم 

ناز و نوازشش می کرد تا ذهنش تسلِط کالم را به اوی 

سرگردان پس بدهد. 

پس گفت:

_ من بمیرم!

و بعد که پگاه هردو دستانش را به دوِر گردنش قالب کرد و 

گفت:



_ زودتر عروسی کنیم؟ بریم خونه ی خودمون چون من واقعًا 

از خونه خسته شدم. می خوام کناِر تو باشم.

ذهِن امیرحافظ به یک پازِل هزارتکه تبدیل شد.

پگاه او را می خواست برای رها شدن از خانه. او را 

می خواست برای اثباِت خودش به خانواده. او را می خواست 

برای به فراموشی سپردِن خاطراِت نحِس کیارش و امیرحافظ 

با تماِم این ها امیدوار بود به ترمیِم خرابه های این رابطه وقتی 

گفت:

_ عروسی می گیریم.

و بعد فکر کرد به اینکه، چرا پگاه هرچه از کیارش می دانست 

را برای ارغوان تعریف نکرده بود؟ دلیِل عقب نیشینی اش چه 

بود و چرا ارغوان را میاِن ندانستن ها باقی گذاشت؟ ارغوان 

حاال چطور زندگی میکرد؟ کیارش همانی بود که گالره تعریف 

می کرد؟ 
******************                               

پتو را از روی تنش کنار زد و برای باِر دیگر به جای خالِی 

کیارش خیره شد. عقربه های ساعت، هشت و نیِم شب را مرز 



می شکاند و آخرین تایمی که ارغوان از هوشیار بودنش به یاد 

داشت؛ به سه و چهاِر ظهر مربوط میشد. 

همان ساعتی که کیارش خمیازه کشان، بشقاِب خالی شده اش 

را کنار گذاشت و گفت:

_ خیلی خوابم گرفته. بریم یه چرت بزنیم؟

و همان ساعاتی که ارغوان، مشغوِل جمع کردِن میز و نظم 

دادن به افکاِر پخش و پالیش جواب داد:

_ خیلی می خوابی ها. هر موقع کارت دارم و می خوام باهات 

صحبت کنم خوابت می گیره. اینجوری اگه ادامه بدی تا چند 

ماِه دیگه شکمت گنده میشه و منم مجبور میشم که برات غذا 

درست نکنم آقا.

کیارش در حاِل ترک کردِن میز اولین گام هایش را به سوی او 

کشاند و کامًال به آغوشش کشیده بود وقتی گفت:

_ تو اگه این زبونو نداشتی چجوری می خواستی زِن من بشی 

آخه؟ تو رویاهات شوهر به این جذابی رو دیده بودی؟ آقات با 

یه خربزه شکمم که باشه بازم همه ی عالم و آدمو محِو خودش 

می کنه عروسک.

ارغوان در ظاهر می خندید اما ذهنش را برای ساختِن سواالتی 

که ده روِز تمام منتظِر بیانشان بود؛ آماده می کرد.



تالش کرد تا تنش را از حصاِر قدرتمنِد دستاِن او بیرون بکشد 

وقتی گفت:

_ مواظب باش که شکت اندازه ی خربزه نشه چون دیگه 

هیچی از اون جذابیتی که شما حرفشو میزنی باقی نمی مونه 

جناِب عزِت نفس!

مرِد گنده بازی اش گرفته بود. فشاِر دستانش را به روی 

بازوهای او تشدید کرد و جسِم ظریِف او را به دنباِل گام های 

خود کشاند.

_ اگه زیاد غر بزنی و کفر بگی دیگه دریا نمیریم ها... تو باید 

خداتو شکر کنی که همچین شوهری گیرت اومده. 

ارغوان نالید:

_ کجا داریم میریم؟

و کیارش که کناِر گوشش جواب داد:

_ بریم تا شما برام الالیی بخونی.

تماِم شور و هیجاِن ارغوان برای عنوان کردِن سواالِت 

ذهنی اش از میان رفت.

کیارش به محِض رسیدن به اتاِق زیرشیروانی و باز گذاشتِن 

پنجره ی رو به جنگل، ارغوان را با سماجت به آغوش کشید و 

چشمانش را بست و این حالت آنقدر ماندگار ماند که چشماِن 



ارغوان را هم برای چرتی چند ساعته گرم کرد و نهایتًا هم با 

تاریک شدِن هوا و مواجه شدن با نبوِد کیارش پلک گشود.

روحش که کامًال از خواب آلودگی جدا شد؛ لب زد:

_ چقدر خوابیدم من!

و بعد با یک دست موهای بهم ریخته اش را نظم داد و با 

گردِش چشم، به دنباِل گیره  سری گشت که قطعًا کیارش از 

موهایش باز کرده بود.

تالشش برای یافتِن گیره ی صورتی رنگ بی نتجه باقی ماند. 

موهایش را همانطور رها و به قصِد یافتِن کیارش، تخت 

خواب را ترک کرد. در همان حال هم با صدای نسبتًا بلندی 

می گفت:

_ واقعًا که... خودت به زور منو می بری تو تخت بعد که بیدار 

میشی صدام نمیزنی؟ تا کی باید می خوابیدم من؟

و کوچک ترین صدایی نیامد تا متوجهش کند. پله های چوبی را 

پایین رفت و استرس به جانش چنگ انداخت. 

هوا به قدری تاریک شده بود که زیبایی های جنگل را پشِت 

سایه ی سیاه و وحشتناکش پنهان کند. پله های چوبی و لعنتِی 

مشرف به طبقه ی پایین، بازهم جیرجیر و صدای اعصاب 

خردکنش هم ارغوان را آنقدری که باید درگیر می کرد اما همه 



چیز درست همان لحظه ای به اوِج هولناک بودنش رسید که 

صدایی غیرقابِل پیش بینی تر بلند شد و در خطاب به او گفت:

_ موهای قشنگی داری!

و ارغوان با تماِم وحشتش صدا به حنجره انداخت و تصویِر 

لب های خنداِن او از مقابِل چشمانش محو نشد!

لحظاتی طول کشید باور کردنش. لحظاتی هم برای شناختنش 

گذشت اما اینکه گالره با آن کفش های پاشنه میخِی سرخ 

رنگ، اینجا و مقابِل او چه می خواست؛ فلسفه ای بود که 

فهمیدنش به بیش از دقیقه ها زمان احتیاج داشت!

لب زد:

_ تو...

و گالره ناز و ادا را ریخت به گام هایش و هرچه که 

می توانست نزدیک شد.

_ پس تو هم منو می شناسی.

لمس شدِن تره هایی از موهایش را به واسطه ی انگشتاِن او 

احساس کرد و همان لحظه بود که ابرو درهم کشاند.

_ تو اینجا چیکار می کنی؟ 



زنی که مقابلش ایستاده بود هیچ نشانی از غم را به همراه 

نداشت و کامًال موفق به نظر می رسید وقتی گفت:

_ چقدر جالب. چون منم اومدم که همین سوال رو از تو 

بپرسم. اینجا همون جاییه که برای منو کیارش ملیون ها 

خاطره ساخت اما اینکه توی تازه از راه رسیده اینجا چیکار 

می کنی رو تو اشتباه فهمیدی عزیزدلم... پس بهتره که خودم 

برات توضیح بدم.

لب های دخترک روی هم چسبید. ذهنش از هر واژه ای خالی 

بود و حنجرهاش از سنگینِی سکوِت بی موقعش می سوخت.

پر بود از وحشِت از دست دادن وقتی گفت:

_ چی داری میگی؟

و گالره با صدای نسبتًا بلندی، شروع به خندیدن کرد.

_ کیارش گفته بود که خنگی اما تا این حدشو فکر نمی کردم 

راستیتش.

ارغوان نگاه گردادند. با چچشمانش به دنباِل اثری از کیارش 

می گشت و در این لحظات ترجیح می داد که او را حامِی 

رویاهایش بداند تا یک خائِن بی انصاف!

گالره اما رِد نگاهش را دنبال کرد و گفت:



_ دنباِل کی می گردی؟ کیارش؟ همون کیارشی که تا چند 

دقیقه ی دیگه دلت می خواد که از دستش فرار کنی؟

ارغوان سریعًا ابرو درهم کشاند. گوشه ای از ذهنش التماس 

می کرد برای شنیدِن حرف های این زن اما همان قسمِت زبان 

نفهم و عاشِق قلبش، از هر آنچه که قرار بود از کیارش دورش 

کند بیزار بود و اجازه نمی داد تا منطقش پیروِز میدان شود.

پس رو به او توپید:

_ داری چرت و پرت میگی. من اصًال عالقه ای ندارم که به 

حرف های تو گوش بدم. برو بیرون. سریع باش.

و گالره لب های ماتیکِی درشتش را بیرون فرستاد و درحالی که 

نگاه گشاد می کرد گفت:

_ خوشم اومد از اعتماد به نفست اما من که میگم با وجوِد 

من تو هر چقدرم که به خودت امیدوار باشی، بازنده ای.

بازنده میشد؟ دوست داشتِن مرِد عجیب و غریبی چون 

کیارش، ممکن بود که تا باختن هم بکشاندش؟ وجوِد این زن 

چطور؟ چرا تا این اندازه از حضورش ناآرام بود؟

سری به چپ و راست تکان داد و گفت:

_ کیارش با تو کاری نداره. تو گذشته ش موندی.

و گالره که پرسید:



_ مطمئنی؟

لب های او بازهم بی حرکت باقی ماند.

گالره، تاثیِر کالمش را به سادگی میاِن چشماِن او پیدا کرد. 

لبخنِد پت و پهن بازگشت به روی چهره اش و با خیالی آسوده، 

یکی از مبل های راحتی را برای نشستن انتخاب کرد. 

میاِن وسایِل کیِف سیاه رنگش به دنباِل باکِس طالیی رنِگ 

سیگارش می گشت وقتی گفت:

_ نگران نباش. من اومدم که از بی خبری نجاتت بدم چون 

پسر کوچولوی من کیارش، زیاد اهِل توضیح دادن نیست.

ارغوان شروع کرد به فرو بردِن ناخن هایش به پوسِت کِف 

دستش اما چهره اش همچنان، از واکنش ها تهی بود.

گالره کمی نگاهش کرد و پرسید:

_ همینه که جذابش کرده مگه نه؟ همین مرموز بودن. همین 

عجیب و غریب رفتار کردن. اصًال اون انگار قدرِت به دست 

آوردِن هر دلی رو داره.

ارغوان هم حسود بود. او هم درست شبیه به تماِم عاشق های 

دنیا، کیلوکیلو حسادت حمل می کرد اما محال بود که اجازه ی 

آشکار کردنش را به رفتاِر حاالیش دهد.



پس گفت:

_ حرفتو بزن و برو. کیارش خیلی زود برمی گرده و اونوقت 

تیرت بدجوری به سنگ می خوره.

گالره بازهم خندید. نهایتًا باکِس فلزی را پیدا کرد و در کماِل 

آرامش، یک نخ از سیگاِر شکالتی اش را مقابِل چشماِن درشت 

شده ی ارغوان آتش زد و دوِد غلیظش را به هوا فرستاد.

_ وقتی باهاش آشنا شدم تازه بیست و پنج سالم بود. برای 

اولین بار که دیدمش، جذِب همون چیزایی شدم که بقیه تون 

رو هم جذب کرد. کیارِش خوش قیافه، کیارِش پولدار و 

کیارشی که آرزوی هر دختری بود اما...

پاهای دخترک به زمین چسبیده بود انگار! ارغوان هیچ وقت با 

خود فکر نکرده بود که شنیدِن یک داستاِن عشقی تا این 

اندازه سخت و نفس گیر باشد اما، "کیارِش او کناِر یک نفِر 

دیگر"، قطعًا نفسش را می گرفت!

گالره یک تای ابرو باال پراند و صدایش کمی افسوس حمل 

می کرد وقتی ادامه داد:

_ فکر نمی کردم انقدر زود پابندم کنه. می دونی ارغوان؟ من 

بعد از یه شکست تو زندگیم و عبرت گرفتن بود که کیارش رو 



دیدم و درست شبیه به تویی که یه بچه دبیرستانی بودی، 

همون قدر زود عاشقش شدم. 

دلش نمی خواست بشنود. کاش دستی می  آمد و گوش هاش را 

برای چند ساعتی می گرفت. کاش... کاش این زن الل میشد 

اصًال! آمده بود تا چه چیزی را به او ثابت کند؟ 

گالره اما بی رحمانه ادامه می داد:

_ کیارش بر خالِف ظاهِر به روز و امروزیش، عقایِد قدیمی ای 

داشت و این تاثیِر مستقیِم کوروش خان بود. من از همون 

روزهای اول اینو فهمیدم و همه چیزی که می تونست ناراحتش 

کنه رو ازش پنهون کردم و کیارش اونقدر زود دل داد به 

گالره  ای که پنج سال از خودش بزرگ تر بود که خودمم باورم 

نشد. تو رویا زندگی می کردم ارغوان. من درست همون جایی 

بودم که تو اآلن وایستادی. درست وسِط یه رویای بزرگ اما 

عمِر رویاهای من از ماِل تو خیلی کوتاه تر بود می دونی چرا؟ 

چون ده دوازده سال کوچیک تر بودِن تواز پنج سال بزرگ تر 

بودِن من، برای کوروش خان خیلی قابِل قبول تر بود...

میاِن حرفش نشست چراکه حسادت گلوی قلبش را چسبیده 

بود.



_ اآلن برای چی اومدی اینجا؟ تو مربوط به گذشته ای و من 

نمی خوام به حرفات گوش بدم. کیارش خودش همه چیزو 

برام تعریف کرده.

_ تعریف نکرده!

آِب دهانش را پایین فرستاد. برِگ برنده ی گالره چه بود که 

قصِد عقب نشینی کردن نداشت؟

لب زد:

_ تعریف می کنه.

و گالره ته سیگارش را روی زمین انداخت و به واسطه ی 

پاشنه ی کفش، تا آنجایی که میشد لهش کرد.

_ تعریف نمی کنه. حتی اگر آخرش به ُمردن و زنده نموندنت 

ختم بشه، کیارش هیچی رو برای تو تعریف نمی کنه.

چانه اش لرزید. چرا قدرِت بیرون فرستادِن این زن را از 

زندگی اش نداشت؟

گفت:

_ از این حرصت می گیره که کیارش زندگیش و دوس داره؟ که 

بخاطر من حاضره هر کاری بکنه؟



گالره دست دراز و روی گونه اش را نوازش کرد. سر تا پای 

ارغوان از هیجاِن ناشناخته ای می لرزید و این حاالت، قدرِت او 

را دوچندان می کرد. 

نهایتًا هم به مسخره خندیدن را تمامش کرد و رفت سراِغ 

همان اصِل مطلبی که کاش ارغوان می ُمرد و نمی شنیدش!

_ وقتی تصمیم گرفت باهام ازدواج کنه بهم قول داد که 

بخاطِر با من بودن، جلوی همه وایسته اما نتونست. به ظاهِر 

کوروش خان نگاه نکن... اون مرتیکه ی پیر قدرتمندتر از این 

حرف هاست که نتونه از پِس کیارش با اون همه دبدبه و کبکبه 

بربیاد. گفت نه! همه ی رویاهای من برای داشتِن کیارش رو 

کشت و یه کالم گفت نه! گفت هرکس که تو بخوای بله و 

گالره نه! رفتم پیشش، باهاش حرف زدم. گفتم عاشِق 

پسرتون شدم اما اون گفت نه! گفتم قول میدم که عروِس 

خوبی باشم، قول میدم که کیارش و خوشبخت کنم اما اون 

خرفت خیلی لجبازتر از این حرف ها بود؛ تو روم نگاه کرد و 

گفت حتی اگه فرشته هم بشی و من بال هات و ببینم بازم نه! 

گفت کیارش باید از تماِم حق و حقوقش بگذره تا اجازه بدم با 

تو ازدواج کنه و این برای من خوِد خفت و بدبختی بود 

ارغوان. از کیارش نخواستم که از حق و حقوقش بگذره و با 



من ازدواج کنه چون همونقدری که داشتِن اون برام مهم بود؛ 

ضایع شدِن کوروش و باال کشیدِن همه  ی دار و ندارش هم برام 

مهم بود. اینکه یه روزی بابِت همه ی اون فخر فروختن هاش 

بهم التماس کنه هم خیلی مهم بود و تصمیم گرفتم همونی 

بشم که تا آخِر عمر بختک میشه رو زندگِی رو به آخرش...

شروع کرد به قدم زدن. همچنان که تعریف می کرد؛ عمیقًا 

نفس می کشید و صدای پاشنه های کفشش تلفیق میشد با 

ضرباِن تنِد قلِب دخترکی که احساساِت ضدونقیض امانش 

نمی دادند.

گالره افزود:

_ درسته کیارش خیلی بی رحمه و درسته که مغز نداره اما 

همونقدر هم احساساتیه بچه... یعنی کافیه یکم گریه کنی. 

کافیه چشمات خیس بشن و اون حس کنه که خودش مقصِر 

اون اشک هاست؛ اونوقته که زمین و زمانو بهم می دوزه تا تو 

آروم بشی و اینم یکی از همون خصوصیاتیه که کیارش خیلی 

متفاوت تر از همه ی مردها بروزش داده. گاهی خیلی بد، گاهی 

خیلی خوب... مگه نه؟

ارغوان بدوِن صبر پرسید:

_ خب اآلن اینارو میگی که به کجا برسی؟



و این شعله های همان حسادتی بود که تا به این لحظه، به 

سختی قورتش می داد.

_ بهت میگم که قراره به کجا برسیم، عجله نکن عزیزم.

نفرت را ریخت به نگاهش. تا به این لحظه گالره هیچ بدی ای 

در حِق او مرتکب نشده بود اما همین که روزی کیارشش را 

دوس داشت؛ یعنی چشم داشتن به تماِم زندگی و 

داشته هایش!

گفت:

_ برام مهم نیست. نمی خوام حرفاتو بشنوم.

و گالره با بیاِن جمله ای کوتاه، تماِم بی میلی اش را از میان 

برداشت و تقریبًا خلِع سالحش کرد.

_ حتی اگه بدونی کیارش با نقشه وارِد زندگیت شده؟

ضربه اش کاری بود. اینبار کسی از راه رسیده و مستقیمًا از 

قصد و غرض های کیارش صحبت می کرد. اینکه احساسش 

چه بود؟ چرا شبیه به هیچ مرِد دیگری رفتار نمی کرد و دالیِل 

این حجم از عجیب بودن را، یکی از راه آمده بود تا 

توضیحش دهد.

لب زد:



_ نقشه؟

و گالره پرسید:

_ چقدر دوستش داری؟

ندانست که چه بگوید اما گالره هم درست شبیه به کیارش، 

بی رحمی و بی انصافی را در حِق تمامِی قلب  ها تمامش کرده 

بود وقتی گفت:

_ اونقدری دوسش داری که از نبودش دیوونه بشی؟ یا 

اونقدری که نداشتنش بکشتت؟ چقدر دوسش دار ارغوان؟ 

چون بعد از شنیدِن حرف هام تو کیارش و برای همیشه از 

دست دادی. می تونی با این موضوع کنار بیای و به حرف هام 

گوش کنی؟

غم رهایش نمی کرد. اینبار حسادت نه، ترِس از دست دادن به 

جنون کشانده بودش وقتی فریاد زد:

_ حرف بزن!

و گالره خندید و گفت:

_ خیلی شجاعی. باشه حاال که دلت می خواد شوهرتو 

بشناسی من بهت معرفیش می کنم. 

در سکوت نگاهش می کرد. قلب در سینه اش یکجانشین نبود و 

در این لحظات هیچ میلی برای شنیدِن حرف های او نداشت 



اما گالره تعریفش کرد. او چشم بست و تلخ ترین تراژدِی جهان 

را برای ساده  و عاشق ترین ارغواِن دنیا تعریفش کرد. با نگاِه 

فاتحانه براندازش کرد و ارغوان با شنیدِن هر جمله ی او، 

صدهزاربار ُمرد و بدبختانه زنده شد.

_ وقتی هیچ راهی برای بهم رسیدن به ذهنمون نرسید؛ 

کیارش تصمیم گرفت که فرار کنه و اصرار داشت که منم 

همراهش برم اما اینکه از چی داشت فرار می کرد رو منم 

نفهمیدم ولی تو آخرین لحظات یه فکزری به ذهنم رسید. یه 

نقشه ی حساب شده که نتیجه ش بی برو برگرد، موفق شدِن 

من و نابودِی کوروش بود. کیارش به حرفم گوش می داد. 

نمی دونم چرا اما اونم دِل خوشی از خانواده ش نداشت. یعنی 

برام تعریف نکرده بود که چرا زیاد ازشون خوشش نمی اومد 

اما بعِد یکم فکر کردن از نقشه م استقبال کرد... کوروش گفته 

بود هر کی تو بخوای رو برات خواستگاری می کنم اما گالره نه 

و همون موقع ها بود که یه دختری تو پاساِژ جواهرفروشی به 

عنواِن حسابدار برای کیارش کار می کرد و منی که تو یک نگاه 

می تونستم زن های اطرافم و بشناسم،با همون یکی دوبار رفت 

و آمد، متوجِه عالقه ش به کیارش شدم... این شد که به اون 



چیزی که تو فکرم بود بال و پر دادم و از کیارش خواستم که 

هرچه زودتر عملیش کنه. کیارش نسبت به اون دختر هیچ 

میلی نداشت. یعنی اصًال ازشش خوشش نمی اومد اما 

نتیجه ی انجام دادِن اون نقشه به من رسیدن بود و کیارش 

حاضر بود که برای داشتنم هرکاری بکنه. اینجوری شد که از 

مادرش خواست تا پگاه رو خواستگاری کنه و منم قیِد 

حسادت و تماِم این حس های دخترونه رو زدم. ازش خواستم 

که پگاه رو زودتر عقد و بعد تا جایی که می تونه اذیتش کنه. 

می فهمیدم که اون دختر زیادی دوسش داره. می دونستم که تا 

اونجایی که من می خوام تحمل می کنه و کیارش دقیقًا 

همونطور که من می خواستم نقش بازی می کرد. ادا 

اطوارهاش درست مثِل دیوونه ها بود. همونقدر که من 

می خواستم، محکم لگد می کوبید و همونقدر که منو راضی 

کنه بی رحم بود... به این رفتار ادامه داد. انقدر در حِق پگاه 

بی انصافی می کرد که حتی یه ذره هم حسادتم تحریک نشد و 

پگاه اونقدر دوسش داشت که همه ی اینارو تحمل می کرد... 

منم همینو می خواستم، تحمل کردِن پگاه مساوی بود با بدتر 

شدِن کیارش و بهتر پیش رفتِن نقشه ی من... تا جایی که همه 

فکر می کردن کیارش دیوونه شده و کم مونده که پگاه رو 



بکشه.همون موقع بود که پگاه کنار کشید. دیگه نتونست 

بمونه. یعنی دوست داشتنش به نفرت تبدیل شده بود و 

بیشتر از این، خیلی از کیارش می ترسید. جدا شد و همه رو به 

این باور رسوند که کیارش از عشِق گالره دیوونه شده اما این 

برای خانواده ی کیارش کافی نشد. تقصیرارو انداختن گردِن 

پگاه و تصمیم گرفتن که دوباره امتحان کنن. کیارش 

می خواست عقب بکشه چون حوصله ی یه بازِی جدیدرو 

نداشت اما من بهش اطمینان دادم که چیزی تا بهم رسیدنمون 

نمونده و اون هم ناچارًا قبول کرد. 

واژه ها خیلی وقِت پیش توان را از پاهایش قاپیده بود. 

چشماِن گالره از چهره ی رنگ پریده ی او کنده نمیشد و تنها 

احساِس نفرت انتقال می داد وقتی به واسطه ی تکاِن سر، به 

تِن دربه دِر زنی اشاره کرد که هیچ از رویاهایش باقی نمانده 

بود.

_ تا اینکه سر و کله ی تو پیدا شد!

اولین قطره ی اشک چکید. بغضی که میاِن حنجره اش خانه 

زده بود؛ سنگین تر از آنی بود که بتواند قورتش دهد.

گالره ادامه داد:



_ از همون اول موافِق تو نبودم. از همون روِز اولی که کیارش 

با عصبانیت اومد پیشم و از تصمیِم احمقانه ی خانواده ش برام 

گفت. از یه دختربچه ی دبیرستانی که به ثانیه نکشیده خامت 

میشد. کیارش و می شناختم. می دونستم اونقدر لجبازه که اگر 

بگم ارغوان نه، میره و هرچی زودتر عقدش می کنه پس گفتم 

تصمیم گیری با خودته و دو روِز بعئ اون با کیِف کوک اومد و 

گفت که به زودی باهات ازدواج می کنه. 

چانه اش می لرزید. شاید تنها یک قدم با مرگ فاصله داشت 

وقتی نالید:

_ دروغ میگی!

و گالره متنفرتر شد وقتی فریاد زد:

_ یه دختربچه ی احمق تماِم نقشه های منو خراب کرد. 

و درحالی که ماِت چشماِن او پلک هم نمیزد؛ افزود:

از همون اول هرچی نسبت به پگاه بی تفاوت بودم، نتونستم 

به تو حسادت نکنم. نتونستم به اون احساسی که تو وجوِد 

کیارش زنده کرده بودی بی تفاوت باشم. می خندید... کیارشی 

که سخت پیش می اومد برای من بخنده، قهقهه میزد و از تو 

برا می گفت. تو براش ناز می کردی و اون نمی دید که حاِل من 

بد میشه وقتی ناِز تورو می کشه. نمی دید که چشمام پر میشه. 



نمی دید که راضی نیستم. دنبالت می اومد و هرکاری برای به 

تو رسیدن انجام می داد. هر چی 

ازش می پرسیدم چرا ارغوان؟ چرا نمیری سراِغ یکی دیگه؟ 

چرا انقدر کشش میدی؟ چشماشو بسته بود و می گفت این 

بازی فقط باید با ارغوان تموم بشه. حسادت کردم اما به 

خودم امید می دادم که بعد از ازدواجتون توام میشی کتک 

خوِر کیارشو بعد مثِل یه سگ از اون خونه میری ولی این 

رابطه هرچی پیش می رفت؛ من دیوونه تر میشدم. مثًال 

کیارش با دستای خودش برات گردنبند درست کرد و نگفت که 

چرا داره اینکارو انجام میده. وقتی پیِش تو بود به هیچ 

تماسی جواب نمی داد. براش مهم بود که تو از دستش ناراحت 

نشی درحالی که من و حال و روزم دیگه براش مهم نبودیم... 

برای تو عروسی گرفت و همون پیرهنی رو تنت کرد که من 

آرزو داشتم تنم کنم. وقتی من داشتم تو خونه م مثِل ابِر بهار 

گریه می کردم، محِو رقصیدِن تو شده بود و حتی تورو برد 

مسافرت و جواِب تلفن هامو نداد... فکر می کردم تو هم از 

همون شِب اول زندگیتو با بدبختی شروع کرده باشی اما 

اینطور نبود. الکی می گفت که تورو هم کتک میزنه. الکی 

می گفت که با تو هم خوب نیست و الکی می گفت که حالش 



ازت بهم می خوره. یواشکی نگاهش می کردم ارغوان. حالش 

کناِر تو خوب بود اما هنوز چیزی به من نمی گفت. اولش 

پدرشو بهونه کرده بود. بهم امیِد واهی می داد و می گفت که 

کوروش تصمیم گرفته ولخرجی کنه. منم تحمل می کردم اما 

از یه جایی به بعد، همه چیز از کنترلم خارج شد... می دونی 

چرا از ریختت بدم میومد؟ چون خوب بلد بودی واسه مردها 

دلبری کنی و کیارش هم محِو همین ادا اطوارای حال بهم زنت 

شده بود. اومد گفت من نیستم. گفت برو پِی زندگیت. گفت 

دلم برای ارغوان می سوزه و نمی تونم اذیتش کنم. به منی که 

عاشقش بودم گفت تورو بخیر و مارو به سالمت اما من کور 

نبودم، دیدم که عاشقت شده. کیارِش من عاشِق تو شده بود. 

عاشِق تویی که به گرِد پای منم نمی رسیدی. عاشِق تویی که...

نشست میاِن صحبتش.

نالید:

_ بسه دیگه. 

و بعد روی پا ایستاد و درحالی که مدام این پا و آن پا می کرد؛ 

افزود:

_ داری دروغ میگی. من مطمئنم که کیارش برام نقش بازی 

نمی کرد. مطمئنم که همیشه خودش بود. داری دروغ میگی 



چون دیوونه شدی از اینکه کیارش ولت کرده.

گالره برای فریاد زدن، کامًال آماده بود اما صدایی آمد و صدای 

هردو را برای ثانیه هایی صامت کرد. 

کلبه در تاریکی غرق بود اما نوِر زرِد پررنِگ چراغ های اتومبیِل 

کیارش، بازگشتش را خبر می داد و همین امر گالره را به 

غیرباورترین حالِت ممکن، مجبور به عقب نشینی کرد. 

ارغوان دید که او دست و پا گم کرده و به دنباِل راهی برای 

فرار می گشت وقتی پرسید:

_ چرا می ترسی؟ مگه چیزی برای ترسیدن وجود داره؟ 

و گالره یکی از انگشتانش را به نشانه ی تهدید باال گرفت و 

زیرلب زمزمه کرد:

_ حق نداری بگی من اینجا بودم وگرنه همه چیزو به 

خانواده ت میگم.

لب های ارغوان بی حرکت باقی ماند. حیرت، ندانستن و یا 

شاید زیادی دانستن آنقدری سرگردانش کرده بود که قدرِت 

بروِز هیچ واکنشی را نداشت و این درحالی اتفاق می افتاد که 

گالره خروجِی دیگری را برای فرار از کیارش پیدا و کیارِش 

تازه از راه رسیده مدام تکرار می کرد:

_ کجایی عروسک؟



نگاهش را چرخاند. کیارش را دید که با گام هایی بلند نزدیکش 

میشد و لب هایش به حقیقی ترین حالِت ممکن لبخند میزد اما 

صداها، خاطره ها و تصویرها، محال بود که رهایش کنند.

راستی بعد از کیارش، چه می ماند برای ارغوان؟!

_ خب عروس خانم، آماده ای؟

آینه  ی کوچِک دایره ای شکل را به جای قبلی اش برگرداند. 

به اویی که استرس ضرباِن قلبش را به بازی گرفته بود؛ به 

اویی که همین دیروز صبح تصمیم گرفت تا موهایش را 

مشکی کند و به بهم ریختِن برنامه ی آرایشگر هیچ توجهی 

نکرد؛ به اویی که از عکس العمِل دامادش پس از رو به رو شدن 

با خود هیچ تصویری نداشت و به اویی که هیچ کدام از 

احساساِت یک عروِس خوشبخت بودن را در سینه حمل 

نمی کرد؛ ابدًا نمیشد آماده گفت اما سر تکان داد و رو به 

چهره ی خنداِن نسیم لب زد:

_ آماده ام.

نسیم با نارضایتی نگاه از نگاهش گرفت. آخر کدام عروِس 

دیوانه ای برای یک روز قبل از مراسِم عروسی اش تصمیم 



می گرفت تا خوش رنگ ترین موها را تسلیِم تیره ترین سیاهی 

کند و از چنین تغییری ترسی به دل راه ندهد؟

چهره ی داماد، پس از روبه رو شدن با او چه حالتی به خود 

می گرفت و آیا پگاه را بابِت چنین تصمیمی سرزنش می کرد؟ 

اصًال عروس چرا آنقدر که باید خوشحال نبود و مگر شیما 

تعیرف نکرده بود که داماد همان اولین عشق و انتخاِب 

کودکی اش بوده؟

با همین افکار خود را به ورودی رساند و پگاه را با تماِم 

عجیب بودنش تنها گذاشت. 

سحر، میکاپ کاِر قهاری که بابِت هر رنگ آمیزِی سادذه به روی 

چهره، مبلِغ قابل توجهی مزد دریافت می کرد؛ به محِض خروج 

از اتاق رو به او پرسید:

_ چرا موهاشو این شکلی کرده؟ 

نسیم شانه ای به نشانه ی ندانستن باال انداخت و در جوابش 

گفت:

_ تازه داماد خبر نداره انگار. باید ببینیم چه حالی میشه وقتی 

بفهمه طرفش اینقدر عقِل کُله!

سحر نشست به روی یکی از صندلی های انتظار و به ظاهر 

لیوانش را از آِب خنک پر می کرد اما تمامًا حواس داده بود به 



ورودی و عروس و دامادی شیما زیادی تعریفشان را کرده 

بود. 

 نسیم پس از گشودِن در با یک دنیا انتظار، لبخندی پت و پهن 

و کوهی از اشتیاق مواجه شد که تماِم این احساسات را مردی 

خوش چهره حمل می کرد به ناِم امیرحافظ!

حال و روِز او، نسیم را هم سِر کیف آورد. از صبِح امروز تا به 

همین حاالیی که یک ربِع ساعت تا چهاِر بعدازظهر باقی مانده 

بود؛ وقتش را با بی ذوق ترین عروِس دنیا سپری کرده بود و 

وروِد چنین دامادی را ابدًا تخمین نمیزد تا قبل از باز کردِن در.

امیرحافظ قبل از او دست از نگاه کردن برداشت و پرسید:

_ درست اومدم؟ خانِم محمدی اینجا...

نسیم سریعًا گفت:

_ بله بله!

و امیرحافظ مجددًا لبخند زد.

_ خانمم آماده ست؟

نسیم هم با رویی گشوده کنار رفت و از او خواست تا وارد 

شود. واقعًا پگاه چرا موهایش را تیره کرده بود؟

_ بله بفرمایید. عروس خانم با یه عالمه تغییر منتظِر شماست.



امیرحافظ بازهم خندید و تماِم حال خوب و اشتیاقش برای 

به او رسیدن را از طریِق همین لبخندها احاله کرد. 

جایی پشت سرش را نمایش داد و درحالی که گام هایش را 

تکان می داد گفت:

_ فیلمبردار هم اومده.

نسیم سری به نشانه ی تایید تکان داد و امیرحافظ با آن کت و 

شلواِر خوش دوخِت خاکستری رنگ از کنارش گذشت. 

سحر هم کامًال محِو تماشای داماد شده بود. امیرحافظ در کنارِ 

ظاهِر آراسته داشتن، حجب و حیایی مردانه داشت که 

ناخودآگاه تماِم اطرافیان را مجذوب می کرد. 

لبخندهایش به همان عشِق آتشینی مربوط بود که شیما 

تعریفش می  کرد و نسیم همان لحظه فکر کرد به اینکه، عروِس 

بی تفاوِت داخِل اتاق، چه می خواست بهتر از این مرد؟ چه 

می خواست بهتر از این نگاِه زیبای مشتاق که از صبح تا به 

حال، یکبار هم لبخند نزد؟

فیلمبردار دنباِل گام های امیرحافظ را گرفته بود. میان 

دیوارهای سالِن عروس، یک دنیا سکوت نشسته و عروسی که 



دنباله ی پیرهنش تماِم محدوده ی اطرافش را پوشش داده 

بود. 

سحری که دقیقًا برای انجاِم این چنین خالقیت هایی آفریده 

شده بود؛ قبل از وروِد امیرحافظ از عروسش تصویری رویایی 

ساخت و دلش ضعف رفت برای زیبایی های پیرهِن سفیِد 

مجللی که زیِر نوِر آفتاب برق میزد. 

امیرحافظ اولین گام را به دومی نرسانده بود که متوجِه 

تیرگِی موهای او شد. می ُمرد برای رنِگ آتشیِن موهای او... با 

اولین نگاه، محِو همان نارنجی ها شده بود اما برای دیدِن 

تصویِر چهره ی او وقتی از شِر یکی از  خاطراِت نحِس 

گذشته اش خالص شده بود هم، دو پای دیگر قرض گرفت و 

خود را به پگاهی رساند که قدرِت محکم قدم زدن را از 

پاهایش قاپیده بود.

گفت:

_ کلی حرف آماده کرده بودم. احتماالً هر مردی برای این 

لحظه جمله های قشنگی داره که تحویِل عروس بده اما من... 

من قطعًا تو این یک مورد زیادی... زیادی بی عرضه م مگه نه؟

پگاه نهایتًا سرچرخاند و قبل از هر چیز امیرحافظ را با 

سرخِی لب هایش به جنون رساند. مرِد گنده آنچنان محِو 



صورِت او شده بود که دیگر نه صدایی می شنید و نه هیچ 

رخدادی در این دنیا، می توانست که از نگاه کردِن به او 

منصرفش کند. 

لب های پگاه نهایتًا خندید وانگار اولین لبخنِد امروزش را تنها 

برای او کنار گذاشته بود که کش آمدِن لب هایش این چنین به 

دِل حضار نشست.

ثانیه ها دنبال بازی راه انداخته بودند. پگاه همپای امیرحافظ 

به محضر رفت و درحالی که هنوز هم باوِر این رخ دادها را به 

ذهنش حالی نکرده بود؛ به عاقد بله گفت و میاِن گردِی آیینه ی 

مقابلش، به چهره ی امیرحافظ لبخند زد. 

تماِم حضار به ظاهر آرزوی خوشبختی می کردند اما مراسِم 

بهم رسیدِن آن دو امشب جمله های عجیبی را بیِن لب ها رد و 

بدل کرد. نگا ها که ابدًا مهربان نبودند اما حضوِر حقیقِی اکرم 

در کناِر هردو دلگرمشان می کرد و همین خالصانه بودن کافی 

بود انگار! 

شیمایی که از این بهم رسیدن زیادی خوشحال بود؛ نزدیک 

شد و تبریک گفت. آرزوی خوشبختی کرد و از امیرحافظ 

خواست که مراقِب خوش قلب ترین پگاِه دنیا باشد. پریا و 



احسان هم حضورشان را به عنواِن خواهر و خواهرزاده اثبات 

کردند و با متاهل شدِن پگاه همه چیز درست شده ود انگار!

مراسم، با بهترین تجمالت و بهترین حال برای آن دو به پایان 

رسید. پگاه نشست به رو صندلِی شاگرِد اتومبیِل غرق در گِل 

سرخ و امیرحافظ پس از خداحافظی و سر تکان دادن در 

جواِب تمامِی صحبت های پوریا به اتومبیل برگشت و قبل از 

استارت زدن رو به اویی که خیره ی رهگذراِن کنجکاو پلک هم 

نمیزد؛ پرسید:

_ خوبی؟

و پاسِخ پگاه غمگین ترین پاسخی بود که می توانست دریافت 

کند.

_ هم من خوبم و هم اونا!

امیرحافظ بی آنکه چیزی بگوید ابرو باال انداخت و از کوچه 

پس کوچه های محله ی آن ها گذشت. 

ثانیه های اول، عجیب ترین سکوت میاِن آن دویی که برای 

حاال، باید عاشقانه ترین جمالت را آماده می کردند گذشت اما 

نهایتًا امیرحافظ بود که لب باز کرد:

_ خب، خانم خانما... چی شد که تصمیم گرفتی تغییرات ایجاد 

کنی؟



پگاه هم به رویش لبخند زد. روی موهای سیاه شده اش را 

دستی کشید و کامًال به سمِت او چرخیده بود وقتی می گفت:

_ دلم می خواست نگاهم کنی. می خواستم وقت فیلِم 

عروسیمون رو به پسرمون نشون دادم، ذوق کنه از خیره 

موندِن باباییش به مامانیش... می خواستم عاشقی کردن رو از 

باباش یاد بگیره.

امیرحافظ از هرچه که شنیده بود؛ خوشش آمد که یکی از 

دستانش را برای لمِس انگشتاِن او پیش کشید.

در همان حال هم پرسید:

_ مگه عاشقی کردِن مامانش چه مشکلی داره؟ بچه م فقط 

قراره مخلوطی از خنگ بودن و قشنگ بودن رو تحویِل دخترا 

بده. آخ که چی بشه اون پسر! چی بشه پسِر پگاِه من. مگه 

نه؟

پگاه شروع کرد به خندیدن. امیرحافظ امشب بارها او را 

همین طور خندانده بود و پگاه را از مروِر تماِم خاطراِت 

وحشتناک دور می کرد انگار!

_ به پسِر من نگو خنگ ها. باباش خنگ تشریف داره. 

امیرحافظ اتومبیل را به حاشیه ی خیابان کشاند و مقابل 

فست فودی مشهور متوقف کرد. 



رو به پگاه پرسید:

_ چی بخوریم؟

و پگاه هم برای این تصمیم موافقش بود وقتی نگاه درشت 

کرد و پرسید:

_ از کجا فهمیدی گرسنمه؟

و امیرحافظ جواب داد:

_ از اونجایی که از ترِس پاک شدِن رژت هیچی نخوردی!

_ آخ گفتی. پس من پیتزا. 

_ منم پیتزا. باقیش به سلیقه ی خودم دیگه؟

پگاه در حالی که لب هایش را بیرون میفرستاد؛ گفت:

_ می بریم خونه؟

و امیرحافظ ناغافل  ترین بوسه ی دنیا را روی لب هایش کاشت 

و گفت:

_ فکر کن یک درصد من تورو با این همه قشنگی ببرم اون 

تو... فکر کن نمیرم از حسادت و فکر کن اونقدر سیب زمینی 

باشم که بتونم غذا هم بخورم.

این ها را گفت و تماِم گام های باقی مانده تا فست فود را تقریباً 

دوید. این ها را گفت و پگاه را با افکاِر تازه ی دیگری تنها 

گذاشت. 



زندگِی مشترکش با مردی به ناِم امیرحافظ آغاز شده بود 

درحالی که قلبش هنوز هم از لگدهای زندگِی قبلی درد می کرد. 

او هنوز هم مسموِم خاطراِت زهرآلود بود و آیا امیرحافظ 

می توانست همان پادزهری باشد که پگاه برای ادامه ی زندگی 

احتیاجش داشت؟

آسمان به اندازه ی دِل غم گرفته ی ارغوان ابری بود. کیارش 

یکی از دستاِن یخ زده اش را میاِن انگشتاِن مردانه  ی خود به 

اسارت گرفته بود و از سرعِت گام هایش کم می کرد تا قدم های 

بی انگیزه ی ارغوان همراهش شود. 

او هیچ میلی برای صحبت کردن نداشت و بیشتر به حرف های 

افکارش گوش می کرد اما بالعکِس او کیارش، امشب به 

اندازه ی یک سال حرف برای گفتن داشت. 

دهاِن قلبش را بست تا صدای او را بشنود. 

_ آخرم برام نقاشی نکشیدی تا ببینم چند مرده حالجی ها!

نگاهش کرد. نیم رخش را... بینی و فِک استخوانی اش... 

چشمانش و حتی لب هایش را... 

چشم ها یا لب ها؟! کدام یکی مسئوِل دروغ چیدن بود وقتی 

آنقدر قابِل باور به نظر می رسید؟! 



جواب داد:

_ این راسته که یه نقاش همیشه حرف های دلش رو روی بوم 

پیاده می کنه؟ راسته که نقاش ها نمی  تونن دروغ گو باشن؟ 

راسته که قلبشون خیلی بزرگه؟ 

درحالی که هنوز هم نگاه از تارهای شلخته ی موهای او نگرفته 

بود. 

کیارش هم نگاهش کرد. البته سر چرخاندِن او بیشتر جنبه ی 

غافل گیر کنندگ داشت. شاید نگاه کرد تا مِچ خیرگِی نگاِه او 

را بگیرد اما پاسخش از همان پاسخ های مختص به کیارش 

بود. عجیب و غیرقابِل فهم!

_ همه ی آدما دروغ میگن اما اینکه اون دروغ از کدوم دروغ ها 

باشه مهمه! نقاشی همون حرفیه که دلت میزنه و مغزت 

قبولش نمی کنه. همون فکری که عقلت صداش میزنه رویا، 

صداش میزنه دست نیافتنی اما قلبت معتقده که اگر بخوای، 

می تونی داشته باشیش.

بالفاصله پرسید:

_ من برات رویا بودم که روی دیواِر اتاقت، عکسم رو نقاشی 

کردی؟

و جوابش کوتاه، زیبا و یا شاید زیادی زشت بود!



_ رویا بودی. 

دست از قدم زدن برداشت. کیارش امتداِد این گام ها را شبیه 

به یک رویا وعده داده بود اما رویا همین جا بود. همین جا و 

کنِج هر واژه ای که از میاِن لب های او عبور می کرد.

_ چرا؟ چرا رویا؟ من زنتم و تو تونستی که به دستم بیاری. 

پس چرا میگی مغزت...

_ من اصًال مغز ندارم دختِر خوب.

مات ماند. 

لب زد:

_ چی داری میگی؟

و کیارش خندید و پس از لمس کردِن نوِک بینِی او جواب داد:

_ دارم میگم که کیارش از دو قسمِت خیلی بد و خیلی خوب 

تشکیل شده و اصًال مغزی نداره که بشه بهش دل خوش کرد. 

دارم میگم از من توقِع منطقی رفتار کردن نداشته باش. دارم 

میکم، همون قدر که ممکنه مهربون و عاشق باشم، همون قدر 

هم می تونم درب و داغون و خطرناک باشم اگر پای کسی یا 

چیزی وسط بیاد که بخواد مانِع به خواسته م رسیدن باشه.

چانه اش لرزید. وجودش ضعف رفت و خیره ی قسمِت 

نامهرباِن چشماِن او، به دنباِل راست و دروغ بودِن حرف های 



گالره گشت. 

او ماِت هرچه که شنیده بود؛ بازهم فکر می کرد به حرف های 

افکارش و همان لحظه بود که کیارش افزود:

_ تو همون رویایی بودی که کیارش اصًال به نشدنی بودنش 

فکر هم نکرد. دلش خواست و شدنیت کرد.

بی آنکه به گفته هایش توجهی کند؛ پرسید:

_ تا حاال بهم دروغ گفتی؟

و کیارش بازهم با مبهم بودن، دیوانه اش کرد. 

_ از کدوم دروغ ها؟

به دنباِل گام های بلنِد او کشیده شد اما دلش پاسخی درست و 

درمان می  خواست. 

پس سِد راهش شد و گفت:

_ از همون دروغ هایی که رویارو تبدیل به کابوس می کنه.

کیارش قاطع بود. خم شد و درحالی که به واسطه ی چهار 

انگشت، زاویه ی دیِد او را صاحب میشد گفت:

_ رویایی نیست. تو دیگه خوِد حقیقت شدی. 

کامًال مایوس بود. قطعًا گالره یکجای زندگِی حاالیشان حضور 

داشت و اگر قسمتی از گفته هایش حقیقت بود که ارغوان 

می ُمرد از غم!



گفت:

_ پشِت این رویای قشنگ یه کابوِس خیلی بزرگ نشسته. یه 

کابوس که توی ترسو مدام داری ازش فرار می کنی و دلت 

نمی خواد که هیچ کس جز خودت متوجِه ترسو بودنت بشه.

و همین جمالت برای دیوانه کردِن کیارش کافی بود....

نگاهش همان حالت های خیره ی وحشتناِک گذشته را صاحب 

شد. مهم نبود اگر مسیِر خاکِی پیِش رویشان، رهگذرهای 

دیگری هم داشت. مهم نبود اگر صدایش را می شنیدند حتی!

صدا باال کشید و هیچ رخ دادی در دنیا دارای اهمیت نبود اگر 

کیارش در ذهِن ارغوانش ترسو و بزدل به نظر می رسید. تماِم 

اتفاقاتی که قرار بود خوشحالش کند را هم به بعد موکول 

می کرد. ارغوان به پایدار بودِن این رویا شک کرده و کیارشش 

حاال، محال بود که آرام بماند.

فریاد زد:

_ هیچ چیز و هیچ کس نمی تونه تورو از من بگیره. اینو 

آویزه ی گوشت کن خب؟ 

و ارغوان به رنگ و روی کبود شده اش خندید و چند گامی را 

عقب رفت.



_ دروغ هات می گیرن. پنهان کاری هات می گیرن. این حال و 

روِز نمایشی، آخرش منو ازت می گیره کیارش.

کیارش دنبالش می آمد و همچنان فریاد میزد:

_ هیچی نمی تونه. نمی تونه می فهمی؟ تو ماِل منی می فهمی؟

و ارغوان نهایتًا متوقف شد و درحالی که خیره ی مردمِک 

چشمانش سعی در به رخ کشیدِن شهامتش داشت؛ پرسید:

_ و اگه نفهمم؟ چیکار می خوای بکنی؟ مثًال انقدر کتکم میزنی 

که جنازه م تا یک هفته بیوفته گوشه ی خونه و نای تکون 

خوردن نداشته باشه؟ انقدر میزنی که از دهنم خون بیاد؟ و 

فکر کردی با یکی مثِل پگاه طرفی؟ من ارغوانم... ازت 

نمی ترسم و خوشبختانه می تونم از پِس خودم بر بیام. 

می تونم تو دهِن اونی بزنم که سعی داره منو بازی بده و حتی 

قدرِت اینو دارم که ترکت کنم اگر بفهمم که داری باعِث نابود 

شدنم میشی. 

نگاهش را هاله ای از حرص پوشاند. 

همان لحظه بود که لب زد:

_ پس پگاه...

و ارغوان با تماِم قدرتش به تخِت سینه ی او کوبید.



_ کثافت کاری های خودتو گردِن دیگران ننداز. چیکاری کردی 

با پگاه؟ داری چیکار می کنی با زندگِی من کیارش؟ چیکار 

کردی با خانواده ت؟ حرف بزن چون اگر همین اآلن حرف 

نزنی، دیگه هیچوقت بهت گوش نمی کنم. چون مهلِت توضیح 

دادنو واسه همیشه از دست میدی.

خلِع سالح شد!

ارغوان با قاطعیتش او را برای امشب، وادار به عقب نشینی 

کرده بود. 

آنقدر که از نداشتِن توضیحی قانع کننده برای او، بیچاره شد 

و چانه اش لرزید. 

رهگذرها دور شدند. جنِگ میانشان، با شکسِت صد در صِد 

کیارش به اتمام رسیده بود و حاال مرِد کم حرف و دیوانه ی او، 

باید می گشت و عجیب ترین رفتار را تبدیل می کرد به واکنش 

و تحویِل ارغوان می داد.

مردمِک چشمانش تکان تکان می خورد. نگاهش معصومانه ترین 

پرده را به روی دیگر حس های قابِل انتقال کشیده بود و شهِر 

آبی روشنش، بارانی بود انگار! 

او با بیچاره ترین لحِن ممکن پرسید:



_ چیو می خوای بشنوی؟ اینکه مِن خاک بر سر چقدر عاشقت 

شدم؟

و بعد تماِم معصومانه بودِن این لحن که کافی نشد؛ کیارش 

یکی از دستانش را مشت کرد و با تماِم توان به سر و رویش 

کوبید.

_ توام ولم کن. توام تنهام بزار. توام مِن روانی رو ول کن و 

برو...

ارغوان همان لحظه بود که به دو نیم تقسیم شد. نیمی از او، 

برای به سکون رساندِن حال و روِز او جان می کند و نیِم دیگر، 

گفته های گالره را باور کرده بود. 

هرچه به انتهای آن مسیِر خاکی ختم میشد را رها کردند. 

گام های آمده را بازگشتند و ارغوان تنها برای بهتر شدِن حاِل 

او بود که یکی از دستانش را فشرد و طوری رفتار کرد که او 

را باورش کرده. 

هردو به کلبه برگشتند. هردو به روی کاناپه ی مقابِل تلوزیوِن 

خاموش نشستند و هردو در سکوت، به فرداها فکر می کردند 

اما نهایتًا کیارش بود که سرش را به روی پاهای خشک شده ی 

او رساند و در ادامه اش توضیح داد:



_ اگه بهت بگم از چی دارم فرار می کنم، می تونی... قول 

میدی که بمونی همین جا و هیچوقت نری؟ قول میدی ارغواِن 

من بمونی؟ قول میدی که نزاری این رویا تموم بشه؟ اگه 

دستای تو نباشن که موهامو شلخته کنن، کیارش دیگه خوب 

نمیشه ارغوان. تو نباشی کیارش ُمرده... تو نباشی... 

_ بهم دروغ گفتی مگه نه؟ و دروغ هات از همون دروغ هایی 

بوده که نمیشه بخشیدشون.

نگاهش مستقیم خیره ی چشماِن او بود. قلبش به زیِر انگشتاِن 

یکی از دست های او پرضرب تر از همیشه میزد و ذهنش برای 

حاال، هیچ جمله ی یک دست و پرمفهومی را ارائه نمی داد.

جان کند تا گفت:

_ از اون دروغ هایی بود که مجبور شدم به گفتنشون. 

خش دارترین بغض از راه رسید و کنِج حنجره اش خانه کرد. 

