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باد هولناكي سراسر خانه وحشت را فرا  رسيد.باز نيمه شبي عجيب از راه 
 درخت ها از خوف  ده شده بود.گرفت.همه چيز در دهان سكوت بلعي

هوا سرد و مه آلود بود.برف  مي خواستند پا دربياورند و تاخت و تاز كنند.
باريد و منظره از دوردست شكل عجيبي داشت.طلسمي سنگين  سنگيني مي

و همه چيز مانند فيلم ها مي ماند و حواسي كه كرده بود  آن را قفل و زنجير
را در نظر مي گرفت.هيچ رهگذري نمي گذشت و هيچ كس حق دوردست 

گار ترس در وجودش نداشت از آنجا بيرون بيايد.سوي نور ماه هويدا بود.ان
شعله ور و نمي خواست به اين قسمت زمين بتابد.هيچ چراغي روشن 

 و  رفتندواب سنگيني فرو ميه خنبود.اهالي اين منطقه شب ها ب
و شاهد  چشمانشان را باز كنندنمي خواستند شب حتي براي لحظه ايي 

با صداي  صحنه ي هولناكي باشند بايد خود را با اين شرايط وفق مي دادند.
ناگهاني باد در كلبه به صدا درآمد و پنجره ها باز و بسته شدند انگار شروع 

 ر درست شدني نبود.ر هم مي كوبيد و ديگيك رويداد بود كه همه چيز را د
 شروع داراكوال. .يك ستيز .ريختن خون .شروع يك انتقام شروع يك كشتن

اهالي اين دهكده واقعا نمي دانستند كه چرا اينجا اينقدر ترسناك است و چرا 
همه را دگرگون اين مساله فكر هر روز تعدادشان به طور ناگهاني كم مي شود.

 هيچ گاه به طرف حقيقت نمي رفت حقيقتي كه كرد و ذهنشان مي
و همه چيز را در هم مي كوبيد و با خود به پايه هاي آن را عشق ساخته بود 

شب ها صداي سوسه ي خوفناكي از دور گوش را به لرزه در  جهنم مي برد.
 مردم مي دانستند اتفاق  مي آورد و ترس بر اندام همه مي گذاشت.

 د به خانه هايشان مي رفتند و درها را محكم قريب الوقوعي در راه است بع
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ايي كاالسكهصداي  .كشيدندها را ميپوشاندند و پردهها را ميبستند پنجرهمي
از دور به گوش مي رسيد با سوي فانوسي روشن كه كناره هاي كاالسكه را 

به آن آويزان بود پيام آور  صداي سم اسب با زنگوله هايي كه .روشن مي كرد
خراش بود از تاريكي به سوي دهكده مي آمد و اين در حالي بود كه خبري دل

جاي چرخ هاي كاالسكه بر روي برف مي ماند.انگار سايه ي تاريك شب هيچ 
گاه نمي خواست رخت بربندد.قصه ايي عاشقانه در ميان بود كه در تاريكي 

انسانهاي بيگناه آن دهكده نوشته مي شد. با نزديك شدن  با خط خون
 سكه به دهكده همه جا را سكوت فرا گرفته بود.نزديك و نزديك تر كاال

  رزا پنجره ي باز اتاقش را يكدفعه بست و در فكر فرو رفت. مي شد.
نمي دانست بايد چكار كند انگار راز بزرگي را در قلبش پنهان كرده بود كه با 

 و گفت: زد او را صدا  مادر رزا پنهان تر مي كرد. كشتن يك نفر ديگر باز آنرا

 رزا جان برو بخواب عزيزم.

 .سوزان مادر رزا گفت:خواب در چشم رزا نمي رفت و سوالي از مادر داشت
 چرا نمي خوابي؟

 سوالي دارم مي شود قبل از خواب بپرسم؟مادر 

 مادر رزا تعجب كرد و گفت:

اگر صدايمان بيرون  سوالت را بپرس .همه خوابند بهتره ما هم زودتر بخوابيم
 د مي داني چه مي شود.برو
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چرا  ؟مادر جان اين چه كسي است كه هر شب به اينجا مي آيد رزا ادامه داد:
 اصال چرا همه مي ترسند؟ ؟اينجا را ترس و وحشت مي گيرد

 متعجب و با دهان باز به دخترك مو بلوندش نگاه مي كرد و پاسخ داد:سوزان 

 تو واقعا نمي داني؟

 رموز گفت:رزا آرام و با نيمه نگاهي م

 .نه نمي دانم

 سوزان دوباره ادامه داد:

كه مساله بر ولي فقط اين را مي دانيم  .ما هم دقيقا از اصل ماجرا خبر نداريم
 سر عشق بوده و هست حاال برو بگير بخواب تا پدرت از خواب بيدار نشده.

و  رزا به سوي تخت خوابي كه پدر جيم زحمت ساخت آن را كشيده بود رفت
عادت داشت قبل از خواب موهاي خود را كه تا نزديكي زانوهايش هميشه 

پس از شانه  .مي آمدند و به رنگ طاليي همانند آبشاري درخشان شانه كند
كردن موهايش به طرف تخت خواب رفت نگاهش به سوي پنجره اتاق 
چرخيد سايه ي بلند قامتي راپشت پنجره بسته نظاره كرد و از ترس آرام 

به در اتاق خواب مادرش كوبيد و يواش طوري كه پدر  .رار گذاشتفآرام پا به 
 مادر مادر بيدار شو يك نفر پشت پنجره اتاقم آمده. بيدار نشود گفت:
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مادر كه گويي انگار از ترس اصال نخوابيده بود بيدار شد و هر دو به طرف اتاق 
وزان آرام قدم برداشتند ولي هيچ سايه ايي پشت پنجره نبود. سرزا آرام 

 گفت:

 بيا پيش خودمان بخواب.

 رزا جواب مادر را به آرامي داد و گفت:

 نه ميخواهم در اتاق خودم باشم.

 و رزا هم قبول كرد. كامال حواست باشه مادر پذيرفت و گفت:

دخترك كه گويي يك چيز را نه تنها از پدر و مادرش بلكه از اهالي دهكده 
 از يك طرف از  .داد رد مرور قراررا دوباره موبيچاره هم پنهان مي كرد 

واقعه هاي تلخي كه رخ مي داد مي ترسيد و از طرف ديگر دلش به حال 
دراكوالي قصه ي دراز و ترسناك اين دهكده مي سوخت در اين ميان صداي 

رزا را به خودش آورد مي دانست كيست و چرا اين كار را مي كند .رزا فلوتي 
 نش اشك از چشما نايي ديرينه دارد.داي اين فلوت انگار آشبه سوز ص

 ياد آن شب زيبا افتاد دوباره همه چيز آن شب  ختيار سرازير شد.بي ا
دلش مي خواست در آن شب كه همه ي  خاطره انگيز برايش تداعي شد.

از ترس جرات نمي كردند بيدار بمانند كنار پنجره برود و آهنگ  مردم دهكده
به خانه ي  هم تقريبا نزديكآمد و رودخانه پر سوز و گدازي كه از بيرون مي 

اشك ها از چشمانش مثل باران مي باريد و قلبش به  .پدر رزا بود را بشنود
صداي جيغ هولناكي مردم دهكده را به  .پاسي از شب گذشت درد آمده بود.
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داراكوالي قصه دوباره يك خود آورد هيچ كس جرات نمي كرد بيرون برود .
 ين بار هم قرباني يك زن ديگر بود .زن را شكار كرد و ا

همه واقعا نمي دانستند كه چرا اين هيوالي خوفناك فقط زنان و دختران را 
شكار مي كند و بر سر شاخه هاي درخت به طرز فجيعي آويزان مي كند و 

زن  مردم دهكده مجبورند فرداي همان شب قرباني را به خاك بسپارند.
د به خاطر تب باالي پسرش از رودخانه آب بيچاره به خاطر اينكه مجبور بو

قرباني هاي  مورد حمله ي داراكوال قرار گرفت و كشته شد. بياورد و گرم كند
 قبلي هم هر كدام به نحوي كشته مي شدند.

پدر جيم به سوزان و رزا گفت كه  .از مادرش شنيده بودرزا اين حرف ها را 
 ن نرويد.كامال مراقب باشيد و به هر دليلي شب ها بيرو

صبحانه بخور بعد به مدرسه برو اما رزا  رزا فقط در فكر بود سوزان گفت:
 اين اولين بار بود كه به حرف مادرش توجهي نكرد. و به راه افتاد.قبول نكرد 

نمي دانم چرا  سوزان نگاهش را به سمت همسرش جيم برگرداند و گفت:
ريست هيچ توجهي به مدتي است در فكر فرو رفته اصال تو حال و هواي ديگ

 اطراف ندارد؟.

 جيم دستي به موهايش كشيد و پاسخ داد:

سن نوجواني شده به اين  دليل شايد به خاطر اينكه تازه وارد  .عيبي نداره
االن هفده ساله شده و اين مي تواند دليل خوبي براي اثبات اين  .است

م اين را به جي نبايد به او سخت بگيريم. .دگرگوني هاي رفتاري رزا باشد
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تا به  نشاند و  خداحافظي كردسوزان گفت و بوسه ايي به پيشاني همسرش 
 محل كارش برود.

تا  براي ظهر هم نهار تدارك ديد مشغول جمع كردن ميز صبحانه شد.سوزان 
 .فرزند و همسرش از راه برسند

آنها زندگي عاشقانه ايي داشتند و سوزان خوشبختي را كامال در دلش حس 
و يا عاشق د فقط از اين نگران بود نكنه دخترش مشكلي پيدا كرده مي كر

 كسي شده و از آنها پنهان مي كند بعد با خودش گفت:

 نه مثل اينكه حق با پدرش است و من بيخودي دلواپسم.

نزديك ظهر شد رزا ازمدرسه برگشت. مادر سوزان نهار خوشمزه ايي را روي 
 توانم چيزي بخورم . من سيرم نميميز گذاشت ولي رزا گفت:

 مادر بدون اينكه دليلي خواسته باشد پذيرفت.

نه  فكر رزا به آن شب و آن واقعه معطوف بود نه مي شد فراموشش كند و
نمي دانست كه واقعا بايد با چه كسي صحبت  .اينكه با كسي در ميان بگذارد

تا هر چه زودتر از وقوع جنايت هاي شبانه و حادثه هاي دلخراش كند 
 :جلوگيري كند روي تخت دراز شد تا استراحت كند ولي بعد با خودش گفت

همين كه از روبه روي آينه ي قدي  .بخوانم بهتر استنه بروم و درسهايم را 
اتاقش رد شد نگاهي به آينه انداخت و پيش خودش زمزمه كرد: چقدر 

شانه  آنها را بشويم و يا حتيديگه خيلي زمان مي بره تا موهايم بلند شده 
 :ناگهان چهره ي همان مرد را پشت سر خود ديد كه گفت .كنم
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 اينها همه مال من هستند .

اما به دوان دوان به طرف آشپزخانه رفت  .از ترس برگشت ولي هيچكس نبود
 سوزان از رزا پرسيد: مادر چيزي نگفت.

 چي شده اينقدر سراسيمه هستي اتفاقي افتاده؟

 رزا جواب داد:

گران نباش گربه ايي مي خواست از پنجره به اتاقم بياد من هم نه مادر جان ن
 ترسيدم و دويدم.

 مادر گفت:

 خوب شد كه گربه بود اگر آدم بود چه مي كردي ؟

 رزا اندكي فكر كرد و گفت :

 بله آدم.

نگاهي به رزا كرد و در حاليكه لقمه غذا را مي خواست بخورد مكثي سوزان 
 به؟من رو نگران مي كني ؟رزا اصال حالت خو :كرد و گفت

 نه مادر عزيزم نگران چه هستي من كامال سر حالم .

رزا در آشپزخانه به مادرش كمك كرد از ترس اينكه وارد اتاقش بشود همان 
 جا ماند.
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ولي از آن واقعه از آن حادثه ترس و وحشت او واقعا دختر ترسويي نبود 
ني ها ترس ها اضطراب ها هر اين نگرا چرا بايد براي او اتفاق بيفتد. داشت.

و بدتر مي شد تا اينكه ماهها گذشت و اين دهكده هر روز با اتفاقات روز بدتر 
عجيب و غريبي روبه رو مي شد اتفاقاتي كه فقط مي شد به دست يك نفر 

پرياي اين ماجرا با گيسواني به رنگ طال حل شوند و آن هم دختر قصه ي ما 
 به رنگ آبي .تا نزديكي زانوانش و چشماني 

دستاني به ظرافت گل هاي ياس و تبسم لبخندي كه آن شب عجيب دل آن 
 مرد تنهاي شب خوناشام را برد.

رزا جلوي پدرش آمد و در آغوش  .دست و صورتش راشست .پدر از راه رسيد
 پدر جاي گرفت جيم او را بوسيد و بهش گفت :

 چه خبر دخترم؟حالت خوبه؟

 رد و جواب داد:رزا با ناز به پدر نگاه ك

 خوبم پدر خسته نباشي.

 خيلي ممنونم عزيزم.

رزا به طرف اتاقش رفت و كتابهايش را درآورد و مشغول خواندن شد اما انگار 
 .صوير آن شب در ذهنش نقش بسته بودو فقط ت جمالت كتاب را نمي ديد

اين همه  مي خواست بفهمد چرا آن مرد عجيب و غريب بايد به نزد او بيايد.
 و حاال بايد او نقش اول باشد .ختر در اين دهكده هست د
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 خاطرش آمد مادر بزرگش يك روز به او گفته بود:

 نزد خودت و در دلت نگه دار.رزا جان من يك چيز به تو مي گويم ولي آن را 
 رزا كه فقط شش سال داشت گفت :

 چه چيزي مادر بزرگ؟

بايي به نام تو رزا جان اين دهكده طلسم شده و اين طلسم به دست دختر زي
 بعدا خودت همه چيز را متوجه مي شوي. .باز مي شود

 مادر بزرگ تو از كجا مي داني ؟

براي هميشه با رزا  وولي مادر بزرگ انگار در خواب عميقي فرو رفته بود 
يك يادگاري يك حقيقت براي رزا به جا گذاشت و آن هم  .خداحافظي كرد

 خبر از آينده بود.