کیارش با چشماِن ترسیده  اش خبرهای بدی می داد و ارغوان 

راضی بود به ُمردن اما ای کاش کیارش تنها امیدش را هم 

ناامید نکرده بود!

لب زد:

_ چیکار کردی با من؟ 



و کیارش صاف نشست و درحالی که تماِم باالتنه اش را به سوی 

او می چرخاند گفت:

_ مواظبت بودم. 

پرسید:

_ در برابِر کی؟ در برابِر چی از من محافظت کردی؟ معلوم 

هست چی میگی کیارش؟

و او بی قرار بودن را، بیچاره بودن و کم توان بودن را ریخت 

به صدایش و نالید:

_ در برابِر خودم. من تورو از کیارش محافظت کردم. خیلی 

سخت بود ارغوان اما همین اآلن که اینجا نشستم دارم ازت 

مراقبت می کنم. بفهم که...

_ انقدر جواِب سرباال به من نده کیارش. به عنواِن یه مرد 

جواب بده بهم. یه جمله بگو که هیچ چیِز مبهمی توش وجود 

نداشته باشه چون دیگه عجیب و غریب بودنت داره خسته م 

می کنه و اگه این خسته شدنم از حِد تحملم خارج بشه، قبول 

می کنم که انتخابم یه انتخاِب اشتباه بوده و از زندگیت میرم 

کیارش. پس زود باش حرف بزن.

_ تو نمی تونی جایی بری!



حالِت ناالن و بیچاره ی چند ثانیه ی گذشته را باور می کرد یا 

این لبخنِد پت و پهنی که حاال روی لب هایش نشسته بود؟ رِگ 

برجسته ی شقیقه اش را باور می کرد یا نشان دادِن ردیِف 

باالیِی دندان هایش را؟ اصًال حاال، با این لحِن دور از شوخی 

چه می کرد وقتی لب هایش مضحک ترین لبخند را تقدیِم 

چهره اش کرده بود؟

تالش می کرد تا حیرتش را کنار بگذارد وقتی پرسید:

_ نمی تونم؟

و کیارش نچ کنان هردو تای ابروانش را باال پراند و ارغوانی 

که از حرص چهره جمع کرده بود؛ تمسخر را چاشنِی کالمش 

کرد و گفت:

_ به کدوم دلیل اونوقت؟

کیارش لبخندش را عمق داد. دست دراز و درحالی که بازهم 

تره ای از موهای او را به بازی می گرفت تا حواسش را صاحب 

شود؛ زمزمه کرد:

_ می کشمت!

و حیرت تماِم واژه ها را از لب های ارغوان فراری داد. 

کیارش لمس کرد؛ لبخند زد و افزود:

_ اگه قراره ماِل من نباشی، پس ماِل خودت هم نباید باشی. 



ارغوان هیچ نگفت. لب هایش تکان نمی خورد اصًال! نکند 

کیارش جدی جدی دستش انداخته بود؟

کیارش لمس کرد؛ روی موهایش را بوسید و خیره به نقطه ای 

نامعلوم افزود:

_ تو عاشِق کیارش شدی و باید با همه ی عیب هاش دوسش 

داشته باشی. 

ارغوان تالش کرد تا موهایش را از حصاِر انگشتاِن او بیرون 

بکشد. فکرکرد به هرچه که گالره گفته بود و کیارش چه بود؟ 

که بود و یا بهتر این بود که بپرسد، کیارش از زندگِی او چه 

می خواست؟

کیارش به لمس کردن ادامه داد و لبخند کامًال از روی 

لب هایش محو شده بود وقتی افزود:

_ من با همه ی آدم ها مشکل دارم ارغوان. از همه  بدم میاد. 

وقتی یکی خیره میشه بهم یا باهام حرف میزنه دلم خی خواد 

بزنم لهش کنم. صدای کتک خوردنشون خیلی لذت بخشه و 

دلم می خواد انقدر بزنم تا همه ی ادا اطوارهاشون زیِر دستام 

له بشن. اما تو، تورو فقط باید گذاشت اینجا و نازت کرد. 

تورو فقط باید خندوند. تورو می خوام... نمی زارم ازم بگیرنت 

چون از وقتی تو اومدی، دیگه کاری به کاِر هیچ کس ندارم. 



فقط تو باش، منم قول میدم که دیگه از صدای خندیدِن کسی 

ناراحت نشم.

بازی اش  می  داد. قطعًا کیارش بازی اش می داد چراکه به 

حقیقی بودِن هیچ یک از شنیده هایش ایمان نداشت! کیارِش 

او هر چقدر هم که بد بود؛ باالخره که آدم بود! مگرنه؟!

تماِم حرص را ریخت به انگشتانش. خشم قدرتمندش کرده 

بود و نهایتًا توانست که موهایش را از اسارِت لمس شدن 

رهایی دهد؛ وقتی فریاد زد:

_ این چرت و پرت ها چیه تحویِل من میدی؟ برو کنار!

و کیارش با بیاِن همین دو جمله  ی کوتاه دیوانه اش کرد.

_ داد نزن! بدم میاد وقتی داد میزنی.

_ منم بدم میاد وقتی منو احمق فرض می کنی و یه مشت 

دروِغ غیرقابِل باور تحویلم میدی. بدم میاد از اینکه نمی تونم 

به عنواِن شوهرم بهت اطمینان کنم و هر دکس و ناکسی 

می تونه تصورم رو از شخصیِت تو خراب کنه. 

_ هنوزم داری داد میزنی. 

ارغوان حیرت کرد و عمِر حیرتش آنچنان طوالنی نبود وقتی 

خندید و روی پا هم ایستاد.



_ دارم باور می کنم که انتخابم خیلی اشتباه بوده. 

ترس برش داشت. ارغوان اگر حرِف رفتن میزد که کیارش 

تماِم این کلبه را بهم می ریخت.

ناچارًا سِد راهش شد و کوتاه توضیح داد:

_ قول میدم که همه چیزو درست کنم. همه ی اون آدمایی که 

می خوان از هم جدامون کنن...

_ فقط از اینجا بریم. 

کیارش خم شد برای لمِس یکی از دستاِن او اما ارغوان قبل از 

انجاِم تصمیمش مانعش شد و همان دست را عقب کشید.

در همان حال هم کامًال قاطعانه افزود:

_ اگه نریم، دیگه اصًال باورت نمی کنم. اگر نریم هر چیزی که 

دیگران میگن رو باور می کنم اما حرف های تورو نه! 

کیارشی بازنده به نظر می رسید پس از مکِث کوتاهی پرسید:

_ کجا بریم؟

و ارغوان فریاد زد:

_ کجا باید بریم؟ تو فکر می کنی جای ما کجاست؟

_ کناِر هم! اآلن جای درستی هستیم. 

خشم دیوانه اش کرده بود. کیارش دیگر نه می فهمیدش، نه 

توضیحی قانع کننده می داد و نه برای بهتر شدِن حالش کاری 



می  کرد. 

گفت:

_ دیگه داره باورم میشه که این رفتارهات معمولی نیست. 

دارم باور می کنم که داری بازیم میدی و از عمد اینطوری رفتار 

می کنی. 

_ غیرقابِل باور فقط منم آره؟

فریاد زد:

_ آره!

و بعد از مقابِل چشمانش دور شد و کیارش را با مشتی از 

حرف های نگفتنی تنها گذاشت!
                       *****

آخرین احساسی که از شِب گذشته به یاد داشت؛ سرمای 

اواخِر پاییز بود اما حاال چرا تنش می سوخت؟ دست دراز کرد 

تا پتو را از روی تنش کنار بزند. شاید امیرحافظ حساسیت به 

خرج داده و اتاق را زیادی گرم کرده بود اما روی تن چرخید و 

پتویی در کار نبود! 

پلک گشود و امیرحافظی هم نبود تا امنیتش تماِم وحشِت 

تاریک و ظلمات بودن را از میان بردارد. 



به سختی لب باز کرد. گلویش می سوخت و قدرِت بیاِن 

واژه ها را از وجودش سلب می کرد. ذهنش قدرِت پردازِش 

زمان و مکان را کامًال از دست داده و دنیای حاالی او، خواب 

بود یا بیداری؟!

به واسطه ی کِف دستانش اطرافش را لمس کرد. ضرباِن قلبش 

باال رفته بود و نا متعادل نفس می کشید اما تماِم این ها حاِل 

خوبش بود تا قبل از آنکه متوجِه پخِش موزیِک راِک همیشگی 

شود. 

نفسش باال نیامد. به زمین و زمان التماس کرد که کابوس 

باشد و اینبار آغوِش امیرحافظش زیباترین رویا بود اما صدای 

نحسی آمد و از راه رسیدِن کابوسی حتمی را خبر داد!

او همراه با خواننده می خواند و اگر خدایی نکرده پگاه 

مزاحمتی برای این با صدای بلند خواندن ایجاد می کرد؛ 

دیوانه اش می کرد. او عاشِق خاموشی بود و باال بردِن ولوِم 

دستگاِه پخش. او دلش می خواست که خواننده همراه با 

خودش فریاد بزند و باز شدِن پلک های پگاه هم برای بهم 

خوردِن آرامشش کافی بود!

قطره ای از اشک هایش چکید؛ تماِم اعضای بدنش برای فرار از 

این کابوس التماسش کرد و همان لحظه بود که اعالِن تلفِن 



همراهی روحش را به سوی آرامِش بیداری کشاند. 

پس از گشودِن پلک هایش، نفس های آسوده ی فرار از کابوس را 

از میاِن لب هایش عبور داد و قبل چرخیدن به سوی تلفِن روی 

پاتختی، متوجِه غیبِت امیرحافظ شد. 

با بدحالی لب زد:

_ کجایی تو؟!

و بعد خم شد و در همان حال افزود:

_ گوشیت داره خودشو می کشه.

قبل از آنکه بی تفاوت از ناِم آشنای مخاطب بگذرد اما دستی 

از راه رسید و تنش را از عقب نشینی منصرف کرد. 

امیرحافظ نبود! قسمِت خالِی تخِت دونفره شان مرتب به نظر 

می رسید و عقربه های ساعت، هشت و چهل دقیقه ی صبح را 

مرز می شکاندند. 

اینکه پاسخ دادن به آن تماس چه پیامدی را به دنبال داشت؛ 

ابدًا مهم نبود!

پگاه باید آیکوِن سبز رنگ را لمس می کرد و بعد از آن، تماِم 

ثانیه های تلخی که تجربه می کرد برای این ارغوان نام تعریفش 

می کرد. امیرحافظ خواهش کرده بود که از گذشته ها فاصله 

بگیرد و برای توقفش میاِن این دنیای پرآرامِش حاال هم، 



هرکاری از دستش برمی آمد انجام داده بود اما اگر پگاه 

نمی توانست مرِد منحصر به فردش را به اندازه ی یک لمِس 

کوتاه داشته باشد، بدوِن شک به گردِن کیارش بود!

کیارش هم باید حسرت کشیدن را تجربه می کرد. کیارش هم 

باید از تماِم خوشی ها پس زده میشد. کیارش هم باید به 

اندازه ی او کابوس می دید و شاید امیرحافظ با تماِم خوب 

بودنش هم این احساِس تشنه ی انتقام بودن را درک نمی کرد 

که پگاه را وادار به تنهایی تصمیم گرفتن کرد.

چشمانش را بست و تلفن را کناِر گوشش گذاشت. 

گفت:

_ بله؟

و مخاطِب آن طرِف خط شوکه شدنش از شنیدِن این صدای 

زنانه را به واسطه ی لحنش انتقال داد.

_ من با همراِه دکتر سعیدی تماس گرفتم؟

پگاه با تماِم نفرتی که بیِخ گلویش جا خوش کرده بود؛ تنها 

برای حاِل خودش دل سوزاند و گفت:

_ من پگاهم، همسِر سابِق کیارش و همسِر فعلِی دکتر سعیدی.



و ارغواِن آن طرِف خط، انگار دیگر هیچ حرفی برای گفتن 

نداشت.

ثانیه هایی در سکوت گذشت و این سکوِت عظیم، قدرِت به 

اشتراک گذاشتِن صدای نفس های محکِم ارغواِن بی قرار 

داشت.

نهایتًا هم پگاه بود که سنگینِی سکوت را با جمله ای قدرتمند 

شکست و ارغوان را هم به حرف آورد.

_ اگر با امیرحافظ کار داری نیم ساعِت دیگه تماس بگیر. 

_ نه! یعنی... بهتره که با شما حرف بزنم. 

لب هایش کش آمد و طرِح واضحی از پوزخند را برای چشماِن 

امیرحافِظ پشِت دیوار به ارمغان آورد.

_ انگار عالقه ای به شنیدن نداشتی.

ارغوان اما بیچاره بود. آنقدر بیچاره که کنترِل غرور و 

کلماتش را از دست داده بود. 

تقریبًا نالید:

_ باید به من کمک کنی. تو می دونی که من با کی ازدواج 

کردم. تو می دونی این رفتارهای کیارش برای چیه... تو 

می دونی که اون اصًال... تو از احساساتش هم خبر داری مگه 

نه؟!



امیرحافظ نگاهش می کرد. پگاِه او همین حاال باید همه چیز را 

می گفت و دفتِر کیارش را برای همیشه می بست و از 

زندگی اش دور می کرد. پگاِه او حاال باید بی تفاوت ترین میشد 

و کیارش را هیچ می شمرد اما یک جفت چشمانی که بدوِن 

پلک زدن، خیره ی دیواِر پیِش رویش مانده بود؛ از نفرتی بی 

انتها خبر می داد و نفرت هم بخشی از شدیدترین احساسات 

بود مگرنه؟!

شنید که پگاه در خطاِب فرِد آن طرِف خط گفت:

_ انگار خودت هم جواِب همه ی این سواالت و می دونی اما 

نمی خوای باورشون کنی مگه نه؟

هشت و چهل و پنج دقیقه ی یک صبِح دلگیِر پاییزی با آن 

ُآسماِن ابرگرفته و کدر، قطعًا بهترین فرصت برای بغض 

شکاندن بود.

اشک ریخت و باور داشت که پگاِه درد کشیده  یک نسخه  از 

بعدهای خودش بود که به حقیقی بودِن هر واژه ای که از دهاِن 

او خارج میشد ایمان داشت.

گفت:

_ تو که بگی دیگه باور می کنم. با خودم عهد بستم که همه ی 

حرف های تورو باور کنم. کیارش همونیه که دیگران تعریف 



می کنن مگه نه؟

و چرا پگاه از این لحن، از این غم و از این بیچارگی خوشحال 

شد؟ چرا دل نسوزاند؟ اصًال مگر دختری چون ارغوان، چه 

آزاری به او رسانده بود؟!

شمرده شمرده و بدوِن آنکه به حال و روِز بی تجربه ترین عاشِق 

دنیا رحمی کرده باشد؛ جواب داد:

_ هرکس به گوشت رسونده درست گفته. من اومدنم اونجات 

چون دلم نمی خواست تو هم مثِل من هر شب کابوس ببینی و 

جای لگدهای یه وحشی از روی تنت پاک نشه. کیارش بازیمون 

داد. هردوی مارو... من این حقیقت رو باور کردم و بهتره که 

تو هم قبولش کنی. 

قطره اشِک دیگری چکید. آسماِن شماِل کشور ناگهان غرید و 

باراِن سیل آسایش را بی خبر به زمین فرستاد. 

پنجره ی نیمه باِز مقابِل چشماِن ارغوان، با ضربه ی جان داِر باد 

به لنگه ی چوبی  اش کوفته شد و پرده ی سرخابی رنگ هم به 

دست های آن ضربه، مچاله شد و دست از رقصیدن برداشت. 

او میاِن هق هقی که در گلو خفه می کرد؛ جایی برای خروِج 

اصوات از حنجره اش باقی گذاشت و نالید:

_ گالره... گالره راست میگه مگه نه؟



و پگاه دست از کاویدِن قاِب عکِس روِز عروسی شان برنداشته 

بود وقتی گفت:

_ فقط باهات ازدواج کرد که بتونه طالقت بده و تا مرِز ُمردن 

هم می رسونتت اگر زودتر از زندگی کردِن باهاش منصرف 

نشی. کیارش نقش بازی کرد تا همه ی دنیا باور کنن که یه 

روانیه و کوروش خان رضایت بده به ازدواجش با گالره... که 

کوروش خان باور کنه که هیچ کس جز گالره، نمی تونه با 

پسرش دووم بیاره.

لب های امیرحافظ هم پوزخند زدن را یاد گرفت. پگاه از نابود 

شدِن زندگِی کیارش خوشحال بود و این برقی که میاِن 

خانه ی چشمانش جوالن می داد چرا حاال جایی از شهِر قلِب او 

را به نابودی کشانده بود؟ چرا توقع داشت که زندگِی کیارش 

دیگر برای پگاِه او مهم نباشد؟!

پگاه گوش میکرد به ارغوانی که اشک ها صدایش را خش دار 

کرده بود. 

_ گالره می گفت که... می گفت کیارش فقط برای اینکه 

پدرش... یعنی بخاطِر خودش... بخاطِر خودخواهیش؟ 

چجوری تونست انقدر بی رحم باشه؟ 

و همان لحظه که گفت:



_ حاال چشماتو ببند و انقدر باهاش زندگی کن تا یه جنازه ازت 

باقی بمونه.

امیرحافظ جلو آمد و گالیه  را به آشکارترین حالِت ممکن، از 

راِه نگاهش انتقال داد.

حضوِر اوقدرت را از انگشتانش قاپید. تلفن ُسر خورد و به 

روی سینه اش افتاد. امیرحافظ حرف های او را شنیده بود؟!

دید  که مرِد اخم به چهره ی مقابلش آرام آرام جلو آمد و خم 

شد تا تلفِن بی تکلیف را از او پس بگیرد. دید که در خطاِب 

ارغواِن منتظر گفت:

_ خانِم محترم، نه من و نه همسرم هیچ چیزی برای گفتن 

نداریم. شوهِر شما و هر بالیی که سِر زندگیش آورده به ما 

مربوط نیست. من فقط می تونم به عنواِن یک روانشناس 

بهتون کمک کنم نه بیشتر و اگه راهنمایِی منو می خواین، 

بهتره هرچی زودتر از اون زندگی فرار کنید. خدانگهدار! 

خشم به تعداِد ضرباِن قلبش افزئده بود. عمیق نفس می کشید 

و هنوز هم درگیِر صفحه ی تلفن بود اما نهایتًا نگاِه سیاهش را 

باال کشید و پس از اتصالش به چشماِن ترسیده ی پگاه 

آرام ترین لحن را برای عنوان کردِن سوالش به کار گرفت.



_ کی می خوایم زندگِی مشترکمون رو شروع کنیم خانمم؟

پگاه لب زد:

_ شروع شده که...

و امیرحافظ نچ کنان سر باال انداخت و لب هایش برای کاشتِن 

نمایشی ترین لبخنِد دنیا کش می آمد وقتی گفت:

_ نه نشده... البته شاید از نظِر تو به این وضع و اوضاع بشه 

گفت یه زندگِی مشترک اما این زندگی، بی معنی ترین زندگِی 

مشترکیه که من به عمرم شناختم. 

_ بی معنی؟

امیرحافظ عقب رفت. قاطع بود وقتی گفت:

_ بی معنی و چرت!

و پگاه زمزمه وار اضافه کرد:

_ بی معنی و چرت! چقدر زود با من بودن برات یه زندگِی بی 

معنی و چرت ساخت.

امیرحافظ نیمی از واژه های بیان شده را نشنید اما کامًال 

حدسش میزد و این امر برای فوران کردِن خشمی که تا به 

امروز تنها قورتش داده بود؛ کافی شد.

_ با تو بودن؟ من هنوزم همون امیرحافظی ام که تو حسرِت 

عشِق دوراِن نوجوونیش مونده چون این موجودی که اآلن 



روبه روم نشسته و با گستاخِی تمام تو چشمام نگاه می  کنه، 

این آدمی که حقش نیست ولی حق به جانبه، این آدمی که در 

کماِل وقاحت به حضوِر من بی احترامی می کنه و دست از سرِ 

خاطراِت لعنتِی گذشته ش برنمی داره، این همه بی انصافی 

هیچ ربطی به اون فرشته ای که من می شناختم نداره. من 

مطمئنم که هیچ ربطی نداره چون اون پگاه فقط برای 

امیرحافظ بود. چون دروغ نمی گفت. چون سادگی رو خیلی 

بهتر از دورو و بدذات بودن تو رفتارش پیاده می کرد. میشد 

بهش با خیاِل راحت دوستت دارم گپفت چون مطمئن بودی با 

خوشگل ترین جمله جوابتو میده. می دونی چیه پگاه؟ من از 

حضوِر کیارش تو هر لحظه ی زندگیمون خیلی خسته م.

امیرحافظ قصِد ترک کردِن اتاق را داشت اما پگاه اینبار تخت 

را ترک کرد و گام های بلندش را رساند به او تا بازویش را چنگ 

بزند.

صدایش را میاِن حنجره صاف کرد و امیرحافظ که متوجهش 

شد نالید:

_ دارم سعی می کنم امیر. نمی بینی اینو؟ نمی بینی چقدر 

تالش کردم تا زندگیم با تو، یه زندگِی جدید باشه؟ نمی بینی 



چقدر عذاب می کشم وقتی می بینم تو حتی کنارم و رو این 

تخت نمی خوابی؟ نمی بینی دلم می خواد سرمو بزارم رو 

سینه ت و تماِم غم هامو همون جا تخلیه کنم؟ من چیکار کنم 

وقتی هنوز کابوس می بینم؟ چیکار کنم وقتی دلم با اون 

پست فطرت صاف نمیشه؟ من اگه دلم بخواد دلیِل تماِم رنج و 

عذاب هام رنِگ خوشبختی رو نبینه، در حِق تو خیانت کردم؟ 

آره امیرحافظ؟ من حق ندارم متنفر باشم از اون؟

امیرحافظ کوتاه آمده بود. اصًال مگر میشد که اشک میاِن 

خانه  ی روشِن چشماِن او النه کند و امیرحافظ به دلخور بودن 

ادامه بدهد؟ 

یکی از دستانش را تکان داد و تا موهایی که تازگی ها به تیره 

بودنش عادت کرده بود؛ کشاند. 

همانطور که لمسشان می کرد گفت:

_ اگر حِس تنفرت نشه الویِت زندگیمون آره. حق داری که 

متنفر باشی از اون... اگه هربار که نگاهم می کنی حس نکنم 

که غریبه م آره، می تونی هنوزم متنفر باشی از اون. من چجور 

اینجا و کناِر تو شبمو به صبح برسونم وقتی تو حتی از زیِر 

یک سقف بودنمون هم راضی نیستی پگاه؟ می بینی؟ همین 



اآلن هم دلت نمی خواد که نزدیک باشیم. همین اآلن هم از 

اینکه...

_ دوستت دارم امیر. می دونی که نمی تونم با هیچ لمِس 

مردونه ای خو بگیرم اما اگر فقط یک مرد بتونه اینکارو انجام 

بده؛ اون تویی. اگر فقط یک نفر بتونه منو از شِر تماِم 

کابوس های مربوط به گذشته نجات بده، بازم تویی. اگر فقط 

یک نفر... اگر فقط یک نفر بتونه برای من هم محرم باشه هم 

مرهم، بازم تویی. پس منو بدوِن خودت نزار. بهم حق بده 

که...

_ من هنوزم دارم به تو حق میدم عشِق من.

اینبار حقیقی ترین لبخند روی لب هایش جان گرفت. 

توانست که تنش را به اندازه ی یک آغوِش طوالنی به 

دست های مردی بسپارد که هنوز هم از شروِع یک زندگِی 

جدید مطمئن نبود!

با این حال تا می توانست، روی موهای سیاه شده ی همسرش 

را بوسید و باید قدر می دانست مگر نه؟ روزی برای نگاه کردن 

به چشماِن این زن هم جان می داد  و حاال او کامًال میاِن 

آغوشش بود.



امشب برای اولین مرتبه، هردو به روی یک بالشت خوابیدند. 

امشب برای اولین بار، چشماِن امیرحافظ برای شروِع یک 

رویای طوالنی گرم میشد و پگاه درست میاِن حقایِق 

زندگی اش حضور داشت.. .

امشب برای اولین بار پگاه، تا خوِد صبح نوازش شد و درست 

همان لحظاتی که امیرحافظ از واقعی بودِن این رویا 

خوشحال بود و از دِل بی قرارش رضایِت چند ساعت خوابیدن 

گرفت؛ بازهم ناِم مرِد دیگری آمد و تماِم محاسبه هایش را به 

نابودی کشاند.

پگاه میاِن آغوِش خودش به خواب رفته بود. با وجوِد آنکه 

زیادی دلخورش می کرد؛ تا همین یک ساعِت پیش قربان 

صدقه اش می رفت و حاال، حاالیی که خیالش به اندازه ی چند 

ساعت خوابیدن از حضوِر همسرش آسوده بود؛ او چشمانش 

را بست و ناِم مرِد دیگری را به زبان آورد؟

اصًال امیرحافظ با این حجم از بیچارگی، سر به کدام بیابان 

می گذاشت که باید می دید؛ می شنید و حضوِر خاطراِت مرِد 

دیگری را میاِن زندگی اش احساس می کرد و بازهم 

منطقی ترین، مهربان ترین و امن ترین مرِد این دنیا باقی 

می ماند؟!



اصًال مگر تا کدام دقیقه ی نحِس چهار و نیِم صبِح یکشنبه به 

بعد، باید این صداها را می شنید و همچنان به چشِم باز 

خیره ی سقِف باالی سرش ساکت و خاموش باقی می ماند؟ 

اصًال حقش بود اگر همین حاال نیم خیز شد و برای کندِن پگاه 

از کابوِس لعنتِی اوِل صبح، با تماِم توانش به شانه ی او 

کوبید؟ 

اصًالحقش بود اگر به چهره ی ترسیده و مضطرِب او وقتی 

چشمانش را باز کرده و نگاهش می کرد؛ توجهی نشان نداد 

مگرنه؟ 

امیرحافظ هم مثِل تماِم عاشق های بی قراِر این دنیا، در چنین 

لحظاتی آن قدر درگیر بود با احساِس مسخره ی "ترِس از دست 

دادن" که، به محِض بیرون کشیدِن روِح پگاه از خواِب 

ناتمامش، چشم بست و بی آنکه به حال و روِز همسرش نگاهی 

بیندازد؛ عمیقًا لب هایش را بوسید و این حقش بود مگرنه؟!

☆☆☆☆☆☆

با وجوِد سر و صدای بیش از اندازه ی درِب چوبی با آن 

جیرجیرهای افتضاح، نهایتًا موفق به ترِک کلبه شد. 



قلبش جایی نزدیک به دهانش به وحشتناک ترین حالِت ممکن 

می کوبید و ارغوان می ترسید که صدای نفس های پاره پاره و 

نامنظمش، کیارش را از خواِب نیمه عمیقش بیدار کند که با 

تماِم توان پا تند کرد و کلبه را با تماِم خاطراِت خوب و بد، با 

مرِد عجیب و غریبش تنها گذاشت...

گام های نامتعادلش را به دویدن ناچار کرد. وحشت قدرِت سر 

چرخاندن را هم از تنش قاپیده بود و انگار که حیوانی درنده 

به دنبالش در حاِل دویدن است؛ تنها مقصدش دور شدن از آن 

کلبه ی چوبِی زیادی زیبا بود!

آسمان تاریکی  ها را از خود می راند. خورشید هنوز هم به 

زمیِن زیِر پایش سالم نکرده بود و باد آن قدر دیوانه وار 

می وزید که ارغوان بعید هم می دانست که این شهر به این 

زودی ها کامًال روشن شود. 

دستاِن یخ زده اش را به جیب های کاپشِن کوتاهی که تنها 

یادگاِر ناخواسته ی کیارش بود؛ فرستاد. حقیقتًا وقتی برای 

یافتِن لباس هایش نداشت و ناچار شد به تن زدِن اولین 

کاپشنی که به دستانش رسید.

حاال به قدِر کافی دور شده بود... حاال مهلتی داشت برای 

بغض ترکاندن و حاال می توانست که با صاحِب دوست داشتنی 



و غیرقابِل درِک کاپشنش وداع کند!

کیارش او را بازی داده بود. دوستش نداشت و تماِم دنیا این 

را به منطقی  ترین حالِت ممکن اثباتش کردند. کیارش ماِل او 

نمیشد و ارغوان همین شِب گذشته بود که این حقیقت  را با 

تماِم تلخ و زهرمار بودنش، باور کرد.



.ریحانه محمود "زهرآلود...!": 

تماِم شِب گذشته را کناِر او گذراند. نگاه کرد به چهره ای که به 

دسِت پلک های بسته از همیشه معصوم تر به نظر می رسید و تا 

طلوِع خورشید، تک تِک اجزای صورتش را برای هزارمین مرتبه 

از نظر گذراند. 

تماِم شِب گذشته، در حالی که روی ته ریش های نامرتب شده ی 

همسرش را لمس می کرد؛ عاشقانه نگاهش کرد و با تماِم 

احساساِت مثبتی که به آن آدم داشت؛ خداحافظی کرد. 

شِب گذشته نمی گذشت اصًال. هر ثانیه اش هزار ساعت طول 

کشید و با گذِر هر لحظه، ارغوان کیلوکیلو بغض قورت داد و 

به هیچ اشکی اجازه ی سرازیر شدن نداد! 

گام هایش را آرام آرام تکان داد. به اندازه ی کافی از کلبه دور 

شده و حاال وقِت بغض ترکاندن بود! 

مسیرش را به سمِت ساحل کج کرد و درحالی که اشک های 

روی گونه اش را پرحرص پس میزد؛ با خود تکرار کرد: 

" دیگه تموم شد... دیگه گریه کردن نداریم... عاشقی کردن 

نداریم... خیلی وقت بود که توی احمق باید این رابطه ی 

نامشخص و تمومش می کردی... بفهم ارغوان! بفهم که اون 

تورو بازیت داده... بفهم که عاشِق یکی دیگه ست... لطفًا اینو 



بفهم و تمومش کن." 

و چقدر بی رحم بودند این واژه ها! 

چقدر دل خراش بود وقتی یک "نون" از راه می رسید و تماِم 

رویاهای یک دختر را با بی عدالتی نابود می کرد...  

چقدر سنگین بود باوِر نخواستن، نداشتن و نشدن وقتی تماِم 

شب های گذشته ی عمرت را با خیاِل شدن ها به صبح 

می رساندی. 

مسیِر سنگی را از سر گذراند. دسِت آخر هم نفهمید که انتهای 

آن جاده ی پرطول و دراز به کدام رویایی مبدل میشد که 

کیارش آن چنان اشتیاق به خرج داده بود برای نشان دادنش. 

کنجکاوی هم نکرد چراکه به خودش قول داده بود که کیارش 

را با تماِم خاطراِت خوب و بدش پشِت سایه ی نحِس 

بی قراری های شِب گذشته باقی بگذارد.  

گام هایش را رساند به شن های نزدیک به ساحل. دیوانگی بود 

اما کفش  و جوراب هایش را از پا کند و به پاهایش از سرما 

لرزیدن و دم نزدن را یاد داد. 

دریا با تماِم عظمت و زیبا بودنش، تماشاچی نداشت! سرما 

قدرِت به النه فرستادِن هر موجوِد زنده ای را داشت و ارغوان 

حتمًا باید می آمد و اشک هایش را نشاِن همین دریایی می داد 



که تا دیروز آشیانه بود و صفحه به صفحه خاطرات 

می ساخت؟! 

چانه اش لرزید. کیارش را درحالی که هیزم به دست نزدیک 

می آمد و لبخنِد پت و پهنش را کنِج لب ها کاشته بود یادش 

آمد و بغضی که اجازه ی انفجارش را نمی داد؛ گوشه ای از 

حنجره اش را خراشید. 

دریا موجی پرخروش را تا نزدیِک پاهایش رساند و او 

درحالی که به جای خالِی پاهای کیارش نگاه می کرد؛ عمیق 

نفس کشید تا گریه نکند و بغض بازهم گلویش را چنگ زد. 

رویاهای کیارش را یادش آمد. کنارش نشسته بود درست مثِل 

یک پسربچه ی پنج ساله، از تک تِک آرزوهایش حرف میزد.  

" دلم یه دختر می خواد ارغوان. یه دختر عیِن خودت! 

چشماش مثِل تو سیاه باشه و موهاش مثِل تو بلند و فر. 

لب هاش عیِن خودت بخنده و درست مثِل خودت حرف بزنه. 

می دونی چی میشه؟ اونوقت من از تو دو تا دارم. دوتا 

ارغوان که همیشه ماِل خودم می مونن و نمی ذارم از دستم 

برن..." 

هرچه لب گزید. هرچه آِب دهان قورت داد و هرچه عمیق 

نفس کشید هم راه به جایی نبرد. ارغوان برای شروِع یک 



خداحافظی، ساعت ها گریه کردن الزم داشت و اگر این حجم 

از بغض را میاِن حنجره اش نگه می داشت که قطعًا نفس کم 

می آورد و می ُمرد! 

نالید: 

_ من بدوِن اون چیکار کنم خدا؟ آخه چیکار کنم؟  

و نشست همان جایی که تا ثانیه هایی دیگر، موجی بلند از راه 

می رسید و خیسش می کرد. 

ساعاتی بعد اوی ندانم کار، جسِم عذادارش را به خانه ی 

پدری اش رساند. حقیقتًا جز این خانه و خانواده ، جایی را 

نداشت که برود اما جایی در اعماِق وجودش از اقرار کردن 

شانه خالی کرده بود. 

باید می گفت مگرنه؟!  

به محِض آنکه پدرش را می دید؛ وقتی با مادرش چشم در 

چشم میشد و وقتی آرش مقابلش قرار می گرفت؛ باید زبان 

باز می کرد و از انتخاِب اشتباهش می گفت؟!  

کیارش را چطور باید تعریفش می کرد؟ یک دیوانه؟ جانی؟ 

سنگ دل و روانی و یا یک زهر که به جانت می افتاد و به 

عاشق شدن مسمومت می کرد؟! 



یکی از دستاِن لرزانش را باال کشید. کم جان ترین ضربه را به 

درِب آهنی کوبید و تماِم حاِل خوبی که روزی میاِن این 

چهاردیواری تجربه می کرد را یادش آمد! 

عشق عجب بی رحم بود. عجب بد حالت می کرد. اصًال مگر 

زهری جان سوزتر از زهِر عشق میاِن این کره ی خاکی یافت 

میشد؟ 

کدام بیماری؟ کدام درد و کدام سرطان اصًال؟ کدام یکی 

می توانست تماِم آرزوها را یکجا به قتل برساند و یک ثانیه 

قبلش هم خبر ندهد؟!  

تقه های بعدی را کوبید. حِد فاصِل درِب آهنی تا هاِل باصفای 

خانه شان آن قدری بود که اطمینان داشت هیچ کس صدایش را 

نمی شنود اما به همان قدرِت کم کوبید و تماِم بچگی 

کردن هایش وقتی تا همین درب می دوید تا روی پدرش را 

ببوسد را یادش آمد و برای اعتراف کردن، شرم کرد! 

گفته بود می خواهمش مگرنه؟! 

گفته بود کیارش را با وجوِد تماِم مخالفت های شما 

می خواهمش و اطمینان داشت که این بهترین و ناب ترین 

تصمیِم عمرش خواهد بود... 

نالید: 



_ باز کنید این درو. 

و بلندتر کوبید.  

لب زد: 

_ پشیمونم بابا. این درو باز کن.  

و آن قدر کوبید تا صدای پا زدِن دمپایی ها و "اومدم" گفتن های 

آرش را شنید و لب گزید. 

بی اراده عقب گرد کرد. با چشم غره های پدرش، دیدی گفتم های 

مادرش و اشک ریختن های غزل اگر کنار می آمد؛ آرِش دیوانه 

و قابِل پیش بینی را چه باید می کرد؟ چه باید می گفت؟ 

خواهِر ته تغاری ات آمده و این بار شوهرش را با خودش 

نیاورده؟!  

قطره اشکی چکید و کامًال دیر شده بود.  

قبل از آن که به خودش بجند؛ آرش با نگاهی  حیرت زده، 

مقابلش و میاِن لنگه ی در ایستاده بود.  

هول کرده گفت: 

_ سالم.  

و آرش کنار رفت تا او وارد شود.  

_ علیِک سالم! این چه سر و وضعیه؟! 

رِد نگاِه برادرش را دنبال کرد و عرِق شرم از تماِم جانش راه 



گرفت. چرا تا به این لحظه، به سر و وضِع غیرقابِل توضیحش 

دقت نکرده بود؟ 

بی آنکه گامی بردارد سریعًا گفت: 

_ سالم داداش. من ... راستش...  

و آرش میاِن حرفش پرید.  

_ بیا تو ببینم. چی شده ارغوان؟ 

همین جمله کافی بود مگرنه؟! همین یک جمله برای باوِر 

بازنده بودن کافی بود مگرنه؟ 

همین بی جواب بودن، همین حسرت خوردن و همین "نون"ی 

که می نشست کنِج تماِم "شدن"هایی که روزی آرزویت بود؛ 

برای کاشتِن خش دارترین بغض میاِن حنجره ات کافی میشد 

مگرنه؟ 

چشماِن بی رمقش، به ثانیه نکشیده شروع به باریدن کرد. 

آرشی که خواهرش ارغوان را تا به امروز اینطور بی قرار 

ندیده بود؛ به دست پاچگی افتاد و ارغوان داخل رفت تا 

رسوای عالم و آدم نشود و چفت شدِن در به لنگه اش، برای 

روی زمین افتادنش کافی شد.  

آرش سریعًا به آغوشش کشید و شنیدِن صدای مردانه ی 

برادرش وقتی آن قدر نگران بود؛ برای دلتنگ شدن برای صدای 



مردانه و وحشت زده ی دیگری کافی شد. بغضش با هق هقی 

بی صدا منفجر شد و نوازِش شانه هایش، نیاز به یک آغوِش 

دلگرم  کننده ی دیگری را در وجودش زنده کرد.  

کیارش تمام شده بود مگرنه؟! 

آرش مادرش را صدا زد. شاید وجوِد او می توانست ارغواِن 

روی زمین افتاده را از این حجم از درد و غم تسکین دهد اما 

او هم آمد و ارغوان بهتر نشد.  

کیارش او را دوستش نداشت؟! 

آمنه به صورتش کوبید. غزل و ناصر هم اضافه شدند و 

چشماِن پدرش را یک دنیا ناامیدی پوشاند.  

ارغوان به اندازه ی تماِم روزهای خوِش گذشته ی عمرش امروز 

غمگین بودن و گریه کردن را تجربه کرد و ناصر که پرسید: 

_ چی شده بابا؟ مگه من ُمردم که اینجوری گریه می کنی؟  

ارغوان جان کند برای بیاِن یک جمله ی نیمه تمام! 

میاِن هق هقش فریاد زد: 

_ من... دخترت ُمرده... دخترت داره می ... 

و صدایش برای بیاِن حقایقی که باورشان کرده بود؛ یاری اش 

نداد.  

می خواست بگوید:



"کیارش من و نمی خواد!" 

و این یک جمله، سنگین ترین جمله ای بود که در تماِم عمر به 

ذهنش کشانده بود... 

 ☆☆☆☆☆☆☆

 ☆☆☆☆☆☆☆☆
"بخِش چهارم(آخر)" 

"فصِل اول" 

صبِح امروز هم درست شبیه به تماِم روزهای دیگِر بعد از 

کیارش، با آشفتگی پلک گشود. شِب گذشته  هم خوب نخوابید 

اما امروز با تماِم صبح های زهرماِر دیگرش توفیر داشت.  

امروز خالی بود. خالی از تماِم دلخوشی ها...  

امروز پلک که باز کرد؛ نتوانست با بغضی که کنِج گلویش جا 

خوش کرده بود مقابله کند. جای خالِی امیرحافظ را لمس کرد 

و پس از نگاه انداختن به عقربه های ساعت اشک ریخت.  

امروز در کناِر عذابی که از خاطراِت کیارش برایش جا مانده 

بود؛ خانه ی قلبش را مِه غلیظی پوشانده بود به ناِم حسرت! 



شِب گذشته را با جای خالِی او به صبح رساند. شِب گذشته 

هم کیارش میاِن کابوس هایش جا خوش کرده بود اما نبوِد 

امیرحافظ سخت ترش می کرد. 

تِن خسته و بی جانش را از اسارِت پتوی سنگیِن دونفره رهایی 

داد. زمستان با سرمای طاقت فرسای خودش از راه رسیده بود 

و شِب گذشته ای که امیرحافظ نبود؛ پتوی دونفره هم قدرِت 

مقابله با آن حجم از سرما را نداشت.  

روی موهای شلخته شده اش را دستی کشید و بعد به تماِم 

فاجعه ای که میاِن چهاردیوارِی اتاِق مشترکشان به راه افتاده 

بود نگاه کرد. 

قاِب عکسی که روی زمین افتاده و نیمه سالم به نظر 

می رسید؛ ادکلنی که شیشه  خرده هایش تماِم سرامیِک قهوه ای 

رنگ را در برگرفته بود و درکنارش، بالشتک های تخت و 

مجسمه های تزئینی ای که از زیبایی هایش حاال هیچ باقی 

نمانده بود؛ آشیانه ی سابقشان را به بازاِر شام شبیه می کرد و 

مقصِر تماِم این ها خوِد احمقش بود مگرنه؟! 

قطره اشِک دیگری که روی گونه اش جا خوش کرده بود را 

پس زد و خم شد قاِب عکس را بردارد و آنقدر به تصویِر لبخندِ 

امیرحافظ نگاه کند تا شکل و شمایلش را از َبر شود... 



برای تصویِر خندانش صحبت کرد: 

" چقدر خوشحال بودی اون روز! فکر می کردی خوشبخت 

میشیم. فکری می کردی از پگاه کوچولوی گذشته چیزی باقی 

مونده که بتونه برات زندگی کنه اما اآلن پشیمونی مگه نه؟! 

از اینکه به حرِف دلت گوش کردی و به من اعتماد، خیلی 

پشیمونی مگه نه امیرحافظ؟ شاید دیگه برات مهم نباشه که 

اگه نباشی حاِل من خوب نیست. شاید دیگه مهم نباشه که 

پگاهت تماِم دیشب و گریه کرد. شاید دیگه گریه کردنام، غصه 

خوردنام و خوشحال شدنم هم برات مهم نباشه امیرحافظ اما 

من... من فقط... من نمی تونستم ببینم که اون دوتا باهم 

خوشبختن. آره شاید تو راست میگی. شاید حسودیم میشه. 

شاید چشم ندارم که خوشبخت شدِن اون و ببینم اما... خیلی 

بدی... خیلی بدی اگه فکر کنی که کسی جز تورو از این دنیا 

می خوام و کسی جز تو می تونه آرومم کنه..." 

صدای زنِگ تلفِن بی سیم، حواسش را از چشماِن خوشحاِل 

دروِن عکس قاپید. عقربه های ساعت از دوازدِه ظهر می گذشت 

و این تماس می توانست بهترین صدای مردانه را تقدیمش کند 

پس، نگاه نکرد به هرچه که افتاده و شکسته بود. برای وصال 

با تلفنی که روی میزتلفِن کوچِک کنِج سالِن پذیرایی جا خوش 



کرده بود دوید و سوزِش وحشتناکی که پای چپش احساس 

کرد؛ مانعش شد. 

گوشه ای از دردش را به واسطه ی صدای فریادش تخلیه کرد و 

درست همان لحظه ای که یکی پای خیس از خونش را از زمین 

فاصله داد و به جاِن شیشه های ادکلن غر زد؛ تلفن مجددًا به 

صدا درآمد و به راه رفتن وادارش کرد . 

با پایی که لنگ میزد؛ نهایتًا خود را رساند. درد امانش نمی داد. 

تلفن را برداشت و همین که کناِر گوشش گذاشت؛ صدای اکرم 

متوجهش کرد.  

_ سالم پگاه جان!  

شرم کرد. اکرم حاال مادر شوهرش بود و این وظیفه ی پگاه 

بود که مدام با او تماس بگیرد اما تماِم تماس ها این روزها از 

جانِب او بود.  

نالید: 

_ سالم.  

و بعد افزود: 

_ ببخشید دیر جواب دادم آخه شیشه خرده پام و برید.  

امیرحافظ پسِر همین زن بود دیگر. او هم با دل نگرانی ها و 

محبت هایش دیوانه ات می کرد و شرمنده! 



_ خاک بر سرم. شیشه خرده برای چی؟ اآلن خوبی مامان؟  

سریعًا گفت: 

_ آره خوبم. آخه... آخه.. . 

و فکر کرد به این که، اگر به اکرم می گفت درکش می کرد؟ اگر 

اکرم می فهمید که پگاه شِب گذشته تا چه حد یک دانه پسرش 

را رنجانده، بازهم همین مادِر دلسوز و نگران باقی می ماند؟  

و وقتی اکرم پرسید: 

_ آخه چی؟ دارم نگران میشما پگاه جان.  

پگاه طاقت از دست داد و بازهم به گریه افتاد.  

_ دیشب شِب خیلی بدی بود. امیرحافظ... امیرحافظ عمرًا 

من و ببخشه. 

اکرم تالش کرد تا معنا و مفهوِم لحنش را بفهمدش اما موفق 

نبود و پگاه با یادآورِی هرچه که اتفاق افتاده بود؛ بیشتر گریه 

می کرد.  

نهایتًا هم تماس با رد و بدل شدِن چند جمله ی مبهم به پایان 

رسید و اکرم قوِل بهتر شدِن اوضاع را از جانِب امیرحافظ داد 

اما، پگاه خودش به خوبی می دانست که همسرش را چطور 

رنجانده و همین امر، حالش را بد و بدتر می کرد.  



تماِم روز، خانه را مرتب کرد. پای زخمی شده اش را به 

واسطه ی پارچه ای سفید بست و شیشه خرده ها را درحالی که 

اشک می ریخت؛ جارو زد.  

اتاقشان را گردگیری کرد و برای شام، خورشِت قرمه سبزی بار 

گذاشت. میاِن لباس های خانگی اش، یکی از بهترین ها را 

انتخاب کرد و سه ربِع ساعتی را در حمام گذراند. اشک هایش 

را شست و به جاِن پگاِه ضعیف غر زد که تا بازگشِت 

امیرحافظ صبوری به خرج دهد و بعد با حاِل بهتری، حمام را 

ترک کرد. 

تاپ و دامِن صورتی رنگش را پوشید و موهای سیاهی که به 

تازگی رنِگ اصلی اش را ریشه زده بود را به واسطه ی سشوار 

خشک کرد. از میاِن شیشه های باقی مانده ی ادکلن های روی 

میز، یکی از شیرین ترین هایش را انتخاب کرد و بعد ماتیِک 

قرمز را به قصِد جلِب توجه، تا جایی که می توانست به روی 

لب هایش فشار داد.  

دلش رضا نداد! 

سایه ی صورتی رنِگ اکلیلی را هم پشِت پلک هایش پخش کرد 

و بعد به واسطه ی خِط چشمی پهن و سرخ رنگ، به چشمانش 

شکل داد. 



از اتاق خارج شد و برای به دست آوردِن خونسردی، تلوزیون 

را هم روشن و موزیکی شاد را پلی کرد.  

تک به تِک چراغ های سالن را روشن کرد. خانه غرِق روشنایی 

بود و این روشن ماندن، حاِل پگاه را بهتر می کرد. آخر 

روزگاری با مرِد دیوانه ای زندگی می کرد که از روشنایی فراری 

بود... 

به آشپزخانه و قرمه سبزی اش سر زد. همه چیز در ظاهر، 

خوب و عاشقانه به نظر می رسید و میِز شامی که او چیده 

بود؛ به تک واکنِش مثبتی از جانِب امیرحافظ احتیاج داشت.  

ساالدخوری را چنگ زد و پس از برداشتِن برشی کوچک از 

کاهو، صدای چرخیدِن کلید میاِن قفل را شنید و تماِم 

تصوراتش از شبی که پیِش رو داشت؛ پس از شنیدِن صدای 

احسان خواهرزاده اش برهم ریخت! 

درست می شنید مگر نه؟ احسان به همراِه امیرحافظ به خانه 

آمده بودند و او با صدای کودکانه اش، از امیرحافظی که کامالً 

خوب به نظر می رسید؛ سوال می پرسید. 

_ پس اینجا خونتونه مگه نه؟ 

_ آره عمو باالخره رسیدیم. خسته شدی؟ 

_ خسته که نه. ولی خیلی گشنمه! 



_ انگار از آشپزخونه یه بوهایی میاد. قرمه سبزی رو به پیتزا 

ترجیح میدی یا نه؟  

_ دروغ گفتی پیتزا می خری؟ 

_ من هنوزم سِر حرفم هستم. بریم تو که پیتزا سفارش بدیم.  

خودش را جمع و جور کرد. این لباس ها را دیگر از کجا آورده 

بود؟ حاال امیرحافظ چه فکری می کرد؟ احسان با دیدِن این 

شکل و شمایل از خاله پگاهش، غافلگیر نمیشد؟  

زیرلب نالید: 

_ خاک بر سرم. 

و همان لحظه با یک جفت چشِم سیاِه متحیر مواجه شد. 

خلسه ای که میاِن دو نگاه حاکم بود؛ با صدای کنجکاِو پسربچه 

شکسته شد.  

_ خاله پگاه؟! 

و پگاهی که فرار از نگاِه خیره و زیادی دلخوِر مردش را به هر 

قراری ترجیح می داد؛ سریعًا پا تند کرد تا تِن کوچِک احسان را 

میاِن آغوِش پرالتهابش جا دهد. 

همان لحظه هم لبخندی تصنعی را کنِج لحِن مشتاقش کاشت 

و با صدای تقریبًا بلندی گفت: 



_ سالم عشِق خاله . خوش اومدی قربونت برم. کجا بودی دلم 

برات کوچیِک کوچیک شده بود؟ 

احسان بی آنکه به اشتیاق و مهربانِی خاله پگاهش توجهی 

کند؛ چشماِن آرایش شده اش را با تعجب نگاه کرد و بعد به 

موهایش رسید. 

_ منم بزرگ بشم، موهام شبیِه تو میشه؟  

متوجِه نگاِه خیره ی امیرحافظ به روی تک تِک اجزای صورتش 

بود اما تالش می کرد تا خودش را بی حواس نشان دهد وقتی 

اخمی ریز و نمایشی را میاِن ابروانش کاشت و پرسید: 

_ مگه موهای من چه شکلیه؟  

_ آبی شده دیگه.  

پگاه نگاه درشت کرد و احسانی که متوجِه اشتباهش شده 

بود؛ انگشِت سبابه اش را به نشانه ی تفکر به دندان گرفت و 

بعد خنده کنان افزود: 

_ ببخشید... زرد... نه نه... سیاه! سیاه شده. 

امیرحافظ به خنده افتاده بود اما تماِم تالشش را برای جدی 

به نظر رسیدن به کار گرفت و گام هایش را تا آشپزخانه 

کشاند.  

پگاه کناِر گوِش احسان لب زد: 



_ پسِر بد! 

و درست همان لحظه ای که روی پا ایستاد و چرخید تا 

امیرحافظ را تماشا کند؛ احسان با صدای بلندتری پرسید: 

_ پات چی شده خاله؟ 

توقِف دستاِن امیرحافظ را وقتی استکان را از چای پر می کرد؛ 

با چشم دید و نگاهش را می خواست که با معصومانه ترین 

حالِت ممکن نالید: 

_ با شیشه برید. انقدر دردم گرفت احسان. نمی دونی چقدر 

خون اومد که... 

موفق شد! 

به اندازه ی ثانیه ها برانداز شدنش توسِط آن چشم ها موفق شد

و وقتی پای زخمی اش را به نمایش گذاشت؛ صدایش را هم 

شنید.  

_ احسان عمویی، تا تو دست و صورتت و بشوری منم زخِم 

خاله رو نگاه بندازم بعد زنگ بزنیم پیتزا. موافقی؟  

احسان برای لحظاتی پگاه را نظاره و بعد که در ذهن، طعِم 

پیتزا را تصور کرد؛ رضایت داد و خود را سریعًا به روشویی 

رساند. 

حاال پگاه با مردی تنها مانده بود که دست از نگاه کردن به 



چشمانش برداشته و به دنباِل بتادین می گشت. حاال پگاه با 

مردی تنها مانده بود که هیچ واژه ای را برای ارتباط به کار 

نمی برد . خود را به پگاِه منتظر رساند. نگاهش نکرد و بعد از 

چنگ انداختن به ُمِچ یکی از دستانش، او را تا حمام کشاند و 

هیچ حرفی نمیزد وقتی خم شد تا گره ی دستمالی را باز کند 

که پگاه نابلدانه به دوِر پایش بسته بود! 

زخمش توسِط انگشتاِن او لمس شد. تنش لرزید و دلش توجه 

می خواست که پایش را به صورِت نمایشی عقب کشاند و 

وانمود کرد که دردش گرفته.  

امیرحافظ اما بی آنکه واکنشی نشان دهد؛ منتظر ماند و پگاِه 

بازنده مجددًا پایش را به دسِت او رساند.  

قطراِت بتادین بی خبر تا زخمش رسید و سوزشش آنقدری 

نبود که پگاه بتواند خودش را لوس کند. پس تکیه زد به دیوارِ 

حمام و سخت ترین راه را برای ارتباط برقرار کردن با مرِد 

دلخورش، انتخاب کرد.  

_ اگه تو بخوای زنگ میزنم به ارغوان و همه  چیزو .  .. 

_ پاتو تکون نده! 

خلِع سالحش کرد. چه باید می گفت وقتی شهامتی برای بیاِن 



جمله ای دیگر در خود نمی دید. امیرحافظ محال بود که 

ببخشدش مگرنه؟! 

پگاه دیگر در نظِر او، همان پگاِه معصوم و دوست داشتنِی 

سابق نبود.امیرحافظ پگاه را حاال، نقِش منفِی یک داستاِن 

عاشقانه ی دیگر می شناخت و این ناپسندترین تعریف از یک 

زن به حساب می آمد.  

امیرحافظ در سکوت زخمش را بست و بعد روی پا ایستاد تا 

حمام را ترکش کند. پگاه به شنیده شدن از جانِب او نیاز 

داشت. شاید امیرحافظ لوسش کرده بود. شاید امیرحافظ 

حاال هم شبیه به همیشه درکش می کرد و شاید پگاه دیگر 

طاقِت شکستی دیگر را نداشت که نالید: 

_ معذرت می خوام امیر. 

و امیرحافظ میاِن راه متوقف شد و بلندترین نگاِه پرگالیه ی 

دنیا را حواله اش داد وقتی پرسید: 

_ بابِت چی؟ 

صدای احسان را شنید. مدام خاله پگاهش را صدا میزد. 

نمی دانست که برای این چند ثانیه ی باقی مانده، چه باید 

بگوید که امیرحافظ را به عاشقی کردن برگرداند.  

پس بدوِن فکر گفت: 



_ بمون پیشم. بهت نیاز دارم! 

و امیرحافظ لبخند زد اما تلخ! 

_ به نظرم تو به خودت نیاز داری پگاه. به خوِد واقعیت. به 

پگاهی که بدجنسی و حسادت و کینه انسانیتش و به لجن 

نکشیده باشه. 

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عقربه های ساعت به روی عدِد هشت قفل شده بود انگار! 

هربار که نگاهش می کرد؛ روی همین دقیقه های هشت و بیست 

دقیقه و هشت و سی دقیقه مانده بود و قصِد تکان خوردن 

هم نداشت. تلوزیوِن خانه شان با بیشترین صدای ممکن، 

سریاِل طنِز هر شبش را پخش می کرد و تماِم نگاه ها خیره ی 

صفحه بود اما حواس ها نه... 

ارغوان به خواسته ی ناصر از اتاقش بیرون آمده بود. به 

خواسته ی او هم باید شصت دقیقه می نشست و سریال را 

همراه با خانواده تماشا می کرد و این به خواسته ی پدرش 

ماندن، سخت ترین حالتی بود که از چند هفته ی پیش تا به 

حال تجربه اش می کرد. 

حنجره اش به وجوِد بغض عادت کرده بود. اول ها سخت بود 

که کنترلشان کند. اول ها چشمش که به چشِم کسی می خورد؛ 



اول ها نگاهش به ماِه آسمان هم که می افتاد، بغض با بلندترین 

صدای ممکن منفجر میشد اما تازگی ها تمرین می کرد قورت 

دادنش را... 

امشب هم از همان شب ها بود. کمدی ترین سریاِل تلوزیونی، تا 

تلخ ترین خاطراِت دنیایش می کشاندش. هر واژه ای او را تا 

مرِد دورافتاده ای به ناِم کیارش می رساتد و ارغوان متنفر بود 

از این آِب دهان قورت دادن و سقِف باالی سرش را نگاه کردن 

وقتی اینطور بغض می کرد! 

کیارش چطور بود اآلن؟ ثانیه هایش را کناِر گالره می گذراند 

که هیچ اثری از آثارش پیدا نمیشد؟ دوستش نداشت خدا؟ 

پس چرا ارغوان با باوِر این حقیقت کنار نمی آمد؟ 

موزیِک شاد و انرژی دهنده ای که مربوط بود به تیتراِژ پایانی، 

روی صفحه نشست و نگاِه ارغوان هنوز ناِم بازیگِر نقِش اول 

را هم لمس نکرده بود که صفحه خاموش شد و صدای ناصر 

تماِم حواس ها را به سمِت او معطوف کرد.  

_ آرش، تا مادرت برای همه چای می ریزه تو هم برو از سِر 

کوچه شیرینی بخر. 

نگاِه آرش گشاد شد. ارغوان هم دسِت کمی از او نداشت   



چراکه حال و روِز حاالی آن ها شیرینی خوردن نداشت! 

در سکوت نگاهشان کرد و آرش معترضانه لب گشود: 

_ اآلن واسه چی باید شیرینی بخرم؟ چه اتفاِق فرخنده ای رخ 

داده که ما خبر نداریم؟ 

ناصر آرام به نظر می رسید. لبخند به لب داشت و بدبختانه، 

نگاه از صورِت ارغوان نمی گرفت.  

نهایتًا هم با جمله بندی اش، اوی مات مانده را تا مرِض ُمردن 

کشاند و به دنبالش صدای آرش را با زشت ترین لحِن ممکن باال 

کشید.  

_ تا تو شیرینی بگیری کیارش هم میاد و همه با هم می شنویم 

اون اتفاِق فرخنده رو... 

آرش گفت: 

_ چی؟ کی می خواد بیاد؟ اون بی پدر باید از رو جنازه ی من 

رد بشه که بیاد تو این خونه. 

و ارغوان تماِم ری اکشن ها را از دست داد.  

درست شنیده بود؟! کیارش به خانه شان می آمد و پدرش بابِت 

آمدن او شیرینی می خرید؟! درست شنیده بود؟! اتفاِق 

فرخنده ای از راه می رسید؟! این روزها مگر اتفاِق فرخنده ای 

هم شکل می گرفت که شیرینی خوردن داشته باشد؟! 



بعد از مدت ها لب باز کرد.  

پرسید: 

_ کیارش؟  

و نگاِه آرش به رویش چرخید.  

_ کیارش و زهِرمار... تو بی جا کردی که با اون حرف زدی. 

مگه نمی گفتی همه چی تموم شد؟ مگه نمی گفتی نمی خوادت؟ 

مگه ما اوسگوِل تو یه الف بچه ایم که بشینیم ِزر و زورتو 

تحمل کنیم که آخرش اون مرتیکه ی بی غیرت بعد از این همه 

مدت یادش بیوفته یه زِن احمقی هم داره؟ کور خوندی 

ارغوان. اینبار اون شوهِر بی همه چیزت با من طرفه نه بابا و 

مامانی که دلشون واسه اون اشک های تمساِح تو بال بال 

میزنه. 

_ نشنیدی چی گفتم آرش؟ پاشو برو شیرینی بخر. من هنوز 

نُمردم که تو واسه این خونه و زندگی تصمیم بگیری. من 

نمردم که تو با دختِر من این ریختی حرف بزنی. کاری که بهت 

گفتم و انجام بده. 

روی گونه هایش را دست کشید. بغِض کله شق و 

سواستفاده گری که تا به این لحظه به سختی قورتش داده 

بود؛ سِد اراده اش را شکست و چشمانش را تر کرد.  



آرش و ناصر چه می گفتند؟ کیارش به خانه شان می آمد؟ چرا 

ناصر مخالفت نکرده بود؟ چرا پدرش همان مخالِف یک کالِم 

گذشته نبود و به حال و روِز دخترش فکر نمی کرد؟ کیارش به 

او هم دروغ گفته بود؟ با چه ترفندی به این خانه می آمد و 

ارغوان با این دِل داغ دیده و عذاداری که با شنیدِن ناِم کیارش 

سراپا گوش شده بود؛ چه باید می کرد؟! 

آرش روی پا ایستاده بود. نمی رفت که برای آمدِن کیارش 

شیرینی بخرد. غرغرکنان می رفت که غیرت و غروِر 

مردانه اش، زیِر نگاه های خیره و حق به جانِب کیارش له 

نشود. می رفت تا با چشمانش، خرد و خاکستر شدِن خواهرش 

را نبیند و چرا ناصر هیچ کدامشان را نمی فهمید؟! 

می شنید که آرش فریادزنان می گفت: 

_ بشینه تا براش شیرینی بخرم. کوفت بزار جلوش بخوره. 

خاک بر سِر من که خواهرم جلو چشمام ُمرد و زنده شد که 

آخرشم دوباره با اون االغ برگرده تو خونه ش.  

ناصر هم فریاد زد: 

_ ساکت شو آرش! 

و ارغوان نتوانست که ساکت بماند. چرا کسی به صدای قلِب 

شکسته ی او گوش نمی کرد؟  



_ من با اون هیچ جا نمیرم. اصًال... اصًال نمی خوام که 

ببینمش. هرجا که آرش بره، منم میرم همون جا اما اصًال 

نمی خوام کیارش و ببینم. 

ناصر در سکوت نگاهش می کرد. انگار قصد داشت تا با 

نگاهش نکته ای را یادآور شود!  

آرش رفت و آمنه مطیِع همسرش، الم تا کام حرفی نمیزد.  

ارغوان اما در پاسِخ خیرگِی پدرش نالید: 

_ آخه شما که نمی دونید... 

_ من همه چیزو می دونم.  

لب هایش بسته ماند. مگر دیگر حرفی می ماند؟ پدرش از همه 

چیز خبر داشت و حاال به آمدِن کیارش رضایت داده بود یا 

کیارش از جانِب خودش، چیزهای دیگری گفته بود؟  

ناصر افزود:  

_ موندن پای تصمیم و انتخابت اینقدر عمر داشت؟ داری منو 

از خودت ناامید می کنی دخترم.  

و ارغوان می دانست که دیر یا زود با چنین جمله ای مواجه 

خواهد شد. می دانست که با وجوِد سخت و طاقت فرسا 

بودنش، حاال باید به اشتباه بودِن انتخابش اعتراف می کرد.  



لب زد: 

_ اشتباه بود. 

و ناصر وانمود کرد به نشنیدن! 

_ چی؟ بلندتر حرف بزن بابا جان. نشنیدم صدات و. 

با بیچارگی، مادرش را نگاه کرد اما او کامًال در جبهه ی دیگری 

مستقر شده بود.  

نالید: 

_ بابا خواهش می کنم. من نمی خوام ببینمش. 

و ناصر قاطعانه و به دور از نرمش صحبت کرد.  

_ اونی که داری میگی نمی خوام ببینمش  رو یه روزی با روی 

حرِف من حرف زدن وارِد زندگیت کردی. می دونی چرا 

می گفتم نه؟ چون نمی خواستم این حال و روزت و ببینم اما 

این تو بمیری از اون تو بمیریا نیست. من اگر پدر باشم اجازه 

نمیدم دخترم انقدر زود جا بزنه. کیارش هرچی که هست؛ 

همون چیزیه که یه روزی تصمیم گرفتی خانواده تو براش کنار 

بزاری. حاال هم لباس بپوش. چون با شوهرت دارین میرین 

خونه تون. 

اوی حیران مانده، میاِن چند جفت چشِم خیره، هرچه ناصر 

گفته بود را بررسی کرد و ذهنش به هیچ پاسِخ درست و 



درمانی دست پیدا نکرد.  

نهایتًا هم تنها توانست که بگوید: 

_ من با اون جایی نمیرم.  

و ناصر بی رحمانه تر از قبل تکرار کرد: 

_ آماده باش! شوهرت داره میاد دنبالت. 

پدرش را می شناخت. دیگر محال بود که از موضعش پایین 

بکشد اما ارغوان هم دختِر همین پدر بود مگرنه؟! 

آماده میشد. قطعًا حاال باید مطیعانه به اتاقش می رفت و 

لباس هایش را می پوشید اما به خدا که اگر شب و روزش را 

زیِر آسماِن خدا می گذراند هم محال بود که با آن پست فطرت 

به خانه برود.  

با همین تصمیم هم چشم گویان به اتاقش رفت. با همین 

تصمیم بهترین لباس هایش را تن زد و با همین تصمیم منتظِر 

شوهرش نشست.  

منتظر ماندنش طوالنی شد. اسپیکرش را برداشت و یکی از 

آهنگ های محبوبش را پلی کرد. این از معدود آهنگ های دور از 

سبک و سلیقه ی کیارش بود که اخیرًا زیادی گوشش می داد.  

خواننده ذهنش را تا اولین عاشقانه هایی کشاند که کیارش به 

طوِر معجزه آسایی ابرازش کرده بود.  



" شاید صدای بارون و نشناسم اما صدا پات و چرا... 

شاید که دیگه هیچی رو حس نکنم اما نفس هاتو چرا...  

آخه هرشب، نفس هات توی هوامه. هرجا میرم، اسمت رو 

لبامه... 

شاید که راِه خودم و گم بکنم اما راِه قلبتو نه!  

دورِی هر کی و تحمل می کنم اما دورِی تورو نه!  

آخه دوریت واسه قلبم، خوِد درده...یادت من و باز دیوونه 

کرده... 

شاید یه شب بارون، شاید یه شب دریا، دسِت منو بزاره تو 

دستات. شاید همین فردا، ببینمت آروم بگیرم باز..." 

نمی دانست خدایا... 

وقتی قلبش هم دیگر به خوب بودِن آن مرد باور نداشت، 

وقتی تماِم وجودش باوِر دوست داشته شدن از جانِب او را رد 

می کرد؛ پس این اشک ها برای چه بود؟! چرا مدام به خودش 

قول می داد تا دیگر برای او گریه نکند و کدام عضو از بدنش، 

زبان نفهم تر بود که این دوری و فاصله را باور نمی کرد؟!  

خواننده می خواند: 

" شونه کردم موتو با هر گره که باز شد... پیِش روی من یه راهِ 

تازه پیدا شد.  



مگه اون روزاتو بی تو میشه تکرار کرد؟  

تو یه خوابی که ازش نمیشه بیدار شد." 

و به خدا که این چند جمله تماِم در و دیوارهای مقاومتش را 

برهم زد.  

این کیارش، همان کیارشی بود که به دیوانه کننده بودِن هر تاِر 

موی او چندین مرتبه اعتراف کرده بود؟  

این بی رحِم بی مروت، همان مردی بود که ارغوانش را یک 

رویای به حقیقت پیوسته خطاب می کرد و حاال تماِم این روز 

و شب ها با این مرِگ تدریجی تنهایش گذاشته بود؟! 

صدای پدرش از غم ها فاصله اش داد و تا حاالیی که باید 

متنفر بودن را تمرین می کرد کشاند.  

درک می کرد دلش را... درک می کرد تماِم وجودی که از هیجان 

می لرزید را... درک می کرد و برای این حجم از دلتنگی احترام 

قائل بود اما به تماِم سلول هایش التماس کرد که ظاهرًا 

بی تفاوت بمانند! 

به دستوِر پدرش اتاق را ترک کرد. گوشه ی مانتوی تیره رنگش 

را داد به دسِت انگشتانی که حاال به مچاله کردن احتیاج 

داشتند و وقتی چهره ی او را دید؛ هرچه قول و قسم و عهد و 

پیمان با خودش بسته بود را به فراموشی سپرد. 



کیارشی که می دید؛ همان مرِد عجیب و غریبی بود که شِب 

خواستگاری هم خانواده اش را به حیرت کشاند. همانی که 

هیچ کدام از رفتارهایش قابِل پسند نه، اما برای قلِب ارغوان 

زیادی دوست داشتنی بود! 

کیارش، نه سعی داشت که محترم به نظر برسد و نه پشیمان! 

کیارش هیچ آثاری از بد یا خوب بودن را در چهره اش به 

نمایش نگذاشته بود و با نگاه کردن به چشمانش نمیشد چیزی 

از حاِل درونی اش را فهمید. 

پیرهِن چهارخانه ی سیاه و سفیدش حاال انگار کمی جا باز 

کرده بود و ارغوان نمی دانست که حاال باید، یک شاخه گِل 

سرخی که میاِن انگشتانش جا گرفته بود را نگاه کند یا 

چشمانی که کاری با دیگر نگاه ها نداشت و خیره و بدوِن پلک 

زدن، تنها به دنباِل نگاِه ارغوان می گشت! 

صدا در گلو صاف کرد. دلش دیگر با او راه نمی آمد! هرچقدر 

هم که نگاه کردن به این بنی بشر آرامش می کرد؛ نمی توانست 

به غصه های دلش بی توجه بماند.  

گفت:  

_ با چه رویی اومدی اینجا؟  



و قبل از آنکه نگاه ها کامًال به سمتش بچرخد؛ کیارش در 

خطاب به ناصر گفت: 

_ سالم بابا.  

نتوانست که حیرت را پشِت نقاِب بی تفاوتی مخفی نگهدارد.  

در حالی که با دهاِن باز نگاهش می کرد؛ تکرار کرد: 

_ بابا؟! 

و ناصر از کیارش خواست تا داخل شود.  

_ بیا تو پسرم. خوش اومدی. 

دیگر اهالِی خانه هم ماِت حرکاِت آن دو مانده بودند. دیگر 

صدا از کسی در نمی آمد. کیارش خم شد تا یک شاخه گلش را 

به روی میز بگذارد و ارغوان از این حجم از گستاخی حرصش 

گرفته بود که دورترین صندلی از او را برای نشستن انتخاب 

کرد. 

ناصر برای عوض کردِن کانال های تلوزیون اقدام کرد و کیارش 

بی آنکه به افکاِر دیگران اهمیتی بدهد؛ ارغوان را نگاهش 

می کرد تا تماِم خاطراِت خوب و بِد این شکلی نگاه کردن را در 

ذهِن همسرش زنده کند.  

نهایتًا هم آمنه به همراِه سینِی چای نزدیک شد و کیارش 

بی آنکه دست از نگاه کردن بردارد؛ یکی از استکان ها را 



برداشت و در خطاب به آمنه گفت: 

_ ممنون مامان. 

آمنه  هم تعجب کرد اما او هم شبیه به دخترش، به این عجیب 

و غریب بودن عادت کرده بود که چیزی نگفت. 

ساکت ماندن و هیچ نگفتن، بیش از همه ارغوان را دیوانه 

کرده بود. کیارش از نگاه کردن دست برنمی داشت و اینکه 

ارغوان شهامِت روی دایره ریختِن جنایت هایش را نداشت 

بیش از هر امِر دیگری  حرصی اش کرده بود.  

اگر ناصر از حقایق چیزی می دانست که محال بود کیارش را 

به خانه راهش دهد... 

کمی روی صندلی جابه جا شد و گفت: 

_ بابا من با کیارش جایی نمیرم. به شما احترام گذاشتم که 

اجازه دادم بیاد تو خونه اما باهاش نمیرم. شما نمی دونید 

باهام چیکار کرده که اگر بفهمین... 

_ من همه چیزو به بابا گفتم خانمم. اینو هم گفتم که بدوِن 

زنم از اینجا نمیرم. اگه هنوز از دستم ناراحتی من می مونم 

اینجا کنارت. نمی خوام با این حال تنهات بزارم. 

فقط خدا می دانست که این آدم چه دروغ هایی به پدرش 

گفته بود و ارغوانی که برای هیچ کدام از گام های بعدی اش 



آمادگی نداشت؛ کامًال گیج شده بود و همین بالتکلیف بودن، 

آنقدر حرصی اش کرد که فریاد زد: 

_ حاِل من خیلی هم خوبه. فقط اگه تورو نبینم، حالم خوبه. 

خیلی خوب! 

کیارش نگاه از چشمانش گرفت و به طرِز دیوانه کننده ای 

معصوم به نظر می رسید وقتی ناصر را نگاهش کرد و گفت: 

_ اگه شما اجازه بدین تنها صحبت کنیم خیلی خوب میشه 

بابا. خودتون که بهتر ارغوان و می شناسین.  

ناصر سر تکان داد و این تایید ولوِم صدای ارغوان را از جیغ و 

فریاد مرز شکاند.  

_ چرا نمی فهمی میگم نمی خوام ببینمت. من با عوضی ترین 

آدِم دنیا هیچ حرفی ندارم! اصًال آدم نه، به تو نمیشه آدم گفت 

که هرکاری که تو با من کردی فقط از یه حیووِن وحشی 

برمیاد. برو گمشو بیرون! 

_ ارغوان... 

نگاهش چرخید. اینبار هم صدای فریاد آمده بود اما این فریاد 

از همان هایی بود که پشتش یک دنیا سکوت می نشست. ناصر 

ناِم ارغوان را فریاد زده بود و دیگر کاری از دسِت آمنه و 

امیرعلی و حتی غزال برنمی آمد. 



ناصر افزود: 

_ با شوهرت درست صحبت کن! 

و کیارش در دفاع از ارغوان در کماِل سیاست گفت: 

_ حق داره. ارغوان هر چقدر هم که ازم ناراحت باشه بهش 

حق میدم. اگه اجازه بدین از دلش درمیارم. 

_ چی رو می خوای از دلش دراری؟ اینکه قبل از اون با یکی 

دیگه ازدواج کرده بودی و به ما نگفتی رو؟! اینکه بدوِن 

اجازه ی ما بردیش یه شهِر غریب و مارو تو بی خبری 

گذاشتی رو؟ کدوم یکی از رفتارهای زشتت  رو باید نادیده 

بگیریم؟  

صدا صدای آمنه بود و این بی پرده صحبت کردن، تماِم نگاه ها 

را برای شنیدِن توضیحی منطقی، به سوی کیارش چرخاند. 

کیارش اما تنها گفت: 

_ حق دارین! 

و بعد که ارغوان برای فرار از نگاه های او روی پا ایستاد؛ ناصر 

مداخله کرد.  

_ می تونی چند دقیقه با دخترم صحبت کنی اما در صورِت 

رضایتش باهات برمی گرده خونه. 



چشمانش درخشید و به خدا که هیچ اثری از آثاِر این 

معصومیِت ظاهری، در اعماِق آن آبی روشن ها یافت نمیشد.  

ارغوان این پا و آن پا کرد. ناصر از او خواست که کیارش را تا 

اتومبیلش همراهی کرده و به صحبت هایش گوش دهد و 

ارغوان نچ کنان، به دنباِل گام های اویی که امروز زیادی ساده 

و سرسنگین لباس  پوشیده بود؛ راه افتاد! 

کیارش خم شده بود تا کتونی هایش را پا بزند. آمنه به 

دنبالشان آمده و دخترش را دلداری می داد. با ایما و اشاره، به 

او گوشزد کرد که خاِم گفته های کیارش نشود و وقتی ارغوان 

در رابطه با بازگشتش به این خانه به او اطمینان داد؛ آمنه 

هردویشان را تنها گذاشت... 

کیارش درحالی که آرام آرام گام برمی داشت و با نگاهش 

آسماِن ابرگرفته را تعقیب می کرد؛ یکی از دستانش را به جیِب 

جینش فرستاد و گویی با خودش حرف میزد وقتی گفت: 

_ عجب هوایی! جون میده واسه پیاده روی.  

ارغوان چپ چپی حواله اش داد اما دلش، دلش یواشکی و بی 

اذِن او، از گذِر این لحظات کیف می کرد.  

دِل دیوانه اش انگار فراموشی داشت! انگاِر قدرِت ذخیره 

سازِی خاطرات را از دست داده بود و یا دلش غرور نداشت 



انگار... 

کدام دِل بیچاره ای از دیدِن این آدم کیف می کرد مگر؟! کدام 

دِل زبان نفهمی از کش آمدِن این ثانیه ها لذت می برد و کدام 

ارغوانی در این دنیا پیدا میشد که تا این اندازه با دلش 

ناسازگاری داشته باشد؟  

هردو دستانش را بغل زد. بازِی گام های کیارش تمام بشو نبود 

و ارغوان باید پایانش می داد انگار! 

گفت: 

_ برای چی اومدی اینجا؟! 

و کیارش دستگیره ی درِب آهنی را لمس کرد و به واسطه ی 

نگاِه طوالنی اش، ارغوان را به دنباِل خود کشید.  

ارغوان افزود: 

_ با توام... واسه من ادای دیوونه های روانی رو در نیار که 

حنات دیگه اصًال رنگی نداره. 

و کیارش درِب سمِت شاگرد را باز کرد و ظاهرًا آرام و منطقی 

به نظر می رسید وقتی گفت: 

_ خیلی خب بشین تو ماشین حرف میزنیم. نمی خوام هر کس 

و ناکسی از مشکالِت خصوصِی رابطه مون خبردار بشه. 

ارغوان کمی نگاهش کرد. در رابطه با هر حرکتی از جانِب او 



تردید داشت اما کیارش آنقدر فاصله گرفته بود از آن نگاه های 

خیره و مضحِک دیوانه کننده که ارغوان ناخودآگاه باورش 

کرد و روی صندلی نشست تا حرف های او را بشنود و بعد به 

خانه برگردد! 

کیارش هم کنارش نشست اما بر خالِف انتظاراِت ارغوان، 

اتومبیل را روشن کرد و سریعًا هم فرمان چرخاند. 

ارغوانی که چنین حرکتی از جانِب او غافلگیرش کرده بود؛ 

صدا باال کشید و گفت: 

_ کجا داری می بری منو؟ من با تو جایی نمیام.  

و کیارش بازهم، شد همان کیارشی که نمیشد به قدم های 

بعدی اش اطمینان کرد.  

خندید! بلند و وحشتناک! 

خندید و اینبار چشمانش هم می خندید انگار!  

خندید و میاِن قهقهه های پرسروصدایش گفت: 

_ بترس ارغوان... از من و از تنها شدنمون بترس. 

ترسید. حقیقتًا نمیشد که حال و روِز چشماِن او را دید و 

نترسید.  

ترسید و وحشت طوری به جانش چنگ انداخت که بازهم 



فریاد زد: 

_ خفه شو دیوونه ی روانی. منو برگردون خونه. همین اآلن!

کیارش دست از خندیدن برداشت. لب هایش به سریع ترین 

حالِت ممکن خِط لبخند را حذف کرد و کامًال حق به جانب 

نگاهش می کرد وقتی گفت: 

_ دارم همین کارو می کنم.  

ارغوان خیلی زود منظورش را فهمید. به بیچارگی افتاده بود. 

آخر با کدام عقلی به این دیوانه اعتماد کرده بود؟! 

نالید: 

_ منظورم خونه ی بابامه. کیارش من نمی خوام با تو جایی 

بیام.  

و کیارش اتومبیل را به کوچه ای خلوت و کم رهگذر کشاند که 

در همان نزدیکی ها بود... 

ارغوان نگاهش می کرد.  

کیارش برای مرتب پارک کردن وسواس به خرج می داد و 

صدای اگزوِز اتومبیلش سکوِت بن بست را می شکست. نهایتًا 

هم با نارضایتی دست از بازِی پایش با پداِل گاز برداشت و 

اینبار هم شکِل دیگری از کیارِش عجیب و غریب را تحویِل 

نگاِه ارغوان داد. 



_ می دونی چیه ارغوان؟ همین اآلنی که تو داری رو مغزم رژه 

میری، تو همون مغز یه بمِب ساعتیه که تو ثانیه منفجر میشه. 

یه بمب که بعد از انفجارش هیچی از ریخت و قیافه ی 

خوشگلت نمی مونه که بخوام با نگاه کردن بهشون آروم بشم 

پس... بهتره بترسی. بهتره قبول کنی که دیگه به خونه ی بابا 

جونت برنمی گردی و من دارم حس می کنم که خیلی به انفجارِ 

اون بمب نزدیکیم. 

ارغوان مقابِل چشم های به خون نشسته ای که تا لحظاتی 

پیش، هیچ از حال و روِز وخیمش به اشتراک نگذاشته بود؛ 

دستگیره ی درب را تکان داد و وقتی باز نشد به بغضش 

اجازه ی انفجار داد و همین امر به بد شدِن شکِل نگاه های 

کیارش دامن زد.  

آنقدر که افزود: 

_ من از گریه کردن متنفرم. به خصوص گریه کردِن تو. اینم 

بهت بگم که اآلن دارم به جایی می رسم که...  

_ که چی؟ می خوای با مشت بکوبی تو دهنم؟ می خوای مثِل 

پگاه اونقدر کتکم بزنی که از حال برم؟ می خوای از موهام 

بگیری و اونقدر دوِر خودم بچرخونی که... 

_ اینکارارو نمی کنم. بهت قول میدم که بالیی که سرمون میاد 



خیلی بیشتر از مشت و لگد درد داره. مثًال می دونی یکی از 

فانتزی هام چیه؟ بریم کلبه... من باشم و تو... بریم و آخرین 

شِب عاشقانه ی عمرمون و بسازیم و بعد هردوتامون بمیریم. 

راستی، بهت نگفته بودم که حتی بعد از ُمردنم نمی تونی از 

من خالص بشی؟ نگفته بودم که ذهِن من برای به دست آوردنِ 

رویاهاش اونقدر سمجه که همه ی مسیرهارو میانبر میزنه؟ 

ناباورانه نگاهش کرد. بازی اش می داد مگر نه؟! کیارش 

نقشه ای داشت. قطعًا گالره راست گفته بود که تماِم دیوانه 

بازی  های این مرد نمایشی است و ارغوان نباید از این حقیقت 

فاصله می گرفت.  

پس نترسیدن را تمرین کرد و لبخنِد مضحکش را روی 

لب هایش کاشت وقتی می گفت: 

_ آخ که چقدر ترسیدم. 

و همین یک جمله، مردمِک چشماِن زیادی درشِت کیارش را 

لغزاند.  

_ نگفتم که بترسی عزیزم. حاال بریم؟ 

 ☆☆☆☆☆☆☆☆
_ چقدر این عکستون خوشگل شده! 



نگاهش را داد به همان جایی که مادرش اشاره می کرد.  

پریا هم سر جلو کشیده و همان عکِس دونفره ای که پگاه هم 

زیادی دوستش داشت را بررسی می کرد.  

در جوابش گفت: 

_ آره خیلی... 

و به خدا که ذهنش اینجاها نبود! 

شِب گذشته را ثانیه به ثانیه مرور می کرد. شِب گذشته ای که 

امیرحافظ به خانه آمد؛ شام نخورد، تلوزیون تماشا نکرد و بی 

آنکه حالش را بپرسد؛ به اتاق رفت.  

البته  این داستاِن کوتاِه تلخ، تنها به شِب گذشته اختصاص 

پیدا نمی کرد.  

شب ها بود که امیرحافظ نگاهش نمی کرد و مدت ها بود که 

برای صحبت کردِن با او، میلی به خرج نمی داد.  

حسرت را از راِه گلویش خارج کرد. خم شد تا پیش دستِی 

چینی را از میوه های رنگی پر کند و صدای احسان حواسش را 

از غم ها فاصله داد.  

_ عمو نمیاد؟! 

لبخند به روی لب هایش پهن شد. هرچند که مصنوعی به نظر 

می رسید اما بهترین لحن را برای تحویل دادِن جمله ها به کار 



گرفت.  

گفت: 

_ خاله قربونت بره الهی با اون عمو گفتنت. میاد عزیزدلم... 

ولی باید تا شب بمونیا.  

احسان پرسید: 

_ پیتزا هم می خره؟  

و پریا اخم کنان به روی دستش کوبید.  

_ پسِر بدی شدیا احسان. مگه تو نخورده ای؟ 

احسان لب بیرون پراند. پگاه متوجِه دورنگی های رفتاِر پریا 

شده بود و این مسئله هم مربوط به دیروز و امروز نبود! 

محمد امیرحافظ را نمی پسندید و این امر سبب میشد که پریا 

هم شوهرخواهرش را دوست نداشته باشد اما پگاه این روزها، 

نیاز داشت به وجوِد دیگران. نیاز داشت به دوِر هم جمع 

شدن. نیاز داشت به حمایت های پوریا و پریا و حتی محمد 

شوهرخواهرش!  

اصًال پگاه این روزها یک طوری تنها بود که اگر تماِم جمعیِت 

دنیا هم می آمدند؛ این احساِس خالء از میان نمی رفت و 

مقصِر تماِم این ها، خوِد حسودش بود انگار! 

بهتر از قبل صحبت کرد: 



_ مامانش دعواش نکن. احسان دلش می خواد عموش براش 

شام بخره. مگه نه نفس؟  

احسان معصومانه سر تکان داد و میاِن دست های پریایی که 

چپ چپ نگاهش می کرد؛ چرخید.  

مادرش اما گفت: 

_ خداروشکر. شوهرت خوبه دیگه مامان؟ با هم می سازین؟ 

سازش؟ شوهرش خوبی ها را مرز می شکاند و به خدا که بِد 

این قصه، خوِد خودش بود و اگر به شکستِن تماِم قاِب 

عکس های اتاِق مشترکشان سازش می گفتند؛ امیرحافظ و پگاه 

زیادی سازگار بودند... 

خندید. عمیق، مصنوعی و با سیاست! 

_ از امیرحافظ بهتر، هیچ جای این دنیا نیست مامان.  

این را صادقانه گفته بود. مگر از امیرحافظ مردتر، امن تر و 

دوست داشتنی تر هم پیدا میشد؟  

پریا گفت: 

_ با شغلش مشکلی نداری؟  

و پگاه فکر کرد به اینکه، چرا باید با شغِل امیرحافظ مشکلی 

داشته باشد؟ 

سواِل ذهنی اش را به زبان آورد.  



پرسید: 

_ برای چی؟  

و احسان غر زد.  

_ پس چرا عمو نمیاد؟  

پریا رو به پسرش توپید.  

_ عموت سرکاره. بیکار نیست که این موقع بیاد خونه.  

و بعد ژسِت اعصاب خرد کن و پرتمسخری به چهره اش داد و 

افزود: 

_ آخه صبح تا شب با زن ها در ارتباطه. وا� مرد جماعت و 

همین طوریش نمیشه جمع کرد. کور و کچل و بی پول و 

بدبختاشون سر و گوششون می جنبه چه برسه به امیرحافظ 

که ماشا� هیچی کم نداره. میگم یه وقت مثِل کیارش... 

_ امیرحافظ با اون آدمی که تو میگی قابِل قیاس نیست پریا. 

شوهِر من با وجوِد کامل بودن انسانه. اونقدر که من تا حاال 

کوچیک ترین اشتباهی ازش ندیدم.  

این ها را با حرص گفته بود. با ضعف و با احساِس یک دنیا 

لغزش به روی قفسه ی سینه اش! 

اگر زنی پیدا میشد و امیرحافظش را از دستانش می قاپید؛ 

سر به کدام بیابان باید می گذاشت پگاه؟ 



پریا حاضر جواب بود و حرف هایش درست شبیه به محمد، 

زهر داشت.  

یک تای ابرو باال پراند و گفت: 

_ هرکی ندونه فکر می کنه ده ساله ازدواج کردی. من بعد از 

این همه مدت هنوز انقدر به محمد اعتماد ندارم که تو به این 

پسره داری.  

نگاهش را چرخاند. مادرش را نگاه کرد و اویی که پگاه را 

همان آراِم بی حاشیه ی گذشته شناخته بود؛ با ایما و اشاره از 

دخترش خواست که اهمیت ندهد اما مگر میشد که پگاه آرام 

بماند و هیچ نگوید؟ 

گفت: 

_ این پسره که داری میگی شوهرخواهرته پریا جان. فقط 

چون شوهرت دوسش نداره محکوم شده به عوضی بودن؟ 

اتفاقًا به نظرم شوهِر تو فقط با عوضی ترین ها رابطه ی خوبی 

داره.  

و همین که پریا فریاد زد: 

_ حرِف دهنتو بفهم.  

صدای چفت شدِن در به لنگه اش، هر چهار نفر را از جا پراند.  

پگاه فکر کرد به اینکه، امیرحافظ زود به خانه آمده؟ پریا نگاه 



کرد به مادری که برای راه افتادِن این جنگ توبیخش می کرد و 

احسان روی پا ایستاد تا خودش را به امیرحافظی برساند که 

این روزها دوستش شده بود... 

صدای فریاِد از سِر خوشحالِی احسان، پگاه را برای استقبال از 

شوهرش تکان داد.  

_ آخ جون عمو اومد.  

دید که احسان تا ورودی دوید و خودش درحالی که روی 

موهایش را دست می کشید تا مرتب تر به نظر برسد؛ آرام آرام 

گام برداشت. 

نگاِه دلخوِر امیرحافظ به روی چشمانش نشست! 

عمدًا گفت: 

_ سالم عزیزم. خسته نباشی! 

و امیرحافظ با همان نگاِه متفاوت، گرمای مصنوعی را به 

کالمش نشاند.  

گفت: 

_ سالم خانمم. سالمت باشی. مهمون داریم؟  

و پگاه گام هایش را به آشپزخانه رساند و با حواسش، 

امیرحافظی که به سوی مادر و خواهرش می رفت را دنبال 



کرد.  

در همان حین هم گفت: 

_ می خوام بگم بابا اینا هم شب بیان. چای بریزم یا...؟ 

امیرحافظ جایی نزدیک به مادرزن و خواهرزنش مستقر شد. 

روی موهای بلندتر شده اش را دست کشید تا مرتب تر به نظر 

برسد و در جواِب پگاه گفت: 

_ همون چای. دستت درد نکنه.  

احسان هم روی راِن چپش نشست. با آن چشماِن زیادی درشت 

و کارتونی اش، مدام امیرحافظ را نگاه می کرد و سیاهِی 

یک دسِت موهای او را از نارنجِی موهای خودش بیشتر دوست 

داشت انگار! 

صدایش حواِس حضار را از افکاِر آزاردهنده پرت کرد. 

_ مامانی منم موهامو سیاه کنم؟ مثِل خودت که موهای 

سفیدت و قهوه ای می کنی .  

پریا پسِر شیرین زبانش را با نگاِه عاشقانه ای دنبال کرد و 

امیرحافظ یک طوِر دیوانه کننده ای گفت: 

_ چی... چی؟ عمو عاشِق رنِگ موهاته. می خوای سیاهشون 

کنی که زشت و بی ریخت بشی؟ 

و پگاهی که استکاِن کمرباریک را از چای خوش رنِگ زعفرانی 



پر می کرد؛ برای لحظه ای متوقف شد.  

امیرحافظ رنِگ حاالی موهایش را دوست نداشت؟! 

احسان حرِف دلش را خواند.  

گفت: 

_ یعنی خاله زشت و بی ریخت شده؟ 

و امیرحافظ استهزا را به لحِن کالمش اضافه کرد. 

_ آره دیگه. البته خاله ت از اول زشت و بی ریخت بود. 

احسان پرسید: 

_ پس چرا باهاش ازدواج کردی؟ 

و سکوِت ناگهانِی امیرحافظ، جایی در شهِر قلِب پگاهش را به 

ویرانه تبدیل کرد.  

پشیمان بود؟! امیرحافظ هم قرار بود که تنهایش بگذارد؟  

همراِه سینِی چای به سالن رفت. کناِر امیرحافظ نشست. به 

صحبت های مادرش گوش و در بحِث شیرینی که امیرحافظ 

در رابطه با کارش به راه انداخته بود؛ دخالت کرد. به شیرین  

کاری های احسان خندید و قبل از آنکه امیرحافظ به ماندِن 

احسان اصرار کند؛ خودش را برای صحبت کردن و آشتِی با او 

آماده کرد اما ماندِن احسان تماِم برنامه هایش را به نابودی 

کشاند. 



لبخند را بعد از بدرقه ی مادر و خواهرش، از لب هایش پاک 

کرد. با بی حالی به سالن رفت و ظرف های کثیف را روی هم 

چید. تلفن به دست موزیکی نامالیم را پلی کرد و ظرف ها را 

به داخِل ماشیِن ظرفشویی جا داد. 

روی یکی از صندلی های میِز صبحانه خوری نشست و خیره به 

خنده هایی که امیرحافظ به احسان حواله می کرد؛ به مروِر 

صحبت های پریا نشست. 

ممکن بود که کسی بیاید و امیرحافظ را از دستانش بقاپد؟ 

ممکن بود که او را برای همیشه از دست بدهد؟ ممکن بود که 

این قهر ابدی شود و ممکن بود که دِل امیرحافظ هیچ گاه با او 

صاف نشود؟!  

بعد از آن شب و اتفاقاِت نحسش، پگاه در ذهِن امیرحافظ چه 

صفتی را صاحب شده بود؟ بد ذات؟! حسود؟! کینه ای یا 

دیوانه؟! کدام یکی بدتر از دیگری بود اصًال؟ 

روی پا ایستاد. دوِر خودش چرخید و برای ارتباِط با او، به 

دنباِل دلیل گشت. 

میاِن کابینت ها گشت زد. بستنی خوری های زیبای لعنتی اش را 

کجا گذاشته بود؟ اصًال حاال چرا ذهنش به روی بستنی های 



خوشمزه ی زعفرانی قفل کرده بود؟!  

چرا میوه تعارف نمی کرد؟ چرا سری به کیک های شکالتی 

نمیزد و تنها بستنی ای را می خواست که اطمینان داشت 

امیرحافظ به آن لب نخواهد زد؟ 

لِب زیرینش را گزید. بستنی خوری ها را پیدا کرده بود. سه 

تایشان را برداشت و بعد سریعًا، خود را به طبقه ی چهارِم 

فریزر رساند. 

میاِن انواِع بستنی هایی که کشوی چهارم را پر کرده بود؛ 

همانی که امیرحافظ دوست نداشت را انتخاب و 

بستنی خوری ها را تا آن جا که جا داشت؛ پر کرد.  

گام های عجوالنه اش را به سالن رساند و امیرحافظ را دید که 

بی تفاوت به حضوِر او، با احسان گل یا پوچ بازی می کرد. 

خم شد و سینی را به روی زمین گذاشت. نگاهش برای 

لحظه ای از نیم رِخ صورِت امیرحافظ کنده نمیشد. قلبش به 

دنباِل یک نیم  نگاه از او یک گوشه نشسته و بی صدا گریه 

می کرد.  

احسان به بستنی ها واکنش نشان داد اما امیرحافظ بی آنکه 

نگاهش کند؛ روی پا ایستاد و مسیِر اتاق مشترکشان را پیش 

گرفت. 



احسان در خطاِب اویی که برای به دنباِل امیرحافظ رفتن، 

نیم خیز شده بود گفت: 

_ چه خوشمزه ست.  

و پگاه خنده ای عجوالنه را تحویِل صورِت او داد تا دیر به 

امیرحافظ نرسد.  

_ بخور قربونت برم. نوِش جان! 

احسان دیگر چیزی نگفت. مشغوِل مزه مزه کردِن بستنی 

زعفرانی ای شد که تنها مشتری اش در این خانه پگاه بود و 

پگاه! 

پگاهی که دوری از امیرحافظ دیوانه اش کرده بود؛ دستگیره ی 

درِب اتاق را تکان داد و امیرحافظ را دید که رکابیِ  سفید 

رنگش را بدون معطلی به روی باالتنه ی عضالنی اش کشید. 

صورتش را نگاه کرد. دست های کشیده و مردانه اش را نگاه 

کرد. چشمانی که نگاهش نمی کرد را نگاه کرد و انگار 

امیرحافظ برای این فاصله گرفتن زیادی جدی بود. 

لب زد: 

_ امیر... 

و او بازهم نگاهش نکرد. 

تالش کرد تا چیزی بگوید. اعمالش آنقدر زشت و به دور از 



بخشش بود که برای هیچ کدام از آن ها تک بهانه ای یافت 

نمی کرد و حاال برای آشتِی با او، چه باید می گفت؟  

این پا و آن پا کرد. امیرحافظی که پیرهن و شلوارش را با 

رکابی و شلواِر گرم کن تعویض کرده بود؛ گام های رفته را 

بازگشت و هنوز کامًال به پگاهی که میاِن لنگه ی در ایستاده 

بود، نرسیده بود که پگاه جمله ای پیدا کرد.  

_ پیِش احسان زشته. 

نهایتًا نگاهش کرد. چشماِن سیاِه دلخورش روی یک نقطه ی 

نامعلوم از چشم های او قفل شد و بی آنکه نرمشی به لحنش 

اضافه کند؛ ابرو باال انداخت و پرسید: 

_ چی زشته؟! 

تنش تکان خورد. زیِر سنگینِی نگاِه خیره ی او چنان التهابی را 

تجربه می کرد که در را به لنگه اش کوبید تا حواسش را از 

امیرحافظ و چشمانش پرت کرده باشد و بعد ِمن ِمن کنان 

جمله چید.  

_ همین دیگه... همین رفتارت. اصًال نگاهم نمی کنی... اصًال... 

اصًال بهم اهمیت... یعنی انقدر بدم که حاضر نیستی باهام 

حرف بزنی؟  

پاسخش کوتاه بود اما قدرتی داشت به اندازه ی شکسِت 



مقاوم ترین بغض! 

_ انقدر َبدی! 

گونه هایش خیس و نگاِه امیرحافظ نرم نشد.  

دلش می خواست که او به آغوش بگیردش. حاِل دلش اصًال 

خوب نبود و قلبش مدام بهانه گیری می کرد و احسان آمده بود 

تا بهانه های فاصله گرفتِن امیرحافظ را تکمیل کند.  

پگاه نالید: 

_ چرا درکم نمی کنی؟ 

و امیرحافظ لبخنِد زهرمارِی تلخش را روی لب ها کاشت و 

پاسخش بازهم دل سوزاند.  

_ برای درک کردنت حتمًا باید مثِل خودت باشم اما من اونقدر 

که تو َبدی َبد نیستم. 

لب گزید. این قهر سِر دراز داشت مگرنه؟! 

 ☆☆☆☆☆
_ارغوان! 

کیارش برای دهمین مرتبه نامش را فریاد میزد و همین نزدیک 

بودِن صدا چنان استرسی به تنش القا کرده بود که قدرِت 

دویدن، کم کم از میان رفت و ارغوان پس از رها کردِن 



نفس های پاره  پاره اش، خود را پشِت تنه ی پهِن درختی پرشاخ 

و برگ پنهان کرد .

نم نِم باران، زمیِن خاکِی زیرپایش را خیس می کرد. صدای 

ُشرُشِر آب، وجوِد رودخانه ای در همان نزدیکی ها را خبر 

می داد.  

دویده بود! 

از همان حاشیه ی خیابانی که کیارش اتومبیلش را پارک کرد تا 

به رستوران برود و فکری به حاِل شکِم گرسنه شان کند تا 

همین چند ثانیه ی پیشی که انبوِه درختاِن تنومنِد جنگل از 

جاده ی خاکی منحرفت می کرد؛ دویده بود و نمی دانست که 

چرا اما هر کجا که پا می گذاشت؛ صدای کیارش به حضورش 

نزدیک تر میشد! 

زیرلب نالید: 

_ برو دیگه دست از سرم بردار.  

و بعد اشک هایی که روی گونه اش خیس شده بود را آرام پاک 

کرد و نفس گرفت تا روی پا بایستد و به مسیرش ادامه دهد. 

جهِت صدای رودخانه را دنبال کرد. اطرافش را نظر انداخت و 

این جنگل با حال و هوای بارانی و آسماِن ابرگرفته اش، هزار 

برابر زیباتر بود از تابلوهای نقاشی های فانتزی و خیالی... 



صدای کیارش به گوشش نرسیده بود و او کم کم داشت 

می ترسید از تنها ماندنش اما هنوز ثانیه هایی از 

نتیجه گیری های اشتباهی اش نگذشته بود که صدای او در 

ناگهانی ترین حالِت ممکن به گوشش رسید و تنش را از جا 

پراند. 

_ کجا میری عزیزم؟  

چرخید و نگاهش کرد.  

حیرت در برابِر این مرد دیگر، واژه ای کامًال ناشناخته بود اما 

کیارش چطور پیدایش می کرد را نمی دانست! 

نالید: 

_ نمی خوام ببینمت نمی فهمی؟ 

و وقتی کیارش با همان لبخنِد همیشگی و دیوانه کننده 

خیره اش ماند؛ صدایش فریاد را مرز گذراند و افزود: 

_ اینجوری به من نگاه نکن. به جای نقش بازی کردن و ادا در 

آوردن مرد و مردونه زل بزن تو چشمام و بگو چی از جونم 

می خوای؟ چرا زودتر نمیگی و بعد بری گمشی که راحت بشم 

از دستت؟! 

لبخند آرام آرام کنار رفت. کیارش اینبار همان چهره ی 

معصومانه  ای را تحویِل نگاهش داد که تماِم مقاومت های 



دخترک را می شکست. 

یک گام را محتاطانه نزدیک شد و وقتی ارغوان بی حرکت 

باقی ماند؛ دومی و سومی را هم بی معطلی طی کرد.  

تنش می لرزید. قطره های باران نه، دیوانگی بود که دمای 

بدنش را کاهش می داد. سرانگشتاِن دستاِن مردانه روی 

بازوهایش نشست و درست همان لحظه ای که ارغوان به 

خودش آمد و تالش کرد تا فاصله بگیرد؛ صدای کیارش یکباِر 

دیگر هم تا اوِج سرگردانی کشاندش. 

_ یعنی انقدر از من بدت میاد؟ مگه من چه بدی ای در حقت 

کردم ارغوان؟ نمی بینی؟ نمی بینی بدوِن تو نمی تونم زنده 

بمونم؟ 

سکوِت طوالنی اش، راه را برای کیارش باز کرد.  

ادامه داد: 

_ نمی زارم جایی بری اینو بفهم. 

و ارغوان بازهم جمله ها، قصه ها و غصه هایش را یادش آمد و 

به نگاهش یک دنیا سوءظن اضافه کرد.  

_ کنارت نمی مونم. توام اینو بفهم. حتی اگر قرار باشه تا آخِر 

دنیا دنباِل یه راه برای فرار کردن بگردم، اون راه رو پیدا 



می کنم.  

سر چرخاند. کاش کیارش تمامش می کرد. این دنبالش آمدن و 

این نرمش های گاه و بی گاهی که به کالمش اضافه می کرد؛ 

قدرِت جنگیدن با احساسش را به نابودی می کشاند.  

زیرلب نالید: 

_ نیا... لطفًا دیگه نیا. 

و صدای خش خش و حرکِت کفش های مردانه، به چشمانش 

دستوِر باریدن داد.  

آرام راه رفت. می دانست که کیارش حاال سرعِت گام هایش را 

با او هماهنگ کرده و دویدن، اوی دیوانه را جا نمی گذارد! 

مسیِر خاکی را بدوِن اینکه حرفی بزند طی کرد. کیارش هم در 

سکوت دنبالش می کرد و تنها صدای نفس های کش دارشان بود 

که تلفیق میشد به صدای رودخانه ای که نزدیک میشد و 

ارغوان از این هیچ نگفتن ها راضی تر بود... 

نهایتًا خودش را رساند. رودخانه ای پرخروش که عظمتش، 

تماِم احساساِت ُمرده ات را زنده می کرد و اطرافش را تخته 

سنگ های غول پیکر حصار کشیده بود.  

بیست دقیقه ی تمام پیاده راه آمدن، نفسی برایش باقی 

نگذاشته بود و تالش کرد تا خودش را به نزدیک ترین سنگ به 



رودخانه و جریاِن آب برساند. روی یکی از همان ها نشست و 

وقتی یکی از دستانش را به آب رساند؛ کیارش هم جایی 

نزدیک به او و مقابِل چشمانش مستقر شد. 

نچ کنان نگاهش را دزدید و مرِد گنده بی آنکه این بی محلی ها 

را به روی خودش بیاورد؛ خیره به زیبایی های اطرافش گفت: 

_ شیطون بال خوب می دونستی کجا باید بیای ها! 

حرصش گرفت. او تماِم شب های گذشته ی از کیارش دور بودن 

را درست شبیه به عذادارها گریه می کرد و کیارش حاال 

مقابلش نشسته بود و هیچ کدام از بدی هایش را به روی 

خودش نمی آورد.  

چپ چپی حواله ی چشمانی کرد که رنِگ حاالیش آبِی آبی بود 

و دلش زبان نفهم بود که برای نگاِه او، دوباره و دوباره پر 

کشید مگرنه؟! 

کیارش بی آنکه نگاه از چشمانش بگیرد؛ افزود: 

_ اون شب هم می خواستم ببرمت یه جایی شبیِه همین جا. 