ناگهان  .چه مي شودنمي دانست آخر ماجرا  بدجور درگير بود.فكر رزا 
 مادرش سوزان وارد شد و گفت:

 رزا جان مادر نمي خواهي بياي بيرون؟

دوباره مادر  رزا سر برگرداند و در حاليكه بسيار مضطرب به نظر مي رسيد
 پرسيد؟

 نمياي پايين؟

 باشه االن ميام.
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دا كرد مادر رفته همه چيز را براي مادر پايين رفت و وقتي رزا اطمينان پي
 خود مرور كرد و خودش را به دست تقدير سپرد.

 .او حاال هفده سال داشت و اين موضوع مهم ذهنش را بسيار درگير كرده بود
گاهي فكر مي كرد نكنه همه ي اينها خيال  .درس بخواندديگر نمي توانست 

من كامال واقعي ام و  :دوباره به خودش مي آمد و مي گفت و خواب باشد اما
 را بيداره بيدار هستم روبه روي آينه رفت و خواست ببيند كه آن مرد 

 .ه رفت ناگهان آينه شكست و خرد شدمي تواند دوباره ببيند تا روبه روي آين
كه دخترش را  با خشم و صداي بلنديدوباره سوزان سر رسيد و اين دفعه 

 ار او را ناراحت كرد.ديدن اين صحنه بسي .صدا مي كرد وارد شد

 ؟اين چه جور شكست؟رزا عزيزم طوريد كه نشد

 رزا كه انگار ديگر خون در بدنش جريان نداشت نشست و گفت:

نگاه عاجزانه ايي به مادر كرد و مشغول جمع كردن  .نمي دانم واقعا نمي دانم
همين كه داشت يكي از تكه هاي بزرگ را بلند مي كرد  .تكه هاي شيشه شد

بي اختيار پرتش كرد و به پاي سوزان آن مرد درون آن نقش بسته بود  تصوير
آورد و آن را سريعا رفت تكه پارچه ايي  خورد و خون از پايش مي چكيد.

 مادر در حاليكه داشت ناله مي كرد : .روي پاي مادرش نهاد

اگر مشكلي  رزا جان معلوم هست اين چند روز چت شده ؟چرا تو فكري؟
 خوبه اين شيشه به تو آسيبي ؟ه چرا غريبي مي كني دخترميش اومدبرات پ

 نرساند و گرنه پدرت خيلي ناراحت مي شد.
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حاال بزاريد كمكتان كنم كه  ببخشيد مادر جان من واقعا نفهميدم چه شد.
 تا در اتاق را باز كرد پدرش خواست بيايد داخل كه گفت: .برويم پايين

 چي شده؟ چه اتفاقي افتاده اينجا مگر جنگ بوده

 سوزان نگاهي به جيم كرد:

 هيچي عزيزم شيشه به پايم بر خورد كرد در اثر حواس پرتي دختر شما.

پدر جيم مادر سوزان را تا پايين همراهي كرد و رزا در اين فكر بود كه قضيه 
 انگار خيلي بد است و از درونش بوي خون و جنايت مي آيد.

 گار زندگي همه شبها مختل ان ذهن ها همه مغشوش بود. شب فرارسيد.
نه افسانه بود و نه چيزي نزديك به ذهن مردم اين دهكده .درهاي  .مي شد

 خانه هايشان را مي بستند و همه چيز را به داخل خانه هايشان 
 تنها حيوانات درون طويله بودند ولي خوناشام با آنها كاري نداشت. .مي بردند

آب دريا از  در سكوت غوطه ور بود. همه چيز .گويي هرگز آنها را نمي بيند
برف هاي سنگيني روي همه  بادي نمي وزيد. .ودترس و وحشت يخ زده ب

 چيز را پوشانده بودند .و اين طلسم فقط به دست اين دختر زيباروي باز 
 مي شد فقط و فقط او.

ناگهان لرزه رزا كمي پنجره اتاق خود را باز كرد نگاهي گذرا به بيرون انداخت 
د آن شب غريب يا ندامش افتاد پنجره را بست او واقعا دختر ترسويي نبود.برا

 شجاعت عجيبي دوباره به سراغش آمد گفت: .افتاد
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دوباره  .حتما در آن شب اين كار را مي كرداو اگر مي خواست مرا بكشد 
همه جا تاريك و هولناك  .پنجره را باز كرد سرما وارد اتاق شد دلش لرزيد

بود كه دلخوشي به اهالي مي داد رزا قصد كرد يك بار نور ماه بود فقط سوي 
كه چرا اين ديگر به بيرون برود ولي عقلش اجازه نداد با خود مي انديشيد 

چرا اين كار را  ؟.اصال كجا مي ايستد ؟داراكوال مي آيد و فقط فلوت مي زند
به  از اين مردم بدبخت چه مي خواهد آنها كه هيچگاه آزارشان ؟مي كند 

 پس چرا بايد اين همه مصيبت را تحمل كنند ؟كسي نرسيده 

خانواده كنار  رزا دور از چشم .نزديك يازده شب  را نشان مي داد ساعت
موهاي خود را از قبل شانه كرده بود و لباس زمستاني  .پنجره اتاقش نشست

 آهنگ سوزناكي كرد . به زدن فلوت را برداشت و شروع هم پوشيد

ريبي است هر چه كه در دل و ذهن اين مرد قصه ي غت چون مي دانس
و رزا با چشمانش اطراف را مدتي از زدن فلوت گذشت  .ي گذردتاريكي م

 كنكاش كرد هيچ چيز نمي ديد بازم شروع به زدن كرد خانواده اش هم 
در خواب هيچ گونه اطالعي نداشتند خيال مي كردند دخترشان االن بايد 

 مي كردند او كامال بيدار بود و به مرز خطر.باشد ولي اشتباه فكر 

او تنها فرزند آن زوج باالخره  .ود قرباني امشب او باشدهر لحظه ممكن ب
ناگهان سايه ايي نزديك پنجره اش ظاهر شد  رزا ادامه داد. .خوشبخت بود

فقط با  .دهانش از ترس و وحشت باز نمي شد رزا .صورتش را برگرداند
آن مرد كه  .به چشم عجيب آن مرد زل زده بود شچشمان مظلوم وآبي ا

 همه او را داراكوال يا خوناشام صدا مي كردند گفت:
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 بزن ادامه بده.  .فقط اجازه بده اينجا بمونم .نترس كاري باهات ندارم

 به خود گفت: ترس رفت داخل و پنجره را بست از  رزا

 .كامال زيباستهم شبيه انسانهاست. . قيافه اشاو كه اصال وحشتناك نيست
بايد اعتماد داشته باشم و به  .گاهي مي گويند او صورتي زشت داردس چرا پ

اما دوباره حرفهايش گوش بدهم شايد نياز به كمكي دارد بايد اعتماد كنم 
 پاسخ خود را مي داد شايد هم دروغ ميگه و تمام قرباني هايش هم 

 همين طور شكار مي كرده آره اين درست است.

ر پس هم گذشتند شبها آمدند و رفتند و همچنان حال و هواي روزها د
گاهي همه چيز در سكوت غوطه ور شده بود.گاه  دهكده تغييري نمي كرد.

اما بعضي ها به دليل اينكه مزارع و حيوان  .هم عده ايي مهاجرت مي كردند
داشتند از دهكده كوچ نمي كردند. عده ايي عقيده داشتند بايد دعا كنيم تا 

و عده ديگر هم مي گفتند بايد تله كده بشكند هن بال رفع شود و طلسم داي
دليل اصلي آمدن اين بگذاريم تا نجات بيابيم اما براستي چرا هيچ كس 

 خوناشام را به اين دهكده نمي دانست.

حتي به ذهنشان خطور نمي كرد شايد آنها در افكارشان چنان غرق بودند كه 
 تنها  .خاطر يك چيز و يك نفر مي آيد به اين داراكوال فقط و فقط
آن دهكده اند اما چرا رزا را مي بيند با او كاري قرباني هايش هم زن هاي 

 ندارد براستي چرا؟

 خيلي عجيب نيست.
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رزا شب ها مشغول افكار خود بود و روزها هم دغدغه خودش را داشت .گاهي 
 م سر در كابوس مي ديد و در خواب چيزهايي مي گفت .خانواده اش ه

نمي آوردند كه چه زمزمه مي كند.اين كلمات مرتب بر سر زبانش حكم فرما 
و غريب بود.گاهي همسن و ساالنش شده بود و ملكه ذهنش آن شب عجيب 

.حتي كه چرا دارد با خودش حرف مي زند با تعجب به او نگاه مي كردند
 دوستش هيلي به او گفت:

 اتفاقي افتاده؟رزا چي شده چرا با خودت صحبت مي كني 

 مادرش سوزان با گريه پاسخ داد:

 نمي دانم بر سر دخترم چه آمده.

هيچ چيز ديگر نمي توانست به او كمك كند انگار واقعا او هم طلسم آن مرد 
 و يكدفعه به پنجره اتاقش نگاهي شده بود .گاهي در خواب ناله مي كرد 

از كشت و كشتار شبانه .ديگر مي انداخت سايه ايي بود و دوباره محو مي شد 
دختر قصه مي ايستاد و بعد .آن مرد فقط پاي پنجره اتاق هيچ خبري نبود 

مردم  .گاهي هم به پنجره اتاق رزا مي زدهم مي رفت. گاهي فلوت مي زد و 
شده بودند ولي خانواده ي رزاي زيبا هر روز غمگين و از اين بابت خوشحال 

ه واقعا نمي دانستند چرا اين طور غمگين تر مي شدند به خاطر دخترشان ك
 شده است.

دست يكي به رزا گاهي در فكر عميقي فرو مي رفت به طوري كه با برخورد 
 تنش متوجه مي شد كه انگار ديگران هم هستند ولي هيچ كمكي به او 
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آن شب مهلك تمام نمي كرد اين فكر مثل خوره وجودش را فرا گرفته بود 
ين طور شب هاي بعد از آن كه انگار يك سايه ذهنش را احاطه كرده بود.هم

و آدم عجيبي كه هر شب پشت پنجره ي اتاقش  هميشه دارد او را مي پايد
 است.

 زمزمه هاي رزا با خودش زبانزد تمام اهالي دهكده شد.

گاهي بيرون نمي رفت از ترس اينكه مبادا ديگران او را مسخره كنند و 
 وزان مادر رزا گفته بود :معلمش به س دوستانش به او بخندند.

 .او را به شهر ببريد نزد يك روانپزشك شايد حالش بهبودي يابد

ولي مادرش ناراحت شد و سر سخت بود قبول نكرد و دخترش را به خانه باز 
 رزا گاهي حتي دوستش هيلي هم ديگر به ديدنش نمي آمد. گرداند.

 مي گفت:

او به من من انتخاب شده ام  كهرگ همه چيز را به من گفته. او گفت مادربز
او به من لبخند مي زند مرا  اين طلسم به دست من باز مي شود. :گفت

 دوست دارد براي من فلوت مي زند.

كه بهت زده به حرف هاي دخترش گوش مي داد و با دهان مادرش سوزان 
باز به رزا نگاه مي كرد مفهوم هيچ يك از اين اراجيف را نمي فهميد و فقط 

 و كامال  ريخت ولي نمي دانست كه آنها اراجيف نيستند اشك مي
سعي كرد كه چيزهايي را از زبان دخترش بفهمد به او مي گفت  واقعي اند.
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رزا جان مادر بزرگ مرده او به تو چه گفته تو قبال بچه بودي چه چيزي به تو 
 گفته كه تا به االن يادت مانده ؟

كلمات به سختي از دهانش خارج ولي دخترك فقط به زمين نگاه مي كرد و 
 مي شد او گفت:

چرا با من  .بودم فقط به من لبخند مي زدمن ترسيده  آن شب اومد باال سرم.
 كاري نداشت ؟.

سوزان كه كامال وحشت كرده بود رزا را به اتاق خودش برد .در راهرو باال يك 
يد و آينه وجود داشت رزا تا خواست كه از جلويش بگذرد ناگهان جيغي كش

 به آغوش مادرش رفت مادر گفت:

 اين فقط يك آينه است. از چه مي ترسي عزيزم؟ چرا اين كار را مي كني ؟

 رزا كه داشت جان به لب مي شد گفت:

 .من را از اينجا ببر .من را ببر

ولي  مادر سوزان او را به اتاق خودش فرستاد و پيش دخترش ماند تا بخوابد.
 . ي فهميدا نمترك بيچاره رمعناي هيچ كلمه ايي از دخ

همه چيز در ابهام كامل به سر مي رفت.شب آمد و رفت دوباره روز مي شد و 
 حال رزا بدتر .
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.انگار فقط مي خواست سايه ي آن مرد غريب ديگر كامال ناپديد شده بود
 خودش را نشان دهد رزا را عاشق كند و مهر داغي بر قلب او بنهد و برود.

رزا ديگر زبانزد  .ترك نوجوان را تصاحب كند و برودخفقط توانست قلب د
همه در دهكده فهميده بودند كه او حالش اصال خوب  .خاص و عام شده بود

نيست .گاهي بر سكويي مي نشست و ساعت ها در اندوه بود و فكر مي كرد و 
و مردم دهكده از كنارش مي گذشتند و پچ پچ  با خودش صحبت مي كرد

 مي كردند .

ز در ابهام يك نقطه فرو رفته بود اينكه آن مرد غريب مرد تاريكي همه چي
در حاليكه هيچ  شب هاي رزا چه كسي بود و چرا وارد زندگي اش شده بود

و برعكس مردم دهكده را اذيت مي كرد و نمي توانست  كاري با وا نداشت
 كه چه شده و چه بر سرش آمده است.دقيقا بفهمد 

شب ها بر سرش مي آمد و آن شبي كه تا ابد  فقط آن لحظه هاي عجيب كه
گاه گاهي با خودش حرف مي زد  .خاطر رزا خواهد ماند در نظرش بوددر 

اصال آيا او  .همه متحير نگاهش مي كردند كه چه چيزهايي دارد مي گويد
ولي مردم خبر  مي تواند يك فرد عادي باشد يا خودش را به آن راه زده؟.

عاشق مردي كه  .است كه به چنين روزي افتادهشده  عاشقنداشتند كه او
و داغ  روزگار اين مردم دهكده را شب ها سياه تر از همان شب كرده بود

مردم اطالع نداشتند  .ين مردم گذاشته و حاال ديگر نيستعزيزاني را بر دل ا
و چگونه دل آن مرد را ربوده است همه چيزاز نظرها پنهان بود دخترك بينوا 
 ي رزا نهفته بود . همه در سينه
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نگاهش مي كردند و گاهي كه كلماتي را بر زبان مي آورد همه با تعجب 
 . نمي شدند منظورش را متوجه

او را نزد دكتري به شهر ببرند تا سرانجام پدر و مادر تصميم گرفتند 
دخترشان از حالت افسردگي و پريشاني نجات پيدا كند.در اين مدت او بسيار 

ر چشمان زيبايش كبود گشته بود و رنگ از رخسارش پريده الغر شده بود زي
 .بود 

همه  .شكي حاذق و خبره همه جا را گشتندآنها به شهر رفتند و به دنبال پز
اين خانواده سه  .بود مي دادند و آن هم دكتر آلبرتفقط يك آدرس به آنها 

ان .پس از جست و جوي فراونفره سرانجام خواستند پيش دكتر آلبرت بروند 
بود به مطب دكتر كه نهم در آن آدرس دكتر در خياباني كه زياد رفت و آمد 

رزا نگاهي به بيرون مطب  .كتراي روانشناسي دارد رسيدندمي گفتند د
انگار  .ماي ساختمان هاي ايتاليا را داشتاز بيرون نمايي شبيه به ن انداخت

به نظر انگار  ت.آن را يك معمار از كشور اروپايي انجام داده اسسنگ بناي 
وارد ساختمان  .جديد و شهر مدرن بود تاريخي مي آمد ولي خيابان ها همه

شدند در را كه باز كردند صدايي نواخته شد كه ورود افرادي را به داخل 
 منشي از جايش برخاست و گفت: .ساختمان اعالم مي كرد

 بفرماييد خيلي خوش آمديد.

 پدر رزا پاسخ داد:

 كه پيش دكتر بروم .نوبتي مي خواستم 
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 منشي با دكتر تماس گرفت و گفت:

 سه نفر آمده اند براي مالقات با شما .

 منشي سريعا به خانواده رزا گفت: دكتر كه گويي پاسخ داده سه نفر چرا؟

 هر سه نفر شما با دكتر كار داريد؟

 سوزان جواب داد:

به شي هم پيام مادر رزا به گوش منشي رسيد و من نه بيمار دخترم است.
دخترشان است به نام؟ نگاهي به دخترك كرد دكتر اعالم كرد كه بيمار فقط 

 رزا. :كه با صدايي نحيف گفت

 منشي گفت: به نام رزا است دكتر آلبرت.

گوش منشي خانم لرا رساند و خانم لرا بالفاصله دكتر آلبرت پاسخ خود را به 
 بله حتما. گفت:

 گفت: واده به نشستنپس ازنشستن منشي و دعوت كردن خان

 االن سر دكتر خلوت است و فقط دخترتان مي تواند برود داخل .

 اعتراض گفتند:پدر و مادرش هر دو با پريشاني و 

 نمي شود ما هم برويم داخل؟

 خانم لرا كه زن چاق با موهاي كوتاه و عينك ته استكاني داشت سريع گفت:

www.takbook.com



 ۲۵اوهام  *   

جلسات مشاوره فقط براي  .مي تواند برود و شما منتظر باشيدفقط بيمار 
 بيمار است و در صورت لزوم شما را صدا مي زنند.

همين كه  رزا از سر جايش برخاست و به طرف در اتاق دكتر حركت كرد
دستش بر روي دستگيره در بود نگاهي به پدر و مادرش انداخت مادرش 

 سوزان به او لبخندي زد و گفت:

 برو تو عزيزم منتظرت هستيم.

همين  .اق شد سرش پايين بود و در را بسته را فشار داد و وارد اترزا دستگير
 .سالم  :كه سرش را باال آورد و گفت

 سالم. از سر جايش بلند شد و گفت:آقاي دكتر

زبانش بند آمده بود كه  .رزا متحير مانده بود و دكتر آلبرت را نگاه مي كرد
تر آلبرت به طرف آقاي دك جيغ بزند .فقط اشك از چشمانش سرازير مي شد.

بنشيند همين كه نزديك شد رزا يك قدم به طرف رزا آمد تا به او كمك كند 
 دكترگفت: عقب رفت.

من يعني ما ميتوانيم دوست هاي  ؟عزيزم راحت باش چرا از من فرار مي كني
 من فقط مي خواهم به تو كمك كنم . خوبي براي هم باشيم.

و با صدايي كه از اعماق قلبش بيرون رزا مات و مبهوت به دكتر نگاه مي كرد 
 مي آمد گفت:
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و به خاطر من وارد دهكده  تمگر مرا دوست نداشتي؟ چرا من رو رها كردي؟
 شدي حاال اينجا چه كار مي كني؟

 دكتر گفت:

 من شبيه كسي هستم براي تو؟

 رزا سري تكان داد و گفت:

 خودت را الكي جاي دكتر جا زدي من مي دانم .

 اد:آلبرت پاسخ د

 بيا اينجا بنشين و برايم تعريف كن. چه كسي بوده كه شبيه من بوده و هست

رزا آرام آرام قدم برمي داشت كه بر روي صندلي بنشيند موهاي بلند خودش 
 را كنار صندلي گذاشت و نشست.دكتر هم روبرويش بود.

 اسم تو رزاست؟ دكتر آلبرت:

 اسم مرا از كجا مي داني؟

نشي پرسيدم بهم گفت.دكتر ادامه داد چقدر تو زيبا همين االن از خانم م
 هستي اما از چيزي هم غمگين خب برايم تعريف كن.

رزا سري بلند كرد و به چشمان آلبرت خيره شد هيچ چيز به يادش نمي آمد 
و يا شايد هم نمي توانست صحبت كند .با و فقط به دكتر خيره شده بود 
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 ا رفتي؟چرا من را به ياد چر :چشماني آكنده از اشك فقط مي گفت
 نمي آوري؟

 جمالت را مي نوشت و به صورت معصومانه  رزا نگاه مي كرد. آلبرت تمام اين

رزا ادامه داد:من نمي خواهم برگردم بايد برايم توضيح دهي چرا يكدفعه 
مگر آن شب كه حال پدرم خوب نبود و من رفتم تا برايش از رودخانه  رفتي؟

ظاهر نشدي پشت سرم و من برگشتم تو را در حالت  آب بياورم تو يكدفعه
من دوستت دارم ولي از  نشسته نگاه مي كردم و تو به من گفتي با من بيا.

به من  شدت اضطراب و ترس فرار كرده بودم اما تو هيچ كاري با من نداشتي.
 ا رفتي و من را با اين حال يكه و تنها گذاشتي .؟بگو كه چر

 بريده بود . اشك ها امان دخترك را

 دكتر گفت:

من چرا يادم نمي آيد كه تو را تنها گذاشتم عجيب است من هيچ چيز به ياد 
ولي مي خواهم به تو كمك كنم و از االن به بعد دوستت داشته  .منمي آور

 باشم .

رزا سرش را باالتر آورد و نگاهي به اطراف انداخت بي آنكه جوابي به دكتر 
انگار به دنبال يك ردپا يك چيزي  كنكاش مي كردداده باشد محيط اتاق را 

كه صحت و سقم تمام گفته هايش باشد به دنبال هر چيزي كه او را به 
با نگاه اول چيزي به نظر گذشته پيوند بدهد ولي چيزي پيدا نكرد يا شايد 

 نمي آمد.
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 دكتر گفت:

بدانم  من هنوز منتظرم جواب سوالم را ندادي ؟رزا جان كجا را نگاه مي كني
 آيا مرا به عنوان دوست قبول مي كني؟

رزا تازه به خودش آمده بود كه كجاست و مردي كه شباهت عجيبي با آن 
مرد تاريكي شب دارد چه مي گويد و او ناخاسته رازي را كه مدت ها در 

نگه داشته بود را به راحتي به او گفت و كلماتي كه بدون هيچ سينه اش 
 شده بود با جواب نمي دانم پاسخ دهد .ي از زبانش خارج قرارداد

بود همين كه برگشت دكتر بلند شد و به طرف ميز خود در حركت 
 رازي را در سينه  چشمانش برقي داشت و لبخند مليحي زد دكتر هم 

 :كه نمي خواست بيمار زيبا و معصومش آن را بفهمد به رزا گفت مي پروراند

 سم .رزا جان من برايت يك نوبت ديگه مي نوي

 شد. موهايش همچون آبشاري طاليي او را همراهي  رزا از سر جايش بلند
دكتر آلبرت برسد همين كه نزديك ميز شد و  مي كردند تا به طرف ميز

دكتر سرش پايين بود تا تاريخ روز بعد را يادداشت كند چيز عجيبي نظرش 
ولي او  كرد نگاهش را متمركز كرد تا ببيند اشتباه مي كند يا نهرا جلب 

قدي وجود داشت كه پشت چوب لباسي ديواري  ي ينهاشتباه نمي كرد آ
رزا با حالتي از ترس و دلهره  .ن شده بوددكتر در البه الي لباس هاي او پنها

 .داند و رزا مقابل آينه قرار گرفتبرگر نزديك چوب لباسي شد دكتر سري
ر زد و به آينه نگاه لباس هاي دكتر كه شامل كت و پالتو و شال بودند را كنا
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چهره ي دكتر كه برگشته بود و داشت بيمارش را  .كرد صورتش درهم شد
نگاه مي كرد كه به دنبال چه چيز است در آينه نمايان شد رزا كه داشت به 
آينه نگاه مي كرد با نگراني خودش را كمي كنار زد و ديد كه چهره ي زشت 

برگشت نگاه به  .ظاهر شده است م داشت بر روي آينهآن مرد كه داراكوال نا
دكتر كرد و ديد خود دكتر آلبرت نشسته است دوباره به آينه نگاه كرد و ديد 

فرياد كنان و جيغ زنان  .مايان شده كه به او لبخند مي زندچهره ي داراكوال ن
 اتاق دكتر را ترك كرد و به سوي راهرو پا به دويدن گذاشت.

مانشان موج مي زد به دنبال دخترشان مادر و پدرش در حاليكه غم در چش
 كه از سالن خارج شده بود رفتند .

 سوزان پرسيد:

 رزا جان بايست دخترم چي شد مگه؟چرا بيرون آمدي ؟

رزا بعد از كمي دويدن نفس نفس كنان ايستاد و شروع به فرياد زدن و گريه 
ك كردن كرد.همه چيز دوباره برايش تداعي شد و به تشديد بيماري اش كم

مي كرد.پدرش وقتي ديد دخترك در آغوش مادرش جا گرفته است برگشت 
دكتر پيش منشي ايستاده بود  كه با دكتر آلبرت صحبت كند وارد سالن شد.

 و گفت:

 اوه آقاي دكتر.

 آقاي جيم بيمارم كجا رفت؟
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 بيرون پيش مادرش است. جيم پاسخ داد:

زندگي مي كنيد آمد  نمي دانم چه شد وقتي اسم دهكده ايي كه شما در آن
 رزا به شدت متعصب شد و رفت چرا اينقدر از آن مكان فراري است؟.

 جيم با تعجب و پرسش گفت:

 از دهكده ايي كه ما در آن زندگي مي كنيم مي هراسد و اين كار را كرد؟

من نوبت بعدي  بله بهتر است كه فعال به آنجا نرويد و همين جا ساكن شويد.
 .را براي شما نوشتم 

سوالي كه به  پدر رزا در حاليكه كاغذ را از دكتر مي گرفت دنبال پاسخ
 درستي از دكتر دريافت نكرده بود مي گشت و با تعجب پرسيد:

 نوبت بعدي براي سه روز ديگر است؟

 آلبرت پاسخ داد:

 بله مشكلي وجود دارد؟

 بله ما تا آنوقت در اين شهر بزرگ جايي را نداريم .

 ريد؟كسي را اينجا ندا

 نه آقاي دكتر ولي يه فكري مي كنيم.
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به درمان او اگر من نوبت را زودتر بزنم با اين وضع دخترتان نمي توانم 
 بپردازم.

 باشه آقاي دكتر اين مشكل خودمان است و شمارا بيش از اين اذيت 
 خيلي ببخشيد از اينكه وقت شما را گرفتم . .نمي كنيم

 ر مي پروراند گفت:آقاي دكتر كه انگار فكري را در س

 نه خواهش مي كنم.

 صبر كنيد.جيم به طرف در رفت و دكتر با صداي بلند ادامه داد 

 گفت: دكتر آلبرت .جيم سر جايش ايستاد و برگشت

ن سه روز كليد خانه ام را به شما مي دهم تا اي .من مي توانم كمكتان كنم
 آنجا اقامت داشته باشيد تا بعد.

 از اين همه لطف بي دليل آلبرت گفت:جيم با حالت شرمندگي 

 .هرگز آقاي دكتر من نمي توانم قبول كنم

مي خوابم و مزاحم شما نمي شوم كاري من هم همين جا  آلبرت ادامه داد:
 مي كنم قبول كنيد البته لطفا.هم خانه ندارم خواهش 

جيم قبول كرد و به طرف خانواده اش به راه افتاد در راه داشت فكر مي كرد 
يادش افتاد آدرس را نگرفته است برگشت و دكتر را صدا كرد  ه ناگهانك

 دكتر به طرفش آمد و گفت:
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 آقاي دكتر ببخشيد آدرس را نداريم .

 دكتر آلبرت آدرس را خيلي سريع نوشت و به او داد .

 جيم بازم تشكر فراوان كرد و برگشت.

گاهش همان اينكه چرا دخترش ديگر از زاداما يك چيز برايش مبهم بود 
آن  .و پرورش يافته اينقدر هراس دارد محلي كه در آنجا بزرگ شده بود

به همسر  دهكده ي ساده ايي كه مردمش با پاكي و سادگي زندگي مي كنند.
 و فرزند خودش رسيد و گفت:

 نوبت زده . دكتر براي سه روز ديگه

 سوزان فورا گفت:

ز ديگه با اين مقدار پولي كه سه روز چه كنيم كجا برويم تا سه روما تا اين 
 فقط براي درمان دخترمان است كجا پناه بياوريم؟

بيچاره از اينها كه در دهكده ساده ايي مي زيستند و نمي دانستند كه درمان 
 يك بيمار با اين وضعيت چقدر طول مي كشد.

 جيم پاسخ داد:

 فعال مي رويم خانه ي دكتر آلبرت .

 خانه ي او چرا؟
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او ه و كليد خانه اش را به ما داده تا اين سه روز در خانه ي دكتر لطف كرد
 اقامت داشته باشيم و بعد از سه روز ديگر جلسه دوم مشاوره ي رزا ست.

 بود.تازه آرام شده  رزا فقط به زمين چشم دوخته و

 جيم گفت:

 بلند شو دخترم برويم.