یادت میاد؟  

یادش می آمد. بدبختانه هر ثانیه ی با او بودن را بهتر از 

خاطره ی دیگری یادش می آمد و این از یادش نرفتن ها 

بزرگ ترین درِد حاالیش بود اما گفت: 



_ نخیر! یادم نمیاد. 

و کیارش سری به نشانه ی مثبت تکان داد و جوابش ارغوان را 

دیوانه کرد.  

_ یادت میاد. محاله که یادت نیاد! 

ارغوان فریاد زد: 

_ فکر کردی خیلی با نمکی؟ از جلوی چشمام برو... ای بابا! 

و کیارش تیله  در خانه ی چشمانش چرخ داد و گفت: 

_ با نمک که نه! بیشتر جذابم مگه نه؟ 

_ آره خیلی. من دیوونه ی جذابیتت شدم آقای بازیگر.  

_ بازیگر؟! 

نمی فهمید؟ کیارش حالش را نمی فهمید که انقدر ماهرانه 

خودش را به راِه دیگری میزد؟  

بغض تا گلویش باال آمد. اینکه باید دانسته هایش را برای اوی 

گستاخ توضیح هم می داد؛ حال و روزش را بدتر می کرد.  

به سختی کنترل کرد اشکی که تا چشمش باال آمده بود را... 

به سختی جمله چید و جان کند تا تحویلش داد: 

_ فکر نکن که با یه احمق طرفی... آره.. . می دونم... می دونم 

که خیلی احمق بودم. می دونم که اگه احمق نبودم اصًال... 

اصًال عاشقت نمیشدم اما وقتی شناختمت محاله که دوباره 



خاِم این رفتارت بشم. پس دیگه سعی نکن که بازیم بدی چون 

می دونم از صددرصد، نود و نه درصِد حرف هات دروِغ 

محضه! 

آثاِر خنده و شوخی از نگاِه مرِد مقابلش هم حذف شده بود. 

چشماِن او هم غم داشت و به خدا که صدای او هم می لرزید.  

_ کی منو به تو شناسوند؟  

و وقتی ارغوان فریاد زد: 

_ معشوقه ت. همونی که باهاش نقشه کشیدی تا من و پگاِه 

بیچاره رو بازی بدی. همونی که بخاطرش این همه مدت ادای 

دیوونه هارو درآوردی تا به خانواده ت ثابت بشه هیچ کس جز 

خودش نمی تونه تحملت کنه. تبریک میگم... شما دوتا برنده 

شدین چون توی حیوون واقعًا غیرقابل تحمل ترین شخصیتی 

هستی که به عمرم دیدم . 

نگاِه کیارش برای یک مدِت طوالنی ماِت چهره اش ماند. 

ارغوان خوب نبود اما معنای خوب نبودن را درست همان 

لحظه ای درک کرد که هیچ انکاری میاِن چشماِن کیارش پیدا 

نکرد.  

ارغوان خوب نبود اما کنِج این خوب نبودن، یک دنیا امید جا 



داشت. یک هاله ی نورانی که می گفت "شاید تماِم این اتفاقات 

یک دروغ باشد" و دلش پس از نگاه کردن به چشماِن کیارش 

تاریک شد انگار! 

لب زد: 

_ هیچ وقت، هیچ وقت نمی بخمشت... 

و همان لحظه بود که لب های کیارش تکان خورد ناباورانه 

گفت: 

_ می بخشی. 

ارغوان خندید. عجب گستاخ بود این مرد و عجب حماقمی به 

خرج داد ارغوان وقتی روزگاری از همین گستاخی ها خوشش 

آمده بود! 

روی پا ایستاد. گام هایش را تکان داد و یکی از پاهایش را به 

جریاِن آب رساند.  

کیارش هم تحِت تاثیِر این چنین حرکتی، سریعًا واکنش نشان 

داد و روی پا ایستاد تا نزدیکش شود.  

گستاخی را کنار گذاشت. لحِن حق به جانبش را هم فراموش 

کرده بود وقتی گفت: 

_ بهت میگم. همه چیزو بهت میگم ارغوان. قول میدم که بعد 

از شنیدِن حرف هام ببخشی. اگه تو نباشی، اگه نمونی من 



می میرم. می شنوی؟ می میرم. 

یک گاِم دیگر برداشت. نگاِه کیارش تمامًا قفِل حرکِت پاهای او 

بود و صدای آب با آن جریاِن باال حاال، شده بود وحشتناک ترین 

صدای دنیا! 

ارغوان خیره به چشمانش نالید: 

_ وقتی تصمیم می گرفتی با احساساِت کسی بازی کنی که 

قرار بود برای اولین بار عاشق بشه، اصًال به ُمردنش فکر 

نکردی مگه نه؟ 

کیارش یک گاِم دیگر برداشت و ارغوان همان گام را به سمِت 

رودخانه جبران کرد.  

کیارش با بیچارگی صحبت می کرد. انگار تماِم اتفاقاِت این 

دنیا حاال فقط به حرکِت گام های او بستگی داشت! 

_ من جدی جدی می میرما... ارغوان نکن با من اینکارو. من 

بیچاره م. من بدوِن تو خیلی... 

_ واسه چی فکر می کنی بازم قراره باور کنم اون حرف های 

دروغ و؟ با چه روی به چشمام نگاه می کنی کیارش؟ اصًال 

لعنت به اون نگاهت که از رو نمیره! 

کیارش خم شد تا چنگ بزند به تخته سنگی که حاال حدفاصِل 



میانشان شده بود و در همان حال هم گفت: 

_ همه چیزو میگم برات. تو چون عاشقمی گوش میدی به 

حرفام مگه نه؟  

هردو پاهایش حاال به آِب رودخانه رسیده بود. چند گام فاصله 

داشت تا رسیدن به عمِق وحشتناک و خداحافظی با حضوِر 

کیارش اما انگار خودش هم دلش به رفتن نبود! 

بازهم حرف زد. بازهم از حسرت هایی که کیارش به دلش 

کاشته بود صحبت کرد و بازهم او دیوانه تر شد.  

_ وقتی دیدمت عاشقت شدم. آره درست همون اولین باری که 

دیدمت عاشقت شده بودم و حاال باور دارم که عشق هر آدمی 

رو کور می کنه. خانواده م دیده بودنت و همون لحظه های اول 

شناختنت اما من فکر می کردم... فکر می کردم بهم زندگی 

میدی. فکر می کردم کنارت قراره عاشقی کنم. فکر می کردم... 

حتی وقتی پگاه اومد و سعی کرد بهم هشدار بده... من همه ی 

اون لحظه هایی که تو بازیم می دادی و دوستم نداشتی، همه ی 

اون لحظه هایی که برام نقشه کشیده بودی و حتی اون 

لحظه هایی که باور کرده بودم تو مریضی، باور داشتم که 

خیلی دوستم داری کیارش و تو گند زدی به همه ی باورهای 

دختری که برای اولین بار تو زندگیش عاشق شده بود. انقدر 



دوستت داشتم که وقتی اون حرف هارو شنیدم ُمردم. حتمًا 

نباید اسلحه می ذاشتی بیِخ گلوم تا قاتل بشی. تو همین اآلن 

پست فطرت ترین مردی هستی که دنیا به خودش دیده. 

نهایتًا به او رسید. حاال یک گام تا دست هایش فاصله داشت. 

سر باال گرفت و نگاهش کرد و ارغوان نمی دانست که چرا اما 

هنوز هم وقتی چشماِن او را می دید؛ این حجم از بد بودن را 

برای صاحِب این چشم ها باور نمی کرد! 

پاهایش به دسِت موج های جان دار تکان می خورد. نگاهی به 

همان چند متر فاصله ای انداخت که اگر طی میشد هیچ از 

نفس هایش باقی نمی گذاشت و کیارش که رِد نگاهش را دنبال 

کرد؛ پاهایش را به آب رساند.  

_ ارغوان، اآلن اگه قرار باشه یک ثانیه ی دیگه بدوِن تو زندگی 

کنم حتمًا می میرم. اینکه میگم می میرم لفظ نیست. واقعًا دق 

می کنم و می میرم. می شنوی؟ 

یک گاِم دیگر عقب رفت و قبل از آنکه کیارش برای چنگ زدن 

به یکی از دستانش اقدام کند؛ فریاد زد: 

_ اگه بهم دست بزنی با چشمات ُمردنم و می بینی و اونوقت از 

عذاب وجدان، هر روز و هر ثانیه می میری.  

کیارش هردو دستانش را به نشانه ی تسلیم باال گرفت و مرِد 



گنده به چنان بیچارگی ای افتاد که اشک هایش دانه دانه چکید 

و برای سد کشیدِن بغضی که گلویش را می فشرد هیچ راهی 

پیدا نکرد.  

ارغوان اشک هایش را دید و به گریه افتاد. میشد که دنیا 

همین حاال بایستد و تماِم سختی های روزهای گذشته را برای 

همیشه از ذهِن هردویشان پاک کند؟ 

کیارش مدام لب به دندان می کشید و ارغوان با نگاه کردن به 

چشمانی که ناباورانه خیس بود؛ بیش از قبل گریه می کرد.  

کیارش شهامتی برای نزدیک شدن نداشت و ارغوان حاال دلش 

می خواست که تا عمِق همین وحشتناک ترین رودخانه ی دنیا 

برود تا دیگر چنین ثانیه هایی را تجربه نکند. 

کیارش گفت: 

_ ارغوان... من... ارغوان من... من بدجوری عاشقت شدم. من 

خیلی بدم. خیلی عوضی و خیلی نامردم اما این پست فطرِت 

عوضی انقدر عاشقته که... 

_ برو! 

_ ارغوان... 

_ یا اونقدر عاشقمی که اآلن میری و اجازه میدی به زندگی 

برگردم، یا اونقدر عوضی و نامردی که می مونی و ُمردنم و 



می بینی چون من با تو هیچ جا نمیام. 

ارغوان لب هایش را بهم چسباند و بعد منتظِر عکس العمل 

ماند. 

باد آنقدری که موهایش را دلبرانه برقصاند می وزید، هوا 

آنقدری که تنش را بلرزاند سرد بود و آب هم آنقدری که برای 

برداشتِن یک گاِم بعد از این دلهره داشته باشد؛ جریان داشت! 

بازهم باور داشت. بازهم احمقانه باور داشت که کیارش 

آنقدری که طاقِت این بدحالی اش را نداشته باشد؛ عاشق 

هست و بازهم بازی همانطوری ادامه پیدا کرد که او انتظار 

نداشت... 

کیارش باید می رفت! 

حداقل حاالیی که ارغوان تماِم دانسته هایش را به رویش زده 

بود؛ نه برای دوست داشتن و نه برای حال و روِز ارغوان، 

کیارش برای انسان بودن و وجدانش باید همین حاال می رفت 

و ارغوان را با روزهای آینده اش تنها می گذاشت اما ماند و 

فلسفه ی چطور ماندنش هم یک فلسفه ی جدا و وحشتناک 

بود! 

دست از نگاه کردن برنداشت. ارغوان همچنان انتظار می کشید 



و لب های او که برای دوباره خندیدن و دوباره ویرانه کردن 

کش آمد؛ دخترک نتوانست که دسِت رد به سینه ی احساسی 

به ناِم حیرت بزند. کیارش بازهم می خندید؟ کیارش به تماِم 

این بدحالی ها، تماِم این گناه ها و تماِم این بی وجدانی ها، بازهم 

می خندید و ارغوان چرا جانی برای تکان خوردن و 

خداحافظی اش با این دنیای نابرابر نداشت؟! 

دانه اشکی چکید. دانه اشکی که باوِر بِد مطلق بودِن این مرد 

به گریه ها تبدیلش می کرد. دانه اشکی که هق هق شد و حاال 

حاالها، قرار نبود که تمام بشود! 

کیارش از لبخند و خنده های کجکی، به قهقه  تغییِر شکل داد و 

قبل از آنکه ارغوان برای به دِل رودخانه زدن اقدامی کند؛ 

دست های کیارش آمد، تنش را به اسارت کشید و دوباره و 

دوباره متحیرش کرد. 

شاید دست های مردانه باید همین حاال از سکانِس تلخ بیرونش 

می کشید. شاید ارغوان هم همین را می خواست؛ که او به 

آغوش بکشدش و خودش برای پایان دادن به این تراژدی 

کاری کند اما کیارش همان مردی بود که تماِم بایدها را هم 

زیِرپا می گذاشت.  

جهِت مخالِف همان مسیری که ارغوان تخمینش میزد حرکت 



کرد. گام هایش را کشاند به سوی همان نقطه ای که اگر آب 

می بلعیدشان، محال بود که به هردویشان مجاِل نفس کشیدن 

دهد. 

ارغوان سریعًا فریاد زد: 

_ چیکار می کنی؟  

و کیارش خندید و صدای خنده هایش وقتی ارغوان همچنان 

گریه می کرد؛ نامردترین صدای دنیا بود! 

_ می دونی چیه دختِر خوب؟ من نه اونقدر احمقم که زنم و 

بعد از این همه دوری از خونه ی بابا جونش بدزدم و بعد با 

دستای خودم تحویلشون بدم، نه اونقدر اوسگول که وایستم 

و نگاه کنم که یه الف بچه داره مدام تهدیدم می کنه و هیچ 

کاری هم ازش برنمیاد پس بیا یکاری کنیم، هردوتایی باهم 

میریم تو دِل رودخونه و باهم می میریم. 

دیگر نباید از او می ترسید. وقتی کیارش این شکلی میشد؛ 

ارغوان نباید حال و روزش را باور می کرد و اما، به خدا که 

حاال قلبی میاِن سینه اش نبود وقتی تالش کرد تا از چنگاِل 

دستاِن او بیرون بیاید و مدام فریاد میزد: 

_ نه! کیارش نه! به خدا هردوتامون می میریم... خواهش 

می کنم اینکارو نکن... کیارش... 



کیارش اما می کشاندش! 

او تقال کرد. با التماس از او خواست که این دیوانگی ها را 

تمامش کند و کیارش با آن دست های قدرتمند، آنقدری به 

حرکِت گام هایش ادامه داد که ارغوان برای لحظه ای احساس 

کرد که زیِر پاهایش خالی شده و بعد فریاد زد و وحشت 

قدرِت ادامه دادن را از چشمانش گرفت... 

برای ثانیه های بعد از آن تنها سیاهی می دید! 

_ مامان جان بیا بریم. 

منتظر ماند تا مادری که تا به حال درگیر شستِن دست های 

پسرش بود؛ محوطه ی سرویس بهداشتی را ترک کند و بعد 

میاِن اجزای کیفش به دنباِل همان چیزی گشت که از یک 

ساعِت پیش تا به حال، ذهنش را درگیر کرده بود. 

امشب به همراِه خانواده ی شوهرش به رستوران آمده بود. 

امشب را اصًال خودش برنامه چید. قرار بود که اکرم با 

امیرحافظ تماس بگیرد و بعد از راضی کردنش برای دور هم 

جمع شدن و تجربه ی یک شاِم خانوادگی، به پگاه خبر بدهد. 

اکرم را دوست داشت. بی آنکه از بحث و دعوای طوالنی شان 

چیزی بداند و بی آنکه چیزی بپرسد؛ برای دوباره آشتی 



کردنشان تالش می کرد و هرچه پگاه می خواست را مو به مو 

و دوستانه انجام می داد.  

امشب هم پگاه بهترین لباس هایش را پوشید؛ تا آنجایی که 

می توانست به خودش رسید و امیرحافظ که کنارش و روی 

صندلِی راننده نشست؛ تا خوِد مقصد هیچ حرفی نزد. 

تیرش به سنگ خورده بود. کناِر خانواده بودن هم نتوانست 

امیرحافِظ تنهایی هایشان را تغییر دهد. کناِر آن ها از 

ناراحتی هایش چیزی بروز نمی داد اما نگاهش به روی چشماِن 

پگاه، همان نگاهی بود که سنگینی اش قابِل هضم نبود! 

دِل پگاه هم نقشه ای دیگر چید. باید امشب، امیرحافظ را به 

حرف می آورد. به خدا که دلش بعد از امشب تابی برای 

ادامه ی این قهِر طوالنی نداشت.. . 

ماتیِک زرشکی رنگ را از میاِن دیگر وسیله هایش پیدا کرد. 

صورتش آنقدری که زیبا شود آرایش داشت اما اضافه کردِن 

چنین رنگی به لب هایش، قطعًا می توانست به عملی کردِن 

افکارش کمک کند.  

امیرحافظ همین امشب باید تنش را به آغوش می کشید. 

همین امشب باید همانی میشد که تا قبل از آن شِب کذایی بود 

و پگاه برای امیرحافظ شدِن مرِد بداخالقی که کنارش 



می نشست؛ دست به هر کاری میزد. 

ماتیک را روی لب هایش فشار داد و به بغضی که می آمد تا 

گلویش را اذیت کند؛ دستور داد که عقب بایستد .  

لب هایش رنگ گرفت و صورتش زیباتر شد اما پگاه به همین 

یک رنگ بسنده نکرد. برِق لب را هم پیدا کرد و تا آنجایی که 

می توانست صورتش را جال داد.  

حاال کارش تمام شده بود. بعد از پاشیدن کمی عطر به روی 

گودِی گردنش، سرویس بهداشتی را ترک کرد و گام هایش را به 

طبقه ی دوم رساند.  

امیرحافظ را چک کرد. به صحبت های پدرش گوش می داد و 

هنوز متوجِه حضوِر او نشده بود اما اکرم با چشمانی گشاد 

شده نظاره گِر پگاهی بود که می دانست چهره ی حاالیش 

امیرحافِظ همیشه منطقی اش را هم عصبانی خواهد کرد. 

پگاه اما قبل از تمام کردِن گام هایش، میاِن راه متوقف شد و 

خودش را مشغوِل صحبت کردن با گارسونی کرد که ظاهرًا، 

یک سر و گردن از دیگری ها باالتر بود.  

دیوانه دلش می خواست که به این شکل امیرحافظ را به 

حرف زدن وادار کند! 

صدایش کرد: 



_ آقا ببخشید... 

و مرِد جوان که با لبخند مقابلش ایستاد؛ دیگر ندانست که چه 

باید بگوید.  

امیرحافظ متوجهش شده بود. بدوِن آنکه حاِل درونی اش را 

به چهره بریزد؛ بدوِن کوچک ترین تغییِر ژستی تنها نگاهش 

می کرد و پگاه تمرکزش را به روی ادامه ی مکالمه ریخت. 

_ برای رزرو کردِن این طبقه با کی باید صحبت کنم؟ برای دو 

ساعت بخوام مراسِم تولد بگیرم، حدودًا چقدر میشه هزینه ش 

و... 

_ چی شده عزیزم؟ 

آمدِن ناگهانِی امیرحافظ جزِء برنامه هایش نبود اما مرِد جوان 

با پاسِخ کوتاهش همه چیز را خراب کرد. 

_ باید با مدیریت صحبت کنین، من اطالع ندارم.  

رفتِن او و تنها ماندِن پگاه با امیرحافظ، وضعیت را بدتر و 

بدتر کرد.  

ناچارًا سر باال گرفت و نگاِه او را متوجِه لب هایش دید.  

شنید که گفت: 

_ چیکار داری می کنی؟  



و خودش را زد به نشنیدن چراکه این شروِع بحث توسِط 

امیرحافظی که مدت ها بود که حرف نمیزد؛ بهترین نشانه 

بود... 

گام هایش را رساند به میِز چهار نفره و لبخنِد مصنوعی را کنِج 

لب هایش کاشت اما امیرحافظ محال بود که از این رفتاِر 

عجیب و ناگهانی، به همین راحتی بگذرد.  

نشست کنارش و سریعًا پرسید: 

_ چی شده بود عزیزم؟  

و اکرم پسرش را می شناخت که برای آرام کردنش به دنباِل 

جمالِت مثبت می گشت.  

_ چه خوشگل شد عروسم. نگاه کن حمیدرضا، ببین چقدر بهم 

میان.  

پگاه برای دیوانه کردِن امیرحافظ در جواِب اکرم گفت: 

_ خجالتمون ندین! 

و امیرحافظ آن "عزیزم" اجباری را از کنِج جمله اش حذف 

کرد و همین امر تماِم مهربانِی لحنش را از میان برداشت.  

_ چی شده بود؟! 

ناچارًا نگاهش کرد. نگاِه امیرحافظ از لب هایش کنده نمیشد و 

او وقتی اکرم و حمیدرضا هم ساکت شدند؛ به جواب دادن 



مجبور شد.  

ندانست که چطور این همه دروغ را سِرهم کرد.  

_ شیما صبح زنگ زد. بهش که گفتم شب میریم رستوران 

گفت سوال کن ببین کرایه نمیدن برای دو ساعت؟ می خواد 

تولد بگیره.  

_ برای؟! 

راست می گفتند که یک دروغ، هزار دروِغ دیگر را هم به همراه 

داشت.  

لحِن امیرحافظ فرق کرده بود. دیگر برای حفِظ ظاهر هم 

مهربان صحبت نمی کرد و همین ناگهانی سرد شدن پگاه را 

می ترساند که سریعًا گفت: 

_ دوست پسرش! 

امیرحافظ تکرار کرد:

_ آهان! دوست پسرش! 

و اکرم برای تغییِر جو گفت: 

_ الهی عزیزم. جوونن دیگه. 

امیرحافظ تا به پایان رسیدِن آخرین قاشق از برنجش دیگر 

چیزی نگفت و پگاه فکر می کرد که کلنجار رفتن با این نقشه ی 

کذایی به پایان رسیده اما همین که هر چهار نفر روی 



صندلی های اتومبیِل امیرحافظ قرار گرفتند؛ امیرحافظ آیینه 

را به روی صورِت پگاه تنظیم کرد و گفت: 

_ صحبت کردم با مدیریت. شرایطش رو توضیح داد. شماره ی 

شیما رو بگیر تا براش بگم.  

قلب برای ثانیه ای در سینه اش یکجانشین شد. 

نگاِه هر سه نفر روی صورتش قفل شده بود و پگاه بیشتر 

نگراِن آن لبخنِد مشتاقی بود که کنِج لب های حمیدرضا خانه 

کرده بود! 

به خدا که اگر راست و دروِغ حرف هایش را می فهمیدند؛ تا 

قیاِم قیامت به چشم های این مرد نگاه نمی کرد.  

گفت: 

_ حاال رفتیم خونه... 

و امیرحافظ که آن شکلی میاِن صحبتش نشست؛ تماِم 

لبخندها حذف شد.  

_ همین اآلن زنگ بزن. 

پگاه بی آنکه بداند چه باید بگوید؛ به چشم های دروِن آیینه 

نگاه می کرد و اکرم برای آنکه حواِس پسرش را پرت کند گفت: 

_ حاال راه بیوفت مامان جان. رسیدیم خونه زنگ میزنه. 



امیرحافظ نگاِه سفت و سختش را از چشماِن ترسیده ی پگاه 

کند و مادرش را مخاطب قرار می داد وقتی گفت: 

_ میاید اونجا؟ 

حمیدرضا اینبار مداخله کرد.  

_ عروسم به من قول داده که امشب و خونه ی بابا باشی 

پسرم.  

امیرحافظ لبخنِد نصف و نیمه ی تایید را کنِج لب هایش کاشت 

و اتومبیل را با یک فرمان از پارک خارج کرد. 

پگاه ترسیده بود. به اندازه ی یک بچه ی خطاکاری تماِم 

عکس العمل هایش را از نگاِه پدرش پنهان می کرد؛ می ترسید و 

به اندازه ی همان بچه هم ناموفق بود! 

مثًال وقتی تالش کرد تا تلفِن همراهش را مخفیانه به دست 

بگیرد و جمله هایی برای شیما تایپ کند؛ هول و والی 

چشمانش از چشِم امیرحافظ دور نماند اما تا رسیدن به مقصد 

چیزی نگفت تا پگاه را با خیاالِت خوشش تنها بگذارد.  

به محِض اینکه پا به سالن گذاشتند و قبل از آنکه پگاه برای 

تعویِض لباس هایش به اتاق خواب برود؛ امیرحافظ با آن 

جمله ی دستورِی تکراری سر رسید.  

_ منتظرم زنگ بزنی. 



حمیدرضایی که حاِل میانشان را درک کرده بود؛ تالش کرد تا 

خودش را به آن راه بزند و حواسش را داد به صفحه ی 

تلوزیونی که همین حاال روشنش کرده بود.  

اکرم اما با دلواپسی نگاهشان می کرد و پگاهی که خیالش از 

بابِت شیما راحت و آسوده بود؛ راِه اتاق را پیش گرفت و 

گفت: 

_ بیا زنگ میزنم عزیزم. 

امیرحافظ دنبالش آمد و در را با تکاِن دست به لنگه اش 

کوباند.  

پگاه زیِر لب زمزمه کرد: 

_ چیکار می کنی؟  

و این همان سوالی بود که داشت مغِز مرِد گنده را می ترکاند! 

شنید که بازهم گفت: 

_ زنگ بزن. 

و او با چهره ای حق به جانب تلفنش را به دست گرفت و میاِن 

مخاطبان معدودش به دنباِل ناِم شیما گشت.  

شیما بعد از تک بوِق کوتاهی تماسش را پاسخ داد و پگاه 

درحالی که لبخندی پیروزمندانه روی لب هایش می کاشت؛ تلفن 

را رساند به دستاِن امیرحافظ! 



امیرحافظ با شیمای پشِت خط مودبانه احوال پرسی کرد اما 

اینبار هم هیچ چیز آنطوری که پگاه تخمین میزد؛ پیش نرفت! 

شنید که امیرحافظ گفت: 

_ با پگاه هماهنگ شدین؟  

و هنوز پاسِخ شیما را حدس نزده بود که جمله ای دیگر آمد و 

رنگ را از چهره ی لعاب دارش هم گرفت. 

_ نه منظورم اینه که بهتون یاد داد که دقیقًا چی باید بگین؟ 

جوری که اصًال دروغش لو نره؟! 

لِب زیرینش را به دندان کشید. امیرحافظ خنده ای پت و پهن 

تحویِل چشمانش داد و در جواِب شیما گفت: 

_ در هر صورت اگر تصمیم داشتین تولد بگیرین بهتره یه کافه 

دنج ترو انتخاب کنین. اون رستوران زیاد مناسب نیست... 

قرباِن شما! خداحافظ. 

تماس مقابِل نگاِه مات مانده اش به اتمام رسید. امیرحافظ 

تلفن را از گوشش فاصله داد اما همچنان میاِن انگشتانش بود 

وقتی گفت: 

_ دیگه نمی تونم بشناسمت! 

دلش می خواست که نقشش را ادامه بدهد اما پگاه هرکاری که 

می کرد؛ در بازیگری تبحر نداشت. 



زیرلب چیزی شبیه به "یعنی چی؟!" را زمزمه کرد و این همان 

چهره ای از امیرحافظ بود که پگاه اصًال دوستش نداشت! 

_ یعنی چی؟ یعنی چی آره پگاه؟ بهتره من این سوال رو از تو 

بپرسم. یعنی تو انقدر حقیر و ضعیفی؟ یعنی انقدر خودتو 

دسِت کم گرفتی؟ داری چیکار می کنی هان؟ دیوانه ای چیزی 

هستی مگه نه؟! احمق... احمق! 

فریادهای متوالی اش تِن پگاه را می لرزاند اما ترسش بیشتر از 

حضوِر حمیدرضا و اکرم بود و امیرحافظی که می دانست 

امشب رسوایش خواهد کرد. 

یک دنیا التماس را به چهره اش نشاند و نالید: 

_ داد نزن. می شنون. 

و امیرحافظ دیوانه تر شد.  

_ مثًال با این رفتار می خوای چی رو ثابت کنی؟ دقیقًا چه 

هدفی داری؟ دنباِل چی هستی؟ توجه؟ انقدر کم ارزش شدی 

که فقط داری حالمو بهم میزنی.  

گوش هایش را گرفت. چه می گفت امیرحافظ؟ حالش را بهم 

میزد؟ مگر این آدم، همان امیرحافظی نبود که روزی قسم 

می خورد که هیچ وقت از دوست داشتنش منصرف نخواهد 

شد؟! 



قیِد حضوِر اکرم و حمیدرضا را زد. امیرحافظ تماِم بایدها و 

نبایدهایش را زیِر پا گذاشته بود! 

آنقدری که صدایش تا خیابان برود؛ فریاد زد: 

_ اینجوری با من حرف نزن. 

و در همان لحظه به روی لنگه چرخید و حضوِر اکرم هم مانِع 

امیرحافظ نشد.  

_ صداتو بیار پایین. من به جای تو بودم از گندایی که میزنم 

خجالت می کشیدم. اونقدر خجالت می کشیدم که تو چشمای 

شوهرم نگاهم نمی کردم. با غیرِت کی داری بازی می کنی که 

توجهشو داشته باشی پگاه؟ شوهرت؟! 

عقل از سرش رفت. بازهم پگاه همانی شده بود که روی 

هیچ کدام از جمله هایش تسلط نداشت.  

اکرم با دلواپسی پرسید: 

_ چی شده؟ شما دوتا چتون شده یهو؟  

و پگاه نگاه کرد به چشماِن مادرشوهرش و فریاد زد: 

_ می بینین کی داره از شوهر بودن دم میزنه؟ مرِد گنده ی 

لوسی که دو ماهه با زنش قهر کرده. 

امیرحافظ به خنده افتاد. 



دقیقًا همانی به سرش آمده بود که حتی تصورش را هم 

دوستش نداشت! 

کوتاه گفت: 

_ بس کن. 

و اکرم برای به سکون رساندِن حاِل پگاه در دفاع از او گفت: 

_ راست میگه حافظ. مرد که با زنش قهر نمی کنه .  

پگاه به دنباِل توجه می گشت. به دنباِل ذره ای نرمش اما 

امیرحافظ این روزها از محاالِت دنیایش شده بود! 

نالید: 

_ می بینی چجوری نگاهم می کنه مامان؟  

و بعد اشاره کرد به نگاِه تاسف  برانگیِز امیرحافظی که این 

حجم از تغییر را باور نمی کرد. 

اکرم گفت: 

_ پسرم، با زنت اینکارو نکن. همون پگاهیه که می گفتی 

آرزومه. همونی که... 

_ هنوزم آرزومه. هیچی تغییر نکرده. هیچی در مورِد پگاه 

تغییر نکرده اما اینی که اآلن روبه روم وایستاده هیچ ربطی به 

پگاه نداره .  

_ آخه امیرحافظ... 



نشست میاِن صحبِت مادرش. امیرحافظی که هیچگاه این کار 

را نمی کرد! 

_ بزار بیِن خودمون حلش می کنیم مامان. من دقیقًا می دونم 

که دارم چیکار می کنم و مطمئن باش در مورِد زنم اصًال 

کوتاهی نکردم. 

اکرم کمی این پا و آن پا کرد اما قاطعیِت کالِم امیرحافظ جای 

هیچ حرفی را باقی نمی گذاشت. بازهم تنها شدند و امیرحافظ 

اینبار، مستقیم به چشماِن پگاه خیره شد وقتی حرِف اول و 

آخرش را گفت و دیگر نماند که جوابش را بشنود.  

_ هروقت تصمیم گرفتی همه ی حقایق و روشن کنی. هروقت 

دلت به حاِل هم جنست سوخت و از بدبخت شدِن کسی 

خوشحال نشدی، هروقت شهامِت باور کردِن اینو داشتی که 

برای یک نفر دوست داشتنی نبودی و اون حاال کِس دیگه ای 

رو دوست داره، هر وقت تصمیم گرفتی به ارغوان زنگ بزنی 

و حقیقت و بگی، اون موقع منم می تونم باور کنم که تو همون 

پگاهی هستی که تماِم عمر آرزوی من بود. در غیِر این صورت، 

روز به روز ناامیدتر میشم ازت و هیچ عشقی بدوِن امید زنده 

نیست پگاِه من! 

 ☆☆☆☆☆☆☆☆



"فصِل دوم"  

دنیای اطرافش، میاِن سیاه و آبی گیر افتاده بود. سیاه بود 

چراکه اصًال دوست داشتنی به نظر نمی رسید و از هر اتفاِق 

خوبی خالی بود و آبی، به رنِگ آِب همان رودخانه ای که 

ساعت ها پیش تا مرِز خفه شدن رساندش... 

دنیای قبل از پلک گشودنش، یک دنیای سیاه و آبِی پر از 

وحشت بود و اما می ارزید به این دنیای تلِخ بی رحِم 

ناامیدکننده ی بیداری! 

چشم باز کرد و اینبار با رنگی غیر از آبی و سیاه مواجه شد. با 

رنِگ بالتکلیِف چشماِن اویی که بدوِن کوچک ترین 

عکس العملی، زل زده بود به چشماِن تازه باز شده اش... 

دید که لب هایش تکان خورد و شنید که گفت: 

_ خوبی؟ 

خوب؟! به یک از وحشت غش کرده ی از کابوس تب کرده، 

میشد خوب گفت؟  

لب هایش تکان خورد. می خواست بگوید؛ تو یک دیوانه ی تمام 

عیاری اما به ذهِن احمقی که هنوز هم نقش های او را باور 



می کرد لعنت فرستاد و حرف هایش اشک شد و از کنِج 

چشمانش بیرون ریخت.  

چهره ی کیارش را غباری از غم پوشاند. خبری از آن قهقهه های 

پرسروصدا نبود. خبری از گستاخِی نگاِه رنگی اش هم نبود. او 

از غِم اشک های ارغوان غمگین شد و دیگر هیچ چیز مهم نبود! 

نچ کنان سر عقب کشید و بعد نتوانست که آرام بماند.  

گفت: 

_ اشتباه کردم دیگه. ولی اآلن مهمه. اآلن پشیمونم، نمی بینی؟ 

حاضرم بخاطِر تو از هرکس و هرچیزی بگذرم. اصًال حاضرم تا 

آخِر عمر همین جا بمونیم.  

و ارغوان قطره اشکی که به تازگی جوشیده بود را پرحرص 

پس زد و نالید: 

_ کاش می ذاشتی بمیرم. کاش وقتی از حال رفتم... 

_ دلت نمی خواست بمیریم. وگرنه اگه تو بخوای، دوتایی با 

هم می میریم.  

تالش کرد تا بنشیند . اطرافش را نگاهی انداخت و تصاویِر در 

و دیوارهای کلبه، همان چند مدِت کوتاهی را یادش آورد که 

خوشبخت ترین ارغواِن دنیا بود! 

گفت: 



_ با تو نه! نمی خوام تو کنارم باشی. نمی خوام دیگه ببینمت.  

و شنید: 

_ حتی بعد از ُمردنم نمی تونی بدوِن من باشی. 

گفت: 

_ نمی خوامت. بفهم دیگه کیارش! 

و شنید: 

_ نمی خوام بفهمم. توام اینو بفهم! 

دیوانه شد. ندانست که چه بگوید. ندانست که با بودن و 

دیدِن کسی که دلش بی رحمانه می خواستش و منطقش اصرار 

به نخواستنش داشت؛ چکار باید بکند.  

میاِن جنِگ عقل و دلش داشت می ُمرد و بدبختانه کسی هم 

نبود که به دادش برسد! 

کیارش که سکوتش را دید؛ روی پا ایستاد و خم شد تا پتوی 

مسافرتی را روی شانه هایش بیندازد.  

در همان حال هم گفت: 

_ اگه تصمیم نداری بازم فرار کنی برم یکم خرید کنم. هیچی 

برای خوردن نداریم.  

و ارغوان کاری کرد که دستاِن او از سرشانه هایش فاصله 

بگیرد وقتی با گریه می گفت: 



_ چقدر تو نفهمی. چقدر تو بی رحم و عوضی هستی. اصًال 

دلت به حاِل من نمی سوزه؟ دلت به حاِل خانواده م نمی سوزه؟ 

دلت به حاِل همه ی باورهایی که نابود کردی نمی سوزه؟ دلت 

به حاِل منی که تو این سن دلم می خواد بمیرم نمی سوزه؟ آخه

تو چطور آدمی هستی هان؟  

و این غمگین ترین، بی رحم ترین و غیِرعادالنه  ترین پاسخی بود 

که می توانست دریافت کند.  

_ میگم بدوِن تو می میرم من! یعنی اصًال دلت نمی سوزه اگه 

بعد از تو بمیرم؟ 

نگاه کرد و رفتنش را دید. نگاه کرد و وقتی صدای چرخیدِن 

کلید میاِن قفل را شنید؛ دق کرد از هجوِم غم ها! 

همان جا نشست. بی آنکه بخواهد فکر داد به امروزی که تنها 

چند قدم تا خفه شدن فاصله داشت. بازهم تقش بازی 

می کرد؟ کیارش بازهم بازی اش می داد یا جدی جدی قصد 

داشت که هردویشان را غرقشان کند؟  

چشمانش را بست. بغِض لعنتی مدت ها بود که رهایش 

نمی کرد. حسرت نشسته بود کنِج یک دنیا دلشکستگی و 

ارغوان این روزها همان حاِل "با دست پس زدن و با پا پیش 



کشیدن" را تجربه می کرد.  

مطمئن بود که بعد از کیارش عاشق نخواهد شد. مطمئن بود 

که هیچ کس جز او، قدرِت باال بردِن تعداِد ضربان های قلبش را 

نخواهد داشت. هیچ نگاهی در این کره ی خاکی، به اندازه ی 

نگاِه کیارش نمی توانست که یک تنه تماِم افکاِر منفی و مثبت 

را کنار بفرستد و هیچ عجیبی شبیه به کیارش دوست داشتنی 

نبود! 

مطمئن بود و با تماِم این ها، هیچ میلی برای اینجا بودن 

نداشت. مطمئن بود و می دانست که اگر می توانست؛ بازهم 

فرار می کرد. مطمئن بود و می دانست که آغوِش کیارش دیگر 

آرامش نخواهد کرد... 

ّبغض قورت داد اما نیمی از آن، میاِن راه منفجر شد و 

پرسروصدا شکست.  

منتظِر آمدنش نماند. همان جایی که بود دراز کشید و خیره به 

سقِف باالی سرش، برای هزارمین مرتبه به خدایش التماس 

کرد که به دادش برسد.  

_ خدایا اگه می بینی منو یکاری کن. از دسِت من دیگه کاری 

برنمیاد اما می دونم که اگه تو بخوای میشه. می دونم که برات 

کاری نداره. خواهش می کنم کمکم کن که کیارش و از زندگیم 



حذف کنم. بهم فراموشی بده اما این عذاب و تمومش کن خدا! 

و نمی دانست که میاِن دردودل هایش با خدای باالی سرش، یک 

نفر همان جا مانده و به حرف هایش گوش می کند. نمی دانست 

که کیارش از ترِس از دست دادِن او، هیچ جا نرفته و مانده که 

تنها وقت بگذراند.  

دری که قفل شده بود؛ آرام به روی لنگه چرخید. صدای 

جیرجیِر اعصاب خردکنش ارغوان را متوجه کرد و قبل از آنکه 

واکنشی به دوباره آمدِن او نشان دهد؛ شنید که کیارش گفت: 

_ یعنی انقدر ازم بدت میاد؟ داری عذاب می کشی؟  

نشست و اشک هایش را پاک کرد. او هم باید بی رحم  میشد. 

هرچه کیارش رنجانده بودش را یادش می آمد و به دلش 

دستوِر عقب نشینی می داد.  

خیره به چشمانش گفت: 

_ آره! دارم عذاب می کشم.  

شنید: 

_ دوسم نداری؟! 

و این غمگین  ترین نگاهی بود که یک جفت چشم می توانست 

تحویلش دهد.  

نگاهش را دزدید. تواِن ادامه دادن نداشت. نمی توانست 



مستقیم به آن نگاهی که روزی عاشقش شده بود زل بزند و از 

نخواستن دم بزند.  

باید بی رحم تر میشد و تمرینش می کرد وقتی گفت: 

_ نه! 

کیارش نزدیک آمد. اینبار هم نمی توانست عکس العمل هایش را 

پیش بینی کند.  

کیارش جایی نزدیکش نشست و به واسطه  ی تکاِن چانه اش، 

زاویه ی دیدش را صاحب شد .  

نگاهش همچنان غمگین بود وقتی تکرار کرد: 

_ دوسم نداری؟ 

و ارغوان تالش کرد تا از لمس شدن توسِط او فاصله بگیرد: 

_ گفتم که نه! 

_ تو چشام نگاه کن و بگو دوسم نداری .

نگاهش کرد. نه آنکه نتواند بگوید نه!  

می دانست که اگر بگوید؛ قلبش از هجوِم آن حجم از غم و 

حسرت نابود خواهد شد: 

_ اگه بگم، می ذاری برم؟ دست از سرم برمی داری؟  

دید که مردمِک چشماِن او لرزید. دید که لِب زیرینش را گزید 

و به خدا که ترسی که میاِن نگاهش النه کرده بود را تشخیص 



داد وقتی شنید: 

_ می ذارم بری.  

پس باید می گفتش مگر نه؟! 

باید "به جهنم" می گفت به قلبی که روزی احمقانه دل به این 

نگاِه عجیب و غریب داده بود. باید خانه ی لعنتِی احساسش را 

تنبیه می کرد. باید آتش میزد تماِم واژه هایی شبیه به خواستن 

و باید آنقدر قوی میشد که بعد از تماِم این ها زنده می ماند و 

زندگی می کرد... 

گفت: 

_ دوستت ندارم. از بودنت عذاب می کشم. ازت بدم میاد. به 

زور دارم تحملت می کنم.  

و به خدا که تماِم این ها را خیره به چشمانش بیان کرد.  

کیارشی که تا به این لحظه روی زانوانش نشسته بود؛ همان 

جا وا رفت. دیگر هیچ اما و اگری نمی توانست به دادش برسد. 

شاید و باید هم نه، زین پس ارغوان تنها به ای کاش ها مربوط 

میشد.  

چشمانش خیس شد و هنوز یک قطره اشک هم از کنِج آن 

بیرون نزده بود که ارغوان به اندازه ی تماِم بغض هایی که 

قورت داده بود؛ پرسروصدا گریه کرد.  



یک قطره اشک از چشِم چپش چکید. چانه اش لرزید و ارغوان 

با نگاه به چشماِن او، دیوانه تر شد.  

کیارش گفت: 

_ از دستت دادم.  

و ارغوان یکی از دستانش را به لب هایش رساند تا نیمی  از 

هق هقش را مانع شود.  

کیارش دیگر نگاهش نمی کرد وقتی گفت: 

_ دوسم داشتی. حتی عاشقم بودی. تو تنها کسی بودی که 

واقعًا دوسم داشت! 

و ارغوان که لب زد: 

_ بس کن.  

کیارش با کِف دست به شقیقه اش کوبید و یکباره چهره اش 

سرخ شد از هجوِم اشک ها! 

_ خاک بر سِر من! از دستت دادم... دیگه از دستت دادم. خاک 

بر سرت کیارش... خاک بر سرت! 

ارغوان تالش کرد تا دستانش را محار کند اما وقتی موفق 

نشد؛ روی صورتش را پوشاند و به گریه کردن ادامه داد.  

دقایقی بعد کیارش آرام گرفت. نزدیکش شد و صدایش از 



فرِط گریه ها می لرزید وقتی گفت: 

_ میشه بمونی؟ میشه تحملم کنی؟ شاید بازم تونستی دوسم 

داشته باشی.  

دست هایش را تکان داد. از پشِت پرده ی اشک، چهره اش را تار 

می دید اما نه آنقدری که غم را میاِن آن تیله ها تشخیص 

ندهد.  

گفت: 

_ تمومش کن کیارش. حتی اگه تا آخِر عمرم اینجا بمونم دیگه 

نمی تونی منو داشته باشی.  

و بعد آِب بینی اش را باال کشید؛ اشک هایش را پس زد و 

افزود: 

_ گفتی اجازه میدی برم اما انگار دوباره اشتباه کردم که بهت 

اعتماد کردم.  

کیارش هم تغییِر ژست داد. خالِف جهِت او نشست. پاهایش 

را دراز کرد و درست کنارش بود وقتی خیره به دیواِر مقابلش 

گفت: 

_ بچگِی من خیلی فرق داشت.  

ارغوان نگاهش کرد. نگاِه او را نداشت و همین به چشمانش 

اجازه ی بی پروایی می داد .  



کیارش افزود: 

_ وقتی یادم میاد سرم درد می گیره . حالم بد میشه. عقده ای 

میشم... دلم می خواد یه نفر باشه که تا می خوره بزنمش و 

عصبانیتمو اینطوری خالی کنم.  

گیج شده بود. کیارِش غیرقابِل پیش بینی اش حاال داشت با 

قصه ی تازه ی دیگری آشنایش می کرد.  

نباید به حرف هایش بها می داد. نباید غیرقابِل اعتماد بودنش 

را یادش می رفت اما دلش خواست که بشنود وقتی حیران و 

سرگردان پرسید: 

_ چی؟... یعنی چی؟  

چهره ای که آثاِر گریه رهایش نکرده بود؛ خِط اخِم کمرنگی را 

هم به خود گرفت و شنید که او گفت: 

_ پدر شوهرت خیلی کتکم میزد. هم من و هم مامانم.. . جلوی 

چشمام میزدش... خیلی زیاد.. وقتی گریه می کردم منو هم 

میزد و اگه بیشتر گریه می کردم، بیشتر میزد. نه اینکه دو تا 

بزنه تو صورتمو بگه گمشو اونور بچه! میزد به قصِد کشت... 

انگار نمی خواست مارو... میزد و انقدر گریه می کردم که 

بیهوش میشدم و وقتی بیدار میشدم، عیِن احمقا یادم 

می رفت که چقدر کتک خوردم. یادمه یبار نشسته بودم 



کنارش. هیچ کاِر اشتباهی نمی کردم. با یه سری چرت و پرتی 

که اون واسم خریده بود مشغول بودم و هنوزم نفهمیدم که 

چرا اما یهو بهم گفت از جلوی چشمام برو اونور، گفت 

نمی خوام ریختتو ببینم و من فقط پرسیدم چرا؟! می دونی 

بعدش چی شد؟ اونقدر کتک خوردم که یکی از دستام 

شکست. اونقدر که هنوزم وقتی بهش فکر می کنم دردم 

می گیره . من تا دو ماه از ترسم از اتاق بیرون نیمدم تا یه 

موقع دیدنم عصبانیش نکنه. وقتی گشنه م میشد؛ وقتی 

می خواستم برم دستشویی، وقتی هر کوفت و زهرماِر دیگه ای 

اون بیرون بود و من نمی تونستم بهش دسترسی پیدا کنم، تا 

خوِد صبح گریه می کردم و اگر اون موقع مامان برام آبرنگ 

نمی خرید؛ به خدا که از تنهایی و ترس دق می کردم.  

اشک هایش آرام  آرام می چکید و تا گودِی گردنش پایین 

می آمد. سیِب گلویش به اندازه ی قورت دادِن حجِم باالیی از 

بغض ها باال و پایین میشد و یکی از دستانش حسابی مشت 

شده بود وقتی ادامه داد: 

_ هیچ کس به من نقاشی کشیدنو یاد نداد. خودم یادش 

گرفتم. حتی معتادش شدم . انقدر که اصًال نمی تونستم بدوِن 

نقاشی کشیدن بخوابم. بعضی وقتا تا ده و یازدِه صبح بیدار 



می موندم و وقتی آفتاب میزد و نمی ذاشت بخوابم، مجبور 

شدم تک تِک پنجره هارو روزنامه بزنم. هیچ کس از فاصله 

گرفتنم گله نکرد. کوروش خان، انگار نه انگار که یه پسری 

داشت که یکی از دستاش هم شکسته بود. من همینطوری 

بزرگ شدم. با همین تنهایی و فاصله گرفتن. اونقدر تنها بودم 

که حرف زدن و بلد نمیشدم. وقتی تو مدرسه یکی باهام 

ارتباط برقرار می کرد؛ نمی دونستم باید چه جوابی بدم و 

همین حالتام باعث میشد که همه ازم بدشون بیاد. بزرگ تر که 

شدم بازم کتک خوردم. کیوان بود؛ کاوه هم به دنیا اومد اما 

تنها پسری که همچنان کتک می خورد من بودم. نمی دونم چرا 

انقدر از من بدش میومد اما همه ی اینا یه کیارشی از من 

ساخت که همه و همه رو دشمِن خودش می دونست. من 

ناراحت بودم، دلم محبت می خواست؛ توجه می خواست، 

شلوغی می خواست و نداشتنشون ناراحتم می کرد. من 

ناراحت بودم و دیدِن خوشحالِی بقیه ناراحت ترم می کرد. 

کم کم با خواهر و برادرامم دشمن شدم. وقتی دلم خواست 

درسمو ادامه بدم و اجازه ندادن، وقتی کوروش خان دستور 

داد که من نباید نقاشی کشیدنتو ببینم وگرنه همونم برات 

ممنوع می کنم، وقتی قرار شد فانتزی هایی که دوستشون 



داشتم فقط رو دیواِر اتاقم پیاده بشه، من از همه شون متنفر 

شدم... تا اینکه... تا اینکه گالره رو دیدم. 

ریحانه محمود "زهرآلود...!":

اولین باری که دیدمش و خوب یادمه . اون اولین نگاِه خیره ی 

یه زن رو صورتم نبود اما حاضرم قسم بخورم اولین نگاهی 

بود که تونست متوجهم کنه . مسخره ست اما با همون نگاِه 

اول عاشقش شدم و اون حسی که نسبت به گالره داشتم، 

خوِد جنون بود ارغوان. 

ازم خواست که براش یه دستبند بسازم. اولین باری بود که 

انقدر رو ساختِن یه دستبند حساس شده بودم. همه ش 

استرِس اینو داشتم که نکنه خوشش نیاد. تو کِل عمرم، این 

اولین باری بود که زندگی یه اتفاِق هیجان انگیز برام آماده 

کرده بود و اون هیجان اونقدر لذت داشت که نمی خواستم به 

هیچ قیمتی از دستش بدم. 

نگاهش کرد. طوالنی و به همراِه کوله باری از غم!

یکی از دستانش را تکان داد و انگشِت اشاره اش را به نمایش 

گذاشت وقتی می گفت:

_ اولین احساِس خوبی که تجربه کردم اون بود اما .. .



ارغوان اشک هایش را پس زد. دلش می خواست قوی به نظر 

برسد. دلش می خواست که احساِس گنِد حسادت را پشِت 

نقاِب بی تفاوتی مخفی نگه دارد اما مگر میشد؟ مگر 

می توانست که موفق باشد و مگر کیارش تمامش می کرد؟!

_ دوست داشتنش مریض ترم کرد. خیلی زود وارِد زندگیم 

شد. خیلی زود فهمیدم رابطه یعنی چی. اونقدر که تفاوت 

سنیمون، اینکه قبل از من یک بار ازدواج کرده بود و هیچ 

اتفاِق دیگه ای مهم نبود. من تازه داشتم با گالره، به اون چیزی 

که کیارش الزم داشت می رسیدم. از محبت سیرابم کرد. کاری 

کرد به خودم و شخصیتم ببالم . از تو لجنی که کوروش برام 

ساخته بودش بیرونم کشید و من برای تماِم عمر به این زن 

احتیاج داشتم تا کیارِش پرغرور و پرقدرت باقی بمونم.

برای اولین بار تو عمرم، رفتم روبه روی کوروش نشستم. برای 

اولین بار تو عمرم با یه عالمه هیجان تو چشماش نگاه کردم و 

برای اولین بار تو عمرم بود که به خودم اعتراف کردم که 

عاشق شدم! 

اولش بدش نیمد. چی بهتر از این بود که یکی از راه برسه و 

نسِل کوروش خان و ادامه بده؟ اون به حس و حاِل من کاری 

نداشت. اگه چشمام داشت از خوشحالی برق میزد هم مهم 



نبود. فقط وقتی فهمید گالره قبل از من ازدواج کرده و چند 

سال ازم بزرگ تره، دیگه همه چی تموم شد. دفتِر گالره همون 

جا بسته شد. زل زد تو چشمام و گفت مگر اینکه از رو 

جنازه ی من رد بشی و من اون موقع، معنِی این حرف رو 

نفهمیدم. 

دعوا راه انداختم. خونه رو بهم ریختم. کنترِل خودمو از دست 

دادم و اون آخرین عربده های من تو اون خونه بود...

یکی دو ماه گذشت. دیوونه شده بودم. خودم می فهمیدم که 

نگاِه همه ی آدما بهم فرق می کنه. نمی تونستم به خودم بیام. 

پیِش گالره هم نمی رفتم. آواره ی کوچه و خیابون شده بودم و 

فقط دنباِل راه حل می گشتم. می دونی چیه ارغوان؟ من حاال 

اینو درباره ی خودم فهمیدم. احساساِت من حِد وسط نداره. 