شده بود شب  .سوي خيابان هفدهم به راه افتادنددخترك بينوا بلند شد و به 
و شهر در سكوت عجيبي غوطه ور بود .آنها خانه ي دكتررا پيدا كردند از 

 سوزان در همين حين گفت: بيرون نگاهي به نماي ساختمان انداختند

حتما دكتر خيلي عالقه دارد كه از  نماي ساختمان همان نماي مطب است.
 .نماي باستاني استفاده مي كند

 ارد شويم .جيم گفت: آره .بهتر است و

.با اشاره ي پدر رزا كليد را درون در زد و آنها وارد شدند .چراغ ها بسته بود 
سايل و آنها .همه جا كامال تميز و مرتب بودانگشت روي كليد چراغ را باز كرد.

رزا كه هنوز متوجه نشده بود كه دقيقا كجا  .خود را گوشه ايي قرار دادند
آشپزخانه رفت تا شامي تهيه  آمده روي مبل نشست .مادرش به طرف

رزا به  .ت تا شعله هاي آتش را زيادتر كندكند.پدرش هم به طرف شومينه رف
زل زده بود و شعله هاي آتش را تماشا مي كرد كه چطور زيادتر نقطه ايي 
تابلوهايي كه  .خانه ي دكتر آلبرت پر بود از مجسمه هاي گوناگون مي شوند.
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كه به طرف طبقه  و پله هايي مبهم داشتندش هاي گران قيمت و بسيار نق
 باال مي رفت.

پس از خوردن شام مادر رزا را بلند كرد تا او را به سمت اتاق خواب هدايت 
.آنها از پله ها باال رفتند وبه سوي اتاق خواب شتافتند. در اتاق را باز كند

 پدرش جيم روبه روي شومينه خوابيد و رزا به طرف تخت خواب رفت. كردند
و سوزان هم به طرف طبقه پايين رفت تا پيش همسرش باشد.خانه در 

ساليان سال است سكوت عميق و عجيبي فرو رفته بود انگار كه اهالي خانه 
برف سنگيني مي باريد و شهر در سرماي برف غوطه ور شده  .كه خوابيده اند

 بود.

نمي دانست  دختر بيچاره كه اصال .اي شب صدايي از اتاق رزا بلند شدنيمه ه
در اتاق نگاه كرد كجا آمده است يكدفعه از دل خواب بلند شد و به اطرافش 

سايه ايي پشت پنجره ي اتاق بود كه يكباره محو  .را باز كرد ولي كسي نبود
به اطراف نگاهي انداخت به غير  دستگيره پنجره را گرفت و آن را باز كرد .شد

يچ چيزي نبود .روي تخت خواب از برف و سايه ي تاريكي شب و نور ماه ه
جايش بلند كرد و دوباره به نشست و ناگهان صداي سوزناك فلوت او را از سر 

دوباره پنجره را باز كرد هواي اتاق كامال سرد شده  سمت پنجره سوق داد.
 فلوت زن  .نگاهي به بيرون انداخت بود و خودش هم از سرما مي لرزيد.

با  .ره عبور كرد و به سمت جلو مي رفتنجدوره گرد اين خيابان از جلوي پ
خياالتي شده ام كسي نيست او فقط يك فلوت زن دوره  :خودش مي گفت

شد گرد است .همين كه خواست پنجره را ببندد با صحنه ي عجيبي روبه رو 
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فلوت زن صورتش را به طرف پنجره برگرداند و نگاهي به رزا كرد و لبخندي 
 آبي آن مرد عجيب انداخت و با خودش گفت:رزا نگاهش را به چشمان  زد.

 .بله اشتباه نمي كنم او همان داراكوالهي است كه به دهكده ما آمده بود

اين مساله بود كه او اشتباه  لبخند عجيب و ناباورانه ي رزا مهر تاييدي بر
 در واقع او وجود دارد ولي در پاره ايي از ابهام كه چرا بقيه  كند.نمي

انگار كه  ؟يعني دچار توهم شده .حرف هايش را نمي شنوند نمي بينند حتي
زماني به خودش آمد همه چيز واقعي است.دوره گرد يك لحظه غيب شد.رزا 

 كه سرما تمام اتاق را فرا گرفته و آن مرد رفته بود.هيچ صداي فلوتي هم 
اين بار هيچ واكنشي نشان نداد  بي اختيارنشست و .پنجره را بستنمي آمد 

سر و صدا هم نكرد و به طرف پدر و مادرش هم نرفت.در به يكباره باز حتي 
او از جا برخاست و به طرف تختش رفت كه دراز شد مادرش سوزان وارد شد 

 بكشد مادرش گفت:

 دخترم هنوز بيداري ؟چرا نخوابيدي؟ساعت از نيمه شب گذشته.

مي كرد و  و انديشه اش در دوردست ها سير رزا فقط به مادرش نگاه مي كرد
 جسمي كه انگار بي جان است و دستاني كه سال هاست خشكيده.

مادر در  چشمانش را كه باز كرد صبح شده بود و به طبقه ي پايين رفت.
ذهنش اطراف  .آشپزخانه بود و پدر بيرون رفته بود تا غذا براي ظهر تهيه كند

به  را كنكاش مي كرد انگار دوست داشت اين خانه را جست و جو كند.
حتي دكورها ي درون كمد  .تابلو ها را مي نگريست .اطراف سرك مي كشيد
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بود و ديده اش نور خود را  ذهنش پر از افكار نابه سامان .را مشاهده مي كرد
 از دست مي داد.

مجسمه ايي نظرش را جلب كرد شكل زني بود كه موهاي بلندي داشت و 
ه مي كرد خيلي به خودش را از كمد درآورد . به آن نگا آن .چشمان آبي

تابلوهاي رمانتيكي روي  .ولي دوباره آن را سر جايش گذاشت شباهت داشت
نگاهي به طبقه ي  .را حكايت مي كردانگار داستاني ديوار بود كه هر كدام 

نزديك در  .دوباره به طرف باال رفت .باال انداخت و اتاقي كه در آن بسته بود
 زد.ناگهان جيغ بلندي  .را باز كرد وارد شدستگيره را گرفت آن اتاق شد و د

آقاي دكتر آلبرت روي صندلي نشسته بود و داشت تابلويي مي كشيد با باز 
ا پله ها را دو تا يكي پايين آمد رز شدن در برگشت و لبخندي به رزا زد.

 .مادرش به طرف وي رسيد و گفت:

 عزيزم چه اتفاقي افتاده ؟

مادرش سوزان  .اشاره به باال را مي دادكرد و باال مي  رزا نگاه به طبقه ي 
و ليوان آبي به وارد اتاق شد و نگاهي به آن كرد به سرعت به طرف پايين آمد 

 رزا داد و گفت:

  . آنجا كه چيزي نيست اتاق هنري دكتر آلبرت هست

ت به من نگاه مي كرد و آقاي دكتر آلبرت دكتر آلبرت تو اتاق بود و برگش
 زودتر از اينجا برويم .نمي خوام اينجا باشم من  .لبخندي زد
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پدر وارد خانه شد و با ديدن اين صحنه گوشه ايي نشست و شروع به گريه 
 مادر رزا مات و مبهوت مانده بود به همسر و فرزند خود نگاه  .كردن كرد

پيش همسرش رفت و او را آرام كرد  مي كرد نمي دانست به كداميك برسد.
 بروند و همه چيز را به او بگويند.كه پيش دكتر آلبرت سپس تصميم گرفتند 

كه دكتر را تصميم  آنها راهي مطب دكتر شدند با اين پس از چند ساعت 
 ببينند و با اين هدف كه حال رزا را بهتر كند.

لرزيد و نمي خواست جلسه دوم از سر گرفته شد رزا دست و پاهايش مي 
دكتر تعريف كرده بود و آلبرت حاال  را برايپدرش همه چيز  .دكتر را ببيند

 همه چيز را مي دانست.

 .رزا روي صندلي آرام گرفت .با گفتن واژه ي بفرماييد شروع شدشروع جلسه 
 :دكتر گفت

 چاي بريزم يا نسكافه ميل داري؟ عزيزم 

 و دوباره باز شد و به يك نقطه خيره شده بود.پلك هاي رزا روي هم رفت 

سكوت بين آن دو حكمفرما شد و  رف بيمار آورد.دكتر چاي ريخت و به ط
 خود او شروع به صحبت كند كه هيچ حرفي بين آن دو دكتر مي خواست 

دكتر پس از چندي عكسي را از كشوي ميز خود درآورد و به  رد و بدل نشد.
انگار كپي  .خيره به آن عكس عجيب نگاه مي كردرزا خيره  .رزا نشان داد
 .خود رزا بود

 :رزا گفت
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چرا شما آن را  اين خيلي شبيه من است. عكس من پيش شما چه مي كند؟
 من منتظر جواب از شما هستم آقاي دكتر. نگهداري مي كنيد؟

مي خواستم  عزيزم اين عكس همسر من است كه خيلي به تو شباهت دارد.
اما حاال مي گويم كه  مناسب.از اول به تو بگويم ولي گذاشتم در يك فرصت 

 مي كند آرام و ظريف. لي شباهت دارد و دقيقا مثل تو صحبتبه تو خي

شما دارين  .كه اين عكس متعلق به همسر شماست من نمي توانم باور كنم
 من رو ديوانه مي كنيد و به جنون مي كشيد چرا؟

خواهش مي كنم حقيقت را به من بگوييد من را از اين سردرگمي دربياوريد 
 من را اذيت مي كنيد بهم توضيح دهيد مگر شما روانشناس نيستيد چرا 

 مي خواهم اطمينان پيدا كنم لطفا نگوييد كه من هذيان مي گويم.

 صداي در آمد. منشي وارد اتاق شد و گفت:

مراجعه كرده اند و مي گويند كه مي خواهم خيلي آقاي دكتر آلبرت يك نفر
 .؟سريع شما را ببينم

 باشه بگوييد بعدا. من را؟

د كه مي گويد كار ضروري ندارم فقط مي خواهم شما را منشي اصرار كر
 مالقات كنم و بروم.

 دكتر با تعجب پرسيد:
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 آيا قبال مريض من بوده و اينجا مراجعه كرده؟ ؟من را مالقات كند

 منشي پاسخ داد:

 .و قبال مريض شما نبوده خير اينجا مراجعه نكرده 

 بگوييد بيايد داخل .

اين بار انگار  .ر دو از سر جايشان بلند شدندبا وارد شدن پسر بچه ايي ه
 و قصه حكايت طوالني را دردنياي عجيبي براي رزا درست شده بود 

 بر داشت.

آشنايي با دكتر آلبرت مهاجرت آنها پس از وقوع اتفاقات ناگوار و زمينه ساز 
ورود به خانه ي دكتر و ديدن چهره ي زشت آن فرد و حاال رودررو شدن با 

چه ايي كه ادعا مي كند آقاي دكتر را در خواب ديده است و به او يك پسر ب
نشاني اش را به وي داده و به طور آشكار به دنبال او گشته و كمك كرده 

 دكتر را پيدا كرده است.

 آقاي دكتر گفت:

پسرم من گمان مي كنم كه تو من را در جايي ديده ايي و خيال مي كني كه 
 مرا در خواب ديده ايي؟

 بچه غضبناك به دكتر آلبرت نگاه مي كرد و گفت:پسر 
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شما به من خيلي توجه مي كرديد در حاليكه من شما را در خواب ديده ام 
 من يك پسر بچه ي فلوت زن دوره گرد هستم .

دو بيمار در يك زمان روبه رويش  .اي دكتر آلبرت كامال گيج شده بودآق
اند ولي يكي در قالب واقعيت و بودند و هر دو ادعا مي كردند كه او را ديده 

 ديگري در عالم خواب و رويا.

سردرد دارد و فعال بايد هر دو در ساعات مشخص بيايند و دكتر تشخيص داد 
منشي را صدا زد براي رزا يك وقت ديگر نوشت و براي پسرك  .مراجعه كنند

 خواست نوبت بزند كه پسر بچه گفت:

 من نوبت نمي خواهم مي روم.

هر  ال ديوانه شده بود.دكتر كام هر دو بيمار رفتند. .ر هم شده بودهمه چيز د
اين نمي دانست  .كم بودچيزي كنار هم مثل پازل چيده مي شد باز يك چيز 

آيا هر دو راست مي گفتند و يا با دو  .چطور بايد حل شود معما چگونه و
ردا يك نفر نكند ف ؟اط دارد كه با هم تباني كرده اندبيمار كامال باهوش ارتب

تا حاال با اين موضوع و  آه. ديگر بيايد و ادعايي عجيب تر از اينها بكند.
نكند من هم  موضوعات مشابه آن برخورد نكرده بودم عجيب تر از واقعيت.

بايد به دنبال راه حلي بگردم تا  دارم تعادل ذهني خود را از دست مي دهم.
من اطمينان دارم كه باز  وم.آن آشنا شبيشتر با ذهن و جنبه هاي گوناگون 

دكتر آلبرت در اين فكر و افكار بود كه منشي وارد  هم آن پسر خواهد آمد.
 و تقاضاي مرخصي كرد و دكتر هم سري به عالمت تاييد تكان داد.اتاق شد 

در اين انديشه بود كه بهتر است  با خود .دكتر بدجور ذهنش آشفته شد
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قيقاتي بيشتري بازديد كنم ز مراكز تحتحقيقات خود را گسترده تر كنم و ا
كتابهاي بيشتري را مطالعه كنم و در آخر از بيماران رواني ساكن در 

  فكرش را .تيمارستانهاي شهر ديدن كنم شايد مورد مشابه پيدا شود
در مطب را بست كه به رستوراني برود  كتفا كرد.ا و به اين راهها  جمع و جور

دكتر آلبرت  .ه به مطب برگردد و آنجا بخوابدو شام بخورد و دست آخر هم ب
 از بين تمام روانشناسان مطرح در شهر سرآمد تر بود ولي تصميم خود را 
بر اين گذاشت به خاطر مشكل اين بيمار و شايد بيماران بعدي كه به وي 

دكتر شب را  به امريكا سفر كند بلكه نتايجي به دست آورد.مراجعه مي كنند 
ر به صبح رساند و با منشي خود تماس گرفت كه براي مدتي با تفكرات بسيا
اطالع  لطفا بيماران را نوبت ندهيد در ضمن به پدر رزا هم عازم امريكاست

خانم لرا از  دهيد كه من يك سفر كاري برايم پيش آمده و به امريكا مي روم.
 اين تصميم دكتر متعجب شد و با آلبرت خداحافظي كرد .

براي دكتر نتايج قابل توجهي به همراه بياورد ولي براي  اين سفر ممكن بود
خانواده ي رزا اين طور نبود قصه طور ديگري رقم خورد و رزا شايد داشت 
 قرباني اين ذهنيات مي شد و وجود آن پسر بچه همه چيز را انگار تاييد 

 مي كرد.

زا در پرده بود كه خانواده رو به منشي مطب خود س دكتر به امريكا سفر كرد
با  گردد.برميي وي بمانند و اين اطمينان را به آنها بدهد كه دكتر حتما خانه

در محل زندگي آلبرت كابوس هاي رزا رفتن دكتر و ماندن اين خانواده 
بيشتر مي شد و هيچ راه فراري نداشت.دخترك بيچاره به مرز جنون رسيده 
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هاي آشفته و ديدن خواب  .و همه چيز به مرز نيست و نابودي مي رفتبود 
 تصاويري كه معلوم نبود واقعيت هستند يا خيال هر روز او را ديوانه تر 

 مي كرد.

آنها  منشي بدهد.پدر رزا يك روز تصميم گرفت كه كليد خانه ي دكتر را به 
با  .هم به دهكده برگشتنددختر خود را به يك آسايشگاه بردند و خودشان 

ي ناچار شدند.گاه گاهي به شهر رزا بود ولافكارشان پيش اينكه تمام فكر و 
سري به آمدند با تمام مشقت و سختي  و طول راه مجبور بودند مي

رزا به يك آسايشگاه رواني واقع در مركز شهر  دخترشان بزنند و برگردنند.
 .ه كساني كه شبيه به خود او بودندببرده شد و آنجا به ديگران نگاه مي كرد 

آرامش نسبي به سراغ رزا آمده را ويزيت مي كرد و  دكتر مربوطه گاهي او
كه او دچار نوعي توهم نادر شده است اين دكتر رزا تشخيص داده بود  .بود

گاهي آنقدر يك  خيال ها و روياها به وجود آمده است. بيماري بر اثر غرق در
نفر در روياي خود غرق مي شود و يا گاهي ممكن است مرز بين خيال و 

نتواند تشخيص بدهد و از خود حركات و حرفايي در بياورد كه را واقعيت 
رزا به  با اين تشخيص دكتر ماريممكن است زمان همه چيز را حل كند. 

خانواده اش هر ماه يك بار و گاهي دو بار به او  .جمع بيماران رواني پيوست
يك روز صبح رزا از  .نزديك به چهار ماه گذشت و برمي گشتند.سر مي زدند 

و قدم بزند وارد  آسايشگاه برودر جايش بلند شد تا به طرف محوطه ي س
حياط شد و به گل هاي زيبايي كه در حياط آسايشگاه بودند نگاه مي كرد به 

  و تا دقيقه ها تماشايشان مي كرد.آنها دست مي زد لمسشان مي كرد 
 سايه ايي سنگين پشت سرش بود در حاليكه موهاي خود را به يك طرف 
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 برگشت تا ببيند چه كسي است وقتي نگاهش به نگاه دكتر آلبرت گرهزد  مي
به چشمانش زل زده بود و لبخندي  .خورد سر جاي خود بي حركت ايستاد

 و گفت:زد 

 سالم عزيزم.

اين  .عين سايه همه جا است .بسيار سخت بودباور آن براي رزاي نوجوان 
كرد همه مشغول خودشان نگاهي به اطراف  حقيقت دارد يا خياالتي هستم.

آلبرت را دوست داشت و ترس خود را بر اين مبنا با اينكه رزا دكتر  .بودند
 .همراهش است به دكتر نگاه مي كرد قرار داده بود كه چرا هر جا كه مي رود

 دهكده ي خود شد كه همه به چشم يك ديوانه به او  خاطرات آور ياد
فعلي رزا خانم ماري صحبت كرده  دكتر آلبرت قبال با دكتر .مي نگريستند

بود و به اين توافق رسيده بود كه گاهي به رزا سر بزند و باهاش صحبت كند 
دكتر با خوشحالي  .ادلبخندي سرد در جواب دكتر د شايد حالش بهتر شود.

 پيش رزا نشست و گفت:

 من مي خواستم كمكت كنم تو رو خيلي دوست دارم. ؟چرا يكدفعه رفتي
 نمي دانم چه احساسي به من داري ولي من.....

 رزا جواب داد:

حال من بهتر كه نشد بلكه  اصال كجا رفتيد؟ شما اينجا رو چطور پيدا كرديد؟
 بدتر هم شد.

 دكتر حرف رزا را قطع كرد و گفت:
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واقعا متاسفم ولي االن اينجام پيش  .مجبور بودم كه به امريكا سفر كنمعزيزم 
 تو.

ودا سي و پنج سال مي زد دستان رزا را درون دستهاي خود آلبرت كه حد
 آنها را فشار مي داد و گفت:قرار داد و به گرمي 

اميدوارم كه من را دوست خودت  هر روز ميام پيشت و بهت سر مي زنم
پيشاني اش را بوسيد و  در حاليكه داشت موهاي رزا را كنار مي زد .نيبدا

 خداحافظي كرد و رفت.

ديدن اين صحنه از  مانش را به عالمت تاييد روي هم گذاشت.رزا فقط چش
 تعجب آور بود با خودش گفت:پشت پنجره ي اتاق خانم دكتر ماري بسيار 

چطور مي شود كه دكتري اينقدر به بيمار خود نزديك شود و حتي به 
 ؟.دنبالش بيايد 

 دكتر ماري افكارش را جمع و جور مي كرد كه متوجه صداي در اتاق خود
 شد برگشت و نشست روي صندلي و گفت:

 بفرماييد.

 وارد شد و با دكتر سالم و احوالپرسي دوباره كرد و گفت: .آلبرت بود

 ؟شما تشخيص مي دهيد كه رزا چقدر اينجا بماند

 ماري پاسخ داد:
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 با اين شرايط و اوضاع حال او فعال اينجا باشد بهتر است.

 احافظي كرد و رفت.خدآلبرت سري تكان داد و از دكتر ماري 

دكتر ماري خيلي كنجكاو شد كه چرا دكتر آلبرت اين موضوع را خيلي مهم 
 و جدي گرفته شايد اين موضوع يك چيز ساده ايي نباشد.

.فصل سرما جاي خود را به گرما داد و زندگي  روزها و شب ها مي گذشتند
د تا چرخش روزگار چرخيد و چرخي هر لحظه رويي ديگر را نشان مي داد.

تا اين موضوع را پس از گذشت مدت ها اينكه يك روز دكتر ماري سعي كرد 
ممكن است كه كالبد شكافي كند كه واقعا اينگونه بيماران بر اثر چه عواملي 

 .قطه باالخره به كجاها ختم مي شودبه اين وضع و اوضاع درآيند و اين ن
 خود  ارانچندين جلسه پياپي را با همكدكتر فعلي رزا خانم ماري 

مي گذاشت و راجب به اين موضوع بحث مي كرد و حتي جلساتي را با دكتر 
تا با وي نيز همكاري داشته باشد و از نقطه نظرات او  آلبرت قرار مي داد

پس از  .ولي دكتر گويي در پي چيز ديگري است دستاوردي به دست بياورد.
 به  ت كه سريبي نتيجه ماندن افكار و نظريات دكتر ماري تصميم گرف

شايد به پرونده هاي قبلي كه افراد قبال در اين موسسه بوده اند بزند تا بلكه 
وارد قسمت بايگاني ساختمان شد و با  .سر نخ مهمي دست پيدا كند

 نگاهي به آنها  پرونده هايي را در مي آورد .كردشروع به گشتن  كنجكاوي
همه ي پرونده ها مثل  آنها را سر جايشان مي گذاشت.مي كرد و دست آخر 

هم نبودند. آنها هر كدام بر اثر عواملي به اين موسسه آمده بودند و مشكلي 
دكتر ماري ديگر داشت  .مثل رزا كمتر و يا شايد اصال در آنها ديده نمي شد
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 گرفت وارد قفسه نااميد مي شد و از گشتن باز مي ماند كه تصميم 
هايي كه از شروع موسسه در آنجا  پرونده پرونده هاي كمي قديمي تر بشود.

كمكي شايد اميدي پيدا كند و بتواند كمي به بيمار خود  تشكيل شده بودند.
بكند يا حتي كمكي به ذهن بازمانده ي خود كه هر چه مي گشت كمتر 

 يافت مي كرد.

در  جمع شده بود.مي كرد و اندكي بر روي آنها خاك پرونده ها را زير و رو 
 متصدي بايگاني وارد شد و گفت:حال گشت بود كه 

 دكتر ماري پرونده ي مورد نظر را پيدا كرديد؟

 دكتر ماري نگاهي كرد و گفت:

 را پيدا كنم. ولي اميدوارم كه پرونده ي مورد نظرم .نه متاسفانه

 پرونده ها را سريعا در  .كتر ماري در حال كنكاش بودمتصدي رفت و د
پس از كمي جستجو خسته و  .داد و دوباره سرجايشان قرار ميمي آورد 

و با خود  درمانده شد كمي نشست و دستانش را روي پيشاني اش قرار داد
 گفت:

 مگه ميشه كه هيچ چيزي پيدا نكنم يك راه حلي هم نيست براي اثبات آن.
 د هم عاشق بيمارمان شده ولي ......شاي .آلبرت هم كه نمي تواند كمكي كند

مي خواست بلند شود كه برود يك دفعه چشمش دكتر سرش را باال آورد و 
ماري  .به پرونده ايي افتاد كه عكس روي آن به دكتر آلبرت شباهت داشت
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كمي گردوغبار روي آن را  .اخم هايش درهم شد به سرعت پرونده را درآورد
 داد و به عكس روي آن زل زده بود با خود گفت: تكان

به نظر جوان مي زند يا شايد من  چقدر اينجا .اوه خداي من اين آلبرت است
پرونده را باز كرد روي صندلي  اشتباه مي كنم شايد كسي شبيه به اوست.

 دكتر آلبرت .شك دكتر ماري به يقين تبديل شد و او كسي نبود جز  نشست.

ين چه ا .كرد و نظر پزشكان در مورد او را مي ديد شروع به خواندن پرونده
 بله آن چيزي نبود جز يك عشق نافرجام. ؟.دليلي مي تواند داشته باشد

 زندگي  سالها پيش پسري در دهكده ايي در نهايت سادگي و بي آاليشي
در كنار  كار مي كرد و به پرورش اسب مي پرداخت. مزرعه در مي كرد.

در يكي از روزها كه او براي گرفتن آب از  .ي خود زندگي مي كردخانواده
خانواده ايي غريبه كنار رودخانه آمده اند و  رودخانه رفته بود متوجه شد كه

اما معلوم نبود از كجا آمده اند در حاليكه آلبرت آب  .شنا كنندقصد داشتند 
را از رودخانه گرفته بود سرش را باال آورد و متوجه شد كه يك نفر در 

در آن لحظه انگار ماه كامل شده  .به او نگاه كرد وي قرار دارد. دورونزديك
چشمش به زيباترين  .لبرت نيمه ي گمشده ي خود را پيدا كرده استبود و آ

 .با موهايي همانند اين رودخانه زيبا و چشماني به رنگ دريا زن هستي افتاد.
 دختر جوان پرسيد:

دختر جوان لبخندي زد و براي هميشه دل آلبرت را  .كمكتان كنم مي توانم
يي بود كه آلبرت آن را براي ي عاشقانه اقصه اين داستان زيبا سرآغاز برد.
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دختر جوان راهي شد تا با پدر و مادرش برود كه آلبرت  زد.خود رقم مي
 گفت:

 همانند ولي دختر زيبا رفت و آلبرت ماند و تنها خاطري كه  .صبر كنيد
اين را هرگز نمي توانست فراموش  زيبا ترين فرش با گلهاي زيبا در خاطرش.

 نمي توانست جلوي اشك هايش .فرو مي رفتهر روز به حال بدتري  كند و
شان چرا به اين حال و روز را بگيرد و خانواده اش متوجه نشدند كه پسر جوان

لبخندي كه چشمگير و گيرا بود. انگار همه تصويري زيبا به همراه  .افتاده
اين خاطره هيچ زمان از ذهن آلبرت جدا نشد تا  چيز مثل يك رويا مي ماند.

شته ي روانشناسي تصميم گرفت وارد دانشگاه بشود و در ر اينكه باالخره
 ادامه تحصيل دهد.

نوع  آلبرت جوان از دهكده ي خود جدا شد و حاال وارد دانشگاه شده بود.
درس  نگاهش به زندگي عوض شد ولي يادي زيبا در خاطرش جاويدان ماند.

د كه شايد توانسته بود وارد رشته ايي بشورا هميشه دوست مي داشت و حاال 
اما با وارد  كمكي براي كساني باشد كه همانند خود و يا امثال وي باشند.

را كه هميشه در يادش مانده روي شدن به كالس متوجه شد همان دختري 
با تعجب نگاهش مي كرد و دختر زيبا هم با  يكي از صندلي ها نشسته است.

ت يك لحظه از او آلبر لبخندي بسيار شگفت انگيز به آلبرت نگاه مي كرد.
فريبنده دخترجوان زل زده بود به داشت و به چشمان بسيار نميچشم بر

 طوري كه همه متوجه آنها شده بودند.
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فهميده بود كه او همان كسي با نشانه هايي كه آلبرت از دختر جوان داشت 
استاد از آنها خواست كه  است كه در نظرش مانده و دختر هم او را شناخت.

وقتي نوبت به دختر  .تا بيشتر با دانشجويان آشنا شود ا بيان كنندنامشان ر
 رزا. با صدايي رسا گفت:جوان مورد نظر آلبرت رسيد 

آلبرت شيفته رزا شده بود و آن دو با اشتياق هر چه تمام درس مي خواندند 
آلبرت ماجراي سالها پيش را  .وان مي كردندو به همديگر كمك هاي فرا

فقط گريه مي كرد انگار دوست نداشت كه به آن روز برگردد  بازگو كرد و رزا
اما قصه از اينجاست كه باالخره انسان جفت  .خيلي تلخ بودحتما براي او هم 

انتظار براي عشاق  مي خواهد برسد.خود را پيدا مي كند و مي تواند به آنچه 
 .روزي به پايان مي رسد 

شقشان را مستحكم تر از گذشته رزا و آلبرت تصميم به ازدواج گرفتند تا ع
مراسم ازدواج آنها در  .كنند و در كنار هم تا ابد خوشبختي را احساس كنند

 از  يك روز برفي زمستان و باشكوه برگزار شد.گر چه خانواده ي آلبرت
طبقه ي متوسط رو به فقير بودند ولي خانواده ي رزا از طبقه ي ثروتمندي 

 ان را دادند.بودند كه ترتيب مراسم ازدواجش

باالخره پس از گذشت دو سال و اتمام تحصيالتشان رزا متوجه شد كه باردار 
اين مساله را با آلبرت در ميان گذاشت و آلبرت هم بسيار خوشحال  .است
اما اين شروع يك بحران بود بحراني كه هر روز نزديك تر مي شد و  شد.