خونه ی من می تونه برای یکی بهشت بشه و برای یکی دیگه 

جهنم. من یا عاشِق یکی میشم یا کوچیک ترین حسی بهش 

ندارم. من نمی تونم فقط یه نفرو دوست داشته باشم چون 

اون آدم به نظر انتخاِب درستی میاد. ذهِن من تو ناگهانی ترین 

لحظه ی ممکن جذِب یه نفر میشه و بعد از اون، شاید دیگه 

هیچ وقت ازش کنده نشه!



همه چیز درباره ی گالره هم همین  بود. ذهِن من دنباِل یه راه 

حل می گشت. اون راه حل اگر کشتِن یه نفر دیگه و تیکه تیکه 

کردنش هم بود؛ اهمیتی نداشت. من باید بهش می رسیدم!

نفسی تازه کرد. ارغوان خیره به گل های قالِی زیرپایش، الم تا 

کام حرفی نمیزد و کیارش تالش کرد تا انگشتانش را به 

انگشت های بالتکلیِف دستاِن یخ زده ی او برساند وقتی گفت:

_ گالره تو حاالی من هیچ  جایی نداره. حاالی من فقط تویی! 

باور نمی کنی؟ همین اآلن می برمت تا از خودش بپرسی. 

لب هایش خندید و این مضحک  ترین لبخند در مقابِل 

ابرازعالقه ای این چنینی بود!

یک تای ابرو باال انداخت و گفت:

_ نمی تونم به کسی اعتماد کنم که همین حاال اولین عشقش رو، 

اولین احساِس خوبش رو و حتی اولین هیجانش رو به یه تازه 

از راه رسیده فروخته. 

_ وقتی همه چیزو برات تعریف کنم باور می کنی. 

_ خب؟! بعدش چی شد؟

_ بعد از یه مدت دووم نیاوردم. با بدترین حال و روز رفتم 

پیِش گالره. یه مدت موندم تو خونه ش و نه من حرفی زدم و 

نه اون چیزی پرسید. همین که کنارش بودم آروم میشدم اما 



چند دقیقه تنها شدن، فاصله گرفتن و حتی وقتایی که گالره 

خوابش می برد و من بیدار می موندم، همه و همه اونقدر 

عصبیم می کرد که دیگه نتونستم ادامه بدم. ترِس از دست 

دادن داشت دیوونه م می کرد. انگار معتاد شده بودم. معتاِد 

این توجه و آرامشی که هیچ جای خونه باغ پیدا نمی کردم. 

بهش گفتم بیا فرار کنیم. گفتم بریم یه شهِر دیگه و باهم 

ازدواج کنیم. اولش قبول کرد اما...

ارغوان سریعًا پرسید:

_ اما؟

و کیارش اینبار خیره ی یک نقطه ماند و زیرلب زمزمه کرد:

_ چشمش دنباِل من نبود! همون روزا اینو فهمیدم.

ارغوان به سمتش چرخید. این قسمت از داستاِن عذاب آوِر 

کیارش و معشوقه اش، آنقدر کنجکاوش کرده بود که در 

غیرارادی ترین حالِت ممکن، دستش را به روی یکی از دستاِن 

او گذاشت!

_ مگه چیکار کرد؟

کیارش نگاهش را تا انگشتانی که بی هوا لمسش کرده بود 

کشاند و یکباِر دیگر هم، ارغوان را با جمله  هایش غافلگیر کرد!



_ اصًال شبیِه نبود. اون فقط لب و دهن بودو تو... تو با این 

چشما هم می تونی آرومم کنی ارغوان. تو اگه باشی... تو اگه 

باشی و هیچ کاری هم نکنی من خوِب خوبم!

انگشتانش را عقب کشید. دیگر نگاهش نکرد. کیارش یکبار 

بازی اش داده بود. یکبار قلبش را به بی رحمانه ترین حالِت 

ممکن، زیِر پا گذاشته و درب و داغانش کرده بود!

ارغوان شب های زیادی را با هق هق به صبح رساند و ابدًا دلش 

نمی خواست که یکباِر دیگر هم آن سناریوی تلخ را تجربه کند 

اما کنجکاوی امانش نداد:

_ اگه دوستش داشتی، اگه میگی بهترین تجربه ی زندگیت 

بود...

_ بهترین تجربه ی زندگِی من تویی!

لب زد:

_ تمومش کن . 

و به اندازه ی یک نفر میانشان فاصله کاشت وقتی تنش را هم 

عقب کشید. 

_ دروغ گفتن و تمومش کن. منو بازی دادن و تمومش کن .

کیارش تکان خورد اما نه آنطوری که ارغوان حدس میزد. 

سرش را به یکی از پاهای او رساند و به ارغوان اجازه ی مانع 



شدن نداد وقتی چشمانش را هم بست و حرف زدن را ادامه 

داد:

_ معلوم نبود چرا انقدر روم تسلط داشت. هرچی که می گفت؛ 

بی چون و چرا انجام می دادم. قبول نکرد که باهام فرار کنه. 

می دونی چرا؟ چون اونجوری پوِل کوروش نبود که خیالش و 

راحت کنه. چشمش دنباِل من نبود! پوِل بابایی رو می خواست 

که ازدواج با گالره رو برای من ممنوع کرده بود. 

_ پس چرا... چرا همون موقع ازش جدا نشدی؟ چرا تصمیم 

گرفتی این بازِی کثیف و راه بندازی که اونو داشته باشی؟ 

_ نمی دونم چم شده بود. نمی دونم چرا اراده ی جدا شدن 

نداشتم. انگار اگه اون نبود؛ میشدم تنهاترین آدم و از تنهایی 

می ترسیدم ارغوان...

ارغوان خیره مانده بود به چشمانی که بسته بود. زیبایی های 

تک تِک اجزای صورِت مردی را نگاه می کرد که روزی بی توجه 

به عجیب و غریب بودنش، عاشقش شده بود و همان چشم ها 

در ناگهانی ترین حالِت ممکن باز شد تا مِچ نگاِه خیره ی او را 

بگیرد!

نتوانست که نگاه بدزدد. نتوانست که خودش را بزند به راهی 

دیگر چون کیارش با جمله ها، کاِر قلبش را تمام کرد. 



_ اآلنم می ترسم اما نه از تنهایی، از بی تو بودن! کاش بمونی 

ارغوان... کاش همه چیزو یادت بره و انقدر اینجا بمونی تا 

دسِت هیچ کس بهمون نرسه.

تالش کرد تا فاصله بگیرد اما موفق نبود. 

نالید:

_ من اصًال فراموش نمی کنم. اصًال نمی بخشمت!

و کیارش بازهم صحبت کرد:

_ اآلن که دارم فکر می کنم، همش با خودم میگم چرا گوش 

دادم به حرفاش؟ من اون دختره پگاه و... راستی من اونو 

خیلی اذیت کردم. یعنی اآلن حالش چطوره؟

حرصش گرفت. بعد از این همه مدت حال و روِز پگاه را یادش 

آمده بود؟!

گفت:

_ مطمئنم که خوبه. چون تو از زندگیش پاک شدی خیلی 

خوبه!

و کیارش نگاهش کرد و به قصِد یادآورِی آن روزها چهره جمع 

کرده بود وقتی گفت:

_ همه رو اون یادم می داد. اون می گفت برو بزنش... می گفت 

انقدر بزنش تا کوروش خودش بیاد و بگه طالقش بده. منم 



زدمش. خیلی زدمش... ازم می ترسید. یادمه خیلی ازم 

می ترسید. اون همونطوری به من نگاه می کرد که من به 

کوروش نگاه می کردم. یعنی اآلن حالش خوبه یا... میگم 

ارغوان، نکنه اونم مثِل من عقده ای بشه؟

☆☆☆☆

یکی از دستانش را زیِر چانه گذاشته و با دقت به حرف های 

مریم گوش می کرد. مریم یکی از مراجعینی بود که غمش تا 

ساعت ها پس از خداحافظی، در ذهِن امیرحافظی باقی 

می ماند. 

صورِت زیبایی داشت. نه از آن زیباهای معمولی! او شاید یکی 

از زیباترین زن هایی بود که امیرحافظ می شناخت و اما، 

حرف هایش، نگاِه سرد و یخ بسته اش، امیدی که دیگر پیدایش 

نمیشد و خاطراِت تلِخ گذشته اش، همه و همه به قدری دل 

می سوزاند که گاهی امیرحافظ دلش می خواست به 

بی رحمی های سرنوشِت او مشت بزند. 

مریم از آن مراجعینی بود که اشک نمی ریخت. از همان روِز 

اول امیرحافظ سعی داشت که با یادآورِی خاطرات اشکش را 



در بیاورد تا کمی از دردهایش کم کند اما او، احساساتش ُمرده 

بود انگار!

امروز هم بعد از مدت ها تالِش امیرحافظ، تصمیم گرفته بود 

که صحبت کند. امروز از خاطراتش می گفت و ممکن بود که 

بتواند گریه کند. امروز امیرحافظ تماِم توانش را برای بهتر 

شدِن این بیمار به کار گرفته بود و تماس های مکرِر منشی 

داشت تسلطش را برهم میزد. 

نهایتًا هم مریم بود که صحبتش را قطع کرد و گفت:

_ میشه جواب بدی؟

و امیرحافظ با تکاِن سر تایید کرد و خشک ترین لحن را برای 

پاسخ دادن به منشی به کار گرفت. 

_ بله؟

منشی سریعًا جمله ها را کناِر هم چید. 

_می دونم گفتین نباید مزاحمتون بشم چون خانِم فرهادی 

خیلی بیماِر مهم و حساسیه اما خانمتون اینجان و اصرار دارن 

که همین اآلن شمارو ببینن. چیکار کنم؟ 

ابروهایش بهم نزدیک شد. مریم بدوِن تک واکنشی تنها 

نگاهش می کرد و امیرحافظ پس از ماه ها تالش و تفکر، 

توانسته بود او را به حرف بیاورد!



گفت:

_ منتظر بمونن.

و تماس را قطع کرد تا به مریم گوش دهد.

_ می خوای از اون شب بیشتر برام  بگی؟ قبل از اون 

اتفاقات... آرش چطوری راضیت کرد که باهاش تا اونجا بری؟

مریم نگاهش کرد. ذهنش هیچ گاه او را تا خاطراِت قبل از آن 

ساعت و آن شِب زهرماری نکشانده بود! ذهنش اصًال برای 

هرچه که مربوط به آرش بود؛ عجیب مقاومت می کرد و 

حاال ... حاال امیرحافظ به نبِش قبر کردِن خاطراتی که به 

سختی کشته بودشان مجبورش می کرد!

چشماِن زیادی روشنش گشاد شده و ملتمسانه از دکتر سعیدی 

می خواست که تمامش کند اما امیرحافظ درحالی که لبخندی 

پت و پهن تحویِل نگاِه بهت زده ی او می داد؛ میز را دور زد و 

درست روبه رویش نشست وقتی می گفت:

_ می خوام از آرش بیشتر بدونم دختِر خوب. به اون لحظه و 

اون اتفاق فکر نکن. فقط قبل تر از اون و برام تعریف کن.

مریم خم شد برای نوشیدِن جرعه ای آب! 



قنِد خون کم آورده بود. تک تِک انگشتانش یخ بسته و حس 

می کرد که اگر همین حاال شکالتی به دهانش نگذارد؛ مقابِل 

چشماِن پزشِک محبوبش از حال خواهد رفت. 

زیرلب زمزمه کرد:

_ ازش متنفرم!

و این همان نقطه ضعفی بود که امیرحافظ قصد داشت از 

مریم دورش کند. 

_ انقدر رو تنفرت تمرکز نکن. به مهم نبودنش فکر کن. به 

اینکه اون هیچ جای زندگِی حاالت جایی نداره و بعد برام 

تعریف  کن. این یه قصه ی غمگینه می دونم اما، گذشته و 

گذشته ها فقط یه داستاِن تموم شده ست مریم.

_ عزیزم؟ 

نگاهش نه، اینبار زاویه ی دیدش به همراِه چرخِش سر تغییر 

کرد. مریم را از یاد برد. دردی که به گردنش نشست هم مهم 

نبود. پگاه با نگاهی که چیزهای بدی تعریف می کرد؛ درست 

پشِت سرش ایستاده بود و برای ورودش اجازه ای هم 

نخواست!

منشی بعد از او وارد شد. برای امیرحافظ توضیح داد که پگاه 

بی اذِن او وارد شده و امیرحافظی که چشمانش را یک الیه ی 



سرخ رنگ از خشم پوشانده بود؛ تنها سر تکان داد. 

امیرحافظ پزشِک مسئولیت پذیری بود و اینطور هیجان زده 

شدِن بیمارش حاال، فقط و فقط تقصیِر پگاه بود!

منشی عذرخواهی کنان دور شد. مریم درحالی که دسته ی 

کیفش را چنگ میزد روی پا ایستاد و نگاِه پگاه از صورِت 

زیبای او کنده نشد. 

امیرحافظ در جواِب مریمی که می گفت:

_ باقیش باشه برای بعد دکتر!

سر تکان و نگاهش همچنان روی صورِت پگاه بود اما مریم را 

مخاطب قرار داد و گفت:

_ هفته ی دیگه منتظرتم. 

مریم با گام هایی آرام اتاق را ترک کرد و در را هم به لنگه اش 

چفت کرد. پگاه با چشمانی که سرخی اش می ترساندت، تنها 

ماند و امیرحافظ هنوز تغییِر حالت نداده بود. 

پگاه ناچارًا گفت:

_ ببخشید که بدوِن اجازه اومدم تو. 

و امیرحافظ نهایتًا از شوِک وروِد او بیرون آمد. 

یک تای ابروهایش باال پرید. نگاهش را از صورتی که سعی 

داشت خودش را بی گناه جلوه دهد؛ گرفت و به واسطه ی چهار 



انگشتش درِد گردنش را تسکین داد. 

پگاه نزدیک شد. گام هایش را رساند به همان مبلی که مریم تا 

به حال اشغالش کرده بود و کوتاه گفت:

_ اومدم که باهات حرف بزنم. خیلی مهمه امیرحافظ. 

و امیرحافظ فضا و زمان و مکان را درک نکرد. خون به مغزش 

نمی رسید انگار! 

این رفتار و این منش را از پگاه باور نداشت. خاطرات با حال 

و روِز پگاهش چه کرده بود؟

گفت:

_ پاشو برو بیرون و انقدر بشین تا تایِم بیمارم تموم بشه.

پگاه با دهانی باز و بی آنکه کوچک ترین واکنشی نشان دهد؛ 

نگاهش کرد و امیرحافظ به لحنش یک دنیا سردی اضافه کرد 

وقتی افزود:

_ سریع!

پگاه درکش نکرد. امیرحافظ برای رفتِن یک زِن دیگر اینطور 

رفتار می کرد؟!

ابروهای تازه مرتب شده اش را درهم کشید. امیرحافظ حتی 

متوجِه تغییر چهره اش هم نشده بود!

به لحنش یک دنیا دلخوری افزود و پرسید:



_ بخاطِر یه زِن دیگه داری با من اینطوری رفتار می کنی؟

و اصًال فکرش را هم نمی کرد که امیرحافظ این چنین به 

سمتش حمله کند. 

جیِغ خفه ای از میاِن لب هایش عبور کرد. به خودش که آمد 

امیرحافظ درست در چند سانتِی چشمانش بود. رگ های 

شقیقه اش تورم پیدا کرده و صدایش در حنجره می لرزید 

وقتی شمرده شمرده، واژه ها را به بیان رساند. 

_ اون زنی که تو داری با حسادت ازش حرف میزنی، یکی از 

حساس ترین بیمارهای من بود. یکی از اونایی که من تو زندگیِ 

شخصیمم باهاش درگیر بودم. یکی از اونایی که با بیچارگی 

به حرف آوردمش... یکی از اونایی که تو بخاطِر یه مشت 

احساساِت چرِت زنونه ای که یه ابله کرده تو ذهنت، از اینجا 

روندیش! می فهمی؟

چانه اش لرزید. نفهمید که بغض کی آمد و کنِج گلویش خانه 

کرد. باورش نمیشد که توجِه امیرحافظ را هم به همین راحتی 

از دست داده باشد. 

لب زد:

_ برو کنار!



و امیرحافظ که حلقه ی جاری نشده ی اشک را میاِن چشمانش 

تشخیص داد؛ نفس های کالفه اش را از میاِن حنجره خارج کرد 

و درحالی که عقب می رفت، روی موهایش را دست کشید.

پگاه به محِض دور شدِن او روی پاهایش ایستاد. آمده بود تا 

چیزهای خوبی بگوید اما ظاهرًا امیرحافظ هیچ تمایلی به 

شنیدِن حرف هایش نداشت. 

اولین گام را برداشت و امیرحافظ مانعش شد:

_ صبر کن! باهم میریم. 

دلخور بود. به اندازه ای دلخور بود که نتوانست کنایه  ی تازه 

شکل گرفته در ذهنش را، همان لحظه به زبان نیاورد.

_ نمی خوام بیمارهای حساست و بخاطِر من از دست بدی.

امیرحافظ پس از خاموش کردِن صفحه ی لپ تاپش، بی آنکه از 

طرِز برخوردش با او پشیمان باشد گفت:

_ بیمارهام تا زمانی که به من احتیاج داشته باشن باهام 

می مونن. مطمئن باش که از دستشون نمیدم. 

پگاه نگاهش نکرد اما زیرلب گفت:

_ خدا بیمارهاتو برات نگهداره!

و امیرحافظ شنیدش و لِب زیرینش را گزید تا مانِع به خنده 

افتادنش شود. 



دید که امیرحافظ کِت نخودی رنگش را از روی چوب رختی 

برداشت و سریعًا راه افتاد تا با او همگام نشود. 

امیرحافظ قرارهای روِز شنبه اش را با منشی هماهنگ کرد و 

پگاهی که حرف های امروزش را به سینه پس داده بود؛ تِن 

خسته و ذهِن غمگینش را به اتاقِک آسانسور رساند.

امیرحافظ هم جایی نزدیک به او ایستاد و درِب کشویی بسته 

شد. امیرحافظ صورتش را میاِن قاِب آیینه ی قدی بررسی کرد 

و بعد همان نگاِه دور از نرمش را فرستاد به صورِت پگاه!

_ به جای اینکه مثِل بچه ها قهر کنی، قبول کن که کارت خیلی 

زشت بود.

بغض بازهم از راه آمد تا او را ضعیف تر از همیشه جلوه دهد. 

نگاهش را داد به در و دیوار و تکرار کرد:

_ باشه! کارم خیلی زشت بود. 

و بعد برای خنک شدِن دِل بی قرارش افزود:

_ ببین کی داره از بچه بودن حرف میزنه. کی داره منو بخاطرِ 

یه قهِر چند دقیقه ای توبیخ می کنه!

آسانسور پس از اعالِم پارکینگ، توسِط صدای ضبط شده 

متوقف شد و امیرحافظ در حالی که بیرون می رفت گفت:

_ من قهر نکردم.



پگاه زیرلب زمزمه کرد:

_ قهر نکرده!

و بعد گام های بلنِد حرصی اش را به اتومبیل رساند و دلش 

بازهم خنک نشد...

منتظر ماند تا امیرحافظ کنارش بنشیند. منتظر ماند تا 

کمربندش را ببندد و اتومبیل را راه بیندازد. منتظر ماند تا از 

پارکینگ خارج شود حتی و بعد نتوانست که چیزی نگوید. 

_ من خرید دارم. اگه وقت دارید و به کارتون لطمه نمی خوره 

لطفًا منو ببر خرید.

امیرحافظ کمی نگاهش کرد و بعد یکی از ابروهایش را باال 

پراند تا حیرتش را به نمایش بگذارد. 

انگشتاِن دستانش را در هم تاب می داد وقتی شنید:

_ خرید برای چی؟

و بازهم دلش خواست که جمله های کنایه دارش را حواله اش 

دهد. 

_ خرید برای چی؟ برای اینکه تو شوهرمی و به جز سرکار 

رفتن وظایِف دیگه ای هم داری. یکی از اون وظایفتم خرید 

کردنه. 

نهایتًا امیرحافظ به خنده افتاد. 



بلند و با لحنی مهربان تر از قبل، گفت:

_ چشم!

و بعد نگاه کرد به نیم رِخ صورِت پگاهی که حاال دلش 

نمی خواست که توسِط چشماِن او دیده شود.

_ از این به بعد حواسم هست که همه ی وظایفم و مو به مو 

اجرا کنم عزیزم.

پگاه سریعًا گفت:

_ خوبه!

تا او نگاه کردن را تمامش کند اما امیرحافظ برای مدِت 

طوالنی ای خیره ی او ماند و نهایتًا بحث را به طوِر معجزه  

آسایی ادامه داد:

_ خب؟ برای چی اومده بودی؟

برای چه آمده بود؟ پس از روزها فکر و خیال کردن، پس از 

تحمِل کابوس های مکرر و تلخ و با وجوِد سخت بودنش، امروز 

آمده بود تا با خاطراِت گذشته و هرچه که مربوط میشد به 

کیارش، خداحافظی کند! 

امروز آمده بود تا بگوید:

_ انقدر دوستت دارم و تو زندگیم می خوامت که دیگه هیچ 

احساسی به جز حِس داشتِن تو برام مهم نیست. حتی اون 



تنفِر لعنتیم از کیارش!

آمده بود و امید داشت که امیرحافظ همان لحظه به آغوشش 

بکشد و این دورِی طوالنی مدت را تمامش کند. آمده بود تا 

بگوید؛ شیما به خواستگارش جواِب مثبت داده و من و تو را 

هم به مراسمش دعوت کرده اما انگار این ها را گفتن هم، 

امیرحافظ را به همان مرِد سابِق دوست داشتنِی قبل تبدیل 

نمی کرد. 

پس کوتاه گفت:

_ هیچی!

و امیرحافظ دستش را دراز کرد و سکوِت اعصاب خردکن را تا 

رسیدن به مقصد شکست.

" کی اشکات و پاک می کنه، شبا که غصه داری؟

دست تو موهات کی می کشه، وقتی منو نداری؟ 

شونه ی کی مرهِم هق هقت میشه دوباره؟ 

از کی بهونه می گیری، شب های بی ستاره؟ 

برگ ریزون های پاییز، کی چشم به راهت نشسته؟ 

از جلو پات جمع می کنه، برگ های زرد و خسته؟ 

کی منتظر می مونه، حتی شب های یلدا؟ 

تا خنده رو لب هات بیاد، شب برسه به فردا؟"



اتومبیل مقابِل پاساژی چند طبقه توقف کرد. پگاه دیگر حالی 

برای گشتن و خرید کردن نداشت.

حسابی بغضش گرفته بود و اینکه امیرحافظ هیچ کاری برای 

بهتر شدنش نمی کرد؛ بدترش می کرد.

اتاِق اتومبیل را با لب هایی آویزان ترک کرد و امیرحافظ 

درحالی که عینِک دودی اش را روی چشم ها می گذاشت؛ 

نزدیکش شد. 

_ اگه با این تیپ و قیافه اومدی اینجا تا بازم با جلِب توجه 

کردن اعصاِب منو خراب کنی بهتره همین اآلن برگردیم چون 

قول میدم که اینبار از تکرار کردِن اون رفتاِر زشت پشیمونت 

کنم پگاه.

پگاه هزار و یک جمله برای گفتن داشت اما زبانش از بیاِن هر 

کدام به یک شکلی اجتناب می کرد. حرف ها را به چشمانش 

ریخت. 

اینقدر در ذهِن امیرحافظ حقیر شده بود؟! 

به واسطه ی آن کفش های پاشنه بلند، پِل چوبِی مقابلش را طی 

کرد و نایستاد تا امیرحافظ به گام هایش برسد. 



پله های پرتعداِد ورودی را هم باال رفت و قبل از آنکه وارِد 

طبقه ی اول شود؛ گرمای انگشتاِن امیرحافظ را به روی 

سرشانه اش احساس کرد. 

نگاهش را برگرداند اما نه آنقدری که به چشماِن او برسد. 

شنید که امیرحافظ گفت:

_ خیلی خب! من تند رفتم. نمی خوای دسِت شوهرتو بگیری؟

لبخندی نیم بند روی لب هایش نشست. دلش نمی خواست که 

این قهر ادامه پیدا کند پس کامًال خیره ی چشمانش شد وقتی 

گفت:

_ خیلی می خوام.

و بعد از آن انگشتاِن امیرحافظ از روی شانه اش ُسر خورد و تا 

پنج انگشتش رسید.

اینبار با احساِس بهتری به سوی طبقه ی اول گام برداشت. 

نمی دانست که دقیقًا برای خریِد چه چیزی آمده اما می دانست 

که نیاز داشت. به خیلی چیزها نیاز داشت و امیرحافظ 

بالتکلیفی را میاِن رفتارش پیدا کرد که لحِن بد را از جمله اش 

کنار زد:

_ این طبقه مخصوِص لوازم آرایش و بهداشتیه. فکر می کنم 

باالیی بدلیجات و نقره جات و اینطور چیزا باشه و سوم به 



بعد پوشاکه. اآلن دقیقًا چی می خوای که بریم دنبالش؟

امیرحافظ توضیح می داد و پگاه فکر می کرد به اینکه، چقدر 

لمس شدن توسِط دستاِن این مرد آرامش می دهد. امیرحافظ 

به دنباِل جواب می گشت و پگاه فکر می کرد به اینکه، مگر جز 

همین امیرحافظ، هیچ مرِد دیگری با او گام برداشته؟! 

امیرحافظ نگاه کرد به نیم رخش و پگاه فکر کرد به اینکه، 

کاش تا پایاِن خرید امیرحافظ انگشتانش را عقب نکشد! 

امیرحافظ بازهم پرسید:

_ مگه خرید نداشتی؟ 

و پگاه فکر کرد به اینکه، کاش خریِد امروزشان زیادی طوالنی 

شود اصًال!

اطرافش را نگاه انداخت. باید طوالنی اش می کرد. آنقدر که 

امروز تا انتهای شب، به همین شکل ادامه پیدا کند. 

پس گفت:

_ همه چی الزم دارم. داشتم فکر می کردم به اینکه از کجا باید 

شروع کنم. 

و امیرحافظ زیرلب زمزمه کرد:

_ یا خدا!



و بعد دستش را کشید تا اولین فروشگاه را به قصِد خریِد 

لوازم آرایش داخل برود.

ساعت ها گشتن، ساعت ها فراموش کردن و ساعت ها از دنیا و 

تلخی هایش بریدن، حاِل هردویشان را بهتر کرد!

انگار دیگر نه خبری از قهر و سِر لج افتادِن امیرحافظ بود و 

نه آن پگاِه ندانم کار!

تماِم طبقه ها را با پای پیاده و همان طور که پگاه می خواست 

قدم زدند. بی آنکه گرمای انگشتاِن مردانه، برای دقیقه ای 

انگشتانش را تنها بگذارد. 

پگاه پوشید و امیرحافظ دلخوری ها را کنار گذاشته بود تا 

عاشقانه ترین نگاِه ممکن را تحویلش دهد. پگاه گاهی برای 

خریِد مانتو های کوتاه و چسبان اصرار کرد و امیرحافظ به 

واسطه ی تکاِن ابروهایش پاسِخ منفی اش را اعالم کرد. پگاه از 

تِه دل خندید و امیرحافظ برای اولین بار، هیچ آثاری از 

خاطراِت کیارش را میاِن چشمانش پیدا نکرد! 

پگاه هرچه که می توانست دلبری کرد و نهایتًا، وقتی عقربه ی 

کوچِک ساعت نیمه شب را مرز می شکاند؛ هردو به همراِه 

کوله باری از خریدهای پگاه به خانه رسیدند. 



امیرحافظ هرچه بود و نبود را روی کاناپه رها کرد. دکمه های 

پیرهنش را باز کرد و بی توجه به حضوِر پگاه، باالتنه ی 

عریانش را در معرِض دید قرار داد. 

پگاه برای آنکه شرمش را پنهان کند؛ گام های عجوالنه اش را 

رساند به یخچال و محتوایش را دید میزد وقتی نالید:

_ چی بخوریم؟ خیلی گرسنه مه!

و اصًال فکرش را نمی کرد که صدایی از پشِت سر، بیاید و تماِم 

معادله هایش را برهم بزند. 

_ بزار من بگم چی بخوریم.

پگاه هین کشان یک گام عقب رفت و همان یک گام، برای به 

آغوِش امیرحافظ رسیدن کافی شد. 

لِب زیرینش را به دندان کشید و امیرحافظ با یکی از دست ها، 

درِب یخچال را بهم کوبید. 

_ با کیک شکالتی موافقی؟

پگاه دنباِل بهانه ای برای فرار می گشت و چه بهانه ای بهتر از 

این؟

سریعًا گفت:

_ آره خیلی. بزار چای آماده کنم...



و قبل از آنکه کامًال فاصله بگیرد، امیرحافظ با دستانش 

مانعش شد. 

_ قرار شد من بگم که چی بخوریم و خودمم آماده ش می کنم 

عزیزم. هوم؟

تایید کرد. تایید کرد که امیرحافظ دیوانه کردنش را تمامش 

کند اما او امشب قصِد عقب نشینی نداشت!

روی موهایش بوسیده شد و تنش از شدِت هیجان، به 

آشکارترین حالِت ممکن لرزید. 

این اولین بوسه ی عاشقانه  و حتی اولین نوازش ها به روی 

موهایش بود. 

امیرحافظ می دانست که چطور باید ادامه دهد. دلش 

نمی خواست که پگاه را برنجاند و از هرگونه معاشقه ای، 

دل زده اش کند. 

پس بافِت موهایش را آرام آرام باز کرد و در همان حال گفت:

_ یادته پگاه؟ اون روزایی که تو راِه مدرسه ت منتظرت 

می موندم و یادته؟ اون موقع ها تا قبل از رسیدنت، یه عالمه 

حرف داشتم برای گفتن و درست وقتی می دیدمت، همه چیزو 

یادم می رفت. من دیوونه ت بودم.



همه ش با خودم می گفتم کاش موهاشو نریزه بیرون چون 

می ترسیدم کسی جز منم عاشِق این موها بشه.

اصًال فکرشم نمی کردم که یه روز بخوای تنهام بزاری. من تو 

خانواده ای بزرگ شدم که هیچ کمبودی نداشتم اما نبودِن تو، 

نداشتِن تو و فکِر اینکه دیگه هیچوقت بهم برنمی گردی 

داغونم کرد پگاه. 

اون روزو یادته؟ همون روزی که بدوِن هیچ دلیلی زل زدی تو 

چشمام و گفتی نمی خوامت! می دونی؟ تو اون روز بدترین 

بدی رو در حق من کردی. 

کاش حداقل یه دلیل میاوردی. می گفتی به این دلیل باید جدا 

بشیم از هم. کاش بهم می فهموندی که دقیقًا بخاطِر چی یا 

کی ولم کردی و رفتی اما تو منو به حالی انداختی که 

خانواده م از برگشتنت تو زندگیم ترسیدن.

پگاه نهایتًا به سمتش برگشت. حرکِت انگشتاِن او روی 

موهایش، کمی از هیجاِن درونی اش کاسته بود. 

حاال بهتر می توانست که صحبت کند:

_ من... من در مورِد خودمون خیلی اشتباه کردم امیر. منم 

بهترین احساس رو کنارت داشتم اما... نمی دونم چرا خوشی 



زد زیِر دلم. کاش هیچ وقت نمی ذاشتی ازت جدا شم. اونوقت 

اآلن...

_ شاید اگه اون اتفاق ها نمیوفتاد؛ هیچوقت نمی فهمیدی که 

دقیقًا چی باید از زندگی بخوای. می بینی پگاه؟ همیشه اون 

چیزایی که ما آرزو می کنیم، قشنگ نیستن!

پگاه سری به نشانه ی تایید تکان داد و امیرحافظ یکی از 

دستانش را تا چانه ی او رساند و زاویه ی دیدش را صاحب 

شد. 

 _ حسرِت گذشته رو خوردن رو تمومش کن عشِق من.

پگاهی که دلش برای این امیرحافظ، حسابی تنگ شده بود؛ 

چشمانش پر شد از اشک و نالید:

_ دیگه باهام قهر نکن.

و امیرحافظ لبخندزنان به آغوشش کشید. 

_ قهر نه، این فاصله برای هردومون الزم بود پگاه.

پگاه دیگر چیزی نگفت. به سختی بغضش را قورت می داد و 

امیرحافظ احساس کرد که همسرش بیش از هر چیزی، به 

آرامِش یک آغوِش طوالنی نیاز دارد که او را تا کاناپه ی دونفره 

کشاند و مقابِل صفحه ی خاموِش تلوزیون نشست.



روی موهایش را دست کشید. پگاه بیش از قبل خودش را به 

آغوِش او فشرد و امیرحافظ با یک سواِل کوتاه و سخت، از 

خلسه ی دوست داشتنی بیرونش کشید:

_ هنوزم می بینیش؟

پگاه دقیقًا می دانست که امیرحافظ چه می گوید اما خودش 

زد به راهی دیگر تا کمی زمان بخرد. 

کمی میاِن آغوشش جابه جا شد. امیرحافظ هیجان را میاِن 

رفتارش تشخیص داد و پگاه درحالی که موهایش را دست 

می کشید پرسید:

_ چی؟ کیو می بینم؟ 

امیرحافظ سوالش را کامل تر عنوان کرد:

_ هنوزم خوابشو می بینی؟ 

اینبار باید جواب می داد اما اینکه پاسخس را باید صادقانه 

بیان می کرد یا دروغ می گفت را، فقط و فقط با نگاه کردن به 

چشماِن امیرحافظ تشخیص می داد. 

پس از آغوشش بیرون آمد و امیرحافظ خیره به چشماِن 

ترسیده اش افزود:

_ نمی خوام با دروغ گفتن منو آروم کنی پگاه. فقط به عنواِن 

شوهرت، حق دارم که بدونم کابوِس اون هنوزم از خواب 



بیدارت می کنه یا نه؟ 

تالش کرد تا بحث را با بیان کردِن جمله ای عاشقانه ببندد اما 

به خدا که پگاه در رابطه با احساسش دروغ هم نمی گفت!

_ اون تو زندگِی من تموم شده. من... من فقط و فقط عاشِق 

توام امیر. 

امیرحافظ هم احساس داشت. او منطقی تر به نظر می رسید 

اما، اینبار حسادِت حضوِر یک مرِد دیگر میاِن او و همسرش، 

تماِم منطق هایش را برهم زده بود.

نگاهش را از نگاِه پگاه دزدید و کمی عصبی شده بود وقتی 

گفت:

_ نمی دونم جواب دادن به یه سواِل ساده  چرا انقدر برای تو 

سخته پگاه؟

دیگر راهی برای طفره رفتن نبود!

غم آمد و میاِن کالمش نشست:

_ آره... آره هنوزم خوابشو می بینم. هنوزم از خواب که بیدار 

میشم، می ترسم تو خونه ی اون باشم و تا قبل از اینکه تورو 

یادم بیاد؛ دلم می خواد که بمیرم اما اینا اصًال مهم نیست. 

خاطراِت اون یه جوری تو زندگِی من تموم شده که همین 

امروز تصمیم گرفتم برم و هرچی که می دونم رو به ارغوان 



بگم. اینکه اونا بعد از من خوشبخت میشن یا بدبخت، دیگه 

برام مهم نیست. اینکه کیارش تقاِص بالهایی که سرم آورده 

رو می بینه یا نه هم دیگه مهم نیست. من اونو بخشیدم چون 

دیگه هیچ اهمیتی تو دنیای من نداره. چرا نمی خوای کمکم 

کنی که از خوابمم بیرون بندازمش؟

امیرحافظ آرام و خیره به دیواِر مقابلش پرسید:

_ چیکار باید بکنم؟ 

و وقتی پگاه از حالِت غم گرفته ی چهره ی او متعجب شد؛ 

امیرحافظ نگاهش کرد و با یک دنیا بیچارگی پرسید:

_ چیکار کنم که اون لعنتی به خوابتم نیاد؟ چیکار کنم که 

اونقدر درگیِر من بشی که کیارش هیچ کجای دنیات جایی 

نداشته باشه؟ من چیکار کنم که زنم با شنیدِن اسِم یه مرِد 

دیگه، انقدر ناراحت نشه؟ 

پگاه باور نکرد. امیرحافظ به خواب های او حسادت می کرد؟ 

نمی دید حال و روِز پگاه را؟ نمی دید  که این دوری، تا چه 

اندازه عذابش داده؟!

نالید:

_ تو داری حسودی می کنی؟

و امیرحافظ در غیرقابِل پیش بینی ترین حالِت ممکن فریاد زد:



_ آره... آره دارم حسودی می کنم. چرا تعجب می کنی؟ مگه 

من آدم نیستم؟ چرا یه لحظه خودتو جای من نمیذاری؟ چرا 

فکر می کنی باید همه ی احساساتم و خفه کنم؟ چرا فکر 

نمی کنی شنیدِن اسِم کیارش می تونه منو هم دیوونه کنه؟

دلش گرفت. تماِم این مدت، امیرحافظ را با کارهایش از خود 

دور کرده بود و نمی دانست؟

گفت: 

_ ولی من اسمی از اون نیاوردم. 

و پاسخش جای هیچ حرفی را باقی نگذاشت. 

_ ولی به فکر کردن بهش ادامه دادی. بهش احساس داشتی. 

نگو نداشتم چون نفرتم یه نوع احساسه. نگو کیارش تموم 

شده بود؛ چون تو ذهِن تو هنوز ادامه داشت. تا جایی که من 

حس کردم نفرتت از اون اولویِت بیشتری نسبت به من داره. 

حتمًا باید فاصله می گرفتم تا یادت میاوردم اینجا هم چیزی 

برای از دست دادن داری. تا می فهمیدی نداشتِن امیرحافظ 

می تونه سخت تر باشه از حذف کردِن کینه و نفرتت به کیارش 

و خاندانش!



سکوتش امیرحافظ را به خواسته اش رساند. پگاه کم کم 

داشت اشتباهاتش را می فهمید و قبول می کرد . همین احساِس 

پشیمانی و همین شرمی که میاِن حرکاتش پیدا میشد؛ برای 

دِل تنِگ امیرحافظ کافی بود. 

اجازه داد تا سکوت پگاه را به نتیجه گیری برساند و خودش 

دقایقی را با تکیه به پشتِی مبل سپری کرد. 

پگاهی که دلش صحبت کردن با او را می خواست. پگاهی که 

قرار نبود اجازه دهد که امشب همینطور بی تکلیف به صبح 

برسد؛ خودش بحثی دیگر را آغاز کرد. 

گفت:

_ وای چقدر پاهام درد می کنه!

و امیرحافظ بی آنکه تغییِر ژست دهد؛ نگاه چرخاند:

_ یکی نیست بگه، آدِم عاقل، کی با اون کفش ها میره خرید؟

پگاه گستاخانه گفت:

_ من. 

و امیرحافظ سر تکان داد. 

_ خیلی خب، حاال با همون پاهایی که درد می کنه بلند شو چای 

بیار. 



پگاه روی پا ایستاد. بازگشِت صدای امیرحافظ به این خانه، 

حالش را جا آورده بود. گام هایش را به نشانه ی قهری تصنعی 

کوباند و درحالی که راِه آشپزخانه را پیش می گرفت گفت:

_ نازکشم نداریم. 

و امیرحافظ که خندید؛ او افزود:

_ یه نفر قرار بود خودش چای درست کنه. 

_ اون یه نفر خیلی خسته ست.

☆☆☆☆☆☆☆☆

_ خانم حالتون خوبه؟ 

قطره های درشِت اشک را از روی گونه اش پس زد و نگاهش را 

به قاِب پنجره ای دوخت که صفحه اش حسابی بارانی بود!

در خطاِب راننده ی کم عقلی که با سواِل بی جایش نمک به 

زخم می پاشید؛ زمزمه وار گفت:

_ بله!

و بعد ذهنش او را کشاند تا ساعاتی پیش. تا همان لحظاِت 

قبل از خروجش از کلبه و تا آخرین نگاه هایی که کیارش 

حواله اش می داد.

گفته بود "نرو" مگرنه؟! 



کیارش در را برای رفتنش باز گذاشت. به ارغوانی که با 

بیچارگی نگاهش می کرد؛ حِق انتخاب داد و مگر راهی برای 

ماندن مانده بود؟! 

گفته بود "نرو"... حتی برای ماندنش خواهش هم کرده بود... 

گفته بود "نرو" و مرِد دیوانه، خودش می دانست که ارغوان 

ماندن را انتخاب نمی کند! 

گفته بود "نرو" و خودش می دانست که به محِض باز شدِن در، 

ارغوانش برای همیشه خواهد رفت... 

گفته بود نرو و ارغوان رفت اما به خدا که نیِم عظیمی از 

وجودش را همان جا و کناِر او باقی گذاشت.

لحظه ی آخر صدایش زده بود. ارغوان درحالی که اشک 

می ریخت؛ برای لحظه ای نتوانست که گام بردارد و همان جا 

ماند. ماند اما نگاهش نکرد و کیارش برای دوباره دیدِن 

چشمانش، دقیقه ها صبر کرد. 

ارغوان برای آخرین مرتبه، تماِم اجزای صورِت او را برانداز 

کرد و کیارش به آخرین امیدش هم چنگ انداخت:

_ نرو ارغوان! اگه می تونی، نرو..

و ارغوان هرچه جان کند نتوانست که بماند!



نگاهش را از قطراِت باران دزدید. راننده هم می دانست که 

چطور باید به بدحالی اش دامن بزند. انگار گشته و 

زهرآلودترین موسیقی را برای به گریه انداختِن قلبی که از 

همین حاال دلتنگی می  کرد یافته بود!

رنِگ آسمان، رو به سیاهی می رفت. هوا بارانی بود و ابرها 

دست به دست هم داده بودند تا هر رهگذری را غمگین کنند. 

یک جمله مدام میاِن دیواره ی ذهنش ِاکو میشد. یک مرِد 

دیوانه ، یک مرِد عجیب و غریِب دیوانه، روزی او را "دوسِت 

کیانا" صدا زده بود و همان مرد امشب به عنواِن آخرین جمله، 

به او گفت "زندگِی من!" و این همان مردی بود که هیچ 

جمله ای را از سِر عادت به بیان نرسانده بود!

هق هقش را به واسطه ی نشاندِن چهارانگشتش به روی لب ها 

خفه کرد و کجا باید می رفت؟ کدام نقطه  از این کره ی خاکِی 

لجباز، حاال می توانست ذهنش را از کیارش خالی کند؟ چه 

باید می  کرد؟ سرش را به کدام دیوار باید می کوبید تا 

فراموشی بگیرد؟ کدام درد، کدام سختی و کدام عذاب 

می توانست حسرِت ندیدِن آن عجیب و غریِب دوست داشتنی 

را از یادش ببرد؟

عقلش فریاد زد:



_ زندگی تو از نو بساز ارغوان!

و دلش درحالی که به تماِم اعضای دیگر پشت کرده بود؛ نالید:

_ دیگه زندگی ای باقی نمونده. تو زندگی تو جا گذاشتی...

تماِم مسیر را اشک ریخت. راننده هم از هم مسیری با او 

خسته شده بود و کالفگی اش را به واسطه ی فوت کردِن 

نفس های عمیق اعالم می کرد. 

باران بدوِن توقف می بارید اما زیِر آسماِن تهران از شدتش 

کاسته میشد. ارغوان مدام آِب بینی باال می کشید و در دل به 

خودش قول می داد که برای او اشک ریختن را تمامش کند اما 

هربار، بغضی سنگین تر از راه می رسید و آبروی دلش را 

می برد. 

نهایتًا به خانه رسید. منتظر ماند تا در باز شود و به محِض 

دیدِن تصویِر آرش، خودش را میاِن آغوِش او جا داد و 

هق هقش، پرسروصداتر از همیشه منفجر شد. 

چهره ی مادرش را هم دید. مجلِس عذاداری را یکباِر دیگر و با 

آغوِش او تکرار کرد. غزال مدام قربان صدقه اش می رفت و 

ناصر با نگاِه پیر و خسته اش، براندازش می کرد. 



ارغوان مانِع آرشی شد که تلفن به دست، قصِد تماس گرفتن با 

پلیس را داشت و درحالی که اشک های سمِج روی گونه اش را 

پاک می کرد گفت:

_ کیارش قول داده که دیگه برامون مزاحمتی ایجاد نکنه. 

آرش به خنده افتاد و اینبار امیرعلِی ساکت و سربه زیِر 

خانواده هم مداخله کرد:

_ و تو رو قوِل اون مرتیکه  حساب باز کردی ارغوان؟ 

ارغوان قاطعانه صحبت کرد و چهره ی ناصر، بیش از پیش 

درهم رفت. 

_ آره. من مطمئنم که کیارش دیگه اینجا نمیاد. 

آرش روی صورتش را دست کشید. حرص دیوانه اش کرده بود 

و ناصر که چیزی گفت؛ ارغوان از شرم ُمرد. 

_ منو ببخش بابا. نباید بهش اعتماد می کردم. بازیم داده بود 

مگه نه؟ 

ارغوان تاب نیاورد. کیارش تماِم خوشی های این خانواده را 

قاپیده بود و ناصر بابتش عذر می خواست؟ 

خودش را به آغوِش او رساند. تنش گرم شد و امنیت که به 

جانش بازگشت؛ درحالی که آِب بینی اش را باال می کشید نالید:



_ اونی که باید عذر بخواد منم بابا. منم که باید به پات 

بیوفتم و ازت بخوام که دخترت رو بخاطِر تصمیِم اشتباهش 

ببخشی. به خدا یاد گرفتم بابا. یاد گرفتم که دیگه رو حرفت 

حرف نزنم. تاوانش سنگین بود اما کیارش با دخترت کاری 

کرد که دیگه...

_ دختِر من قوی تر از این حرف هاست. نباید خودتو ببازی. من 

مطمئنم که تو از پِس همه ی این روزها برمیای.

آمنه جایی نزدیک به هردویشان نشسته بود و روی موهای 

دختِر کوچکش را دست می کشید. غزال بازهم قربان 

صدقه اش می رفت و صدایی میاِن در و دیوارهای ذهنش 

پیچید تا آن نیِم جا مانده ی وجودش را یادآور شود!

_ گالره اولین هیجاِن زندگِی من بود ارغوان... قبل از اون، من 

خیلی خیلی تنها بودم!

لب گزید. کیارش حاال چکار می کرد؟ بعد از ارغوان، به گالره 

برمی گشت یا ارغوانی دیگر را برای خود پیدا می  کرد؟ اصًال 

چرا به ادامه ی حرف هایش گوش نکرد؟! چقدر دلش 

می خواست که کیارش باشد و به سواالِت ذهنش پاسخ دهد؟ 

اصًال چه شد که کیارش، از گالره برید و ارغوان را انتخاب 

کرد؟!



مادرش می گفت:

_ اون از خدا بی خبر اذیتت که نکرد؟ هان مامان جان؟ حالت 

خوبه دیگه؟ 

و ارغوان جمله ها را در غیرارادی ترین حالِت ممکن به زبان 

آورد:

_ می گفت... می گفت... می گفت انقدر کتکم زده که یکی از 

دستام شکسته ... انقدر کتکش زده که دستش شکسته... تنها 

می مونده... تو اتاقش تنها می مونده چون می ترسیده بازم 

کتکش بزنه. کتکش میزده چون دلش نمی خواسته قیافه شو 

ببینه... 

تماِم حضار خیره به لب های او سکوت کرده بودند و ناصری که 

درب و داغان بودِن حاِل دخترش را زودتر از بقیه تشخیص 

داده بود؛ او را از آغوشش بیرون کشید و خیره به نیم رخش 

پرسید:

_ حالت خوبه بابا؟ از کی داری حرف میزنی؟

و ارغوان درحالی که روی سر و صورتش را دست می کشید و 

به خدایش التماس می کرد که آخرین نگاِه کیارش را از یادش 

ببرد؛ فریاد زد:



_ آخه مگه اون بچه ش نبوده؟ چیکار کردن باهاش؟ چیکار 

کردن با من؟ چیکار کردن با پگاه؟ چرا حاِل من خوب نمیشه 

بابا؟

هیچ کدام از حضار، چیزی از حرف های او پیدا نمی کردند. 

غزال زودتر از تماِم آن ها جنبید و درحالی که به شانه هایش 

چنگ می انداخت؛ تالش کرد تا تِن لرزانش را به اتاق خواب 

برساند. 

ارغوان زیرلب می گفت:

_ آخه چرا؟ چرا؟ چرا؟ 

و غزال او را تا تخت خوابش را رساند و روی تنش را هم پتو 

کشید. 

_ اینجوری نکن با خودت ارغوان. بخواب. یخورده استراحت 

کن. وقتی بیدار شدی با هم حرف میزنیم. من می شینم کنارت 

و تا هر موقع که تو بخوای به حرف هات گوش میدم. 

به واسطه ی آستین های لباسش، به جاِن گونه های خیسش 

افتاد. هق هق امانش نمی داد. خانه ی چشمانش از اشک ها سرخ 

بود و چانه اش همچنان می لرزید وقتی هزیان وار می گفت:



_ هیچ کس و نداشته که باهاش حرف بزنه. هیچ کس بهش 

گوش نمی کرده. آخه چرا؟ 

آمنه به همراِه لیوانی آب قند از راه رسید. قاشق را پر استرس 

میاِن محتوای آن می چرخاند و سروصدایش، سکوِت اتاِق 

تاریک را می شکست.

غزال روی موهای خواهرش را دستی کشید و لیوان را از میاِن 

انگشتاِن مادرش قاپید. 

_ یخورده از این بخور. باشه ارغوان؟ یخورده بخور قربونت 

برم. 

آمنه نالید:

_ آخه اون باهات چیکار کرده مادر؟ 

و ارغوان بازهم آخرین نگاِه کیارش را یادش آمد و دیوانه 

شد. 

_ میشه خواهش کنم تنهام بزارید؟ خودم خوب میشم. برو 

غزال... مامان خواهش می کنم شما هم برو. حاِل من... حال 

من نه با حرف زدن خوب میشه و نه آب قند. من فقط باید 

تنها باشم. خواهش می کنم برید. 

آمنه می خواست که چیزی بگوید اما، غزال درست مثِل 

همیشه درکش کرد و از مادرش هم خواست که او را با 



افکارش تنها بگذارد. 

اتاق در نیمی از دقیقه خالی شد و خاموش! 

ارغوان برای از تن کندِن لباس هایش نیازی به روشنایی 

نداشت. بدِن نیمه عریانش را به دستاِن پتوی گرم و نرمش 

سپرد و اجازه داد که اشک های بی صدا، راِه خودشان را پیدا 

کنند. 

اولین روزها را به یاد آورد. همان روزهایی که روی این تخت 

می خوابید و تا طلوِع صبح، به صاحِب آن نگاِه عجیب و 

غریب فکر می کرد. همان روزهایی که شکِل رویایی اش، هیچ 

ربطی به روزگاِر حاالیش نداشت!

روی تختش نیم خیز شد تا لیواِن آب قند را پیدا کند اما قبل از 

آن، انگشتانش وسیله ای را لمس کرد که از مدت ها پیش تا به 

حال سراغش نرفته بود. 

تلفِن همراهش مدت ها بود که دیگر همراهی اش نمی کرد. بدوِن 

هیچ هدفی روشنش کرد تا به اتاِق زیادی تاریکش کمی نور 

ببخشد . ساعِت دیجیتاِل روی صفحه، بیست و دو و بیست و 

دو دقیقه را نشان می داد و همان لحظه هایی که ارغوان قصد 

داشت تا برای قفل شدِن صفحه اش اقدام کند؛ یک پیامک از 

راه رسید و نگاهش را برای ثانیه هایی طوالنی صاحب شد.



" ارغوان، شاخه ی هم خون جدا مانده ی من، آسماِن تو چه رنگ  

است امروز؟"

نمی دانست که تاریِخ ارساِل این پیامک به روزهای قبل از سفِر 

ناگهانی اش به شمال مربوط میشده یا حاال اما، فردی که 

ارسالش کرده بود هنوز هم می توانست درست مثِل روزهای 

اول بی قرارش کند. 

لب زد:

_ چیکار می کنی اآلن؟ 

و بعد از آنکه صفحه ی تلفنش تاریک شد و ارغوان قصد که 

کنارش بگذارد؛ روشن شدنش به واسطه ی تماس از جانِب 

شخِص دیگری اتفاق افتاد. 

تلفن میاِن انگشتانش لرزید. ناِم "دکتر سعیدی" در ذهِن 

ارغوان، آن چنان هم دور نبود. ارغوان هنوز هم او را به 

عنواِن یک مرِد زیادی خوب و منطقی می شناخت و به محِض 

دیدِن نامش، حس کرد که حاال به شنیدِن صدای شخصی 

شبیه به او زیادی نیاز دارد که تماسش را پاسخ داد:

_ دکتر؟ 

فرِد پشِت خط، درست بعد از شنیدِن صدایش هیجان زده شد. 

_ باالخره این خط روشن شد!



بغض بازهم از راه رسید. مگر این دکتر سعیدی چقدر به او 

نزدیک بود که بتواند درکش کند؟ او فقط همسِر زنی بود که 

قبل از خودش، بازیچه ی داستاِن کیارش و گالره شده بود و 

خوش به حاِل پگاه، حداقل یک دکتر سعیدی برای خودش 

داشت!

لب زد:

_ من...

و امیرحافظ پرسید:

_ حالت خوبه؟

نمی دانست که تا کدام روِز نحس وقتی این سواِل دو کلمه ای 

را می شنید؛ قرار بود بغض بشکاند و درست نمی دانست که تا 

کدام روز هم باید درست مثِل حاال، به دروغ می گفت:

_ خوبم!

و چند نفر در این دنیا پیدا میشد که درست شبیه به دکتر 

سعیدی، با شنیدِن این "خوبم!" تصنعی و با صدایی که 

می لرزید و حنجره ای که بغض رهایش نمی کرد؛ قانع نشوند.

_ بیا فکر کنیم که تو خوبی! بیا فکر کنیم که تلفنت بی دلیل 

خاموش بوده و صدات بیخودی اینجوری می لرزه، تو چرا 

نمی تونی یه کلمه حرف بزنی دختِر خوب؟ نترس اگه بعد از 



گفتِن هر حرِف دیگه ای بغضت شکست؛ من قول میدم که دلم 

به حالت نسوزه و اونقدر آدِم داغونی نباشم که از شنیدِن 

صدای گریه هات خوشحال بشم.

عمیقًا نفس گرفت و بعد رهایش کرد. به دلش اجازه ی 

پیشروی نداد. نگذاشت که دکتر سعیدی او را به ضعیف بودن 

بشناسد. کم آورده بود اما، محال بود که چیزی از محتوای 

باختنش بروز دهد. 

پس گفت:

_ گفتم که، خوبم!

و دکتر سعیدی دلگیر نشد از این لحن!

او در دل ارغوان را تحسین کرد. ارغوان دقیقًا نقطه ی مقابِل 

پگاهش بود.

کوتاه خندید و گفت:

_ خوبه که خوبی. 

و پاسِخ ارغوان متعجبش کرد:

_ برای پرسیدِن حالم تماس گرفتین؟ 

چیزی از حیرتش را ابراز نکرد اما لحِن ارغوان ناخودآگاه تند و 

تیز شده بود!



گفت:

_ برای پرسیدِن حاِل تو زنگ نزدم. زنگ زدم که حاِل کیارش و 

بپرسم. البته اگه هنوز از حال و روزش خبر داری؟

اینبار نوبت رسید به حیرِت ارغوان و او نتوانست که پنهانش 

کند:

_ حاِل کیارش؟ مگه حاِل کیارش چطور باید باشه؟ 

دکتر سعیدی بازهم خندید. البته خنده های او هیچ نشانی از 

تمسخر را به همراه نداشت. او می خندید تا مکالمه شان 

صمیمانه تر پیش برود.

آرام آرام واژه ها را کنِج هم چید و ارغوان را از جبهه گیری 

فاصله داد:

_ بهت حق میدم که تعجب کنی. انصافًا من باید اولین نفر تو 

این دنیا باشم که از تماشا کردِن حاِل بِد کیارش لذت می بره 

اما متاسفانه یا خوشبختانه، حاِل اون حاال به حاِل یک نفِر 

دیگه وصله و از قضا من، دلم نمی خواد که حاِل اون یک نفر 

بد باشه خانِم محرابی.

ارغوان در سکوت، به تجزیه و تحلیِل آنچه که شنیده بود 

پرداخت و دکتر سعیدی ادامه داد:



_ خالصه ش کنم، دلم می خواد که اآلن از حاِل خوِب کیارش 

بهم بگی. 

حاشیه ها را کنار گذاشت. قطعًا دکتر سعیدی برای فهمیدِن 

حاِل هیچ کدامشان تماس نگرفته بود و قطعًا، او آخرین نفری 

بود که دلش می خواست حاِل کیارش خوب بماند!

قاطعیت را چسباند به کالمش و پرسید:

_ شما دارین منو دست میندازین؟

و دکتر سعیدی هم درست مثِل خودش صحبت کرد:

_ یعنی پرسیدِن حاِل آدما انقدر کلیشه ای شده و من خبر 

ندارم؟ باشه پس از پس و پیشش میزنم، حاِل کیارش برام 

مهمه چون کنارش هزارتا دلیل نشسته. چون پگاه چیزایی 

ازش می دونه و برام تعریف کرده که گمان می کنم حالش اصالً 

خوب نباشه. چون تو همه چیزو نمی دونی و دانسته هات یکم 

زیادی غلطه!

آماده نبود. به خدا که دانسته هایش برای دنیای حاالیش کافی 

بود. ذهنش گنجایِش فهِم چیزهای دیگری را نداشت. اصًال 

کیارش باید همان طور مجهول و عجیب و غریب می ماند. 

دیگر دلش نمی خواست که بشناسدش...



دکتر سعیدی منتظر نماند. جمله ای دیگر دست و پا کرد و 

تحویلش داد:

_ پگاه می خواد باهات حرف بزنه و تو موظفی که به 

حرف هاش گوش بدی . موظفی چون باِر سنگیِن این حرف های 

نگفته داره پگاه رو آزار میده و هردومون بهتر از هرکس 

می دونیم که عذاب دیدِن پگاه بعد از اون همه اتفاق، دیگه 

بسه...

پگاه چه داشت که بگوید؟ مگر انتهای این داستان، به بدتر از 

این ها هم ختم میشد؟ اصًال پایانی تلخ تر از این هم، مگر 

وجود داشت؟!

حرص، دندان هایش را به جاِن لِب زیرینش انداخت و خشمش 

را نشاند کنِج لحنش و پرسید:

_ پس شما زنگ زدین تا درد و غم های همسرتون رو بریزین رو 

سِر من مگه نه؟ یعنی به نظرتون برای من بس نیست؟ من 

حقمه که بیشتر از این درد بکشم؟ حقمه که...

_ حقت نیست اما حق داری یه سری حقیقت هارو بدونی و 

اون مردی که حاال شوهرته رو، بهتر بشناسی. من زنگ نزدم که 

آزارت بدم. برعکس، زنگ زدم که کمکت کنم. وقتش نیست 

این جبهه گیری رو تمومش کنی؟ 



نالید:

_ شما چی می دونی از حاِل من؟ اگه دیگه نخوام اون آدم و 

بشناسم، باید کجا برم آقای دکتر؟ من کمک نمی خوام. نه اسِم 

کیارش و نه حقایقی که داره همسرتون رو آزار میده، 

هیچ کدوم برام مهم نیست. 

_ حتی اگه ندونستنش به کیارش آسیب برسونه، بازم دلت 

نمی خواد که بشنوی؟ 

_ نه... نه... نمی خوام بشنوم!

_ اونوقت اسِم خودت رو هم گذاشتی عاشق؟!

ارغوان سکوت کرد و سکوتش، سالحی دیگر را به دست های 

دکتر سعیدی سپرد. 

_ اگه امروز نیای و به حرف های پگاه گوش نکنی، شاید فردا 

خیلی دیر باشه خانِم محرابی. بهتره لج و لجبازی با خودت و 

احساست رو کنار بزاری. هردومون بهتر می دونیم که تو چقدر 

اون آدم رو دوست داری. هردومون بهتر می دونیم که اگه اآلن 

قطع کنم، شاید بتونی نیم ساعت دووم بیاری و بعد خودتی 

که بهم زنگ میزنی. پس بیا و بعد از شنیدِن تماِم حقایق، یه 

تصمیِم درست و حسابی و عاقالنه برای زندگیت بگیر.



ارغوان تسلیِم احساسش شده بود. همان لحظه که دکتر 

سعیدی همه چیز را به حال و روِز کیارش ربط داد؛ خلِع سالح 

شده بود. 

لب زد:

_ باشه!

و شنید که دکتر سعیدی گفت:

_ مطمئن باش که از تصمیمت پشیمون نمیشه. شنیدِن حقیقت 

همیشه بهترین انتخابه، حتی اگه تلخِی اون حقیقت تماِم 

زندگیت رو زیر و رو کنه. اینکه چه ساعتی کجا باشی رو برات 

پیامک می کنم. منتظرتم!

تماس را قطع کرد. تلفن را کنار گذاشت و ذهنش همان لحظه 

یک هزار سواِل مبهم و بی جواِب جدید را طرح کرد. 

کدام حقیقت؟! اصًال برای چه قرار بود برود و حقایِق مربوط 

به کیارش را بشنود؟ مگر خداحافظی نکرد؟! مگر کیارش را 

همان جا، میاِن در و دیوارهای چوبِی همان کلبه باقی 

نگذاشت؟ مگر به عقلش قول نداد که او را دوست داشتن را 

تمامش کند؟ مگر قرار نبود اراده اش برای فراموش کردِن او را 

از دست ندهد؟!

چرا روزش از نو شد و روزی اش از نو؟!



اصًال حقیقت چه بود که پگاه می دانست و ارغوان 

نمی دانست؟ اصًال چرا نشنیدِن حقیقت توسِط او، قرار بود به 

کیارش آسیب برساند؟!

تنها واژه ای که از میاِن لب هایش عبور کرد؛ چیزی شبیه به 

"پوف" بود به همراِه یک عالمه دی اکسیِد کربن!

صفحه ی تلفنش را تا چشمانش باال کشید. وارِد صفحه ی 

پیامک هایش شد تا منتظِر دکتر سعیدی بماند اما محال بود که 

بتواند از ناِم کیارش بگذارد.

چشمانش را بست و یکبار برای خودش زمزمه کرد:

_ ارغوان شاخه ی هم خوِن جدامانده ی من، آسماِن تو چه رنگ 

است امروز؟ 

و بعد که پلک گشود؛ تماِم سوال ها به طوِر معجزه آسایی کنار 

کشیده بودند. 

ذهنش حاال تنها یک جمله را حمل می کرد. باید می رفت. قطعًا 

باید می رفت و هرچه مربوط میشد به کیارش را، می شنید...

☆☆☆☆☆
_ این دهمین باره که داری از جات بلند میشی و این 

محدوده رو دور میزنی و دوباره برمی گردی سِر جات. 



قبل از آنکه گامی دیگر را طی کند؛ همان جا ایستاد و 

درحالی که انگشتانش را درهم تاب می داد تا اضطرابش را 

کاهش دهد پرسید:

_ گفتی ساعت چند بیاد؟

امیرحافظ نزدیکش شد. لبخنِد دلگرم کننده ی همیشگی کنِج 

لب هایش جا خوش کرده بود. پگاه با لب هایی آویزان 

منتظرش ماند و امیرحافظ از راه رسید تا روی موهایش را 

لمس و تنش را آرام کند. 

_ برای باِر هزارم، گفتم ساعت هفت اینجا باشه. 

پگاه سریعًا نالید:

_ امیرحافظ درکم کن. حالم زیاد...

_ حالت خوبه. تا من هستم، حاِل تو باید خوب باشه. 

لبخنِد تصنعی اش را کنِج لب ها کاشت و امیرحافظ این شکلی 

خندیدنش را اصًال دوست نداشت که قبل از فاصله گرفتنش، 

خم شد و جایی روی گونه اش را بوسید. 

پگاه تاب نیاورد. خودش را میاِن آغوِش او جا داد و چقدر 

نیاز داشت به این داروی ضِد اضطراب!

شنید که او کناِر گوشش زمزمه وار گفت:



_ امروز قراره دفتِر گذشته رو ببندیم. همه چیز تموم میشه. 

بعد از این فقط من و تو می مونیم پس ازت می خوام اونقدر 

قوی باشی که هیچ چیزو از قلم نندازی . بزار اون دختر بعد از 

فهمیدِن همه چیز برای کیارش تصمیم بگیره. بزار آدم خوبه ی 

دنیای اونا تو باشی که مطمئن باش تاثیرش شامِل حال 

خودمون هم میشه.

پگاه خوب بود. استرس کم جان شده بود و حاال دیگر خبری از 

تاب دادِن انگشتانش میاِن هم نبود!

گفت:

_ همه چیز خوب میشه. مگه نه؟

و امیرحافظ تکرار کرد:

_ همه چیز خوب میشه. قول میدم. 

پگاه هر دو دستانش را باال کشید تا باالتنه ی مردش را محکم تر 

به آغوش بکشد و امیرحافظ گفت:

_ یکی از بیمارهام، اسمش مریمه... همونی که...

_ همون که بخاطرش سرم داد زدی.

_ بخاطرش؟

_ پس چی؟

_ بخاطِر حس بدی که بهم دادی عصبی شدم نه بخاطِر اون. 



از آغوشش فاصله گرفت. مریمی که امیرحافظ حرفش را 

میزد؛ آنقدر زیبا بود که پگاه نمی توانست احساِس حسادتش را 

خفه کند. 

خیره به چشمانش پرسید:

_ چی شده حاال؟

و این تغییِر لحن امیرحافظ را خنداند. 

_ می خوام داستانش رو برات تعریف کنم. البته از خودش 

اجازه گرفتم و اون مشکلی نداشت. می خوام بدونی  که چرا 

اونقدر رو درمانش حساس بودم. حتی می خوام ببینی که 

حاِل تو از خیلی ها بهتره!

چهره ی درهم رفته ی امیرحافظ کنجکاوش کرد. 

آنقدری که پرسید:

_ نمیشه اآلن تعریف کنی؟ 

و امیرحافظ صفحه ی ساعتش را نشانش داد. ده دقیقه از 

هفت هم گذشته بود!

پگاه نالید:

_ نکنه نیاد؟ 

و امیرحافظ که تلفن به دست اعالم کرد:

_ رسیده...



پگاه حس کرد که تماِم جمله های حی و حاضر و آماده را 

فراموش کرده!

گام های رفته را برگشت. برای لحظاتی چشم بست و هرچه 

مربوط میشد به کیارش را، به صفحه ی حافظه اش پس داد. 

خاطراِت مربوط به او را خیلی وقِت پیش حذف کرده بود اما 

حاال برای حرف زدن، به مروِر تک به تِک آن ها احتیاج داشت. 

شنید که امیرحافظ با ارغواِن تازه از راه رسیده ی پشِت سرش 

احوال پرسی کرد و برای با او بودن، برای او را داشتن و به 

آرامش رسیدن، کیارش را بخشید!

سر چرخاند و گفت:

_ سالم...

و چند ثانیه ی بعد ارغوان مقابلش ایستاده بود. 

نگاهش کرد. تک به تِک اجزای چهره اش را زیِر ذره بین 

گذاشت. این صورت و این شکل و شمایل، هیچ ربطی به 

ارغواِن قبل ترها نداشت!

امیرحافظ نزدیکشان شد و در خطاب به ارغوان گفت:

_ چرا وایستادی؟ 

و اینطور بود که پگاه را هم به آرامش دعوت کرد. 



پگاه با نگاهش از امیرحافظ خواست که کنارشان بماند اما او 

از همان اولین لحظات هم تصمیم داشت که تنهایشان بگذارد. 

پس به روی چهره ی مضطربش پلک زد. با نگاهش به او، 

وعده ی روزهای بهتری را داد و بعد رو به ارغوانی که نیمی از 

راحتِی تک نفره  را برای مستقر شدن، ِاشغال کرده بود افزود:

_ من بیرون منتظرتونم. 

قبل از فاصله گرفتنش ارغوان گفت:

_ گفتید بیام که حقایِق مربوط به کیارش و بهم بگید. گفتید 

چیزهایی هست که من ازشون بی خبرم...

امیرحافظ اشاره کرد به پگاهی که دست از نگاه کردن به 

صورِت رنگ پریده اش برنمی داشت. 

_ پگاه می خواد باهات حرف بزنه. 

ارغوان نگاه دزدید. خیرگِی بیش از اندازه ی چشماِن او 

معذبش می کرد. 

گفت:

_ خودتونم بمونید. 

و پگاه با اولین جمله ای که به زبان آورد؛ حیرت زده اش کرد. 

_ خیلی دلم می خواست بدبخت شدنت و ببینم. 



تنها متحیِر جمِع سه نفره، ارغوان نبود. امیرحافظ هم با 

دهانی باز مانده سرچرخاند و چشماِن پگاه، به روی همه چیز 

بسته شده بود انگار!

_ چیه؟ چرا اینطوری نگاه می کنی؟ مثًال تو همون دختِر 

مظلوم و بدبختی هستی که اآلن روبه روی یه زِن حسود و 

عوضی نشسته؟ می دونی چیه؟ عوضِی واقعی خودتی! 

می بینی؟ اآلن هم من خوشبختم و تو بدبخت...

حاِل ارغوان آنقدری خوب نبود که بتواند بغضش را کنترل کند 

اما برای الپوشونِی بیچارگی هایش قدرت داشت. 

آنقدر که اجازه داد تا اولین قطره ی اشک بچکد اما روی پا 

ایستاد و محکم گام برداشتن را به ماندن و زجر کشیدن 

ترجیح داد. 

خیره به چشماِن گشادشده ی امیرحافظ پرسید:

_ این بود اون حقیقتی که ازش حرف میزدین دکتر؟ راستش 

من طوِر دیگه ای شناخته بودمتون. فکر نمی کردم که برای زجر 

دادِن آدما از بزرگ ترین نقطه ضعف هاشون استفاده کنین. 

همان لحظه بود که امیرحافظ چطور پلک زدن را یادش آمد. 

اصًال یادش آمد که چطور باید نفس کشید. پگاه بازی اش داده 

بود؟ پگاه هرچه او ساخته بود را به همین سرعت آوار کرد؟ 



زیرلب زمزمه کرد:

_ نه!

و بعد رو به ارغوان افزود:

_ اینطوری نیست. یه لحظه صبر کن. حاِل پگاه... 

_ تو کی هستی که بخوای شوهِر منو بشناسی؟ چرا داری 

براش توضیح میدی امیرحافظ؟

امیرحافظ سرچرخاند و نگاهش، به خدا که با نگاهش یکبار 

پگاه را کشت و پگاه به صدای چشمانش گوش نکرد.

_ اصًال به ما چه؟ اینکه تو اآلن چه حالی داری، کیارش چه 

بالیی سرت آورده یا چه حقایقی رو شنیدی یا نشنیدی به ما 

چه؟ 

ارغوان نگاهش کرد. 

امیرحافظ فریاد زد:

_ پگاه داری همه چیو خراب می کنی. چت شد تو؟ داری همه 

چیزو به نفرتت می فروشی؟ پس من چی؟ زندگیمون چی؟ 

و ارغوان در آرام ترین حالِت ممکن، تاسف را نشاند کنِج 

کالمش و گفت:

_ چقدر تو ضعیفی!

موفق شد. می دانست که چطور باید مخاطبش را آتش بزند. 



دسته ی کیفش را چنگ انداخت تا برود اما میاِن راه پگاه 

بازویش را چسبید و فریاد زد:

_ من بهت گفتم. اومدم و بهت هشدار دادم اما اونی که 

کیارش و دیده بود و چشماش رو روی همه چیز بسته بود تو 

بودی. احمق تو بودی... کور تو بودی...

تنها مقصدش برای لبخند زدن، تحقیر کردن بود:

_ حداقل من احمق و کور بودم اما تو.. . تو انگار با وجوِد 

مردی مثِل دکتر سعیدی، هنوز کور و احمقی!

توان از پاهایش رفت. ارغوان مقابِل چشمانش دور شد و پگاه 

بعد از نگاه کردن به صورِت امیرحافظ و درست همان 

لحظه ای که قطره اشکی از کنِج چشماِن امیرحافظ پایین 

چکید؛ منفجر شد از گریه...

نالید:

_ من بهش گفته بودم. 

و حاال دیگر ارغوانی نبود که صدایش را بشنود. 

اصال چه شد که او همه چیزش را باخت؟

امیرحافظ دست از نگاه کردنش برداشت. در خالِف جهِت او 

شروع به قدم زدن کرد و پگاه، درست همان لحظه ای که به 



عمِق فاجعه ی به بار آمده پی برد؛ توان از دست داد. 

روی پا ایستاد و ثابت ماندنش آنچنان طوالنی نشد. یکی از 

دستانش گلداِن روی میز را تکان داد و صدای گوش خراِش 

برخوردش با سرامیک ها، امیرحافظ را متوجه کرد.

اویی که حاال دومین شوِک ناگهانِی امروزش را تجربه می کرد؛ 

ناِم پگاه را زیرلب به بیان رساند و روی زمین افتادِن پگاه 

آنقدری دیوانه اش کرد که گام های رفته را با تماِم توان دوید.

تِن کم جاِن او را به آغوش کشید. روی گونه اش کوبید و پس 

از لحظاتی نگاِه او را صاحب شد. 

پگاه هوشیاری اش را به دست آورد و جمله ها را هزیان وار کنارِ 

هم چید. 

_ من چیکار کردم؟ مِن احمق چیکار کردم؟ نمی خوام از 

دستت بدم. دوباره نباید از دستت بدم امیر... به خدا نفهمیدم 

چرا، نفهمیدم... منو می بخشی مگه نه؟

یاسی که میاِن خانه ی سیاِه چشماِن امیرحافظ النه کرده بود؛ 

پگاه را می ترساند. او برای لحظاتی خیره ی صورِت 

رنگ پریده اش ماند و دسِت آخر گفت:

_ تو هنوز نتونستی فراموش کنی. 



آغوشش را همان لحظه از دست داد. امیرحافظ تالش می کرد 

که به واسطه ی چنگ زدن به شانه هایش، تِن او را تا صندلی 

بکشاند و پگاه می دانست که بعد از آن به اندازه ی یک دنیا 

فاصله خواهد گرفت.

بازهم گفت و امید داشت که امیرحافظ باورش کند:

_ فراموش کردم. تو برام مهمی امیر... باور کن که خودم 

درستش می کنم.. 

و وقتی امیرحافظ تنش را رها کرد و رو گرداند؛ با آخرین 

توانی که از خود سراغ داشت فریاد زد:

_ به خدا فراموش کردم. به اون خدایی که می پرستی 

فراموش کردم. 

و امیرحافظ هم راِه خودش را پیش گرفت. او هم فریاد زد:

_ پس چت شده بود اآلن؟ این کارها یعنی چی؟ چرا تا 

می خوام باورت کنم خراب می کنی همه چی رو؟ چرا انقدر به 

احساساتت بها میدی؟ هان؟ 

ترسید. می دانست خشِم امیرحافظ تمام شدنی نخواهد بود. 

می دانست که او اینبار کوتاه نخواهد آمد. می دانست که از 

دستش می دهد و تماِم این شناخت هایی که از او پیدا کرده 

بود؛ تا به التماس افتادن کشاندش. 



_ من یه لحظه نفهمیدم چی شد. حالم دسِت خودم نبود. چی 

میشه اینبارم درکم کنی؟ چی میشه یه لحظه خودت و بزاری 

جام؟ درستش می کنم. به خدا درستش...

_ چی رو می خوای درستش کنی؟ حالیت هست چی داری 

میگی؟ پگاه به خدا که تنها زجرکشیده ی این دنیا تو نیستی. 

فقط تو نیستی که گیِر مردی مثِل کیارش افتاده که اینجوری 

از عالم و آدم انتظار داری که درکت کنن. 

_ من فقط از تو انتظار دارم. 

_ انتظارت بی جاست. من ربات نیستم. من احمق و بی عاطفه 

نیستم. منم یه انسانم که بعضی وقتا صبرش تموم میشه و 

اآلن یکی از همون وقت هاست پگاه.

به جان کندنی صندلی را ترک کرد. شاید اگر به او نزدیک 

میشد؛ می توانست آرامش کند اما هر گاِم او برای کوتاه کردِن 

فاصله، امیرحافظ را هم گامی دورتر می کرد. 

پگاه نالید:

_ می دونم. اینبار زیاده روی کردم. می دونم اعتمادت و خراب 

کردم. می دونم باید قوی می بودم اما...

_ گند زدی پگاه. هیچ اما و اگری توجیِه گندی که باال آوردی 

نیست.



بازهم نالید:

_ امیر...

و امیرحافظ دستگیره ی در را پایین کشید و بی آنکه نگاهش 

کند؛ گفت:

_ بریم خونه. حالم داره از این فضا بهم می خوره.

☆☆☆☆☆☆☆☆
گام های ناهماهنگش را تا جوی آب کشاند و هنوز برای گذشتن 

از آن اقدام نکرده بود که صدایی متوقفش کرد.

_ ارغوان..

صاحِب آن صدا قدرِت ماندگار کردنش زیِر سقِف آسماِن 

سیل گرفته را هم داشت. 

سرچرخاند و اشک و باران روی گونه های گونه های سرخش 

تلفیق شده بود وقتی نگاه ریز کرد تا از وجوِد گالره مطمئن 

شود.

گالره نزدیک شد تا او را هم به امنیِت چتِر بزرگ و سیاه 

رنگش دعوت کند. نگاهش مهربان نبود اما لب هایش لبخندی 

کامًال دوستانه را تحویِل مخاطب می داد. 

ارغوان کمی فاصله گرفت و گالره با دلخوری گفت:



_ مثِل اینکه خیلی دلت می خواد خیس بشی آره؟ سرما 

می خوری دختِر خوب.

همان لحظه ای که حضوِر او را درک و هضم کرد؛ نچی 

پرسروصدا را از میاِن لب هایش بیرون داد:

_ تو یکی دیگه نه... اصًال دلم نمی خواد ببینمت و به حرفای 

چرتت گوش بدم. 

رو گرداند و گالره با جمله هایش حریف می کُشت!

_ فقط اومدم تشکر کنم. تو باالخره از سِر راهمون کنار رفتی 

و این آرزوی من و کیارش بود.

چه می گفت؟ از سِر راهشان کنار رفته بود؟ تماِم آنچه که 

شنیده بود حقیقت داشت دیگر. چرا ارغوان هنوز هم به دنباِل 

راهی برای انکار کردنشان می گشت؟!

بغضی که داشت از راه می رسید تا بی آبرویش کند را با هزار 

و یک جان کندن قورت داد. هنوز زخم هایی که پگاه روی 

جانش کاشته بود اذیتش می کرد. هنوز به خانه نرسیده و یک 

اتاِق خالی و تاریک گیرش نیامده بود تا بغض بترکاند و حاال، 

حاال گالره آمده بود تا پرچِم پیروزی اش را نشانش دهد؟ 

بی آنکه نگاهش کند گفت:

_ خب دیگه، مبارکه!



و او ضربه ی بعدی را محکم تر زد:

_ می خوای صداش و بشنوی؟

بدوِن فکر، سری به چپ و راست تکان داد و گفت:

_ نه!

و گالره اجازه ی دور شدن نداد. 

_ می دونی افکارت دقیقًا مثِل بچه دبیرستانی ها بود. حاضرم 

قسم بخورم که تو همین اآلنم به عاشق بودِن کیارش دلخوش 

کردی... آره عزیزم. کیارش عاشقه.. . اما نه عاشِق تو.

کاش می توانست بی تفاوت به نظر برسد. تالش کرد تا نقِش 

بیخیال ترین بازنده ی دنیا را ایفا کند اما اینکه موفق بود یا نه 

را، خودش هم نمی توانست تشخیص دهد.

ذهنش آنقدر فکر و خیال داشت و آنقدر صداهای ضبط شده ی 

گذشته را پخش می کرد که صدای خودش دیگر، به گوشش 

نمی رسید:

_ اصًال برام مهم نیست. چرا دست از سرم برنمی دارین؟ به 

اون عاشِق دلباخته ت هم بگو بهتره دست از این بازی ها برداره 

و بیاد که توافقی جدا بشیم.



گالره لبخنِد پراستهزایش را روی لب ها کاشت و همین که 

اولین واژه  را به زبان آورد؛ سر و کله ی صدای مردانه ای پیدا 

شد تا همان یک واژه هم نیمه تمام و نامفهوم باقی بماند.

_ ارغوان این خانم کیه؟ 

می دانست که معرفِی گالره اصًال خوب نخواهد بود. گالره 

برای تحقیر کردن آمده بود و چندان اهمیتی نداشت اگر جای 

ارغوان حاال، با آرش عوض میشد.

پس گفت:

_ هیچ کس!

و تماِم وجودش را از سقِف تیره ی چتِر او گرفت و با برادرش 

هم گام شد. 

می دانست که گالره هنوز هم نگاهش می کند پس هنوز هم 

دست از محکم گام برداشتن برنداشته بود و تالش کرد تا 

صدای آرش را بشنود و جوابش را دهد. 

_ کجا بودی زیِر این بارون؟ نمیگی مریض میشی؟ اون زنه 

کی بود باهاش حرف میزدی؟ همه داشتن نگاهت می کردن!

تنها جمله ای که شنید؛ همین آخرین جمله بود. تنها جمله ای که 

واکنش سرچرخاندِن او را به همراه داشت هم، قطعًا همین یک 

جمله بود. برادرش راست می گفت. دقیقًا همه ی اهالی کوچه، 



از قاِب پنجره نگاهش می کردند و این مخاطِب نگاِه آن ها قرار 

گرفتن، اصًال خوب نبود!

_ واسه چی اینجوری نگاه می کنن آرش؟ مگه چیزی شده؟ 

آرش مقابِل درِب دولنگه شان ایستاد و درحالی که کلیدش را 

میان قفل می چرخاند و در را تکان می داد تا باز شود، پرسید:

_ نمی شناسیشون مگه؟ فاطی خانم زنگ زده به مامان میگه 

یه زنه با چه تیپ و قیافه ای با دخترت حرف میزنه.

تماِم اتفاقاِت امروز برای دیوانه شدنش کافی بود. یکبار پگاه، 

یگبار گالره و حاال هم فاطی خانِم همسایه!

ولوِم صدایش بی آنکه بخواهد باال رفت:

_ خب حرف بزنم... به فضوِل محله برخورد؟ دوباره من 

برگشتم و آمار دادِن هر قدمی که برمی دارم شروع شد؟

آرش با یک دست به در ضربه زد تا باز شود و تالش کرد تا 

آرام بماند وقتی گفت:

_ برو تو...

ارغوان نگاهش نکرد. آرش همان برادری بود که تا قبل از 

ازدواج همیشه کنترلش می کرد و او هم زیادی از خشمش 

می ترسید. 



می دانست که او مالحظه اش را می کند. می داست که دلش 

برای حال و روِز حاالیش می سوزد و همین ها آتشش میزد. 

کیارش با او چه کرده بود؟

حرصش را کنترل نکرد. انگار دلش می خواست که دق و دلِی 

گالره را بر سِر فاطی خانم تخلیه کند:

_ نه بزار من برم ازش بپرسم ببینم حرف زدن با یه خانم 

کجاش مشکل داره که هنوز دست  بردار نیست.

_ ارغوان... 

اینبار او کمی صدا باال کشیده بود و همین خوِد واقعی شدِن 

آرش، متوقفش کرد. 

_ بیا برو تو... خیس شدیم!

نگاه از در و پنجره ها گرفت. آرش هنوز هم ابهِت روزهای 

گذشته اش را داشت. از کناِر او گذشت و حدفاصِل درِب حیاط 

تا ورودِی کم عرِض خانه شان را با آهسته ترین گام ها طی کرد.

به آمنه و غزالی که یکی مشغوِل گردگیری بود و دیگری برای 

شاِم امشب ساالد شیرازی آماده می کرد؛ سالم گفت و غزال به 

لطافِت صدایش نگرانی را هم افزوده بود وقتی گفت:

_ کجا بودی ارغوان؟ نمیگی ما سکته می کنیم؟ اگه اون... 

اگه.. اگه دوباره می بردت یه جایی و ما ازت بی خبر 



می موندیم چی؟ 

هنوز هم به آن اتاِق تاریک و خالِی مِدنظرش نرسیده بود اما 

روحش آنقدری درد می کرد که دیگر جانی برای مقاومت و 

سدکشی باقی نمانده بود. 

لب زد:

_ نمیاد ...

و بغضی که همان لحظه منفجر شد؛ اجازه نداد تا جمله اش را 

کامل کند. 

_ اون دیگه... اون... نمیاد... کیارش دیگه..

تماِم مسیرش برای رسیدن به اتاق خوابش را اینبار دوید. در 

را به لنگه اش کوفت و همان اولین گامش را که برداشت؛ قیِد 

طی کردِن دومی را زد. 

روسری اش را از سر کند. تک به تِک دکمه های مانتویش را باز 

کرد و نفسش باال نیامد. 

اشک هایی که تازه می جوشید را به گونه نرسیده پاک می کرد. 

لِب زیرین می گزید تا مانِع ریزِش مجددشان شود اما، چشماِن 

او هم درست شبیه به آسماِن امروز می بارید. 

دلش این حجم از تنها شدن را باور نمی کرد. اصًال بعد از این، 

ارغوان بازهم می توانست که عاشق شود؟ هیچ اتفاقی بعد از 



این، می توانست ارغوان را مثِل روزهای با کیارش بودن، 

هیجان زده کند؟ 

گالره چه داشت که او نداشت؟ گالره برای ورود به راِه قلِب 

او چه کرد که ارغوان نتوانست که انجامش دهد؟ 

صدای زنِگ تلفنش نشست میاِن یک مشت افکاِر وحشتناک!

نگاهش را چرخاند و درحالی که تالش می کرد تا به واسطه ی 

سرفه های تصنعی راِه گلویش را صاف کند؛ خم شد و تلفنش 

را برداشت. 

مخاطِب پشِت خط، همانی بود که دیگر نمی خواست صدایش 

را بشنود. همانی که  برای فاصله گرفتن از او جان کند و 

همانی که قرار نبود به تماس هایش جوابی بدهد...

با این حال نفهمید که چطور اما تلفن را به گوشش چسباند تا 

حرف های او را بشنود. 

کیارش هم منتظِر شنیدِن جمله ای از سوی او نماند. 

صدایش زیادی خسته به نظر می رسید وقتی میاِن نفس های 

پاره پاره اش، جمله ها را هم جا داد. 

_ دلم می خواست نقاشی بکشم. نمی دونم چرا یه مدتی ازش 

فاصله گرفته بودم اما از وقتی تو رفتی، همه چیز برگشته به 



حالِت قبل... زندگیم دیگه رو رواله ارغوان... اآلن دقیقًا همون 

کیارشم. همون کارهایی رو انجام می دادم که قبًال دوست 

داشتم انجام بدم. هیچ کدوم از عادت هام برای همیشه ترک 

نشده بودن... فقط انگار وقتی تو بودی، حواسم داشت از این 

شکلی زندگی کردن پرت میشد.

داشتم می گفتم... امروز که بیدار شدم، دلم خواست نقاشی 

بکشم. هیچ کدوم از وسیله هاش و اینجا نداشتم. رفتم 

خرید م. ذوقش و داشتم ارغوان... وقتی رسیدم، همه شونو 

چیدم دوِر خودم، در و دیوارو خالی کردم و انقدر ذوقش و 

داشتم که به اینکه چی باید بکشم فکر نکردم. سیاه و 

برداشتم. اینم یکی از عادت هام بود. سیاه حتمًا باید زمینه ی 

همه ی نقاشی هام میشد اما وقتی قلم و دستم گرفتم، بدوِن 

فکر کردن نتونستم شروع کنم. می دونی چیه ارغوان؟ دیگه 

هیچ رویایی اونقدر قشنگ نبود که بشه نقاشیش کرد. من 

فقط وقتی شروع کردم که موهای تو یادم اومد. دیگه نباید 

بهت فکر می کردم. تو ولم کردی و رفتی اما انگار اینجا، همه 

چی شبیِه تو شده بود. من بعد از یازده ساعت وقتی به خودم 

اومدم، بازم تورو نقاشی کرده بودم. 

نفسش باال نمی آمد اما به سختی گفت:



_ قرار بود...

و کیارش اجازه نداد که او قول و قرارهایی را یادش بیاورد 

که نمی توانست به آن ها پایبند بماند. 

_ رفتم سراِغ سیاه. هرچقدر می تونستم، در و دیوارو سیاه 

کردم. نزاشتم تصویری ازت بمونه . خودمم کثیف شدم. 

مطمئنم اآلن اگه منو ببینی، حالت بهم می خوره اما مهم 

نیست. نفهمیدم چرا بهت زنگ زدم اما، خیلی دلم می خواد 

بازم همون عوضی ای بشم که آدما نمی تونن ضعیفش کنن. قبل 

از دیدِن تو... من خوب شده بودم. هیچ کس نمی تونست 

اینطوری زمینم بزنه اما تو هم شدی یکی مثِل بابام، مثِل 

گالره و تو هم منو گذاشتی تا تو تنهایی بمیرم...

قبل از آنکه به معنا و مفهوِم حرف هایش فکر کند؛ قبل از آنکه 

بفهمدش و خیلی قبل تر از آنکه بخواهد چیزی بگوید، تماس با 

بوق های ممتد پایان یافته بود. 

 کیارش برای چند ثانیه آمد و بعد چنان رفت که انگار اصًال 

نیامده بود  .

روی صفحه ی تلفنش را لمس کرد. حاال بهتر بود. حاال که به 

جز گریه کردن، کاِر دیگری هم داشت!



باید ساعت ها به حرف های کیارش فکر می کرد و بعد دِر 

ذهنش را به روی اسِم او می بست که دیگر هوِس دوست 

داشتِن او به اتاق هایش سر نزند...

☆☆☆☆☆☆☆
"فصِل آخر..."

قطره های آِب سرد با شدت به سرش برخورد می کرد و بعد از 

راه باز کردن به پیشانی اش، مسیری ناهموار را برای ادامه 

دادن می جست. 

او چشمانش را بسته و اتاِق افکارش هم حاال، ساکِت ساکت 

بود!

امیرحافظ یک ساعتی میشد که از خانه بیرون زده بود و تماِم 

شِب گذشته را هم، حرفی نزد. پگاه بعد از رفتِن او به حمام 

آمد. نمی دانست که برای ادامه ی روزش چه برنامه ای دارد اما 

احساسش می گفت که امروز، روِز طوالنی و پرمشغله ای 

خواهد بود.

به سختی روی پا ایستاد. زیِر آب ماندِن زیادی، نفسش را بند 

آورده بود. چرخید و پس از بستِن شیر، آِب موهایش را گرفت 

و بعد اتاقِک کوچِک حمام را ترک کرد. 



لرزی که به تنش نشسته بود را به واسطه ی حوله ی گلبه ای 

رنگش تسکین بخشید. گام هایش را به آیینه ی قدی رساند و 

درحالی که کالِه حوله اش را روی سر می کشید؛ نگاه دوخت به 

پیرهن و شلواری که امیرحافظ مرتب تا زده بودش و از همان 

فاصله هم، عطِر تلخش را منتشر می کرد.

زیرلب زمزمه کرد:

_ بهت ثابت می کنم، ثابت می کنم که می تونم خراب کاری هامو 

درستشون کنم. 

و بعد اولین مسیِر امروزش را پیدا کرد. 

خشک کردِن موهایش آنچنان طول نکشید. شانه شان زد و 

برای بیرون زدنش از خانه، دِم دستی ترین لباس هایش را 

انتخاب کرد. 

برای اولین تاکسِی زرد دست تکان داد و همین که روی صندلی 

نشست؛ برای امیرحافظ نوشت:

_اگه میشه امشب یکم دیرتر بیا خونه، شیمارو دعوت کردم.

اجازه داد تا اتومبیل، تک به تِک کوچه و خیابان های شهر را 

پشت سر بگذارد. حِدفاصِل خانه شان تا مقصد، آنقدری 



طوالنی بود که بتواند جمله ها را کنِج هم بنشاند و بداند که 

چه باید بگوید. 

ثانیه ها هم به دنباِل هم می دویدند و او زودتر از آنچه فکرش 

را می کرد؛ مقابِل خانه ی آن ها ایستاده بود. 

عمیق نفس کشید. کاش هیچ بغضی سراغش نمی آمد. کاش 

می توانست با تلخی های گذشته خداحافظی کند و کاش 

امشب، امیرحافظ می بخشیدش!

نگاهش را تا آسمان کشاند. خودش را به دست های او سپرد و 

آرام به در کوبید. می دانست که کسی صدای تقه هایش را 

نشنیده پس محکم تر کوبید و اینبار صدای گام هایی آمد تا 

اضطراب را به تنش برگرداند.

اویی که در را با تکان های قدرتمندش گشود؛ همانی نبود که 

پگاه تخمینش میزد اما با نگاه کردن به چشماِن قهوه ای رنگ و 

منتظِر مرِد الغرانداِم مقابلش دل را به دریا زد و گفت:

_ سالم!

مرِد جواِن مقابلش بی حوصله تر از آن بود که بخواهد به 

سالمش پاسخی دهد و پگاه این را تشخیص داد که افزود:

_ می تونم با ارغوان صحبت کنم؟



ابروهای درهم تنیده ی مرد ترساندش اما یک قدم هم تکان 

نخورد. هیچ احساسی امروز، نباید مانعش میشد. باید باِر 

سنگیِن جمله ها را از روی شانه اش برمی داشت. او جای 

دیگری، زندگِی بهتری داشت و نباید اجازه می داد که تلخِی 

گذشته  گریبان گیِر حاِل زیبایش شود...

شنید که صدای مردانه با لحنی تهاجمی پرسید:

_ شما؟

و او برای امروز، تنها از حقیقت گفتن ها را انتخاب کرده بود. 

اولین تلخی ها را بیرون ریخت. 

گفت:

_ من... من همسِر سابِق کیارشم. باید با ارغوان صحبت کنم. 

لطفًا بهش بگید که من اومدم.

هضم کردِن همین چند جمله برای آرشی که حال و روِز 

ارغوان، حالی برای حاالیش نگذاشته بود؛ شاید برای دقیقه ای 

به طول انجامید. هرچه بهتر می فهمید و هرچه هویِت این زن 

روشن تر میشد؛ ابروهای او بیش از قبل درهم فرو می رفت و 

دسِت آخر هم نتوانست که آرام بماند. 

_ ارغوان با هیچ کس هیچ حرفی نداره. خوش اومدی خانم. 



قبل از آنکه دست های او برای بهم کوبیدِن در اقدام کند؛ پگاه 

یک قدم برداشت و همین که میاِن لنگه ی آن ایستاد، برای 

فهماندِن نیِت خیرش عجله کرد:

_ من نیومدم اینجا که اذیتش کنم. فقط باید حرف بزنم. باور 

کنید که فهمیدِن حقیقت به ارغوان بیشتر از هرکِس دیگه ای 

کمک می کنه. باور کنید که دیر فهمیدنش خطرناکه. من 

خودمم دلم نمی خواد که اینجا باشم. باور کنید برای من از 

هرکِس دیگه ای سخت تره که بخوام از کیارش حرف بزنم.

آرش کمی آرام شد. شکِل نگاِه پگاه، آنقدری غم داشت که 

ناخودآگاه مورِد اعتماد قرار گرفت. 

کنار رفت تا او وارد شود اما قبل از برداشتِن اولین گام مانعش 

شد و خیره به چشمانش گفت:

_ اگه ناراحتش کنی...

_ ناراحت شدنش برای چند روز، بهتر از بی خبر موندن و 

ناراحت موندنش برای همه ی عمره. من دیر فهمیدم و سخت 

گذشت تا بتونم به زندگی برگردم. شاید اگه برای ارغوان دیر 

بشه، برای همیشه ناراحت بمونه.

آرش سر تکان داد. لحِن پگاه از بااهمیت بودِن این مکالمه 

مطمئنش کرده بود. در را به آرامی به لنگه اش چفت کرد و 



درحالی که دمپایی هایش را روی زمین می کشید تا به ورودِی 

خانه برسد می گفت:

_ افسرده شده. افتاده یه گوشه و هر چند ساعت یکبار یادش 

میوفته جیغ و هوار و اشک و ناله راه بندازه. نمی دونم کیارش 

باهاش چیکار کرده، نمی دونم با شما چیکار کرده اما خیلی دلم 

می خواست برم و سراغش و بالیی سرش بیارم که با احساِس 

یه دختر بازی کردن و یادش بره اما...

پگاه خم شده بود تا کفش هایش را از پا دربیاورد اما یک 

لحظه دلش خواست که به صورِت او نگاه کند و بپرسد:

_ اما؟

و آرش نگاه دزدید. پگاه باال و پایین رفتِن سیِب گلویش را 

تماشا کرد و این جمله ها او را به یاِد برادِر خودش انداخت 

وقتی گفت:

_ زورم بهش نمی رسه. نه که نتونم بزنم لت و پارش کنم ها نه، 

می تونم... ده تا از رفیقام و جمع می کنم و تا می خوره 

می زنمش اما می دونم بعد از اون خودم گوشه ی زندانم و 

بابای بدبختم باید یه نفره خرِج این خونه رو بده.

قرار نبود که گریه کند. بغضی هم نباید از راه می رسید تا 

مانعش شود اما، یک لحظه به روزگاِر حاالی ارغوان و 



گذشته ی خودش نگاه کرد و چرا؟ چرا دسِت هیچ کدامشان به 

یقه ی کوروش خان نمی رسید؟ چرا دنیا اینقدر بی عدالت شده 

بود این روزها؟ 

بی آنکه آرش را نگاهش کند؛ منتظر شد تا داخل برود و پشِت 

سرش گام برداشت.

صدای تلوزیون به اندازه ی کاهش دادِن اضطرابش بلند بود. 

سریالی کمدی را پخش می کرد. صدای دختِر جوانی هم 

می آمد. ظاهرًا با تلفن صحبت می کرد و به مخاطبش دستوِر 

خرید می داد. 

او به محِض وارد شدن متوجِه زنی شد که مقابِل صفحه ی 

تلوزیون نشسته و با کاموا های سرمه ای رنگش درگیر بود. 

زیرلب هم چیزهایی زمزمه می کرد اما صدای تلوزیون آنقدری 

بلند بود که صدای زِن بیچاره را گم کند. 

گفت:

_ سالم.

و همین که نگاه ها متوجهش شدند؛ فکر کرد به اینکه، پس 

ارغوان کجاست؟

_ تو اینجا چیکار می کنی؟



سوالی که ذهنش تشکیل داده بود؛ آنچنان هم ماندگار نماند. 

ارغوان درست پشِت سرش ایستاده بود. 

سرچرخاند و به حِدفاصِل میاِن او و خودش که به اندازه ی 

یک قالِی شش متری بود؛ نگاه انداخت. 

آرش به دادش رسید. او روی نگاه انداختن به صورِت ارغوان 

را هم نداشت. چه باید می گفت؟

_ خانم اومده باهات حرف بزنه ارغوان. میگه مهمه!

و ارغوان درحالی که می خندید؛ گفت:

_ مهم!

یک قدم جلو رفت. کاش امیرحافظ بود. بدوِن او ماندن و 

بدوِن او تصمیم گرفتن، چقدر وحشتناک بود. پگاه حتی یک 

کلمه هم برای گفتن نداشت اما لب  باز کرد تا به واسطه ی 

صحبت کردن، کمی خودش را توضیح دهد. 

_ ارغوان باید باهات...

_ می دونی حرِف این خانم با من چیه؟ می دونی حرِف مهمش 

چیه؟ می خواد نفرینم کنه. می خواد بگه چقدر از بدبخت 

شدن و بدبخت موندنم خوشحاله. چرا پای کسی که راضی به 

بدبخت بودنمه رو به خونه باز کردی داداش؟ 



صدای فریادهای از سِر درِد او، تماِم اعضاب خانه را به سکوت 

کشاند. آرش با نگاهش از پگاه خواست که چیزی بگوید و 

آمنه تقریبًا نزدیکشان شده بود. 

_ باز چی شده آرش؟ چیکار داری خواهرتو؟ این خانم کیه؟ 

قبل از آرش، پگاه از زِن جواِن تازه از راه رسیده نگاه گرفت و 

در خطاب به ارغوانی که زیادی خسته به نظر می رسید؛ گفت:

_ کیارش برای یه مدِت طوالنی تو بیمارستاِن روانی بستری 

بوده. قبل از آشنا شدن با گالره، اون بدتر بود از حاال و 

خانواده اش مجبور شدن که بستریش کنن.

نوبت رسید به او که بی حرکت بماند. هرکدام از اهالِی خانه 

واکنشی نشان دادند. آرش خنده کنان چند گامی را عقب رفت؛ 

آمنه هین کشان روی گونه اش کوبید و غزال لب گزیده و 

چهره ی پگاه را نگاه می کرد اما ارغوان، ساکت و صامت 

منظره ی مقابلش را نگاه می کرد تا گفته های او را پردازش 

کند. 

کیارش برای یک مدِت طوالنی... هیچ بازی ای در کار نبود؟ 

کیارش برای راندِن ارغوان از خودش، نقش بازی نکرده بود؟

یادش رفت. تماِم حرص و خشمش از زنی که مقابلش ایستاده 

بود را فراموش کرد. پگاه راست می گفت یا گالره؟ پگاه راست 



می گفت یا کیارش؟ پگاه راست می گفت یا باورهایش؟ 

صدای غزال به گوششان رسید که می گفت:

_ یعنی چی؟ خواهِر من زِن یه روانی بوده؟ زِن یه روانِی 

تیمارستانی؟

و پگاه درحالی که تایید می کرد؛ گفت:

_ این همه ی حقیقت نیست. خیلی چیزهای دیگه هست که تو 

ازشون خبر نداری ارغوان. البته منم خبر نداشتم. تازگی ها 

اینارو فهمیدم و قرار نبود که بهت بگمشون اما امیرحافظ 

تماِم چیزهایی که مربوط میشد به کیارش رو تو زندگیم 

بی اهمیت کرد. اون بود که ازم خواست بهت کمک کنم درست 

تصمیم بگیری. اون بود که نخواست تو هم شبیِه من بشی. من 

کینه داشتم ارغوان. کیارش با من کاری کرده بود که حالم از 

همه ی آدم هایی که به اون مربوط میشدن بهم می خورد. اگه 

برای یک لحظه خودتو بزاری جام، کامًال درکم می کنی. حاال 

هم اگر بازم تمایل به شنیدن نداری، من میرم...

_ همه چیزو بگو. هیچ چیزو از قلم ننداز لطفًا.

غزال از او خواست که بنشیند. آمنه به اندازه ی رفت و 

برگشتش از آشپزخانه و آوردِن استکانی چای مهلت خواست و 



پگاه همان جا نشست و چهره ی گذشته ی خودش را، میاِن نگاِه 

ُمرده ی ارغوان پیدا کرد. 

دسته ی کیفش را میاِن انگشتانش کشید. چیزی باید بود. 

چیزی که نیمی از اضطرابش را به واسطه ی فشردِن آن تخلیه 

می کرد . 

ارغوان جایی نزدیکش نشست. موهایش نامنظم و به وسیله ی 

گیره سری سیاه رنگ یک گوشه جمع شده بود و چهره ی بدوِن 

آرایشش، هیچ نشانی از امید را به نمایش نمی گذاشت. 

منتظِر چای و آمدِن آمنه نماند. می توانست مقدمه ها را آماده 

کند. می توانست از خودش بگوید. می توانست به ارغوان 

اجازه ی درک کردن و فهمیدنش را بدهد. 

جایی غیر از چشمان او را نگاه کرد و گفت:

_ همه چیزشو تحمل می کردم. از همون روِز اول که درگیرش 

شدم، یه حسی بهم می گفت که این آدم نیمه ی گمشده ی تو 

نیست. یه حسی بهم می گفت که گرفتاِر یه خواستِن یک 

طرفه شدی اما امید داشتم و به قوِل امیرحافظ، امیِد واهی 

نابودم کرد. من انقدر داشتنش و تو ذهنم باور کرده بودم که به 

جای یکبار، هزارمرتبه بازنده شدم ارغوان. من برای هر 

لحظه ای که قرار بود با اون داشته باشم برنامه ریزی کردم و 



هربار.. دقیقًا هربار، سوپرایز شدم. شاید کیارش فقط با 

احساِس تو بازی کرده بود اما من... منو هرجوری که 

می تونست ِله کرد. اون کاری با اعتمادبه نفسم کرد که تا آخِر 

عمر، تک تِک عیب هام  از یادم نره. غروری برام نزاشت که 

جمعش کنم و از زندگیش برم بیرون. نه محبتی، نه عالقه ای، 

نه حتی یه نیم نگاه که بخوام با خودم بگم، باالخره کیارش 

تورو هم آدم حساب کرد. من صبح تا شب تحقیر شدم. 

اونقدری که از سایه ی کیارش وحشت کنم، اونقدری که از قدم 

برداشتن تو اون خونه هم بترسم کتک خوردم. اونقدر که 

می ترسیدم خوابم ببره و با یه چاقو گلومو ببره، وحشت کردم 

ارغوان. من فقط یه عاشِق شکست خورده نبودم! کیارش 

هزاربار منو کشت.