 .آلبرت را تهديد مي كرد 
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بود و بايد از  ا رفت و آلبرت ماند و پسري كه يادگار رزاموقع زايمان رزا از دني
 بعد از رفتن رزا آلبرت تمام اميد و آرزوهايي كه در  .او مراقبت مي كرد

همه چيز برايش رنگ سياهي شده بود انگار  را دور ريخت. سر مي پروراند
فقط بهش نگاه هر كس كه با او صحبت مي كرد  هيچكس را نمي شناخت.

پدر و مادرش از اين وضع او بسيار ناراحت بودند ديگر  مي خنديد.مي كرد و 
ببينند پسرشان به چنين وضعي افتاده تصميم گرفتند  تاب آن را نداشتند كه

با سختي و مشقت او را  بفرستند.او را به يك مركز نگهداري از بيماران رواني 
 به شهر رساندند و در مركز گذاشتند.

زدند و پسر آلبرت كه توني نام داشت را نگه هراز گاهي به وي سر مي 
 .داشتند 

خانواده ي رزا وقتي ديدند بچه ي دخترشان نزد پدر بزرگ و مادر بزرگش 
 است خيالشان راحت شد و به كشور خودشان باز گشتند.

همه جا از برف  .ودانگار زمستان با آلبرت نمي توانست به بهار تبديل ش
يك عشق نافرجام كه حتي يادگار آن عشق  و آلبرت ماند باسپيدپوش بود 

 هم نمي توانست خوشحالش كند.

 اشك  شد.مينشست و به يك نقطه خيره در حياط كنار محوطه مي
همه چيز را  هر كس از كنارش رد مي شد فقط نگاهش مي كرد. ريخت.مي

او را از دست داده بود و دلش مي خواست يك بار ديگر رزا را ببيند و با عشق 
لي اين انتظار او را به لو كند ولي افسوس بايد دوباره انتظار مي كشيد ومم

  پدر و مادرش بسيار پير و فرتوت بودند. رساند.وصال نمي
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پدرش پس از تحمل سالها بيماري ريوي در يك روز زمستاني در حاليكه 
مادرش سرپرستي توني را بر عهده  توني در دستش بود نشسته از دنيا رفت.

ولي تاب و توان آن را نداشت كه بتواند از يك پسر بچه ي يك ساله  داشت.
يك روز تصميم گرفت آن را نزد آلبرت ببرد تا با او خداحافظي  .نگهداري كند

آلبرت فقط نگاهش مي كرد و اشك  كند ولي وقتي او را به آلبرت نشان داد
 مادرش گفت: مي ريخت.

نمي توانم از  پيش او مي روم.عزيزم پدرت از دنيا رفته دير يا زود من هم 
هاست در انتظار توني مراقبت كنم تصميم دارم آن را به پدر و مادري كه سال

آن را به  .ت و از آلبرت خداحافظي كرد و رفتاين را گف .بچه هستند بسپارم
را خانم و آقايي سپرد كه تقريبا فقير بودند ولي آرزوي داشتن بچه ايي 

 آلبرت  سالهاي غريبي گذشت. بازگشت. داشتند و خودش هم به دهكده
 و قديمي را كم كم حالش رو به بهبودي بود ولي آثار آن عشق حقيقي 

دكتر هاي موسسه و سايرين تصميم  .مي شد در نگاه و چهره اش ديد
است براي او مطب بزنند تا گرفتند حاال كه حال اين بيمار رو به بهبودي 

 كه او روزي شاگرد ممتاز با رتبه باالبتواند در آنجا فعاليت كند به دليل اين
دكتر  .بتواند به هم نوعان خود كمك كند فارغ التحصيل شده بود شايد

 سايمون به او گفت :

پدر و مادرت متاسفانه فوت كرده اند و تو آلبرت جان بايد زندگي خودت را 
 هم تو مي تواني در موسسه .ما هم از دور شاهد كارهايت هستيم اداره كني

تا شبها هم در همانجا بخواب  برايت منشي هم گرفته ايم. .ينليت كفعا
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 اگر مشكلي برايت پيش آمد بتواني جايي را براي خودت دست و پا كني 
 مي تواني روي كمك من حساب كني اميدوارم موفق باشي.

اما دكتر سايمون به آلبرت نگفته بود كه پسري به نام توني دارد و االن بايد 
شايد به اين دليل كه دوباره حالش بد شود و  شت ساله باشدحدود هفت يا ه

 تعادل خود را از دست بدهد.

كه مي بينيم شاهد آلبرت كار خود را در موسسه شروع كرد و تا به حاال 
 موفقيت هايش هستيم .

كه شايد دكتر ماري در حاليكه اشك در چشمانش حلقه زده بود تازه فهميد 
اشقانه ورمانتيك آلبرت است ولي با خانواده اين رزا همان رزاي قصه ي ع

 كه خدا برايش فرستاده تا تسالي خاطر و تسكين روح دردمندش باشد. ديگر

 .به سر و صورت خود دستي كشيد دكتر ماري پرونده را سر جايش قرار داد.
مي خواست برود كه متصدي بايگاني آمد در حاليكه مي شد از چهره ي 

حت باشد ولي خود را عادي گرفت تشكر كرد و ماري فهميد ممكن است نارا
 رفت.

مي خواست  اين موضوع تا مدت ها گوشه ذهن دكتر ماري گنجانده شده بود.
هم وضعيت شايد  راهي پيدا كند كه هم رزا و هم آلبرت به همديگر برسند

رزا بهتر شود و هم آلبرت پس از آن همه رنج و ناراحتي به خوشي دست پيدا 
 كند .
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 ه باران نمناكي مي باريد آلبرت با يك شاخه گل رز قرمز به ديدن يك روز ك
زير چترهايشان در حياط نشسته بودند از دور مي شد فهميد كه  .رزا آمد

 فقط آلبرت سخنران است و رزا شنونده.

دوست داشت بفهمد كه آيا  .دكترماري يك لحظه از آنها چشم برنمي داشت
 و يا در وصال او مي سوزد.آلبرت مي خواهد به رزا آسيب برساند 

 آلبرت به رزا گفت:

ديدي كه من  عزيزم به زودي از اينجا مرخص مي شوي خوشحال نيستي؟
پرنده ي خوشبختي ما هر لحظه دارد بالهايش  .يك لحظه تنهايت نمي گذارم

 را به طرف آسمان بازتر مي كند دوست دارم فقط به عروج برسد.

روياي رسيدن  اليي در گوشم بماند.يك حرفي بزن تا صداي قشنگت مثل ال
 رزا جان خيلي دوستت دارم. را هر لحظه در سرم مي پرورانم.به تو 

 رزا نگاهي به آلبرت كرد در حاليكه گل رز قرمز را مي بوييد گفت:

 آلبرت قول بده كه هيچ وقت مرا تنها نمي گذاري.

 آلبرت دستان نحيف رزا را در دستانش گرفت گفت:

 اه توام عزيزم.تا بي نهايت همر

به او كمك كرد تا بيايد  .رزا لبخند مليحي زد و آلبرت پيشاني اش را بوسيد
 داخل و خودش هم با دلتنگي تمام خداحافظي كرد و رفت.
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 آمد و گفت:رزا به طرف دكتر ماري 

 رزا جان امروز چطوره؟

 خوب دكتر ماري خيلي خوب.

عوض شده بود و اين روحيه اش كامال  ماري سر تخت دراز شد تا بخوابد.
و او به روزهاي قديمي كه  او دور مي شد كم كم از داشت ديوانگي محض

دكتر ماري به بيماران خود كمك و توجه  رفت. قبال دختري آرام و متين بود
زيادي مي كرد به خصوص به رزاي جوان كه االن حدود بيست و پنج سال 

روزهايي كه هيچ وقت  انگار او را به سالهاي جواني خود مي برد. سن دارد
اينكه با چه عشقي به همسر خود دل بست  نمي توانست فراموششان كند.

 .ولي او را براي هميشه از دست داد

و مي خواست در مورد حال رزا  دكتر آلبرت وارد اتاق دكتر ماري شد
براي او اين مهم بود كه هر چه سريعتر حال  .كسب كند بيشتري اطالعات

اظهار كرد كه به  دكتر ماري به صراحت بهبودي باشد.معشوقه ي خود رو به 
فقط پدر و مادرش به سراغش بيايند و او را زودي او را مرخص مي كند 

 ببرند.

آلبرت در پوست خود نمي گنجيد خوشحال و با تشكر فراوان از اتاق دكتر 
 .ماري خارج شد
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از سفر كه  مطالبي بود تر آلبرت در دفتر خود مشغول جمع آوريروز بعد دك
ا گفتن كلمه ي بفرماييد امريكا آنها را نوشته بود ناگهان صداي در اتاق آمد ب

 :پسري وارد شد. دكترآلبرت خيره كنان گفت

 كار مهمي داري؟ عزيزم اين دومين باري است كه اينجا مي آيي

 مي خواهم با شما صحبت كنم.

روي ميز گذاشت ه مشتاقانه به او نگاه مي كرد قلم خود را دكتر آلبرت هم ك
 رفت و روبه رويش نشست و گفت:

 دكتر آلبرت به چشم هاي پسر قد و قواره و موهايش نگاه مي كرد بگو عزيزم.
ياد همسر خود رزا افتاد چقدر به او شباهت  انگار سالهاست او را مي شناسد.

 داشت.

البته اصال  .من چهره ي شما را بارها در خوابم ديده ام اسم من توني است.
چند باري كه از روبه روي كلينيك شما عبور  مزاحمت براي شما ندارم.قصد 
اينكه شما  با شما مواجه شدم و از ديدن شما بسيار تعجب كردم. كردم

 .درست همان كسي هستيد كه بارها به خوابم آمديد

 توني جان خانواده ات كجا هستند؟

 توني سرش را پايين انداخت و گفت:

 .ايي ندارممن خانواده  خانواده ي من؟
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 يعني چه؟

من نزد خانم و آقايي بزرگ شدم كه به دليل فقر مالي مرا مجبور  آقاي آلبرت
حاال  .زياد شدهولي بازم مي گويند كه خرج تو  كردند كه دست فروشي كنم

 مجبورم كه بيرون باشم. منمن را از خانه بيرون انداخته اند و

 آلبرت گفت:

 ؟از كجا مي داني؟نيستند يعني اين ها پدر و مادر واقعي تو

 توني ادامه داد:

در حالي كه  آنها خودشان به من گفتند كه ما تو را از يك نفر گرفته ايم.
االن كه فقير  خودمان فقر مالي داشتيم مجبور بوديم تو را هم بزرگ كنيم.
 براي خودت.هستيم ديگر نمي توانيم به تو رسيدگي كنيم بهتر است بروي 

 آلبرت ادامه داد:

دكتر سرش را پايين انداخت و  من به تو كمك مي كنم. عزيزم نگران نباش
به فكر عميقي فرو رفت و مي خواست بداند كه چه كار مي تواند براي توني 

 .بكند

حاال مي بايست وارد اين همه مشغله و درد و رنج خود آلبرت برايش كم نبود 
كه آيا توني اشت شك د .بشود و يك راه حل ديگر پيدا كند يك موضوع ديگر

ولي شباهت عجيب توني به همسر از دست رفته ي  درست مي گويد يا نه.
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فكر مي كرد اگر توني پسرش بود  .آلبرت يك لحظه او را آرام نمي گذاشت
 چقدر زندگيش عوض مي شد.

 دكتر آلبرت خطاب به توني گفت:

اول  توني جان من دارم مي روم جايي تو هم مي تواني همراه من بيايي ولي
 ببرم باشه عزيزم؟از همه چيز مي خواهم تو را به يك لباس فروشي 

 دكتر من از شما چيزي نمي خواهم. توني تعجب كرد و گفت:

 اين را هم جلوتر گفتم تا تعجب نكني. من خودم مي خواهم برايت بخرم.

آلبرت و توني با هم به يك لباس فروشي شيك واقع در يكي از خيابان هاي 
اين  لباس زيبايي براي توني خريد و از آنجا پيش رزا رفتند. .تنداصلي شهر رف

رزا از  توني و آلبرت وارد اتاق رزا شدند. .ار دكتر ماري پزشك رزا آنجا نبودب
 ديدن اين دو در كنار هم تعجب كرد و گفت:

 شما با هم؟

 دكتر گفت:

 .ستسالم عزيزم بعد همه چيز را برايت تعريف مي كنم.اين پسر نامش توني ا

 حالت چطوره توني جان؟

 خوبم مرسي.
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 اسم من هم رزا است.

 .آخ ببخشيد عزيزم اصال از يادم رفت كه معرفي كنم

 من بيرون منتظر شما هستم آقاي دكتر. توني گفت:

 باشه عزيزم.

 رزا به آلبرت نگاه مي كرد و آلبرت گفت:

من  فت:وقتي گ امروز كه در دفتر كارم بودم وارد اتاق شد كلي تعجب كردم
نمي دانستم چه جوابي بهش بدهم تصميم  چند بار شما را در خواب ديده ام.

 هيچ جايي براي خواب نداره. گرفتم با خودم به اينجا بيارمش

 در  تنهايياز پيش خودت باشه به هر حال تو هم  .اشكال نداره رزا گفت:
 مي آيي.

 آلبرت سري به عالمت تاييد تكان داد و گفت:

 درسته عزيزم.

 كه به من سري بزنند. برت جان فردا پدر و مادرم مي آيندآل

 آلبرت گفت:
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مي خواهم موضوع ازدواجمان را هم با خانواده ات  خوب شد كه بهم گفتي.
در ميان بگذارم به زودي كه مرخص شدي ترتيب مراسم را مي دهم فقط 

 قبلش از تو مي خواستم بپرسم كه مرا به عنوان همسرت قبول مي كني؟

ميقا به چشم هاي پر از لطف و محبت آلبرت نگاه مي كرد و مشتاقانه رزا ع
 .را بوسيد به دستان وي هم بوسه زدو آلبرت پيشاني رزا  پاسخ مثبت داد

 ازش خداحافظي كرد و رفت در حاليكه در پوست خود نمي گنجيد.

پدر و مادر رزا با كوله باري سوغاتي و وسايلي كه دخترشان  صبح روز بعد
پدرش كه از شدت ناراحتي و عذاب گويي سالها پير  آمدند.ج داشت احتيا

آنها وارد  .شده است و مادرش غم نهاني را در چشمان خود پنهان مي كرد
بهتر شدند حال دخترشان و از وضعيتي كه حدود هشت سال پيش داشت 

 .شده بود

 سپس دكتر ماري وارد شد و با سالم و خوش آمد گويي از آنها استقبال كرد
جمع همه جمع بود و  دكتر آلبرت آمد و توني را هم با خودش آورده بود.

نگاه دكتر  .شد همه چيز داشت خوب پيش مي رفت قصه از اينجا شروع مي
ي نامهزندگييادش آمد كه در هنگام خواندن ماري به توني و دكتر آلبرت بود 

ي نامعلوم دكتر به پسر بچه ايي برخورد كرد كه نامش توني بود و سرانجام
فكر مي كرد كه توني حتما بايد پسر آلبرت باشد چه مي شود اگر آنها داشت 
ولي چگونه اين مساله را بايد  .ي دهند و نتيجه به زودي مشخص شودآزمايش

 بازگو كنم آيا راهي هست كه بتوان اين موضوع را روشن كرد؟
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همسر و  غم از دست دادن.بله بايد راهي باشد آلبرت بيچاره گناه دارد 
 فرزندش را بايد جبران كند.

دكتر ماري هم به  آلبرت همه را براي صرف نهار به خانه ي خود دعوت كرد.
 .تا اين راز و قصه برمال شود شايد فرصتي پيش آيد اين مهماني دعوت شد.

در منزل آلبرت همه  .ظهر بود يا سر نخي از گذشته ي دكتر آلبرت پيدا كند.
دكتر  وني بدجور به دكتر آلبرت وابسته شده بود.ت .مشغول صرف نهار بودند

 ماري پيش خودش مي گفت:

در حاليكه آلبرت نگاهش  .عجب شباهتي دارند و اين شباهت بي دليل نيست
 را از صورت رزا برنمي داشت.

ري سعي كرد تا با آلبرت تنها باشند تا شايد بتواند پس از صرف نهار دكتر ما
دكتر ماري خداحافظي كرد و رفت و  ولي نشد.در اين رابطه با او صحبت كند 

اند كه از گذشته ي او تا به آلبرت بفهم از خود يادداشتي را بر جاي گذاشت
ماجرا نبود رازهايي درون آن نهفته بود كه شايد  اين همه ي  .اطالع دارد

دكتر ماري طي يادداشتي به آلبرت  .هيچ گاه دكتر ماري آنها را نفهمد
زمانيكه مادر آلبرت زنده  ر چه سريعتر با وي صحبت كند.فهماند قصد دارد ه

را به پزشك معالج آلبرت گفته و از توني مراقبت مي كرد تمام ماجراها  بود
حتي نام پسر آلبرت را هم گفت ولي به يك باره غيبش زد و توني را به  .بود

 .خانواده ايي فقير سپرد

رزا عميقا به چهره ي  .عزيزم اگر چيزي احتياج داري تعارف نكن رزا جان
 آلبرت دقيق شد و گفت:
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 . فقط مي خواهم اتاق باال را ببينم

اصال  .بزنهر كجا كه دوست داري سر  باشه رزا جان چرا اجازه مي گيري.
 بگذار خودم همراهيت كنم.

شما نه نه خواهش مي كنم دوست دارم خودم بروم مي خواهم تنها باشم 
 نياين خيلي بهتره.

 باشه چشم.

 فكر رزا اين مطلب بود كه خودم بروم تا ببينم باز هم خودش را نشان  در
 از پله ها باال مي رفت نگاهي به عقب با قدم هاي سنگين  .مي دهد يا نه

به آنها گوش توني هم  مي كرد آلبرت مشغول صحبت با پدر و مادر رزا بود و
 مي داد.

 ولي دكتر هرازگاهي .توان راه رفتن نداشت .انگار سرب به پاهايش زده بودند
 زير چشمي به او نگاه مي كرد.

 ؟مادر جان رزا كجا مي روي ؟صداي مادر سوزان او را به خود آورد

 االن ميام مادر.

به جز چند تا  وارد شد. صداي در تمام فضا را پر كرد. در اتاق را باز كرد.
تمام اتاق را  .تابلوي نقاشي و بوم سفيد و يك سه پايه چيز ديگري نبود

برگشت و به چهره ي آلبرت خيره شد ولي سرتاسر كنكاش كرد به عقب 
در واقع انگار  .هيچ چيز كه او را به گذشته ببرد وجود نداشت نااميد برگشت
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به دنبال يك ردي يه چيزي مي گشت كه به همه ثابت كند ولي فايده ايي 
 نداشت .

رفتن نگاهي به راهي شد ولي قبل از صبح فردا آلبرت براي ديدن دكتر ماري 
 حدود  آينه كرد خود را برانداز نمود لبخندي مليح زد و به راه افتاد.

نيم ساعت طول كشيد تا به دفتر دكتر رسيد در زد گويي دكتر ماري هم 
 .منتظر بود 

 هر دو بر روي مبل نشستند دكتر سفارش قهوه داد و گفت:

 اميدوارم باعث زحمت و دردسر شما نشده باشم ؟

 .هيچ وجه مشتاق بودم شما را مالقات كنمنه نه به 

از اينكه دعوت من را پذيرا بوديد  ماري سعي كرد مقدمه ايي بچيند:
 كنم.راستش مي خواستم پيرامون مساله رزا با شما صحبت  خوشحالم.

 تكان داد. آلبرت سري

يك مساله ايي  من اطمينان دارم كه .راستش بيمار عجيبي به نظر مياد
 از آن بي اطالع هستيم. هست كه من و شما

 ممكنه چه مساله ايي باشه خانم دكتر ماري؟
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همين البته اين مساله اين مشكل آنقدر حاد به نظر مي رسد كه نميشه 
 من مطمئن هستم  طوري يك فرضيه ساخت يا گفت فكر مي كنم.

 .خانواده اش چيزي را از ما پنهان مي كنند

  د:آلبرت چشمانش را كوچك كرد و با تعجب پرسي

 آخه چه مساله ايي هست كه پنهان مي كنند ؟ پنهان؟

مارمان است كه ريشه ي راستش دكتر آلبرت يك ترس موهوم درون بي
مي دانيد كه اكثر بيماران رواني از يك ترسي كه شايد ريشه در  .قديمي دارد

گاهي پيش مي آيد از ترس دندانپزشك يا  رنج مي برند. كودكي داشته باشد
ن كسي يا........اين جمله هنوز از دهان ماري خارج نشده بود غم از دست داد

صدا زدن دكتر ماري  كه با چند بارفكري عميق  كه آلبرت در فكر فرو رفت.
 باالخره از آن خارج شد.

 .بله دكتر ماري يك ترس موهوم 

ماري با عينك هاي خود به دكتر دقيق تر شد و متفكرانه صورت آلبرت را 
كنه به نظر شما مم ؟ايده ايي .ر شما هم نظري بدهيدخب دكت .مي نگريست

 چه اتفاقي افتاده باشد؟

 خيلي بهتر است. به نظر من با پدر و مادرش صحبت كنيم

مي دانيد  بايد به گذشته برگرديم. بله در اسرع وقت به آنها اطالع مي دهم.
كه بيماران بسياري به دليل بي توجهي والدين به خصوص مادر در دوران 
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مادر كه ادي به نوعي ترس و اضطراب ناشي از بي لطف و محبتي نوز
 كمبودي محسوب مي شود دچار مي شوند.

از رزا خودشان را اين بيماران در سنين خيلي باالتر  :ولي خانم دكتر ماري
 نشان مي دهند و فكر مي كنم باالي چهل سال است .

 .فرق داشته باشد ممكنه در اين مورد رزا 

ه ساعتش كرد بسيار دلتنگ رزا شده بود و دوست داشت آلبرت نگاهي ب
 با صداي ماري به خودش آمد دكتر آلبرت: .همين االن در كنارش باشد

 چرا خانواده رزا را برديد در منزل شخصي خودتان؟

خب به خاطر اينكه اونها تازه از دهكده آمده بودند و جايي نداشتند كه در آن 
 باشند. ساكن

مارانتان كه از نقاط مختلف مي آيند اين طوري واكنش شما راجب همه ي بي
 نشان مي دهيد؟

 ؟.من منظور شما را متوجه نمي شوم

ت كوتاهي كه مي خواستم صحباست  منظوري نداشتم فقط موضوعي 
 راجبش با شما كه فكر مي كنم مهم باشد داشته باشم.

 .بفرماييد من كامال گوش مي دهم
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لي قبل يعني زمانيكه شما اينجا به عنوان مي خواهم به گذشته بروم به خي
 .مريض آسيب ديده ي روحي بستري بوديد

چشمان آلبرت از حدقه درآمده بودولي تا خواست دهان باز كند ماري ادامه 
 داد:

ولي شما بايد به من حق البته مي دانم كه كنجكاوي من بيش از حد بود 
 بدهيد كه در مورد اين بيماري بيشتر تحقيق كنم.

 لبرت آب دهانش را به سختي قورت داد و گفت:آ

 از كسي چيزي شنيديد؟

مي دانيد كه اين قضيه به چند سال قبل برمي گردد. نه كسي به من چيزي 
البته اين موضوع  من خودم پرونده شما را به طور خيلي اتفاقي ديدم.نگفته 

م و خواهد ماند نگران نباشيد .راستش من به بايگاني رفت بين هر دوي ما
ط به شما را به و پرونده ي مربو پرونده هاي خيلي قديمي را مطالعه كردم

 .....غرض از بيان اين مطلب اين بود كه مي خواستم  .طور ناگهاني ديدم

 آلبرت فورا گفت:

 كار درستي نكرديد حاال چه مي خواهيد بگوييد؟دكتر ماري شما 

 حدودا شصت ساله مي زد ماند و ماري كهآلبرت با چشماني نافذ به او خيره 
 با زباني آكنده از ترس و اضطراب پاسخ داد:
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 راستش راجب فرزندي كه قبال داشتيد.

من كامال او  بله فرزندم. بعد با لحني غمبار گفت: آلبرت حيرت زده مانده بود.
حتي نمي دانم  .مانده بودمرا رها كردم چون در عشق همسر از دست رفته ام 

 .الش گشتم ولي او را پيدا نكردمخيلي هم دنب اسمش چيست.

اگر من به شما بگويم كه او در همين نزديكي در كنار شماست چي؟شما 
 حيرت نمي كنيد؟

لطفا  .من كه درست منظور شما را متوجه نمي شوم در نزديكي من است؟
 واضح تر صحبت كنيد.

 او در خانه ي شماست دكتر آلبرت.

اشك  .اشك جاري شدانش شما شما منظورتان توني است؟آلبرت از چشم
 شوق و با لفظي بريده بريده ادامه داد:

 شوخي مي كنيد دكتر ماري.

چه سريعتر به ديدن  دكتر آلبرت بهتر است شما هر .نه اصال اينگونه نيست
 تنهايش نگذاريد. .او به وجود شما نياز دارد.خواهش مي كنم  .پسرتان برويد

فقط اشك مي ريخت و  .ر كنددكتر آلبرت حتي قادر نبود كه از ماري تشك
رفت و تا رسيدن به در با قدم هاي بلند به سوي در  خند مي زد.گاهي لب

 ورودي موسسه خوشحال و مسرور مي دويد.
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 ماري كنار پنجره رفت و خوشحالي آلبرت را تماشا مي كرد.

آري اين عشق  .آلبرت تمام خيابان هاي شلوغ شهر را پشت سر مي گذاشت
آلبرت بيش از پيش به زندگي اميدوار تر شده بود و  ه بود.ديرينه سرباز كرد

و  ماشين را پارك كرد براي ديدن تنها فرزندش لحظه شماري مي كرد.
 پسرش را نديد. خيلي زود وارد خانه شد اما هر جا را مي گشت

 سوزان از داخل اتاق گفت:

 كيه رزا؟جيم شماها هستيد؟

 ن لب به سخن گشود:.با ديدن سوزاآلبرت هراسان وارد اتاق شد

 ببخشيد شما نمي دانيد رزا و توني كجا هستند؟

راستش رزا و  .شما هستيد دكتر فكر كردم اين وقت روز تشريف نمي آوريد
 آخه توني خيلي بي طاقتي مي كرد. توني رفتند پارك.

 پس آقاي جيم كجا هستند؟

 .نگران رزا بود جيم هم همراهشان رفت

 د براي همين رفت روي مبل نشست.آلبرت سعي مي كرد چيزي نگوي

 ؟آقاي دكتر اتفاقي افتاده
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و موهايي زرد مادر رزا كه زني قد بلند و چشمان آبي  بفرماييد بنشينيد.
 .و منتظر بود كه دكتر چيزي بگويد كوتاه داشت نشست

 خانم سوزان راستش پيرامون مساله ايي مي خواستم با شما صحبت كنم.

 من سراپا گوش هستم.

ما هر دو همديگر را دوست  .من از رزا تقاضاي ازدواج كرده ام زا است.راجب ر
 .داريم و شايد با ازدواجمان مشكالت رزا كمتر شود

 خب من من االن بايد چه بگويم دكتر آلبرت؟

دكتر يقه ي پيراهنش را كمي دستكاري كرد كتش را به طرف جلو برد و 
 گفت:

دوست  رزا هم همين طور.با  .خواهش مي كنم با آقاي جيم صحبت كنيد
 دارم اين مساله در كمال آرامش اتفاق بيافتد.

 باشه آقاي آلبرت. خيالتان راحت باشد.

در ضمن من قبال يك بار ازدواج كرده ام كه همسرم حين زايمان از دنيا رفت 
 و من پسرم را تازه پيدا كرده ام.

 ؟آخه چرا؟ چي؟شما تازه او را پيدا كرده ايد
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ي شديدي كه پس از مرگ رزا همسرم داشتم متاسفانه طي بيماري روح
امروز يكي به طور اتفاقي او را به من  .خبري از پسرم نداشتم تا به امروز

 معرفي كرد.