او اشکی که تازه می جوشید را به واسطه ی انگشِت اشاره 

گرفت و همان لحظه ها بود که آمنه به همراِه سینِی چای از راه 

رسید و حتی استکان های کمرباریِک دروِن آن هم، پگاه را به 

یاِد خانه ی خودشان انداخت.

بی اراده گفت:



_ خانواده م اصًال پشتم نبودن. می خواستن تو هر شرایطی زِن 

کیارش بمونم. حتی اگه اون منو می کشت هم، براشون قابل 

قبول تر بود از اینکه بخوام ازش جدا بشم.

و ارغوان جبهه ی با او بد بودن را ترک کرده بود وقتی گفت:

_ گناِه من چی بود؟ چرا از من متنفر بودی؟ 

اولین جرعه ی چای را داغ داغ نوشید و تالش می کرد تا آمنه را 

هم نگاه نکند وقتی گفت:

_ هرچیزی که من نتونستم داشته باشم رو تو داشتی. ازم 

نخواه که با آدم های دیگه فرق داشته باشم ارغوان. منم 

حسودم. شاید بیشتر از باقِی آدم ها...

ارغوان نمی خواست که او بیش از این، خودش را به حقارت 

بکشاند.

_ از کجا فهمیدی کیارش... از کجا فهمیدی که بستری بوده؟ از 

کجا بدونم که حرف هات حقیقته؟ 

_ از کجا بدونی؟ من بهت میگم... چون خودتم همین اآلن 

تبدیل شدی به یه دیوونه ی بی عقل. دیوانه چو دیوانه ببیند 

خوشش آید... آخه خواهِر احمِق من، تا کی می خوای خودتو 

گول بزنی؟ دیگه کی باید بیاد بهت بگه این روانی ای که تو 



می خواستی، انتخاِب اشتباه و بچه گانه ای بوده تا بخوای 

قبولش کنی؟

این ها را آرش درحالی که دست از قدم زدن برداشته بود؛ گفت 

و پگاه رو کرد به اویی که خشم روی رنِگ پوستش هم تاثیِر 

مستقیم گذاشته بود. 

_ بخاطِر انتخاِب کیارش سرزنشش نکنید. کیارش می تونست 

انتخاِب هر دختری باشه... نگید که اشتباه کردی چون تا 

تجربه نکنی نمی تونی متوجِه اشتباهت بشی. کیارش اگه 

می خواست؛ حتی می تونست شمارو هم بازی بده. اون از عمد 

کاری کرد که شما مخالفش باشید تا ارغوان  ازتون دور بشه.

آرش پوف کنان شروع کرد به قدم زدن و پگاه برای پاسخ 

دادن به سواِل ارغوان، ناچار شد که نگاهش کند. 

_ من داشتم خوب میشدم. داشتم قبول می کردم که کیارش 

یه انتخاِب اشتباه بوده و حاال دیگه تموم شده اما وقتی 

امیرحافظ بهم گفت که همه چیز بازی بوده، وقتی فکر کردم 

که کیارش از عمد کتکم میزده تا من ازش بیزار بشم، وقتی 

فهمیدم قربانِی یه نقشه ی بی رحمانه بودم همه چیز بدتر شد. 

من دقیقًا هر ثانیه ی زندگیم و داشتم به این فکر می کردم که 



چرا من؟ مگه چیکارشون کرده بودم؟ مگه من چه بدی ای در 

حِق کیارش کردم جز اینکه دوستش داشتم؟

برای همین تصمیم گرفتم که همه چیزو بهت بگم. می دونستم 

احساِس کیارش نسبت به تو متفاوته. تو هم قرار بود به یکی 

مثِل من تبدیل بشی اما نگاِه کیارش به تو، از همون روزهای 

اول هم فرق داشت. بخاطِر همین تصمیم گرفتم بهت بگم 

چون دلم می خواست با چشمام ببینم که کیارش چطوری رها 

میشه. چون می دونستم تو پگاه نیستی. می دونستم نمی مونی 

و اومدم که بهت بگم اما...

او دلش کمی نفس کشیدن می خواست که به بهانه ی نوشیدِن 

باقی مانده ی چای اش، محتوای استکان را مزه کرد و بعد 

ادامه داد:

_ همون روز سعیده صدام زد. ازم خواهش کرد که برم طبقه ی 

پایین و به حرف هاش گوش بدم. دِل خوشی ازش نداشتم 

ارغوان. اون دربرابِر بی رحمی های کیارش نسبت به من، فقط 

و فقط تماشاچی بود اما اون روز با التماس ازم خواست که 

برم و به حرف هاش گوش بدم. 

میاِن آن حجم از غمی که به دلش نشسته بود؛ لبخنِد ناگهانی 

آمد و روی لب هایش جا خوش کرد.



_ دلش می خواست تو عروسش بمونی. حتی سعیده هم تورو 

زیادی دوست داشت ارغوان. برای اینکه تو بمونی، برای اینکه 

از دستت نده، به من التماس کرد که چیزی نگم...

ارغوان صحبتش را قطع کرد. هیچ کنترلی به روی اشک هایش 

نداشت وقتی گفت:

_ انقدر مقدمه نچین. خواهش می کنم حرف بزن. دیگه چی 

هست که من ازش خبر ندارم؟

و پگاه دیگر منتظرش نگذاشت. 

_ کیارش برای یه مدِت طوالنی بستری بوده و بعد از 

ترخیصش، کوروش خان به اصراِر سعیده مشغولش کرده به 

کار. همون موقع ها هم گالره وارِد زندگیش شده و کیارش 

اونقدر احساِس ضعف و تنهایی می کرده که بالفاصله 

وابسته ش شده. می گفت همه چیزشو به اون می فروخته. 

می گفت حتی یک ساعت نمی تونست بدوِن اون سر کنه اما 

این ظاهِر قضیه بوده ارغوان. وابستگِی کیارش به گالره، 

دالیِل دیگه ای هم داشته... 

_ چه دالیلی؟ 

_ مثِل اینکه گالره کیارش و به یه داروی توهم زا معتاد کرده 

بوده. نمی دونم اآلنم مصرف می کنه یا نه. فقط می دونم که 



کیارش به خیاِل آرام بخش بودِن اون دارو زیادی مصرفش 

می کرده و امیرحافظ می گفت که خیلی هم خطرناک بوده. 

اطالعاِت بیشتری ازش ندارم ولی اگه از امیرحافظ بپرسی 

کامل برات توضیح میده که اون دارو می تونه چه بالیی سِر 

رواِن یه نفر بیاره. کیارش بهتر نشده. کیارش فقط بعد از 

مصرف کردِن او داروها آروم میشده و امیرحافظ می گفت؛ 

اون دارو به حدی خطرناکه که حتی گاهی اوقات آدم بعد از 

مصرفش نمی دونه که چیکار کرده چون هیچ کدومشون رو 

یادش نمی مونه.

ارغوان هیچ واکنشی برای بروز دادن در چنته نداشت. پگاه 

هم دست از تعریف کردن برنمی داشت. دلش می خواست که 

باِر سنگیِن دانستن ها را از روی شانه اش خالی کند.

_ می دونی مقصِر تماِم این اتفاق ها کی بود ارغوان؟ می دونی 

کی من و تو و کیارش رو بدبخت کرد؟

ارغوان که چیزی نمی گفت اما زودتر از او، آرش به حرف آمد. 

_ کی؟ 

پگاه تماِس امیرحافظ را ریجکت کرد و خیره به صورِت مات 

مانده ی ارغوان گفت:



_ کیارش برادرزاده ی کوروشه. در واقع تماِم اون ثروت حِق 

کیارش و زهراست می دونستی؟ سعیده بعد از مرِگ شوهرش 

تصمیم گرفت با برادرشوهرش ازدواج کنه چون این وصیِت 

کیانوش خانی بود که با سرطان دست و پنجه نرم می کرد. 

اون به خیاِل خوشبخت شدِن بچه هاش تماِم ثروتش رو به ناِم 

کوروش زده و در ازای اون ازش قول گرفته که هردوی 

بچه هاش رو سر و سامون بده اما سعیده اونقدری برای 

خاطراِت شوهِر ُمرده ش اشک می ریخته و به دوست داشتنش 

وفادار بوده که تا چند وقت بعد از ازدواجش با کوروش، به 

اون نگاه هم نمی کرده. تنفِر کوروش از کیارش هم، از 

همون جایی شروع میشه که شباهتش به کیانوش روز به روز 

بیشتر میشه. کوروش با کیارش کاری کرد که بچگی هاش رو با 

بدبختی و تنهایی گذروند. اون باعث و بانِی تماِم این اتفاقات 

بود. اون کیارش و راهِی بیمارستاِن روانی کرد تا سعیده دست 

از وصیِت شوهرش برای سر و سامون دادِن اون برداره اما 

وقتی سعیده دست بردار نشد؛ گالره رو وارِد بازی کرد. 

دیگر نوبت رسیده بود به ارغوان. باید چیزی می گفت. باید 

این قصه ی بی رحمانه ی تلخ را همین حاال تمامش می کرد. 

کاش پگاه می رفت و دیگر پیدایش نمیشد اصًال!



فریاد زد:

_ این چرت و پرت ها چیه که میگی؟ توهم زدی؟ دیوونه ای 

چیزی هستی تو؟ یعنی چی که کوروش عموی کیارشه؟ یعنی 

چی که از برادرزاده ی خودش نفرت داشته؟ اصًال خودت 

می فهمی که چی داری میگی؟ 

آرش هم به حرف آمد:

_ بزار حرف بزنه ارغوان. تو حق داری که همه ی اینارو بدونی. 

حقت بود که از اول بدونی اصًال.

ارغوان به گریه افتاد. ذهنش برای پذیرفتِن تماِم این حقایق، 

به سختی مقاومت می کرد. 

_ داره دروغ میگه. 

و آمنه هم مداخله کرد:

_ آخه دروغ گفتن چه نفعی برای این خانم داره مادر جان؟ 

چرا نباشه؟ چرا ممکن نباشه؟ مگه کم دیدیم از این 

نامردی ها؟ پای پول که وسط بیاد، برادر به برادر رحم 

نمی کنه. اون از خدا بی خبر می خواسته هرچی که مالش و 

تهدید می کرده رو از سِر راهش برداره حتمًا. 

نوبت رسید به پگاه و صدایش روِح ارغوان را سوهان 

می کشید انگار!



_ کوروش یه روانیه ارغوان. اون به کیارش حسودی می کرده 

چون سعیده پسرش رو از هرکسی تو این دنیا بیشتر دوست 

داشته. اون به گالره پول داد تا کیارش و بیچاره و بدبخت کنه 

و وقتی سعیده کوتاه نیومد، مجبور شد که از گالره صرِف 

نظر کنه. نمی دونست گالره هم یکیه شبیِه خودش. 

نمی دونست با همچین نقشه ای جلو میاد. ترسید از سعیده که 

برای خوشبخت شدِن کیارش تالش کرد. می خواست گالره از 

زندگِی کیارش حذف بشه تا سعیده بو نبره وگرنه اون 

هیچ وقت تورو به عنواِن پدرشوهر دوست نداشته...

نقطه سِر خط!

این تلخ ترین تراژدی برای تماِم روزهای باقی مانده ی عمرش 

بود. 

این غیِرباورترین واقعیت هایی بود که می توانست بشنود و 

این بی عدالتِی محض بود اصًال...

_ کیارش نباید اینارو بدونه ارغوان. اون حالش خوب نیست. 

بعد از فهمیدنشون بدتر میشه. به نظِر من تو باید کمکش کنی. 

حتی اگه نمی خوای کنارش بمونی، کمکش کن که گالره رو برای 

همیشه از زندگیش پاک کنه. من باید ازش متنفر باشم. من 



نباید ببخشمش بخاطِر همه ی دردهایی که کشیدم اما، نباید 

بزاری کوروش هم برنده بشه. باشه ارغوان؟

ریحانه محمود "زهرآلود...!":

کمی زمان نیاز داشت. او شنیده بود اما، برای فهمیدن، برای 

درک کردن و برای باور کردِن تک به تِک این جمله ها، به زمان 

نیاز داشت.

اولین ری اکشن به آرش مربوط بود. زیرلب چیزهایی گفت و با 

گام هایی بلند، خانه را ترک کرد. آمنه هم سعی داشت تا با 

فریاد و صدا زدِن نامش، مانِع او شود اما خودش هم 

می دانست که چندان فایده ای نخواهد داشت. 

غزال لب زد:

_ باورم نمیشه. 

و این اولین و تنها جمله ای بود که ارغوان به زبان آورد. 

_ من باید پیِش اون باشم...

☆☆☆☆☆☆☆
پگاه با حاِل بهتری خانه شان را ترک کرد. ارغوان هنوز هم فکر 

میکرد و نمی فهمید. ارغوان هنوز هم تکه های پازل را کناِر هم 

می چید و جور بودنش، حالش را بدتر می کرد اما، در همان 



حال هم میاِن لباس هایش دنباِل همانی می گشت که ذهنش 

هنوز هم انتخابشان نکرده بود.

زیرلب چیزهایی می گفت. باید خودش را قانع می کرد. باید 

حال و روِز حاالی کیارش را توجیه می کرد. باید به یک 

طریقی، این حجم از دل نگرانی ها را از اتاِق ذهنش می گرفت 

و بیرون می انداخت. 

شلواِر جین را روی زمین انداخت. 

درهمان حال هم می گفت:

_ دروغ میگه. چطور ممکنه؟ چرا؟ آخه چرا باید در حِق یه 

بچه اینکارو بکنن؟ چرا باید کسی راضی بشه به نابودِی 

برادرزاده اش؟ 

مانتو و روسرِی زرشکی رنگی را هم انداخت و بعد از آن، از 

هیچ کدامشان خوشش نیامد. 

غزال و آمنه به تماشایش ایستاده بودند. 

_ اصًال مگه میشه؟ شاید اشتباه فهمیده... شاید دروغ بوده. 

آره حتمًا دروغ بوده. حتمًا اشتباه فهمیده. خدایا بگو که 

همه ی اینا دروغه.

چند دست بلوز و شلواِر دیگر هم روی زمین انداخت. تماِم 

لباس های تازده  شده ی کمدش، حاال به نامنظم ترین حالِت 



ممکن پخِش زمین بودند و او هنوز هم با خودش حرف زدن را 

تمامش نکرده بود تا اینکه غزال از راه رسید و شانه هایش را 

چنگ انداخت.

ارغوان ده ها مرتبه فریاد زد "چرا؟" و همان لحظه ها بود که 

بغض در پرسروصداترین حالِت ممکن حنجره اش را خراشید و 

میاِن گلویش منفجر شد.

آمنه همپای او گریه کرد. غزال دلداری اش می داد اما گوش های 

او، باید حاال صدای کیارش را می شنید. خیالش باید از خوب 

بودِن حاِل او آسوده میشد و به خدا که اگر امشب صدایش را 

نمی شنید؛ دل نگرانی ها قطعًا می کشتش ...

کمی که اشک ریخت. کمی که ناله و زاری های مادرش را شنید 

و از کیارش حرف زد؛ کمی که شنیده هایش را باور کرد، برای 

دوباره روی پا ایستادن به جانش چنگ انداخت. 

کیارش به او احتیاج داشت و ارغوان برای بهتر شدِن حاِل او، 

به فدا کردِن جاِن خودش هم راضی بود.

رِد اشک هایش را پاک کرد. روی پا ایستاد و غزال را مات و 

مبهوت باقی گذاشت. 

_ من باید برم... باید کنارش باشم. 



و آمنه برای گفتن و نگفتِن جمله هایی که روحش را می خورد؛ 

تردید داشت اما دل به دریا زد و مادر بود دیگر!

_ ارغوان... الهی قربونت برم.. می خوای تو نری؟ میگم اصًال 

همه باهم بریم. بریم کنارش باشیم هان؟ من دلم رضا نمیده. 

می ترسم تنها بری و بالیی سرت بیاره. وا� با� نمی تونم به 

این فکر کنم که دخترم با یه تیما رس...

_ اونی که دارین ازش حرف میزنین هنوز شوهِر منه مامان. 

ببخشید ولی حتی اگه اون یه روانِی تیمارستانی هم باشه، من 

باید برم و با چشمام ببینم که حالش خوبه. اگه... اگه یه 

بالیی سرش بیاد، اگه بدتر بشه و یا دیگه اصًال خوب نشه، من 

می میرم مامان.

غزال در دفاع از مادرش گفت:

_ مامان داره برای خودت میگه ارغوان. نگرانته خب!

و ارغوان بی توجه به وجوِد هردوی آن ها، بافِت نخودی رنگش 

را نشاند کناِر جیِن ذغالی و درهمان حال هم با شماره ی آژانس 

تماس گرفت. 

آمنه وحشت زده به نظر می رسید. شنیده هایش دیگر، هیچ 

راهی برای اعتماد کردن باقی نگذاشته بود. مدام لِب زیرین 

می گزید و به دنباِل راه حلی دیگر می گشت. می دانست که 



نمی تواند مانِع ارغوان شود و راه های دیگری به ذهنش رسید 

اما در سکوت، لباس پوشیدن و صحبت کردِن ارغوان با 

تلفنش را تماشا کرد و چیزی نگفت!

حالش وقتی بهتر شد که روی صندلی عقِب پرایِد نقره ای رنگ 

نشست و از حرفی که میزد مطمئن نبود اما در پاسِخ پیرمرِد 

الغر اندامی که مقصد را سوال می کرد؛ آدرِس کلبه را خواند.

اویی که خسته و کالفه به نظر می رسید اصًال از جوابی که 

شنیده بود، خوشش نیامد و این را ارغوان درحالی که به 

غرغرهای زیرلبی اش دقت می کرد تشخیص داد اما برای به 

زبان آوردِن جمله های بعدی، اصًال مردد نشد!

_ فقط سریع لطفًا. من خیلی عجله دارم.

پیرمرد واژه ی نامفهوِم دیگری را به زبان آورد و بعد از آن، 

نوای موسیقیِ  غمگین و قدیمی میاِن اتاق پیچید. 

تکیه اش را داد به پشتِی صندلی. راننده از آنی که او تخمین 

میزد؛ بهتر و سریع تر رانندگی می کرد و این برای حاِل 

مضطرِب حاالی ارغوان عالی بود. 

خیره به قاِب پنجره، تماِم ثانیه های بعد از به او رسیدن را 

برنامه ریزی کرد و همراه با خواننده زمزمه کرد:



" تو که معنای عشقی، به من معنا بده ای یار..."

انتظاِر با چند ساعت مسیِر باقی مانده ای که باید طی میشد 

کاری کرد که هرکدام از ثانیه ها هزارمرتبه تکرار میشد و 

عقربه ها، تکان نمی خوردند انگار! او بارها تصمیم گرفت که 

الباقِی راه را پلک ببندد تا انتظار دیوانه اش نکند اما چشمانش 

به محِض بسته شدن، وحشتناک ترین تصویرها از کیارش را 

تحویلش می داد اما، نهایتًا گذشت و چهار ساعِت بعد، مسیِر 

فرعِی منتهی به کلبه را طی می کردند. 

پیرمرد چند ثانیه ی پیش در خطاب به اویی که تماِم حواسش 

پرِت چراغ های کلبه بود؛ گفته بود:

_ اینجا خانه ای فک و فامیلی چیزی داری بابا جان؟

و او تنها توانست که رو به چشماِن خیره ی میاِن قاِب آیینه، 

سر تکان بدهد. 

نفهمید که کرایه اش را چطور پرداخت کرد. دسِت آخر هم به 

هیچ جوابی نرسید. چراغ های کلبه خاموش بود یا روشن؟ 

پیدایش نکرد!

تماِم چند متری که تا ورودی فاصله داشت را دوید و به 

خدایش التماس کرد که درست آمده باشد. اگر کیارش را اینجا 



پیدا نمی کرد؛ دقیقًا نمی دانست که چه بالیی به سرش خواهد 

آمد. 

قلِب سرکش و لعنتی، خانه ی همیشگی اش را رها کرده بود و 

حاال به در و دیواِر حنجره اش میزد شاید. 

یکی از دستانش را باال آورد و درحالی که مدام می گفت:

_ خدایا اینجا باشه... خدایا اشتباه نیومده باشم... خدایا 

جایی نرفته باشه.. 

چند تقه ای را کوبید و دلش به ساکت ماندن، رضا نداد.

_ کیارش؟ اینجایی؟ کیارش منم ارغوان. اومدم پیشت... 

اومدم که تنهات نزارم. 

و عجیب و غریب ترین معشوقه ی دنیا، بازهم در غیرقابِل 

پیش بینی ترین حالِت ممکن درست پیشِت سرش ایستاده بود. 

_ ارغوان؟!

صدای مردانه ی پر از اشتیاق، جان را به تنش برگرداند. 

سرچرخاند و قلبش همان لحظه ها بود که معنای دلتنگی را 

فهمید و درکش کرد. دلش داغ بود مگرنه؟ دلش هنوز نفهمیده 

بود! 

دلش ِسر شده بود انگار!



شب های او بدوِن نگاه کردن به این چشم ها، چطور صبح 

میشد اصًال؟

تماِم احساساِت او برای به آغوش کشیدِن مردی که نگاهش هم 

درست شبیه به خودش عجیب و غریب بود دست به یکی 

کرده بودند اما، کیارش حرِف چشمانش را خواند . ارغوان به 

آغوش کشیده شد و یادش رفت که اصًال، برای چه تا اینجا 

آمده؟

_ تو اینجایی؟ کی اومدی؟ چرا نگفتی خودم بیام دنبالت؟ 

بوسه های او که روی موهایش نشست؛ سر و کله ی اشک هایش 

هم پیدا شد. چه بر سِر کیارش آمده بود؟ چه حجم از بدی ها 

می توانست از یک پسربچه ی معصوم، یک مرِد بِد مطلق 

بسازد؟ کیارش هم می توانست یکی باشد شبیه به دکتر 

سعیدی و یا شاید بهتر از او... ارغوان با این باِر غمی که روی 

دلش سنگینی می کرد، چطور باید قوی هم می ماند؟ 

دست هایش را تکان داد. امتداِد شانه های او را پیش گرفت و 

تا می توانست؛ تک تِک عضالِت کمرش را هم لمس کرد. 

دلتنگی آنقدر پرحجم و سنگین بود که به این سادگی ها تخلیه 

نشود و ارغوان برای کناِر او ماندن برنامه هایی دیگر داشت که 



سر از آغوشش بیرون کشید و اینبار روی ته ریش هایش را 

لمس کرد:

_ بریم تو؟ می خوام تا می تونم به حرف های دلم گوش بدم 

کیارش.

نگاِه کیارش را غم پوشاند. صورِت ارغوان برای اولین مرتبه، 

مخاطِب آن چشم ها نبود:

_ آخه..  می خوای بریم یه جای دیگه؟ هرجا که بخوای 

می برمت. خودمم دیگه از اینجا خسته شده بودم. کلبه خیلی 

کثیفه... حوصله ی تمیز کردنش و نداشتم. 

قطره اشِک دیگری که خانه ی چشمانش را ترک می کرد را، 

اجازه داد که رها شود. انگشتاِن سرِد دستانش، روی گونه های 

استخوانِی او را لمس کرد و آنقدر ادامه داد تا نگاِه 

کدرشده اش را صاحب شود.

گفت:

_ خودم همه جارو تمیز می کنم. 

و خِط اخِم غلیظی که میاِن ابروهای مردانه جا خوش کرد؛ 

روی حاِل چشماِن عذاداِر ارغوان هم تاثیر گذاشت. 

شنید:



_ گریه نکن!

و این معصومانه ترین جمله ی دستوری ای بود که می توانست 

بشنود. 

کیارش قیِد تماِم اتفاقاتی که میاِن دیوارهای کلبه رخ داده بود 

را زد. یکی از دستانش را به جیِب شلوارش رساند و با دسِت 

دیگر، زنی که همچنان اشک می ریخت را به آغوش کشیده بود 

وقتی تک کلید را به سختی یافت و میاِن قفل چرخاند. 

ارغوان روی پنجه های پا ایستاد. جایی زیِر گلویش را بوسید 

و در با صدای جیرجیِر همیشگی اش، مقابِل چشمانش باز شد.

کیارش برای گام برداشتن تردید داشت اما اشک های ارغوان به 

داخل رفتن ناچارش کرد. چشماِن ارغوان، بدوِن پلک زدن 

خیره ی تصاویِر مقابلش ماند و کیارش با تاخیر، در را به 

لنگه اش رساند.

از یک قدمِی همین نقطه ای که او ایستاده بود؛ تا جایی که 

چشم کار می کرد سیاه بود.

قوطیِ  نیمه تماِم رنِگ سیاه، روی اولین پله ی مشرف به طبقه ی 

باال رها شده و یک روِد باریِک سیاه را از خودش به جا 

گذاشته بود. قوطی های سبز و سفید و نارنجی  هم، با فاصله ی 



یک متری از یک دیگر روی زمین افتاده و محتوایش با همان 

سیاهی که همه جا پیدایش میشد؛ ترکیب شده بودند. 

روی نرده ها، پرده ها و حتی تک به تِک مبل راحتی های جمع و 

جوری که زیادی دوستشان داشت؛ همگی با سیاه و به 

شلخته ترین حالِت ممکن نقاشی شده بودند و در آخر، این 

یکجا ماندِن ارغوان کیارش را مضطرب کرد.

_ بهت که گفتم... می خواستم نقاشی بکشم اما...

ارغوان به روی تماِم زشتی هایی که می دید پلک بست. تماِم 

تصاویِر مقابلش را به دنیایی که پشِت سرش ایستاده بود 

فروخت و ایمان داشت به بهتر شدِن همه چیز وقتی چرخید و 

اینبار بوسه را در غیرقابِل باورترین حالِت ممکن، روی لب های 

ترک خورده اش نشاند.

دنیا چرخید و دفتِر خاطراتش تا رسیدن به خاطراِت اولین 

بوسه ای که کیارش با خواسِت خودش شروع و پایانش داده 

بود؛ ورق خورد. 

دلش غم داشت اما هیجانی که تک تِک سلول هایش تجربه 

می کردند؛ هنوز هم به شدِت همان اولین خاطره بود. 

دستاِن کیارش برای کندِن شالی که حاال روی شانه هایش رها 

شده بود اقدام کرد و بعد از آنکه  انگشت های او به موهایش 



رسید؛ تماِم غم ها هم تسلیم شدند. 

بازهم کیارش بود. بازهم اختیاِر تماِم دنیای او، به دست های 

کیارش افتاده بود و اینبار بازی ای در کار نبود که ارغوانش را 

برنجاند!

به اندازه ی چند نفس فاصله گرفت و صورتش از تماس با 

پوسِت صورِت او دست نکشیده بود وقتی خیره ی چشمانش 

گفت:

_ دیگه جایی نرو.. . قول بده که اینبار نری و نزاری تنهایی 

بمیرم ارغوان. 

او که هیچ واژه ای برای بیان کردن پیدا نمی کرد اما توانست 

که پلک بزند و همین برای دست های کیارشی که می خواست 

تنش را محکم تر به آغوش بکشد؛ کافی شد...

پاهایش از زمین کنده شد و هیجان، چند نفِس عمیق تر را از 

سینه اش قرض گرفت. هردو دستانش دوِر گردِن او را حصار 

کشید و ارغوان چشمانش را به روی تماِم سیاهی هایی که روی 

زمین ریخته بود بست تا گام های مردانه او را به طبقه ی باال و 

تنها اتاِق کلبه برساند. 

میاِن دیوارهای کوتاِه کوچک ترین و آرامش بخش ترین اتاِق 

دنیا، هیچ خبری از سیاهی ها نبود. توانست که چشم باز کند. 



توانست که به چشماِن کیارش نگاه کند و توانست که از تاریک 

شدِن اتاق، هیچ وحشتی به دلش راه ندهد. 

کفش هایش را از پا کند و بعد از آن، به حرِف دلش گوش کرده 

بود وقتی تماِم دنیایش را به دست های مردی داد که همه 

می گفتند: "دیوانه  است"!

طرِف دیگری از دنیا اما، مردی که همین تازگی ها با زنی که 

آرزویش بود؛ ازدواج کرده بود، اتومبیلش را به سختی از 

ترافیِک سنگیِن شهر فراری داد و به پارکینِگ آرام و خاموِش 

آپارتمانش رساند.

قبل از آنکه اتاِق اتومبیلش را ترک کَُند؛ کرواِت زرشکی رنگش 

را از دوِر گلو کند و روی صندلِی شاگرد انداخت تا عمیق تر 

نفس بگیرد. 

پگاه بازی اش می داد. پگاه زیادی ناامیدش کرده بود و به 

عنواِن یک معشوقه، زیادی بی وفایی می کرد اما با وجوِد تماِم 

این ها، امروز هم حوصله ی کار کردن نداشت. امروز را هم 

زودتر تمامش کرد و برای به او رسیدن، سریع تر رانندگی کرد. 

امروز هم با او تماس گرفت و اینبار پاسخی را هم دریافت 

نکرد.



امروز هم دلخور و حتی دیوانه شد و اصًال امیرحافظ این 

روزها، با خوِد واقعی اش هیچ وجِه تشابهی نداشت!

امیرحافِظ این روزها، از دستوراِت عقلش پیروی نمی کرد. 

قلبش سرکش شده بود. با واژه ی صبر و حوصله، هیچ 

صمیمیتی نداشت و منطق نمی شناخت اصالً ...

نچ  کنان افکار را کناری گذاشت و درحالی که نایلون های 

خریدش را چنگ می انداخت؛ دستگیره را تکان داد.

گام هایش را به اتاقِک آسانسور رساند. حوصله ی پله ها را باال 

رفتن را هم نداشت. به تصویِر خودش میاِن آیینه ی قدی نگاه 

انداخت و یک صفِت دیگر به امیرحافِظ این روزها اضافه شد.

_ دکتر سعیدِی شلخته!

لب هایش خندیده بود. پس دیوانه را هم میشد اضافه کرد و 

درست همان لحظه ای که روی ریش های نامرتب شده اش دست 

می کشید؛ زیرلب زمزمه کرد:

_ عاشِق بی عرضه...

و بعد آرام تر از همیشه گام برداشت. یکی از دستانش را برای 

پیدا کردِن دسته کلید، به جیِب شلوارش رساند و قبل از آنکه 

پیدا نشدنش عصبی اش کند؛ در به روی لنگه چرخید و 

حیرت انگیزترین تصویِر دنیای این روزهایش را نشانش داد.



امیرحافظ برای پنهان کردِن احساساتش، یک پا استاد بود. او 

می توانست از دوست داشتِن پگاه بمیرد و چهره اش 

بی تفاوت ترین مرِد دنیا را نشانت بدهد. او می توانست دهاِن 

تماِم احساساتش را ببندد و به قلبش دستور بدهد که آرام تر 

بتپد حتی.. .

امشب اما...

امشب پگاه درست مقابِل چشمانش ایستاده بود و این یکی 

هیچ شباهتی به پگاه های شب های گذشته نداشت. پگاه با 

موهای نارنجی، پگاه با پیرهِن عروسکِی سرخ رنگی  که 

بلندی اش تا زانویش هم نمی رسید. پگاه با موهای صافی که 

روی شانه هایش رها شده بود و پگاه با آن بوی عطری که 

امیرحافظ به بیشتر و بیشتر پخش شدنش میاِن طبقه ها، 

زیادی حسادت می کرد.

لب های سرخ شده ی او، لبخند زد به ابروهایی که بیش از اندازه 

باال پریده بود و امیرحافظ قطعًا حاال به یک متعصِب 

بی منطق هم تبدیل شده بود که گفت:

_ برو تو... وایستادی اینجا واسه چی؟ 

و بعد خودش هم کفش هایش را از پا کند تا سریع تر به خانه 

برود و در را هم حتمًا، پشِت سرش ببندد. 



پگاه همان جا نزدیکش ایستاد. موزیِک عاشقانه ای، با صدای 

مالیم درحاِل پخش بود. بوی عطرش بینی اش را تحریک 

می کرد. نمی توانست نسبت به این تصویر هم بی تفاوت باقی 

بماند.

پگاه برای گرفتِن نایلون ها نزدیکش شد و امیرحافظ تماِم 

تماس هایی که امروز بی پاسخ مانده بود را یادش آمد. 

_ ول کن ببینم... امروز چرا اون تلفِن کوفتی رو جواب 

نمی دادی؟ هیچ معلوم هست داری چیکار می کنی؟ 

پگاه به طوِر معجزه آسایی آرام و مهربان به نظر می رسید اما 

این آرام بودن برای حاالی امیرحافظ، خوب نبود!

جوابش کوتاه بود:

_ کار داشتم ببخشید. 

امیرحافظ کتش را از تن کند و عجیب بود که روی اولین 

کاناپه ی سِر راهش رهایش کرد. نایلون ها را هم یک گوشه ی 

آشپزخانه چپاند و درهمان حال هم بلندبلند صحبت می کرد:

_ چقدر قانع کننده! زنم صبح تا حاال بهم جواب نمیده و وقتی 

ازش توضیح می خوام، میگه کار داشتم. البته که کارهای اون 

به من هیچ ربطی نداره چون ما فقط ظاهرًا زن و شوهریم. 



بازهم بوی عطِر لعنتی نزدیکش شد. انگشتاِن همیشه سرِد 

یکی از دستاِن پگاه، روی دستش نشست و صدایش آرامش 

بود مگرنه؟

_ می خواستم بیای تو، لباسات و عوض کنی، باهم شام بخوریم 

و بعد توضیح بدم که کجا بودم و چیکار کردم. اگه به تو از 

امروزم نگم پس قراره به کی بگم... شوهِر عزیزم؟

نگاهش به چشماِن او رسید و دیگر کنده نشد. لحنش همچنان 

دلخور بود اما حالش... حالش بهتر شده بود انگار!

_ معلومه که زیادی کار داشتی. اون موقع که شوهرت نگران 

بود؛ داشتی اینکارارو با خودت می کردی؟ 

لب هایش خندید و جهِت نگاهِ  امیرحافظ هم تغییر کرد.

_ من وظیفه دارم که برای شوهِر نگرانم  خوشگل کنم مگه 

نه؟ 

_ وظیفه ته به تلفن هاش جواب بدی. 

سریعًا سر تکان داد:

_ چشم...

_ وظیفه ته همه ی کارهات و براش توضیح بدی. 

_ عجب شوهِر دکتِر بداخالق و دیکتاتوری دارم!

_ همینه که هست.



_ من برای همین...

گاِم بعدی برای نزدیک تر شدن، از جانِب امیرحافظ بود. 

_ برای همین؟ 

و پگاه برای نگاه کردن به چشماِن او، شرم زده شد. 

_ من برای همین آدم می میرم.

به سختی توانست تا مقابِل لبخندی که روی لب هایش جا 

خوش می کرد؛ سد بکشد. پگاه با زیبایی اش، با موهایش و 

حتی با حرف هایش دیوانه اش کرده بود اما او هنوز هم همان 

پگاهی بود که تماِم امید و آرزوهایش را یک شبه ناامید کرد. 

نگاهش را دزدید تا بیش از این اراده از کف ندهد:

_ شام چی هست حاال؟

پگاه دست برنداشت از مهربان بودن و مهربان ماندن!

_ تا بشینی و یکم استراحت کنی شامم آماده ست عزیزم.

امیرحافظ رو گرفت و همان لحظه بود که تماِم لبخندهای 

یکجا جمع شده  روی لب هایش پهن شد. نشست به روی مبل و 

پاهایش را هم دراز کرد. تلفن به دست، صفحه ی اینستاگرامش 

را چک و صدای قاشق و چنگال ها را هم دنبال کرد. پگاه در 



سکوت کارهایش را انجام می داد و امیرحافظ حوصله از 

دست می داد. تا جایی که دسِت آخر هم تاب نیاورد و پرسید:

_مطمئنی برای دو نفر شام آماده میکنی؟ اگه مهموِن درجه یک 

داریم به منم بگو.

پگاه بازهم خندید و این خوب بودنش، صبِر امیرحافظ را به 

پایان رساند. روی پا ایستاد تا به اوی خوشحال و سرزنده 

چیزی بگوید اما میِز خوش رنگ و لعابی که تنها یک شمع را 

برای بهترین شدن کم داشت؛ صدایش را بست و اشتهایش را 

تحریک کرد.

پگاه خم شده بود تا پیاله های ماست خوری را میاِن آن ها جا 

دهد. تره ای از موهایش روی شانه رها شده بود و دست و 

پایش را می بست. از این نما و وقتی حواسش این طرف ها 

نبود، امیرحافظ بهتر می توانست که نگاهش کند. می توانست 

تک به تِک اعضای صورِت او را با نگاهش ببلعد حتی! 

می توانست برای دقایقی قیِد دلخوری هایش را بزند و همین 

زیادی نگاه کردن، مانعی به ناِم غرور را هم سرسختانه کنار 

گذاشت...

نزدیک رفت. نزدیک رفت و تا می توانست، به فریادهای دِل 

شکسته اش بی تفاوت ماند. نزدیک رفت و قبل از آنکه پشیمان 



شود؛ آن یک نکه از موهایش را میاِن انگشتانش گرفت و بعد 

چرخاند. هنوز هم نگاِه پگاه را صاحب نشده بود اما، باال و 

پایین شدِن قفسه ی سینه اش را به خوبی احساس می کرد.

کناِر گوشش گفت:

_ این کارها برای چیه؟

و اینبار نگاِه او را صاحب شد.

_ بر ای تموم شدن.

اینبار هم نتوانست که حیرتش را پنهان کند. جایی میاِن 

واژه هایش جا خوش کرده بود/

_ تموم شدن؟

پگاه قاطع به نظر می رسید و همین قاطعیت امیرحافظ را 

آرام می کرد.

_ بله برای تموم شدن. دیگه نمی خوام قهر باشیم امیرحافظ. 

می خوام وقتی شوهرم از این در میاد تو، لبخند رو لبش باشه. 

به جای اینکه باهام دعوا کنه، ازش می خوام که آغوشش و 

برام باز کنه. خونمون انقدر دلگیر و ساکت و ماتم نباشه. من 

دیگه تا کی باید...

_ خودت خرابش کردی!



انتظار داشت که پگاه این خیره نگاه کردن را تمامش کند اما 

او امشب، غافلگیرکننده ترین جواب ها را تحویلش می داد.

_ هر چیزی که خراب شده بود؛ امروز درست شد. دیگه هیچ 

چیزی نیست که...

_ صبر کن صبر کن صبر کن ببینم، این که اآلن گفتی یعنی 

چی؟ 

نگاهش نهایتًا زمین افتاد و یکی از دستانش، به گوشه ای از 

رومیزی چنگ انداخت.

_ امروز رفتم دیدِن ارغوان. باهاش حرف زدم. بهش همه 

چیزو گفتم. دیگه چیزی نیست که ما بدونیم و اون ندونه.

خندید. به خدا که این یکی خندیدن داشت و حتی، نیازی به 

قورت دادِن هیچ کدام از این لبخندها هم نبود!

پگاه که حاالِت او به شهامتش افزوده بود؛ گردنش را کج کرد 

و لحنش شد همان مظلومانه ترین لحنی که یک زن می توانست 

بروزش دهد.

_ می بینی امیر؟ دیگه هیچی برای قهر موندن و فاصله 

گرفتمون از همدیگه وجور نداره. باور کن که من جز به زندگی 

کردن با تو و داشتِن تو، به هیچ چیِز دیگه ای حتی فکر هم 

نمی کنم.



امیرحافظ دست از خندیدن برداشت اما مهربان ماندن را، 

اجازه داد که روی چهره اش باقی بماند. نگاه کردن را تا جایی 

که شرم باعِث قطِع دوطرفه ماندِن این نگاه ها از جانِب 

همسرش شود، ادامه داد و وقتی او نگاه دزدید؛ یکی از 

دستانش را باال آورد و زاویه ی دیِد او را به روی صورِت 

خودش تنظیم کرد.

_ همین و می خواستم خب؟ من فقط همین و می خواستم... 

من فقط می خواستم که زنم آدم بده ی داستاِن دونفِر دیگه 

نشه!

پگاه سریعًا خودش را میاِن آغوِش او جا داد. محال بود که به 

فاصله ای دیگر و قهری دوباره اجازه دهد. بعد از این، ابدًا نباید 

امیرحافظش را از دست می داد.

_ من از اولم آدم بده نبودم امیر. چرا هنوزم بهم حق نمیدی؟

بوسه ی گرم و آرامش، روی قسمتی از سرشانه ی برهنه ی 

همسرش نشست. می دانست! او خیلی خوب پگاهش را 

می شناخت. چند مدِت گذشته پگاه فقط، خوِد واقعی اش را 

گم کرده بود وگرنه، پگاِه او هیچ گاه، آدم بده ی هیچ قصه ای 

نمیشد!



_می دونم... باور کن درکت می کنم. مرسی پگاه. مرسی که به 

هردومون فرصِت زندگی ساختن دادی. روزا داشت کسل 

کننده میشد. شب ها نمی گذشت و بدتر از همه، این حِس کالفه 

بودن داشت روانیم می کرد دختِر خوب.

پگاه خودش را از آغوِش او بیرون کشید. امشب که به همین 

سادگی ها تمام نمیشد. پگاه تنها باید، تک تِک برنامه هایش را 

موبه مو اجرا می کرد تا امشب از به یادماندنی ترین شب های 

عمرشان شود.

لبخنِد شیرین و دلنشینش را کنِج لب ها کاشت و دندان هایش 

را کامًال به نمایش گذاشته بود وقتی گفت:

_ می خوای اول شام بخوریم بعد حرف بزنیم امیر؟ خیلی 

گرسنه مه... باور کن دیگه خون به مغزم نمی رسه.

امیرحافظ هم خندید. ظاهرًا با پگاه موافق بود که سریعًا 

صندلی را عقب کشید و پشِت میز نشست. پگاه هم جایی 

نزدیک به او مستقر شد و بعد، بشقاِب امیرحافظ را از برنج پر 

کرد. 

دقایقی را بدوِن بیاِن تک کلمه ای گذراندند. سکوتی که میاِن 

سالِن پذیرایی حکم روایی می کرد را، تنها صدای قاشق و 

چنگال ها بود که می شکاند. پگاه با ولِع بیشتری غذا می خورد 



و امیرحافظ بیشتر، نقِش تماشاچی را ایفا می کرد. او 

زیبایی های پگاه را یک به یک می شمارد و نهایتًا هم برای هیچ 

نگفتن، تاب نیاورد و لب تر کرد:

_ خیلی خوشگل شدی. کاش دیگه هیچ وقت، هوِس رنگ 

کردِن موهات به سرت نزنه.

پگاه سر تکان داد. بشقاِب مقابلش تقریبًا خالی شده بود اما 

امشب، میل به بیشتر خوردن داشت. چهره اش به راحتی 

تغییِر رنگ داد اما، طوری رفتار کرد که انگار، نگاه های 

امیرحافظ دست پاچه اش نکرده!

_ شام و دوست نداری؟ هیچی نخوردی!

قاشق و چنگالش را بی سروصدا روی میز گذاشت و تکیه داد 

به پشتِی صندلی، تا راحت تر پگاهش را نگاه کند.

_ شام خیلی خوشمزه ست. تو خیلی خوشگل شدی و از همه 

مهم تر، هردومون خیلی خوشحالیم اما، راستش و بخوای فکرم 

خیلی درگیره... دارم به ارغوان فکر می کنم. به کیارش و به 

اینکه چه اتفاقی قراره بیوفته.

پگاه هم درست شبیه به او، قاشق و چنگالش را رها کرد. 

ممکن بود که کیارش بازهم، به دیوانگی هایش ادامه دهد؟ مگر 

ارغوان را دوست نداشت؟ مگر خودش این را نگفته بود؟



او هم نگران شد و این نگرانی را، از طریِق کالمش انتقال داد:

_ نکنه بازم بخواد اذیتش کنه؟ تو از همین می ترسی مگه نه؟ 

که کیارش به کارهاش ادامه بده؟

امیرحافظ نگاه پایین انداخت. دلش نمی خواست که با پگاه، 

از کیارش حرف بزند اما ناچار بود به بیاِن این یک جمله:

_ خودت بهتر می دونی که کیارش چقدر می تونه بی رحم 

باشه...

پگاه "اوهوم" گویان سر تکان داد و امیرحافظ بعد از نگاه 

کردن به لب ها بیرون پریده اش، تصمیم گرفت به تغییِر بحث!

_ اینارو ولش کن... دستت درد نکنه. خیلی خوشمزه بود. 

عزیزم ناراحت نمیشی اگه من رو کاناپه دراز بکشم که؟ امشب 

یکم بیشتر از شب های دیگه خسته م. یکم که استراحت کنم...

_ اگه منم کنارت باشم، خستگیت در نمیره؟

نگاه ها برای لحظه ای قفِل یکدیگر شدند اما بازهم قطع کننده ی 

اتصال، پگاه بود.

_ تو باشی عالی میشه. 

پگاه سریعًا روی پا ایستاد و به دنبالش، بشقاب های خالی را 

هم روی هم چید. 

درهمان حال هم گفت:



_ تا من ظرفارو جمع کنم تو یکم دراز بکش. 

و وقتی به خودش آمده بود؛ امیرحافظ به اتاقشان رفته بود.

ظرف و ظروف ها را جمع کرد. خانه مرتب شد و آشپزخانه 

دیگر، هیچ ظرِف کثیفب برای شستن نداشت. پگاه تماِم مدت 

منتظِر بازگشِت امیرحافظ مانده بود اما نهایتًا هم خودش 

ناچار شد به رها کردِن سالن میاِن تاریکی و قدم گذاشتِن به 

اتاِق خوابی که آن هم تاریِک تاریک بود!

زیرلب زمزمه کرد:

_ حداقل آباژور روشن می کردی...

و درست پس از روشن کردِن نوِر آبی کم رنگ، او را با باالتنه ی 

برهنه و درحالی که هردو دستانش را بغل زده بود؛ روی تخت 

و با چشماِن بسته پیدا کرد.

لبخنِد از سِر شوق، ناخوآگاه روی لب هایش نقش بست. دلش 

قربان صدقه اش رفت اما دستانش کارهای دیگری داشت. خم 

شد و برای باال کشیدِن پتو تا سرشانه های او، عجله کرد. 

صورتش تا جایی که نفس های پرحرارِت هیجان زده اش روی 

گونه ی او پخش شود؛ نزدیک شد و آنچنان محِو چشماِن 

بسته اش شد که چطور فاصله گرفتن، از یادش رفت!



گوشه ای از پتو میاِن پاهایش پیچید و قبل از آنکه به خود 

بیاید، کنترِل دستانش را از دست داد و روی تخت افتاد. لِب 

زیرین گزید و جیِغ پرسروصدایش را پشِت سِد لب ها خفه 

کرد. خدارا شاکر شد برای بسته ماندِن چشماِن امیرحافظ و 

قبل از آنکه برای دور شدن اقدام کند؛ صدای کم ولوِم مردانه 

باالترین ُدز از هیجان را به وجودش تزریق کرد. 

_ چقدر دیگه باید صبر کنم؟

دلش می دانست، عقلش می دانست و و حتی خودش هم 

می دانست که امیرحافظ دقیقًا چه می گوید اما لب هایش به 

هیچ عنوان، با ذیگر اعضای بدنش انس نمی گرفت.

_ صبر؟ صبر برای چی؟

چشماِن او هنوز هم بسته بود. هنوز هم آرام نفس می کشید و 

هنوز هم، انگار که خواب بود اما، لب هایش تکان خورد و 

جمله هایی دیگر را تحویِل پگاِه دیوانه شده داد:

_ همونی که خیلی خوب می دونی. همونی که همین اآلن داری 

بهش فکر می کنی و موندی که چی جوابم و بدی.

پگاه سریعًا رفت سروقِت خانه ی انکار!

_ نه نمی دونم. منظورت چیه؟



و حاال نوبِت آن رسیده بود که امیرحافظ پلک باز کند و پگاه 

نمی دانست که خیره به چشماِن او شدن هم گاهی می تواند، 

اینقدر سخت و نفس گیر باشد!

_ می خوای عمًال یادت بیارم که منتظِر چی بودیم؟ می خوای 

به یه شکِل دیگه ای بهت بگم که منظورم چیه عزیزدلم؟

هیجان قدرِت تکلم را هم قاپیده بود. گرما طوری به سراغش 

آمد که عرق از تیرِک کمرش هم راه گرفت و پوسِت صورتش، 

سرِخ سرخ بود از شرم وقتی نگاه دزدید و کودکانه غر زد:

_ میشه چشمات و ببندی؟

امیرحافظ پر شد از خنده های پرصدا!

در همان حال هم گفت:

_ میشه... میشه...

و پگاه جان کند برای بیان کردِن این یک جمله!

_ پس میشه.. یعنی میشه... یعنی نمی خواد دیگه صبر کنی. 

من آماده م.

امیرحافظ یکبار چشمانش را باز کرد و دیگر نتوانست که به 

روی این چهره، پلک ببندد. اینکه چه شنیده بود و اینکه انتظارِ 

چنین شنیده هایی را نداشت هم، نتوانست او را از کاری که 

می خواست انجامش دهد منصرف کند.



او باید پگاه را، همانطور که دلش می خواست میاِن آغوشش 

می کشید و همانطور که شرم را از وجوِد او تخلیه کند، 

می بوسید!

او برای تماِم ثانیه های پس از این برنامه ها داشت پس، اولین 

جمله ی عاشقانه را درست کناِر گوشش زمزمه کرد و این چنین 

شنیده هایی تا سپیده دم، بارها و بارها تکرار شد.

_ می دونی که خیلی دوستت دارم مگه نه؟

دیگر خبری از کابوس ها نبود. صبِح روِز بعد، او پس از تجربه 

کردِن یک رویای طوالنی و ملموس به دنیای بیداری بازگشت. 

حقیقتًا چشمانش همچنان بسته بود اما، صدای زنِگ تلفِن 

امیرحافظ کاری کرد که او با همان چشماِن بسته، دستانش را 

به دوِر گردِن همسرش حلقه کند.

بوسه ی کوتاِه امیرحافظ را به روی پیشانی اش احساس کرد و 

پشت بندش هم، صدای دورگه اش به گوش رسید. 

_ جانم بفرمایید؟

کمی سکوت برقرار شد و بعد از آن، نوازش شدِن قسمتی از 

سرشانه اش توسِط انگشتاِن امیرحافظ متوقف شد.



_ یه لحظه صبر کن. من دقیقًا نفهمیدم چی شده؟ کجایین 

شما؟ 

چشمانش دقیقًا پس از شنیدِن صدای او بود که با خواب 

خداحافظی کرد. به خدا که آن آرامِش همیشگی، از صدای 

همیشه یک نواخِت امیرحافظ حذف شده بود و این اضطراب، 

خبرهای خوبی نمی داد!

شنید:

_ خیلی خب... آروم باش و سعی کن برام لوکیشن بفرستی 

ارغوان.

و همان لحظه بود که نیمی از اتفاقات دستش آمد. پس همه 

چیز به کیارش و ارغوان مربوط میشد و مگر امکان داشت که 

ربط داشتِن موضوعی به کیارش، به همین سادگی ها تمام 

شود؟

چهره اش پر شد از نگرانی و نگاِه امیرحافظ هم خیره ی 

چشماِن ترسیده اش شده بود وقتی زمزمه وار پرسید:

_ چی شده؟

و امیرحافظ تنها توانست که به روی نگاِه او پلک بزند چراکه، 

آن طرِف خط باید شخِص دیگری را به آرامش می رساند. 



_ من کمکت می کنم ارغوان اما تا ندونم کجایین نمی تونم 

بهتون دسترسی پیدا کنم. باید آروم باشی و طوری رفتار کنی 

که انگار باهاش موافقی. فقط اینطوری می تونی برامون زمان 

بخری خب؟ حاال بگو دقیقًا کجایین؟

تخِت خواِب دونفره با آن همه عاشقانه های نابی که تجربه 

کرده بود را ترک کرد. دلش شور افتاد. چه به حاِل ارغوان 

آمده بود که امیرحافظ را هم می ترساند؟

پاهای برهنه اش را به سرامیک های سرِد کِف اتاق رساند و 

موهایی که شلخته وار روی شانه هایش رها شده بود را با یک 

حرکت کنار زد.

شنید که امیرحافظ گفت:

_ خیلی خب... من همین اآلن راه میوفتم و خودم و بهتون 

می رسونم باشه؟ فقط بهم قول بده که تا اون موقع، به هیچ 

عنوان باهاش مخالفت نکنی و تا می تونی زمان به دست 

بیاری. اگر اون بفهمه که باهاش مخالفی، همون لحظه 

تصمیمش رو عملی می کنه ارغوان، متوجه هستی؟

تنش لرزید. احساِس ضعف رهایش نمی کرد. حس می کرد که 

روی پا ایستادنش قطعًا، با پخِش زمین شدنش همراه خواهد 

بود. 



امیرحافظ "ای داِد بی داد" گویان، تماسش را قطع کرد و قبل 

از آنکه پگاه فرصتی داشته باشد برای سوال پرسیدن، با 

شخِص دیگری تماس گرفت و اتاق را هم ترک کرد تا پگاه را با 

حاِل بد و وحشت و اضظرابش تنها بگذارد!

او دقایقی را همان جا نشست. صدای ولوم گرفته ی امیرحافظ 

به گوشش می رسید اما به هیچ عنوان، نمی توانست که ذره ای 

از حرف های او را بفهمد. سرش را به همان قسمِت میانِی تخِت 

خواب رساند تا این احساِس ضعف دست بردار شود. همین 

شِب گذشته قرار بود که دفتِر کیارش برای همیشه بسته شود. 

همین شِب گذشته با تماِم سختی هایش مقابله کرد تا زندگِی 

جدیدش را در کناِر امیرحافظ ساخته باشد و همین شِب 

گذشته خیال می کرد که تماِم کابوس ها با او خداحافظی 

کرده...

نهایتًا صدای باز شدِن در را شنید. امیرحافظ درحالی که 

عجوالنه گام برمی داشت گفت:

_ باید برم پگاه. مواظِب خودت هستی دیگه؟ کیارش دیگه از 

کنترل خارج شده. اگر نرم یه بالیی...

او بی آنکه که حرف هایش را تمام کند، تغییِر مسیر داد. کیارش 

و ارغوان را فراموش کرد درست همان لحظه ای که پگاه را 



دید!

_ یا خدا... پگاه چت شده تو؟

_ خوبم!

تا او برود و به داِد ارغوان برسد اما امیرحافظ را نشناخته بود 

هنوز... محال بود که پای او حاال، از خانه شان کنده شود.
********

از امن بودِن جای تلفِن همراهش مطمئن شد. هرچه که ذکتر 

سعیدی گفته بود را یکبار برای خودش مرور کرد و تالش کرد 

تا بغض و وحشت و اضظراب و هرچه که قرار بود کیارش را 

برای به اجرا رساندِن تصمیمش عجول کند را کنار بگذارد. 

روی گونه هایش را از باقی مانده های قطره های اشک پاک کرد، 

عمیق نفس گرفت و بعد از آن اتاق را با تخِت نامرتبش خالی 

گذاشت. 

صبِح امروز... صبِح همین امروزی که با هزارویک امید و آرزو 

چشم باز کرده بود؛ کیارش را با چهره ای دیگر پیدا کرد. آری او 

هنوز هم، همان غیرقابِل پیش بینِی عجیب و غریبی بود که 

یک صبِح عاشقانه را هم، اینطور آغاز کرد.



او گوشه ای از تخت را اشغال کرد و کناِر ارغوانی که خودش 

را به خواب زده بود نشست. همانطور که روِح او را تا 

آسمان ها ببرد روی موهایش را نوازش کرد و چندین و چندین 

مرتبه، پیشانی اش را بوسید. 

همانطور که باید، قربان صدقه اش رفت و صدایش همان بِم 

شگفت انگیزی بود که ارغوان برایش جان می داد:

_ دردت به جونم.. اگه بدونی دلم چقدر برات تنگ شده بود 

که این چشمارو نمی بستی اصًال. الهی کیارش بمیره برات. یه 

نقشه هایی دارم.. یه نقشه هایی که دیگه هیچ وقت، هیچ کس 

نتونه جدامون کنه. من می دونم چطوری باید بمونی برام. 

می دونم راه حل چیه. وقتی بیدار بشی، خودم برات حرف 

میزنم. شاید یه ذره بترسی، شاید یکم دردت بیاد اما، دستاتو 

می گیرم و تا آخرین لحظه، محکِم محکم فشارش میدم. 

باشه؟ توام قول بده که قبول کنی. نخوای دوباره تنهام 

بزاریا... 

درست نمی فهمید که او چه می گوید. معنا و مفهموم و مقصودِ 

حرف هایش را که اصًال نمی فهمید اما، ترسیده بود. انگار دلش 

گواهِی بدی می داد. انگار که هیچ کجای این جمله ها، هیچ 

نشانی از آرامش پیدا نمیشد!



_ دیشب قبل از اینکه تو برسی می خواستم تنهایی انجامش 

بدم. فکر نمی کردم بیای ارغوان. فکر کردم تنها و بدبختم... 

باورت میشه؟ فکر می کردم اصًال دوسم نداری ولی قبلش تو 

رسیدی. نخواستی تنها باشم. مگه نه؟

او با همان چشماِن بسته، ُمرد برای غمی که میاِن صدای 

کیارش جا خوش کرده بود اما انگار، این شروِع روِز نحسی 

دیگر بود!

_ می خوام اینجارو آتیش بزنم ارغوان. دیشب قبل از اینکه تو 

برسی رفتم بنزین جور کنم. قرار بود تنهایی برم اما تو حاال 

اینجایی. با هم میریم و این دنیا رو با آدمای گندش تنها 

می زاریم. دیگه نمی تونن جدامون کنن. دسِت هیچ کس بهمون 

نمی رسه عشِق من. 

همان لحظه پلک باز کرد. حقیقتًا نتوانست که نسبت به 

شنیده هایش واکنشی نشان ندهد. چشمانش دید و قلبش از 

باوِر حقیقی بودِن این جمله ها وحشت کرد!

کیارش به صورِت پر از حیرتش لبخند زد و او جدی نبود مگر 

نه؟ به خدا که گفته هایش نباید جدی می بود!

_ صبحت بخیر قشنگ ترین ارغواِن دنیا. چقدر تو خوشگل 

شدی عشِق من...



به خدا که هیچ معاشقه ای در دنیا، وحشتناک تر از اینی که 

ارغوان تجربه اش می کرد نبود!

ناچار شد که لبخند بزند و تماِم وجودش از وحشت، نبض 

میزد.

_ صبح... صبِح توام بخیر..

_ عزیزمت کجاست؟ نمی دونی من مهربونیتو نیاز دارم؟ برم 

یه نیمروی مشتی آماده کنم تا بیای. باید حرف بزنیم. یه 

تصمیِم مهم گرفتم. برای هردومون. برای آینده مون. 

ذهنش را از مروِر خاطراِت بیست دقیقه ی پیش خالی کرد. 

یادآورِی چهره ی کیارش هم تنش را می لرزاند. دکتر سعیدی 

گفته بود موافقت کن مگرنه؟ چطور باید تصمیماِت او را 

می شنید و قبل از آنکه از حال برود؛ موافقت هم میکرد؟

دکتر سعیدی قطعًا چند ساعتی با آن ها فاصله داشت. باید این 

پله های لعنتی را پایین می رفت و برای چند ساعِت وحشتناِک 

آینده، زمان می خرید. 

پس مصنوعی ترین لبخنِد دنیا را روی لب هایش کاشت و 

درست همان لحظه ای که چشمانش چهره ی متفکِر کیارش را 

پیدا کرد با صدایی که میاِن حنجره می لرزید گفت:

_ عشِق من چیکار می کنه؟



تا کیارش هم نگاهش کند و برای چند ثانیه، پلک هم نزند!

_ برای هر دوتامون صبحونه آماده کردم. بیا ببین چطوره؟

عمیق تر نفس کشید. به دکتر سعیدی فکر کرد. نباید باختن را 

قبول می کرد. قطعًا ارغوان از این مرحله هم می گذشت. فقط 

باید، آرام می ماند و تا جایی که می توانست، کیارش را هم به 

آرامش دعوت می کرد. 

پس آرام گام برداشت و همان لحظه ای که پا به آشپزخانه 

گذاشت؛ کیارش صندلی را عقب کشید و به نشستن دعوتش 

کرد.

_ تو بشین. من خودم همه چیزو آماده می کنم.

نشست و اولین عکس العملش پس از نشستن، چنگ انداختن 

به کنِج بالشتِک صندلی بود.

رفتاِر کیارش را نگاه کرد. قلبش یکی در میان میزد اما 

چهره اش به اندازه ی کافی آرام بود. کیارش با حوصله چای 

می ریخت و انگار که هیچ دغدغه ای به غیر از صبحانه ی امروز 

نداشت!

ارغوان اجازه داد تا او کارهایش را انجام دهد و تا همان 

لحظه ای که به میز بازگردد را د ر سکوت گذراند. 



کیارش اولین لقمه را به دهان گذاشت و انگار همان یک لقمه، 

برای فراِر افکارش از صبحانه ی امروز کافی بود. آرام تر 

می جوید حتی وقتی خیره ی صورِت مات مانده ی ارغوان 

پرسید:

_ دوسم داری دیگه مگه نه؟

ارغوان سریعًا سر تکان داد و کیارش سوال ها را پشِت دیگری 

عنوان کرد.

_ چقدر؟چقدر دوسم داری؟

_ بیشتر از هر چیز!

_ بیشتر از هرچیز یعنی چقدر؟ دقیقًا چقدر؟

تالش کرد تا ترس را کنار بفرستد اما مگر چشماِن کیارش 

اجازه اش را می داد؟

_ حد نداره کیارش. انقدر زیاده که نمی تونم اندازه ش رو مثال 

بزنم.

_ حاضری برام بمیری؟

چه باید می گفت؟ اگر تایید میکرد و کیارش تصمیمش را 

عملی می کرد چه؟ اگر نه می گفت و به قوِل دکتر سعیدی، 

مخالفتش نتیجه ی عکس می داد؟ چه باید می گفت خدا؟ 

آرام زمزمه کرد:



_ اوهوم!

و کیارش سر نزدیک کرد و درحالی که چشمانش میاِن کاسه 

گشاد شده بود پرسید:

_ چی؟ نشنیدم صداتو؟ بلندتر... بلندتر حرف بزن.

دل به دریا زد و نالید:

_ آره. آره حاضرم برات بمیرم. کیارش چته تو؟

کیارش صادقانه صحبت می کرد و این به ضعف نشستنش، 

ارغوان را بیشتر و بیشتر می ترساند.

_ می ترسم از دستت بدم. انقدر می ترسم که دلم می خواد 

همین جا ببندمت تا دیگه از جات تکونم نخوری.

صندلی اش را ترک کرد و میِز صبحانه خورِی کوچک را دور زد. 

کیارش به پشتِی صندلی اش تکیه زد تا قصد و نیِت ارغوان را 

دنبال کند و او، یک راست رفت و جایی روی پاهایش را برای 

مستقر شدن انتخاب کرد.

_ قرار نیست از دستم بدی. اومدم تا برای همیشه بمونم. 

همین دیشب بهت قول دادم مگه نه؟

یکی از دستاِن کیارش بازهم، اسباب بازِی همیشگی اش را پیدا 

کرد. تره ای از موهای زیادی بلنِد او برای ساعت ها هم 

می توانست دلگرمش کند. 



همچنان خیره ی چشمانش بود:

_ می دونم باالخره یکی از این در میاد تو و تورو ازم می گیره. 

باید زودتر از اونا بجنبم. این دفعه نمی تونن.

انگشتانش می لرزید...

صدایش هم... 

اما بازهم تالش کرد تا موفق باشد وقتی روی ریش های او را 

نوازش کرد و یک میلی مترِی صورتش گفت:

_ هیچ کس و هیچ چیز دیگه نمی  تونه مارو از هم جدا کنه. 

کیارش نزدیک تر شد تا جایی کنِج لب های او را برای بوسیدن 

پیدا کند و قبل از آنکه به هدفش برسد گفت:

_ می دونی چی قشنگه؟ اینکه دیگه نخوایم دسِت هیچ کس 

بهمون برسه. اینکه نزاریم... اینکه برای همدیگه بمیریم و اینو 

به همه نشون بدیم. حاضری ارغوان؟

چه باید می گفت؟ دکتر سعیدی از او چه توقعی داشت؟ باید 

در برابِر چنین سواِل وحشتناکی، چه واکنشی نشان می داد که 

او را آرام نگه دارد؟ 

نگاهش از چشماِن او کنده نمیشد. کیارش منتظر بودنش را به 

واسطه ی همان نگاه ها فریاد میزد و ارغوان دیگر نتوانست که 



نقِش همان بازیگِر ماهری را ایفا کند؛ که دکتر سعیدی 

درخواستش کرده بود. 

کیارش دوستش داشت. صاحِب این نگاِه مهربان هیچ گاه 

نمی توانست که به انتهای مسیِر بی رحمی قدم بگذارد. راست 

می گفتند که حاِل کیارش، شبیِه حاِل آدم های دیگر نبود اما، 

کیارش با تماِم عجیب و غریب بودنش برای او مهربان بود. 

قطعًا ارغوان قدرِت این را داشت که با شبیِه خودش بودن، او 

را به آرامش برساند.

لب زد:

_ نه!

و همین که کیارش حرکِت لب هایش را تشخیص داد؛ قدرِت از 

دست رفته اش را پس گرفت و افزود:

_ می خوام برات زندگی کنم. می خوام به همه ی اون آدم هایی 

که ازشون حرف میزنی بفهمونم که ما کناِر همدیگه 

خوشبختیم. نترس کیارش... کسی نمی تونه از هم جدامون 

کنه. 

کیارش یک شکِل دیگر نگاهش می کرد. چیزی نمی گفت اما، 

غمی که میاِن چشمانش خانه کرده بود؛ امکان نداشت که 

ارغوان را مسلط نگه دارد. 



توضیح می داد اما هیچ کدام از حرف هایش، تاثیری روی 

نگاه های کیارش نداشت!

_ میریم یه جای دور... نه خونه باغ و نه هیچ کجای تهران. 

دور میشیم از همه ی کسایی که تورو می ترسونن. یه خونه 

می خریم. یه خونه ی باصفا و خوشگل.. همیشه دلم 

می خواست که خونه م یه باغچه داشته باشه. خودم توش گل 

بکارم. خودم به تک تکشون آب بدم. خودم باهاشون حرف 

بزنم و خودم حیاطش و بشورم تا بوی خاک بلند بشه. معمولی 

زندگی می کنیم کیارش... تو میری سرکار و من برات شام 

درست می کنم. تا تو برسی خونه یه سفره ی قشنگ می چینم و 

تو از امروزت برام حرف میزنی. بچه دار میشیم. تو بچه 

دوست داری مگه نه؟ آره کیارش؟

کیارش بی آنکه فکر کند سر تکان داد اما نگاهش همچنان، 

ناراحت بود!

ارغوان جانی تازه گرفت و با امیدی دوچندان سوال پرسید:

_ چی دوست داری؟ دلت می خواد پسردار بشیم تا تو شیش 

ماهگی براش کروات ببندیم یا نه؟ یه دختر می خوای؟ یه 

دختر که چشماش...

_ یه دختر که موهاش شبیِه تو باشه.



ارغوان خندید. دلش می ترسید و مدام نگاه های مات مانده ی 

امیرحافظ را هشدار می داد اما، امید هم داشت. چراِغ اتاِق 

امیدی که درست وسِط قلبش مستقر بود؛ به هیچ عنوان 

خاموش نمیشد وقنتی گفت:

_ چشماشم مثِل تو. چشماش هم رنِگ تو باشه مگه نه؟

پاسخش کوتاه بود. کوتاه و وحشتناک تر از قبل...

_ نه!

آِب دهان قورت داد. میاِن آغوِش کیارش تکان خورد اما او 

لحظه به لحظه، قفِل دست هایش را محکم تر میکرد.

_ هیچ چیزش شبیِه من نباشه.

نگاهش را از چشماِن او گرفت. رگ های متورِم دست های 

مردانه متوجهش کرده بود. 

آرام زمزمه کرد:

_ داره دردم میاد. 

و کیارش بی توجه به آنچه که شنیده بود؛ چیِز دیگری گفت:

_ اونقدر عاشقم باش که برام بمیری. همه ی اون داستانی که 

برام تعریف کردی، یه مشت شر و ور بود ارغوان. قرار نیست 

من تورو بزارم تو خونه و برم سرکار تا برام شام درست کنی. 

تو هرجا که باشی، من از کنارت تکون نمی خورم شنیدی؟ نه از 



گل و سنبل خوشم میاد که تو بخوای بهشون آب بدی و نه 

بوی خاک آرومم می کنه. از بچه هم بدم میاد. توجِه تو فقط 

باید برای من باشه. اگه اون بچه بیاد و مدام تو سرم نق بزنه، 

همه ی اون قشنگی هایی که تو حرفشو میزنی زهرمارمون 

میشه و اون زندگی ای که تو داری حرفشو میزنی، دیگه زندگی 

نیست. بزار من برات یه شکِل دیگه ای رو تعریف کنم. به ناِم 

خدا... یکی بود یکی نبود و یه روز ارغوان دیگه نخواست 

باشه و کیارشم قیِد بودنو زد. من قراره همه ی اون چیزی که 

به منو تو مربوطه رو همین اآلن تمومش کنم. شنیدی ارغواِن 

من؟

ارغوان بعد از کمی تقال روی پا ایستاد. میاِن آغوِش او دیگر 

امن نبود. نگاهش دیگر آرام نمی کرد و از همه مهم تر، اتاِق 

امیدش حاال، خاموِش خاموش شده بود!

چند قدمی فاصله گرفته و بعد از آن نالید:

_ من نمی خوام بمیرم. تو چت شده کیارش؟ می خوای چیکار 

کنی با زندگیمون؟ با این رفتارت داری هر چیزی که بینمون 

هست رو تموم می کنی.

_ منم همین و می خوام. می خوام که همه چیز تموم بشه. 



یکی دو قدِم دیگر را هم عقب رفت. کیارش جدی بود. کیارش 

به اندازه ی درب و داغان کردِن همه چیز برای همین حاال، جدی 

بود و ارغوان باید می رفت... 

اطرافش را نگاه انداخت. هیچ راِه حلی نداشت. ترس طوری 

به جانش رخنه کرده بود که قلبش یکی در میان میزد و اتاِق 

افکارش هیچ فکِر بکری را ارائه نمی داد که بخواهد اجرایش 

کند. 

پس چشمانش را به روی همه چیز بست. اینکه بعد از این چه 

میشد و کیارش چه فکری می کرد؛ ابدًا مهم نبود. او فقط، 

هرچه توان داشت را به پاهایش ریخت و با باالترین سرعتی 

که از خود سراغ داشت؛ شروع به دویدن کرد. 

کلبه در چشم بهم زدنی از وجوِد هردویشان خالی شد. 

صدایش را می شنید. صدای دویدن... صدای نفس زدن و 

صدای نزدیک بودن، همه و همه را می شنید وقتی همراه با 

گریه هایش می دوید و می دانست که در چشم بهم زدنی بازنده 

خواهد شد.

فریاد زد:

_ کیارش تورو خدا...

و مسیِر خاکی و جنگلی را بی آنکه براندازش کند دوید. 



هرچه می دید چشمش کار می کرد؛ دار و درخت بود. میاِن این 

ناکجاآباد یک رهگذر هم پیدا نمیشد که به اوی از نفس افتاده 

کمک کند و درست همان لحظه ای بازنده شد که یکی از 

دمپایی هایش از پا کنده شد و ناچاری ارغوان را به زمین 

انداخت. 

همان جا دراز کشیده باقی ماند. زمیِن زیِر پایش پس از لمس 

شدنش توسِط باراِن ساعاتی پیش، هنوز هم نم داشت و 

ارغوان وقتی این را فهمید که نیمی از صورتش با ضربی 

دردناک به آن برخورد کرد. گریه امانش را برید. کیارش درست 

باالی سرش ایستاده بود و دست از نگاه کردنش برنمی داشت. 

ارغوان تالشی برای از زمین کنده شدن نمی کرد. لباس های 

روشن و موهایی که به دورش رها شده بود؛ میاِن گل و الی 

غرق میشد و کیارش هم، حال و روِز او را که دید؛ درحالی که 

زانوهایش را بغل می گرفت؛ کنارش نشست. 

_ انقدر از من می ترسی؟ انقدر که می خوای از دستم فرار 

کنی؟ مگه خودت با پای خودت نیومدی ارغوان؟

میاِن گریه هایش نالید:

_ کاش هیچ وقت... 

و کیارش اجازه نداد که جمله اش را تمام کند. 



_ نزار اینو بشنوم. نمی خوام باور کنم که دوسم نداری. اگر 

نمی خوای بمونی کنارم برو... قبل از اینکه تو بیای هم من 

تصمیِم خودمو گرفته بودم. با تو یا بی تو، من قصِد اینجا 

بودنو ندارم.

ارغوان سر چرخاند تا او را نگاهش کند و کیارش بعد از 

برانداز کردِن چشمانش افزود:

_ از این زندگی اصًال خوشم نمیاد. اول و آخرش قراره تموم 

بشه. من فقط حوصله ی منتظر موندن ندارم. حاال هم بلند 

شو... خودم می رسونمت خونه و دیگه هیچ وقت سراغت 

نمیام. 

از کِف دست هایش کمک گرفت تا شبیه به کیارش و در زاویه ی 

مخالفش بنشیند. هیچ جمله ای نداشت. هیچ راه حلی هم پیدا 

نمی کرد تا او را دلگرم کند و باید تسلیم میشد؟ 

بغِض جدیدی از راه رسید و تاثیِر مستقیم را به روی لحن و 

صدایش گذاشت.

معصومانه زمزمه کرد:

_ نمی خوام از زندگیم بری. 

و صدای کیارش هم درست با همان لحن و همان بیچارگی به 

گوشش رسید:



_ نمی خوام روزی صدبار ببینم که از دستت میدم. دردش 

زیادتر از ُمردنه!

_ جایی نمیرم کیارش. می مونم کنارت. به خدا می مونم. 

_ اون خدایی رو ضامن نکن که یه عمر صدای بدبختی هامو 

شنید و هیچ کاری برام نکرد. بهش گفتم همین یه نفر، گفتم 

همین یه نفرو ازم نگیر... می دونی چیکار کرد؟ تورو هم ازم 

گرفت. 

گریه کرد. بلندتر و بی قرارتر!

_ من اینجام کیارش. نمی بینی؟ اومدم تا کنارت بمونم. 

و کیارش را که نگاه کرد؛ او هم اشک می ریخت وقتی گفت:

_ دلمو که به بودنت خوش کنم، بیدار میشم و می بینم که 

نیستی...

هرچه او گفت؛ کیارش نشنید. هرچه او دلش خواست که 

کیارش را کناِر خودش نگه دارد، کیارش برای نماندن قاطع بود 

و آنجا ماندنشان آنقدر طوالنی شد که خورشید جمِع 

سه نفره شان را، آرام آرام ترک کرد و هوا کامًال تاریک شد. 

یکجا نشستن بدنش را کرخت کرده بود. دلش می خواست که 

تکان بخورد اما از هر اتفاِق تازه ای وحشت داشت. 



می ترسید...

می ترسید که حواِس کیارش از سکوِت طوالنی اش پرت شود 

و می دانست که هر تغییری قدرِت به وجود آوردِن این حواس 

پرتی را خواهد داشت.

سرچرخاند و نگاهش کرد. نگاِه کیارش از تنه ی تنومنِد درختی 

که درست مقابلش ایستاده بود؛ کنده نمیشد اما، حواسش کنارِ 

او بود که سریعًا گفت:

_ بریم. 

و همین یک واژه برای به وحشت کشاندِن ارغوان کافی بود.

هیجان به روی ولوِم صدایش تاثیر گذاشت. واژه ها میاِن 

حنجره اش تکان تکان می خوردند وقتی پرسید:

_ کجا؟ کجا می خوایم بریم کیارش؟ این همه حرف زدم برات. 

قسم خوردم که از کنارت نمیرم. نشنیدی اینارو؟ 

کیارش نهایتًا سرچرخاند. نگاهش همان بی حِس خیره و 

عجیب و غریِب روزهای اول بود وقتی تکرار کرد:

_ بریم !

و به دنبالش روی پا ایستاد و اجازه نداد که انتظارش برای 

تکاِن روی پا ایستادِن ارغوان هم طوالنی شود. 



ارغوان تالش می کرد تا او را منصرف کند اما کیارش یکی از 

بازوهایش را حصار کشید و تنش روانه ی انگشتانی که امشب 

عجیب قدرت گرفته بود؛ شد.

_ کیارش... کیارش خواهش می کنم. تورو خدا به کاری که 

می خوای انجام بدی فکر کن. این دیگه بازی نیست . این دیگه 

هیج جبرانی نداره. به خدا می میریم... هردوتامون جدی جدی 

می میریم .

کیارش می شنید و تنها عکس العملش، گام برداشتن بود. 

چند قدم مانده به کلبه و درست بعد از یافتِن دویست و شِش 

نوک مدادی، متوقف شد و ارغوانی که گریه امانش را بریده 

بود؛ درست بعد از یافتِن دکتر سعیدِی منتظر و زیادی نگران 

توانست که از حصاِر انگشتاِن کیارش رهایی پیدا کند.

با تماِم توانش دوید. قلِب نافرمانش، یکی در میان میزد وقتی 

به او رسید و جمالتش به سختی قابِل تشخیص بود وقتی 

نالید:

_ خداروشکر... خداروشکر که اومدی. کمک کن بهمون. 

توروخدا ببین چی داره میگه. می خواد... می خواد... 

_ ارغوان؟



نگاِه هردو چرخید. لحِن صاحِب صدا آنقدری غم داشت که 

اشک های ارغوان را خط میزد. ارغوان را صدا زده بود. سوالی 

و پرحسرت!

تنها ناِم او را صدا زده بود اما، هزار و یک جمله ی دیگر را با 

نگاهش انتقال داد وقتی ثانیه ها گذشت و او همچنان خیره ی 

چشمانش مانده بود. 

دکتر سعیدی تکان خورد. تکیه اش را از اتومبیلش گرفت. 

ساعت ها اینجا و دور از پگاهش، منتظر نمانده بود که بازنده 

به خانه برگردد. 

باید چیزی می گفت. باید کاری می کرد. باید دفتِر کیارش و 

ارغوان را برای همیشه می بست. پایاِن قصه نزدیک بود و 

امیرحافظ دلش می خواست که این پایان، با وجوِد عجیب و 

غریب بودنش "خوش" باشد!

کیارش را صدا زد تا حواسش را صاحب شود و بعد از آن، چند 

قدمی را نزدیکش شد.

_ داری اینطوری نگاهش می کنی برای چی؟ چرا انقدر دلخور؟ 

چرا انقدر حق به جانب؟ این خانم همسرته درست، عاشقته 

درست، بگیم که تو هم عاشقشی درست اما، کدوم معشوقی 

تو این دنیا مثِل خودت دیدی؟ هان؟ به خودت نگاه کن. تو نه 



عاشقی نه مظلوم و نه هیچ کدوم از تصوراتی که تو اون مغِز 

کوچیکت چپوندی. تو فقط یه آدِم بی رحم و خودخواه و 

سنگ دلی. یکی که یاد گرفته فقط و فقط به خودش حق بده. 

یکی که فقط انتظار داره اما یه لحظه به این فکر نمی کنه که 

شاید خودشم یه چیزایی بدهکاره. تو حق نداری با اسِم عاشق 

بودن گند بزنی به تصوراِت ارغوان از عشق. تو حق نداری 

فردای یه آدمو نابود کنی وقتی خودت انقدر ضعیفی که هیچ 

فردایی رو برای خودت نمی خوای. تو حق نداری واسه زندگِی 

دیگران تصمیم بگیری آقای محترم. تو فقط مسئوِل زندگِی 

خودتی. ارغوان عاشقته اما قسمتی از دارایی های تو نیست 

که تماِم آینده ش رو بخاطِر یه عشِق پوچ از دست بده. 

می دونی چیه؟ من اگه جای ارغوان بودم با دکتر سعیدی نه، 

مستقیم با پلیس تماس می گرفتم تا بیاد این لکه ی ننگو از جلو 

چشمام دور کنه. تو قصِد جونشو کردی. می فهمی یعنی چی؟ 

می فهمی یا تو سه چهار سالگیت زندگی می کنی مرِد گنده؟

نگاهش ابدًا از چشماِن ارغوان کنده نشده بود. او از تماِم آنچه 

که دکتر سعیدی گفته بود؛ به اندازه ی یک جمله برداشت کرد و 

تنها به همان یک جمله هم بها داده بود که پرسید:



_ تو زنگ زدی؟ تو خواستی که بیاد اینجا؟ آره؟

هنوز هم چیزی از وحشِت ارغوان کاسته نشده بود. با 

شناختی که از کیارش داشت؛ می دانست که حضوِر دکتر 

سعیدی هم مانِع انجاِم تصمیمش نخواهد شد. 

سری به نشانه ی مثبت تکان داد و نگاِه کیارش که از صورتش 

کنده شد، ناچارًا صحبت کرد:

_ بخاطِر خودمون زنگ زدم کیارش. بخاطِر هردوتامون اومدم 

تا اینجا و بخاطِر هردوتامون زنگ زدم که دکتر سعیدی 

کمکمون کنه.

نگاهش را کشید تا صورِت دکتر سعیدی!

میاِن نگاهش کوهی از تمسخر نشسته بود و لحنش درب و 

داغان تر بود از نگاهش...

_ تو می خوای کمکمون کنی؟ 

دکتر سعیدی هم شبیه به خودش شده بود. می دانست که 

کیارش را، چطور باید تسلیم کرد.

_ حس می کنم زیادی ناامیدی. یعنی انقدر؟ انقدر به خودت 

اعتماد نداری که فکر کنی درست میشه؟ می خوای با کشتِن 

خودت و یه نفِر دیگه، از یه جماعتی فرار کنی چون زوِر 

مقابلشون ایستادن رو نداری مگه نه؟



کیارش هم چند گامی را جلو رفت تا تاثیِر نزدیک شدنش را 

میاِن چهره ی او پیدا کند اما همچنان ناموفق بود وقتی گفت:

_ ببین دکتر جون... نه خوشم از خودت میاد و نه حرف های 

چرت و مسخره ت. باید خدمتت عرض کنم که این یه نفِر 

دیگه زِن منه و من و زنم، هیچ احتیاجی به کمِک تو نداریم. 

حالیت شد یا طوِر دیگه ای عرض کنم؟

دکتر سعیدی پهن ترین لبخندی که از خود سراغ داشت را روی 

لب هایش کاشت و این جدی گرفته نشدن، کیارش را دیوانه 

کرد.

_ خیلی ترسیدم. نکنه تصمیم بگیری منو هم بکشی؟ نکنه 

دستتو بزاری بیِخ گلوم و خفه م کنی؟ حاال چه تصمیمی داری؟ 

خودتو زنتو، چجوری می کشی که به یاد موندنی تر باشه؟

_ شاید توروهم با خودمون بردیم. باالخره اون دنیا به یکی 

مثِل تو نیاز داریم. 

_ بس کنید دیگه!

فریاِد ارغوان هردو را متوجه کرد. دکتر سعیدی برای لحظاتی 

مسئولیتی که به عهده داشت را فراموش کرده بود. برای 

لحظاتی خشم به تماِم احساساتش غلبه کرد انگار!



ارغوان هنوز هم گریه می کرد. بغض برای ثانیه ای از 

حنجره اش کنده نمیشد وقتی نالید:

_ من از شما کمک خواستم دکتر. من از شما خواهش کردم که 

بیاین اینجا و به خدا التماس می کردم که زودتر شمارو 

برسونه. اومدین اینجا برای تالفی؟ کیارش برای تصمیمش 

جدیه!

چهره ی کیارش در لحظه ای ناگهانی غم گرفت. قطره بارانی 

روی زمین افتاد و این تغییِر حالِت ناگهانی برای کیارش، به 

دکتر سعیدی کمک کرد.

_ می خوای چیکار کنم؟ کیارش باید بخواد... قبل از هر کسی 

خودش باید بخواد که بهش کمک بشه. وقتی خودش امید 

نداره به بهتر شدن، وقتی نمی خواد برات کاری کنه، وقتی فکر 

می کنه من انقدر بی کارم که این همه راه رو اومدم برای دعوا و 

بحث کردن، چه کاری از دستم برمیاد؟ به نظِر خودت اصًال 

این رابطه ارزش داره که خودتو به خطر بندازی؟ برای کی 

داری می جنگی؟ کسی که خودش دست از جنگیدن برداشته؟ 

کسی که باخت رو قبول کرده هیچ وقت برنده نمیشه!

باران نم نم می بارید اما، سرمای وحشتناکی را با خودش همراه 

کرده بود. اشک هایش دیگر قابِل تشخیص نبود. دکتر سعیدی 



هیچ کدام را نگاه نمی کرد چراکه می خواست؛ حرف هایش 

تاثیِر الزم را بگذارد و ارغوانی که به کیارِش بی حرکت مانده 

نزدیک شده بود؛ به تماِم واژه های او آب و تاب داد!

_ ما هنوز نباختیم. مگه نه کیارش؟ وقتی می بازیم که از هم 

جدا باشیم. وقتی می بازیم که نخوایم برای همدیگه بجنگیم. 

ما می تونیم... فقط ازت خواهش می کنم که بخوای. 

دقیقه ای در سکوت گذشت. دکتر سعیدی آرام گام برمی داشت 

و ارغوان کیارشی را نگاه می کرد که هیچ حرفی برای گفتن 

نداشت!

باران سر و صورتشان را خیس کرده بود. دکتر سعیدی به بهتر 

شدِن اوضاع امیدوار بود و ارغوان از سکوتی که نمی شکست؛ 

ترسیده بود اما، قبل از آنکه ارغوان بخواهد چیِز دیگری بگوید 

و یا به عنواِن آخرین امید کاری کند، کیارش لب باز کرد و 

هنوز نگاهش نمی کرد وقتی پرسید:

_ چجوری انقدر امیدواری؟ نمی زارن باهم بمونیم. تورو ازم 

می گیرن.

_ هیچ کس نمی تونه زنتو ازت بگیره. فقط باید خودت بخوای. 

باید انقدر قوی باشی که هرکسی که مانعت میشه رو شکست 

بدی.



ارغوان با التماس نگاهش می کرد اما منتظر بود. منتظر بود تا 

کیارشی که زمیِن زیِر پایش را نگاه می کرد؛ در جواِب او چیزی 

بگوید!

_ چجوری؟ چیکار باید بکنم؟

و وقتی دکتر سعیدی گفت:

_ به من اعتماد کن. بیا با من بریم.

ترس را در آشکارترین حالِت ممکن، میاِن چشماِن کیارش پیدا 

کرد. 

دکتر سعیدی می گفت:

_ بهت قول میدم که برای یه مدِت کوتاه از ارغوان دور بمونی 

و بعد سالم و سرحال برگردی خونه ت. قول میدم همه چیز 

درست بشه. خودم شخصًا برای درمانت هرکاری که از دستم 

بربیاد انجام میدم. اگه بخوای همه چیز درست میشه.

و نگاِه کیارش به چشماِن بی قراِر ارغوان رسیده  بود. دکتر 

سعیدی تالش می کرد تا قانعش کند و همین یک سوالی که 

کیارش پرسیدش، برای دیوانه شدِن ارغوان کافی بود. 

_ بعد از اون با هم میریم یه جای دور؟ 



هیچ کنترلی به روی اشک هایش نداشت. نوِر چراِغ اتومبیلی 

که از فاصله ی پانصد متری نزدیکشان میشد؛ هر سه نفر را 

متوجه کرده بود و دکتر سعیدی جواب می خواست. 

ارغوان نالید:

_ آره . منتظر می مونم تا حالت خوب بشه و برگردی. اصًال هر 

روز میام پیشت و بعد از ظهر میرم. خوبه؟

و دکتر سعیدی لحظه به لحظه امیدوارتر میشد وقتی نزدیک 

آمد. 

_ تردید نکن. اینجوری ادامه دادن تورو به هیچ جا نمی رسونه 

کیارش. یکبار تصمیم بگیر و بعد تمومش کن. بهت قول میدم 

که از پسش برمیای. با وجوِد ارغوان می تونی مثِل بقیه ی 

مردم زندگی کنی.

چشماِن ارغوان نه، اینبار نگاِه روشِن کیارش را قطره های اشک 

برق می انداخت. 

آِب دهان قورت داد و تالش کرد تا این حجم از ضعیف بودن 

را کنار بگذارد وقتی گفت:

_ یک بار رفتم. امتحان کردم نشد. همه ی اون روزای گند هنوز 

تو ذهنمه. در و دیوارش... اون روشنایِی حال بهم زن..  . 

خوابی که تمومی نداره... چقدر دیگه باید تحمل کنم تا درست 



بشه؟ هیچ درست شدنی در کار نیست. من همیشه خراب 

می کنم. همه ش اشتباه تصمیم می گیرم. اشتباهی اعتماد 

می کنم و وقتی می فهمم چی شده که دیگه هیچ راهی نیست. 

شما بگید کجای این زندگی قشنگه؟

دکتر سعیدی سرچرخانده و اتومبیلی که نزدیک میشد را نگاه 

می کرد. وروِد هر نفِر چهارمی به این منطقه، می توانست همه 

چیز را نابود کند. 

ناچارًا سریع تر جمله چید و ناچارًا هم، حرف هایش را خالصه 

کرد:

_ به من نه! اینبار به زنی که دوسش داری و مطمئنی که 

دوستت داره اعتماد کن. قول میدم که این آخرین دوره ی 

خیلی سختی باشه که تو زندگیت تجربه می کنی. قول میدم 

دیگه خراب نشه و اونقدری قدرتمند بشی که خودت برای 

زندگیت تصمیم بگیری و قول میدم که اون تصمیمات کمتر 

اشتباه باشن.

اتومبیل با چند گام فاصله از آن ها متوقف شد. هر سه نفر 

چهره ی آرشی که خوب به نظر نمی رسید را تشخیص دادند. 

کناِر او مادرش آمنه نشسته بود و به اینجا آمدِن آن ها، دکتر 

سعیدی را هم مضطرب کرد.



آنقدری که ترسید از وحشتی که میاِن چشماِن کیارش جا 

خوش کرده بود و گاِم بعدی را هم برداشت. 

_ بیا بریم کیارش. گوش بده به اون صدایی که بهتر شدِن 

همه چیزو بهت وعده میده. جای ارغوان امنه. مگه نه 

ارغوان؟

آرش ناِم ارغوان را صدا زد. آمنه دوان دوان نزدیکشان شد و 

کیارش هنوز هم، گریه میکرد و این دیوانه کننده ترین تصویر 

از صورِت یک مرد بود!

دکتر سعیدی با نگاهش التماس کرد که او چیزی بگوید و 

ارغوان به جان کندنی کنترِل حرف هایش را به دست گرفت.

_ راست میگه. یه لحظه هم شک نکن به اینکه ممکنه از دستم 

بدی کیارش. من و تو ماِل همیم. من تا روزی که تو بهتر بشی 

هیچ کاری جز منتظِر تو بودن ندارم. 

آمنه سکوت کرد و سکوتش آرش را هم به تماشا کردن وادار 

کرد. 

تصویِر اشک های کیارش را نمیشد دید و از اشتباهاتش گله 

کرد. 

اویی که عاجزانه گفت:

_ بغلم کن ارغوان. 



و اجازه داد تا ارغوان سفت و سخت ترین آغوش را تقدیِم تِن 

بی جانش کند. 

ارغوان برای تماِم ثانیه هایی که قرار بود از او دور بماند اشک 

ریخت و نگاِه کیارش از صورِت دکتر سعیدی کنده نمیشد 

وقتی اضافه کرد:

_ مواظبش باش. قول بده که مواظبش باشی.

خم شده بود تا بعد از نگاه کردن به صفحه ی تلفنش و خواندِن 

پیامِک دریافتی، زودتر به خانه رسیدنش را به همسِر عزیزش 

اعالم کند که چشمانش "دارم ضعف می کنم واسه امشب!" را 

خواند؛ لب هایش خندید و انگشتانش سریعًا تایپ کرد:

_ دارم میام قشنگم. 

و قبل از آنکه صفحه ی لپ تاپش را کامًال ببندد؛ تقه هایی به در 

خورد و پشت بندش صدای منشی به گوشش رسید. 

_ آقای دکتر؟ 

بعد از این مراجعی نداشت و قرار هم نبود که مراجعی را 

قبول کند. امشب تولِد پگاه بود و امیرحافظ ترجیح داد که به 

جای با بادکنک سوپرایز کردِن همسرش، او را به همان هیجانی 

که دلش می خواست برساند.



قرار بود بروند شهِر بازی و امیرحافظ قصد داشت که هم پای 

او، دل بدهد به هیجان و تا می تواند سروصدا از حنجره اش 

تخلیه کند. 

این روزها... این روزها معنای خوشبختی را، همان طور که برای 

تماِم مراجعینش می خواست تجربه می کرد. 

این روزها هیچ عجله ای برای به فردا رسیدن نداشت. دنیایش 

آرام بود و این آرامش را همانی به دنیایش داد؛ که روزگاری به 

خدای باالی سرش برای نداشتنش گله می کرد. 

راست می  گفتند که هر چیز به موقعش... پگاه و امیرحافظ، 

درست به موقع به دنیای هم بازگشتند و حاال هیچ احساِس 

بدی، نمی آمد تا سِد خنده هایشان باشد. 

نگاه داد به در و در خظاب به منشی گفت:

_ بفرمائید.

و منشی درست بعد از باز کردِن در، اشاره کرد به فردی که 

کناِر دستش ایستاده بود.

_ خانِم محرابی اومدن.

امیرحافظ سریعًا سر تکان داد و اجازه ی وروِد ارغوان را داد. 

ارغوان با رفت و آمدهای متعددش حاال مورِد شناخت و توجِه 

تماِم اعضای کلینیک بود و با مهربانی هایش محبِت همسِر 



سرایدار را هم ازآِن خود کرده بود. منشی با او رفتاِر خیلی 

بهتری داشت و ملیحه خانِم نظافت چی هم برای بهتر شدِن 

حاِل کیارش، هر روز و هر ساعت دعایش می کرد. 

با این وجود امروز برای او، روِز موعود بود. امیرحافظی که 

دلش نمی خواست احساسات به روی تصمیماتش تاثیِر مثبت یا 

منفی بگذارد، برای ترخیِص کیارش از استادش نظر خواست و 

امروز بعد از ماه ها، کیارش به دنیای معمولی اش برمی گشت. 

برای امروز انتظاِر حضوِر ارغوان را نداشت و همین امر، لبخندِ 

پت و پهنی را روی لب هایش کاشت.

گفت:

_ بگو بیاد... خانِم محرابِی همیشه پیدا، شوهرتم که پس 

دادم، دیگه اومدی برای چی؟

ارغوانی که از لنگه ی در گذشت؛ هیچ شباهتی به زِن دلمرده ای 

که روزهای پیش میدید نداشت. ارغوان با آن لبخنِد دندان نما 

بهترین ابراز برای بهتر و بهتر شدِن حاِل کیارش بود و این را 

امیرحافظ، بارها و بارها به کیارش هم گفته بود...

مقابِل چشمانش حاال زنی ایستاده بود که ماه های آخِر 

بارداری اش را پرانرژی تر از همیشه می گذراند و موهایش هم 

درست شبیه به چهره اش، مرتب و آرایش شده بود. 



او سالم کنان وارد شد و وروِد نفِر بعدی امیرحافظ را برای بارِ 

دیگر هم متعجب کرد.

کیارش آمده بود. با پاهای خودش... 

کیارشی که چنِد روِز پیش برای تماِم عمر از او خداحافظی 

کرده بود؛ حاال برای چه آمده بود را نمی دانست اما همین که 

او را درست مثِل قبل، روی پا ایستاده و قدرتمند میدید خوب 

بود.

چشم درشت کرد و گفت:

_ الوداع گفته بودیم که آقای افروز؟

و کیارش همان لبخنِد کم رنگ اما از تِه ئلی را روی لب ها 

کاشت که امیرحافظ می پسندید.

_ باید می اومدم.

امیرحافظ از آمدنشان اینطور استقبال کرد:

_ چای می خورین دیگه؟

و ارغوانی که به سختی کناِر کیارش و روی مبِل پایه کوتاه 

می نشست؛ جواب داد:

_ نه دکتر. عجله داریم. فقط اومدیم که باهاتون حرف بزنیم 

البته، وظیفه مون بود که بیایم خونه تون اما کیارش...

_ روم نشد بیام اونجا.



دقیقًا می دانست که کیارش به چه موضوعی اشاره می کند و 

دلش نخواست که او را بازهم، با تلخی های گذشته روبه رو کند 

که گفت:

_ خوب موقعی اومدین. اگه چند دقیقه دیرتر رسیده بودین 

من رفته بودم.

ارغوان زیرلب چیزی شبیه به خداروشکر را زمزمه کرد و یکی 

از دستانش را به بازوی همسرش رساند تا او برای به زبان 

آوردِن تماِم حرف هایشان یاری دهد. 

ثانیه هایی در سکوت گذشت و وقتی نگاِه روشِن کیارش برای 

سومین مرتبه با چشماِن او تالقی پیدا کرد؛ امیرحافظ شروع 

کننده ی بحث شد.

_ رنگ و روت حتی از دیروزم بهتره. رفتی خونه یا مستقیم 

اومدین اینجا؟

انتظارش برای جواب شنیدن از کیارش کمی طوالنی شد اما 

نهایتًا لب های او برای ادامه پیدا کردِن مکالمه تکان خورد.

_ بابام...

امیرحافظ سری به نشانه ی تاسف تکان داد اما اینبار تنها 

ارغوان بود که نگاهش می کرد.



ذهنش او را کشاند تا چند ماِه گذشته... همان روزهایی که 

خبِر بارداری اش را با دل نگرانی پخش می کرد. ذهنش او را 

کشاند به همان روزهایی که کیارش برای او، از رویاهای یک 

دختِر بیست ساله صحبت می کرد. کیارش از پدر شدن 

می ترسید. کیارش دلش نمی خواست که بچه ای داشته باشد 

شبیه به خودش و کیارش، می ترسید از اینکه برای پسرش 

پدری شود شبیه به کوروش اما، وقتی از رویاهای ارغوان 

می گفت و می رسید به روزی که شاید پسرش را به آغوش 

می کشید... امیرحافظ تماِم ستاره ها را میاِن چشماِن او پیدا 

می کرد. 

همان روزها معضِل دیگری را هم داشتند. آرش کوتاه نیامد. 

نتوانست که همه چیز را آنطور که دکتر سعیدی می خواست 

به آرامی پیش ببرد. آرش با تماِم توان پا جلو گذاشت و برای 

با خاک یکسان کردِن قدرِت کوروش خان اقدام کرد.

آرش تماِم حقیقت را به بدترین حالِت ممکن برای سعیده 

تعریف کرد. از گالره گفت... از کوروشی که با جاه طلبی دنیای 

یک پسربچه را به تاریکی کشانده بود و از اشتباهاِت سعیده 

برای ساکت ماندن...



نگاِه سعیده برای تمام شدِن کوروش کافی شد. لب های او بعد 

از آن روز، برای یک عمر بسته شد و او حتی برای بیاِن یک 

کلمه هم توانی پیدا نکرد. 

امیرحافظ را کیارش بود که به حاال کشاند:

_ چرا نگفتی بابام سکته کرده؟

همین چند روِز پیش ارغوان آمد و از تصمیماِت جدیدش 

صحبت کرد. او از امیرحافظ خواست که راِز میاِن کوروش و 

کیارش برای همیشه مخفی باقی بماند و امیرحافظ به 

تصمیمش احترام گذاشت. از نظِر او هم دانستِن حقیقت به 

بهتر شدِن حاِل کیارش هیچ کمکی نمی کرد و تنها سبِب کاشِت 

دانه های نفرتی میشد که حاال و با وجوِد نوزادی که در راه 

داشتند؛ ابدًا نیازش نداشت!

در جواِب او گفت:

_ نمی خواستم این خبر تو بهتر یا بدتر شدِن حالت تاثیری 

بزاره. امیدوارم تو این مسئله بهم حق بدی و برای پدرت هم 

متاسفم. امیدوارم بهتر بشن.

کیارش لب هایش را خورد و ارغوان خیره به نیم رِخ مردی که 

این روزها زیادی آرام به نظر می رسید گفت:

_ من و کیارش اومدیم ازتون تشکر کنیم دکتر.



کیارش برای چهارمین مرتبه، نگاه باال کشید و خیره ماند به 

صورِت دکتر سعیدی.

_ تو بهم ثابت کردی تو این دنیا آدم های خیلی خیلی خوبم 

هستن دکتر. شاید اگر من جای تو بودم، برای بدبخت شدنت 

همه چیزمو می دادم اما تو با وجوِد همه ی بالهایی که سِر 

زندگیت آوردم، کمکم کردی. تو به من اون زندگی ای رو دادی 

که حتی تو خواب هم پیداش نمی کردم. بهم اعتماد به نفس 

دادی. کاری کردی خودمو باور کنم. کاری کردی خودمو 

بشناسم و دیگه از تنها شدن نترسم. تو از مِن ضعیف یه آدِم 

مستقل ساختی و من با این وجود روی اینو ندارم که برای 

اینکه عوضی ترین آدِم زندگِی یه نفر بودم ازش عذر بخوام.

امیرحافظ خندید. اینکه برای بهتر شدِن حاِل او تا این اندازه 

موفق بود؛ دوباره و دوباره خوشحالش کرد...

_ همین که روت نمیشه، همین که خجالت حاال تو دنیات 

تعریف شده ست نشون میده که چقدر من و ارغوان و اون 

کوچولو برای بهتر شدنت موفق بودیم. نمی تونم بهت دروغ 

بگم... دلم نمی خواد که با پگاه رو در رو بشی و شخصًا ازش 

عذر بخوای اما می تونم بهت اطمینان بدم که اونقدر 

خوشبخت میشه که یه روزی کامًال فراموش می کنه 



گذشته رو... من نمی تونم بگم تو بی تقصیری اما طِی این مدت 

اونقدری شناختمت که می دونم محبت و عشقی که تو 

زندگیت کم داشتی اون بالهارو سرت آورده و مطمئنم که بعد 

از این، بهتر و بهتر میشی. فقط دلم می خواد که برای همه ی 

عمرت قدِر زنی که کنارت نشسته رو بدونی. با وجوِد سِن 

کمش حتی از منم قوی تر بود برای بهتر شدِن تو... می خوام 

بدونی که حاِل اآلنتو مدیونشی و بدونی ارغوان همون یه 

دونه شانِس خوبیه که هیچ وقت نباید از دستش بدی. 

ارغوانی که اشِک شوق گونه اش را تر کرده بود؛ نالید:

_ اگه شما نبودین...

و امیرحافظ جمله اش را با حفِظ لبخند کامل کرد:

_ قطعًا یه دکتر سعیدِی دیگه پیدا میشد که به کیارش کمک 

کنه. باید اینو قبول کنید که اگر کیارش اآلن خوبه، اول 

خواسته ی خودش بوده وگرنه اون شب همه چیز تموم میشد.

کیارش روی پا ایستاد وقتی این جمله را می گفت:

_ امیدوارم یه روزی منو ببخشه. 

و ارغوان یکی از دستانش را به انگشتاِن منتظِر او رساند و در 

ادامه ی صحبِت کیارش گفت:



_ ما تصمیم گرفتیم شکایتمون از گالره رو هم پس بگیریم. 

چون اون که پیداش نیست و ما هم داریم از اینجا میریم. 

دیگه دلیلی نداره که بخوایم خودمون رو درگیر کنیم. 

امیرحافظ هم به تبعیت از آن ها روی پا ایستاد و پیرهنش را 

دستی کشید تا مرتب شود.

_ این بهترین تصمیم بود. خوشحالم برای هر دو که نه، برای 

هر سه تاییتون. باالخره آقای کوچک خانی که اسمم نداره هم 

نفِر سوِم خانواده تون میشه دیگه مگه نه؟

و کیارش اولین لبخنِد دندان نمای چند ماِه اخیرش را به 

نمایش گذاشت.

او گفت:

_ آقا ماهان!

و ارغوان سرش را به شانه ی اویی رساند که حاال و با لبخنِد 

زیبایش بهترین تصویِر دنیا را نشاِن ماهان هم داده بود.

_ می خواد مثِل باباش یه هنرمند بشه. 

امیرحافظ دیگر چیزی نگفت. او تنها با یک دنیا احساِس 

خوب، زوجی که مقابلش ایستاده بودند را نگاه می کرد. 

عشقی که نگاه هایشان منتقل می کرد را نگاه می کرد...



امیدی که رهایشان نمی کرد را نگاه می کرد... 

شکِم برآمده ی ارغوان را نگاه می کرد و کیارش همان دیوانه ای 

نبود که به بهتر شدنش هیچ امیدی نداشت؟ 

پایان!
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