مادر رزا از تعجب كالمي صحبت نكرد و با دهان باز به حرف هاي آلبرت 
 .گوش مي داد

 تا به امروز؟يعني چه دكتر؟

 .و تا به حال بي خبر بوده ام راستش توني پسرم است و من از ا

 نام همسر سابق شما رزا بوده؟

 بله و شباهت عجيبي به رزا دختر شما دارد.

 توني واقعا پسر شماست؟

ولي با اين حال من  .بله شباهت عجيب او به مادرش من را مطمئن كرد
 آزمايش مي دهم.

ولي اين من واقعا خوشحالم . اين واقعا خوبه كه شما پسرتون رو پيدا كرديد.
 اميدوارم ناراحت نشود. موضوع را دخترم نمي داند

قريبا مي توانم  راستش خانم سوزان رزا شباهت عجيبي به همسرم دارد.ت
 است. بگويم انگار همسرم زنده شده

 پس توني واقعا فرزند شماست؟
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 بله توني پسرم است.

ين پس من واقعا به شما تبريك مي گويم .اميدوارم كه زندگي خوبي را از ا
 اوه صداي در مياد فكر كنم كه آمدند. .داشته باشيد

او با خودخواهي هايش باعث  .دلهره بسياري در وجود آلبرت بود اضطراب و
 .شده بود پسرش ساليان سال از او دور باشد

 خداي من چگونه به او نگاه كنم و اين اتفاقات را برايش بازگو كنم؟.

گذاريم از زبان يكي ديگر بشنود اينطوري بهتره كه ب .آقاي دكتر نگران نباشيد
 هم شما اضطراب كمي خواهيد داشت.

اما  .بهتره كه يكي ديگه بازگو كنه .له خانم سوزان شما درست مي گوييدب
 كي؟

شايد از زبان او  .ني خيلي دوست شدهاو با تو .من با رزا در ميان مي گذارم
 .فقط قدري صبور باشيد.لطفا بفهمد كمتر ناراحت بشود

ولي همه چيز واقعيت  آه.چرا من فكر مي كنم خوابم نمي دانم يا كه بيدارم.
مي توانم دست به دستگيره ي  .اران بر تن و پوست من لمس مي شودب .دارد

من سوز صدايش را  پس چرا صداي فلوتي نمياد. و آن را باز كنم. پنجره بزنم
تاريكي شب حتما آن كاالسكه در  .شنيده بودم. مي توانم به ديوار تكيه دهم

صداي باد مهيب كه درهاي چوبي نيمه باز  يك نفر به كمك من احتياج دارد.
 ها ....صداي غرش طوفان و شنيدن سم اسب  مي كرد.را كامال باز و بسته 
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 نه نه نمي توانم يعني فكر مي كنم خياالتي شدم اين اوهام ديگر چيست 
دهكده برگردم دلم مي خواهم به  .ي خواهم برگردم آره اين درست استم
ي خواهد باز صداي همان فلوت را بشنوم دلم براي نگاه آن مرد غريب تنگ م

 شده اين اين درست نيست كه من اينجا هستم حتما به انتظارم نشسته 
 .مي خواهم برگردم

 رزا اين جمله را با صداي بلند گفت.مي خواهم برگردم.

يش او رفت سرش را روي سوزان پ با صداي او تقريبا همه وارد اتاق شدند.
 سينه ي خود گذاشت و آرام آرام شروع به گريستن كرد.

 نزديك او آمد و نگاهش مي كرد.دكتر آلبرت كه كامال شوكه شده بود 

آلبرت تو  .رزا سر برگرداند و به صورت دكتر خيره شد تو دروغ مي گويي
را به اشك هاي رزا سرازير شد و نگاهش  .تو توي دهكده ما بودي .نيستي

 خواهش  آلبرت فقط گريه مي كرد. آلبرت انداخت.چشم هاي گريه آلود 
 :صداي نحيفي ادامه داد مي كنم دكتر به من بگو تو توي دهكده بودي؟

 خواهش مي كنم دكتر .خواهش مي كنم.

با اشاره ي دكتر سوزان جيم و توني با نگراني بيرون رفتند  .شما بيرون باشيد
 آهستگي ادامه داد: و آلبرت نزديك رزا آمد و با

من از صميم قلبم تو را  .رزا جان من اومدم پيشت تا تو به من تكيه كني
 رزا جان خواهش مي كنم گريه نكن. دوست دارم.
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مطمئن  دكتر من اون روز توي مطب شما چهره ي اون مرد زشت رو ديدم.
 .آره داريد براي من نقش بازي مي كنيد هستم خود شما هستيد.

عزيزم اگر بخواي اين طوري ادامه بدي  را نوازش مي كرد.دكتر موهاي رزا 
من دوست دارم  نبايد با خودت اين طوري كني. ازدواج ما به تاخير مي افتد.
 .كه تو همسر آينده ام باشي

آلبرت  انگار آلبرت او را هيپنوتيزم كرده بود. رزا به خواب عميقي فرو رفت.
يم گرفت تصم را مي ديد.به چشمان بسته رزا نگاه مي كرد و معصوميت او 

البته از  .اع وحشتناك به دهكده ي آنها برودبراي سامان دادن به اين اوض
 .راه ياري دهند اينبقيه هم خواست تا او را در

عابران با چترهايي در  .روح كرده بود برف سنگين چهره ي شهر را سرد و بي
كه آلبرت  در جايي .دست از پياده روها رد مي شدند اما تعدادشان كم بود

 زندگي مي كرد كمتر كسي تردد داشت.

البته در اين هفته آلبرت با ماري صحبت  يك هفته به همين روال گذشت.
اين مساله را با او در ميان  و رزا را به آسايشگاه منتقل كردند. كرده بود

و نقش همان  گذاشته بود كه بهتر است براي بهبود حال رزا به دهكده برود
تاريكي به سراغ رزا مي آمد را بازي كند البته با هماهنگي مردي را كه در 

 والدينش.

من از او مراقبت مي كنم و بهش  آقاي آلبرت بهتر است پسرتان اينجا بماند
 ميگم شما پدر واقعي او هستيد نگران نباشيد.
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 واقعا از شما ممنونم دكتر ماري سپاسگذارم.

 كي راه مي افتيد؟

 فكر كنم همين فردا.

 نگران نباشيد .باشه 

 رزا بسيار خوشحال بود به خاطر بازگشتن به زادگاهش .به دليل اينكه 
و از حال روحي خوبي  دمي تواند خيلي چيزها را به ديگران ثابت كن

 برخوردار شود.

 مامان من خيلي خوشحالم.

 مي دونم عزيزم من هم خوشحالم.

ر آلبرت اونوقت دكت .من مطمئن هستم همه چيز به شما ثابت مي شود
 كه من راست مي گفتم. متوجه ميشود

 در همين حال رزا به آغوش پدرش رفت.بابا مي خواهيم برگرديم دهكده ؟بابا.

 آره دخترم.

 .بابا من حالم خوب ميشه مطمئن باشيد

اين تنها آرزويي بود كه  مي دونم دخترم .اشك از چشمان جيم سرازير شد.
 جيم زحمتكش داشت يعني بهبودي دخترش.
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براي دهكده تنگ  دلم .دوستانم ه خداي بزرگ به زودي اتاقم را خواهم ديد.آ
 شده.خداي بزرگ من.

.پدر اين كلمات از زبان رزا جاري مي شد و اوكمي در كليسا آرام گرفته بود
 روحاني كه حال او را مي ديد تقريبا نزديكش آمد.

 به نظر ميرسي؟ دخترم اتفاقي افتاده انگار خيلي ناراحت

شمعي را كه روشن كرده بود در جاي خود قرار داد و موهاي خود را كنار رزا 
 بله پدر خيلي ناراحتم خيلي.كسي  زد. رو به پدر روحاني كرد و گفت:

 فكر مي كنند كه من زده به سرم.توجه نمي كنند. حرف هاي مرا نمي فهمد.

 پدر روي يكي از صندلي ها نشست و آرام ادامه داد:

 دخترم كه بقيه آن را نمي فهمند؟تو چه حرفي مي زني 

رزا سرش را پايين انداخت قطره هاي اشك كه سرازير ميشد خبر از وجود 
 دلگير او را مي داد و گفت:

من يك مريض روحي هستم .من را به خاطر مشكالتي كه دارم  راستش من.
 مي گويند تو توهم داري. .و گاهي صحبت هايي كه مي كنم بيمار مي گويند

اوهام در وجود و ذهن تو غوطه ور شده و روحت آسيب ديده  .مريض هستي
 واقعا نمي دانم چه كنم. است.

 پدر روحاني به رزا گفت:
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 خواهش مي كنم سرت را باال بگير مي خواهم چشمهاي تو را ببينم.

 .رزا سرش را باال آورد و به پدر روحاني خيره شد

سرگردان شده  چشم هاي تو مي گويند در وجود تو روحي يا مريم مقدس.
 كه تو را آزار مي دهد.

 پدر پدر چه شده خواهش  نفس رزا به شمارش افتاد و لبهايش مي لرزيد.
 .مي كنم واضح تر صحبت كنيد

 دخترم از اينجا بلند شد و به دنبال من بيا.

رزا از سر جايش بلند شد.دامن بلندي كه به پا داشت زير پايش ماند آن را 
 .روحاني راه افتادرها كرد و به دنبال پدر 

پدر روحاني او را دعوت به اتاقي كه در كليسا بود كرد سپس كتاب مقدس را 
 برداشت آن را به طرف رزا آورد.

 ؟دخترم به اين كتاب مقدس اعتقاد داري

 رزا فقط سري تكان داد.

 لطفا فقط جواب من را بده؟. آيا به اين كتاب اعتقاد داري؟

 بله اعتقاد دارم.
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 را به سينه ي خود چسباند و در حاليكه به كتاب فشار سپس پدر آن 
 مي آورد رو به طرف باال كرد و گفت:

يا مريم مقدس اين دختر را از شر شياطين از شر روح هاي سرگردان نجات 
يا مريم مقدس اگر روحي در وجود اين دختر مهربان رفته من از تو  بده.

 خارج كني. تقاضا دارم كه همين االن آن را از وجود پاك او

از ترس هيچ چيز  رزا مات مانده بود و فقط به پدر روحاني توجه مي كرد.
 .نمي گفت 

خود را به كنار سمت چپ رزا هدايت  در همين حال پدر انگشت اشاره ي
 كرد و گفت :

 دخترم اين فرد را مي شناسي؟

رزا با ترس و دلهره چشمانش را از پدر روحاني به طرف چپ چرخاند و آرام 
در حاليكه از ترس به خودش مي لرزيد  .ام به سمت چپ نگاه مي كردآر

نزديك بود سكته كند وقتي پلك هايش را به سمت چپ هدايت كرد با ترس 
خود به  .و در كمال وحشت ديد يك زن ايستاده كه همانند عكسي مي ماند

دستش را جلوي دهانش  و به ديواراتاق چسبيد. خود به سمت عقب رفت
 جيغ بزند.گرفت مبادا 

 من من باور نمي كنم. .چقدر شبيه خودم است پدر پدر روحاني

 يكدفعه آن تصوير محو شد.
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كنارش نشست و دستانش را در دستان گرم  پدر روحاني نزديك رزا آمد.
 .خويش گرفت

 دخترم تو همچين كسي را مي شناسي؟

 خيلي عجيبه چقدر شبيه خودم است. نه نه نمي شناسم.

 فت:پدر در همين حال گ

 لطفا اين قدر نترس. مي خواهم موضوعي را با تو در ميان بگذارم

اين روح سرگردان ممكنه يكي از نزديكان تو باشد كه باعث شده تو به آن 
من خودم با نزديكان تو صحبت  الزم نيست اين قدر نگران باشي. .عزيز برسي

 مي كنم حتما اين فرد را مي شناسند.

 دانم چي شده ولي احساس سبكي مي كنم . نمي .پدر يه احساس خوب دارم

 .مي دانم دخترم من هم همين حس را نسبت به تو دارم .احساس راحتي
ول كه تو را ديدم اين موضوع كامال فرق مي كرد ولي االن ديگه نه. من البته ا

 هم احساس بهتري دارم.

 پدر روحاني يعني همه ي روح ها اينگونه با افراد درگير مي شوند؟

من  در عذاب بوده. احساس بدي داشته. خيلي خترم انگار اين روحنه د
 مطمئن هستم االن او هم راحت شده است.
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پدر  در همين حال مردي وارد كليسا شد و به سمت مكان مقدس آمد.
 . روحاني نزدش آمد

 چي شده پسرم؟

 .من دنبال دختري مي گردم كه ساعتي پيش اينجا آمده بود

 نم.اوه بله االن صدايش مي ك

 رزا نزد دكتر آلبرت آمد و هر سه نشستند.

كه  من به پدر و مادرت گفتم آنها به من اطالع دادند چرا عزيزم اينجا آمدي.
 تو اينجا آمدي.

انگار سبك شدم.خوشبختانه پدر  خيلي احساس خوبي دارم. بله آمدم اينجا.
 .روحاني خيلي كمكم كرد

 پدر واقعا ممنونم.

 من كاري نكردم پسرم.

آن پدر روحاني تمام اتفاقات  مي خواستم بيشتر با هم صحبت كنيم.فقط 
 ساعت را براي آلبرت ذكر كرد.

 آلبرت سرش را به زير انداخت و با لحني غم بار گفت:
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و شباهت بي حد و  . نام همسرم رزا بود.راستش من قبال ازدواج كرده بودم
به من كه اين طوري بود كه انگار خداوند آن را  .داشت ي شماحصري به رزا

خيلي خوشحال  .قدر عذاب كشيده بودم بعد از مرگش دوباره هديه كرده بود
 شدم وقتي دوباره او را ديدم يعني منظورم اينه كه رزا را ديدم.

 پدر رو به طرف رزا كرد و گفت:

براي اين منظور آمده  دخترم من به تو گفته بودم اين روح تو را مي شناسد.
در آرامش كامل حال كه به مقصود خود رسيده  و رسالتش هم همين است.

 به سر مي برد.

تا آخرين لحظات  .من زماني كه مرد بسيار اذيت بود بله پدر روحاني همسر
من تنها ميشدم رنج مي كشيد و من پس از مرگ او زندگيش فقط از اينكه 

حتي  .دچار بيماري روحي شدم و مدتي هم در بيمارستان بستري بودم
تا  ان كرد و از او پسري داشتم ديگر خبري از فرزندم نداشتمزمانيكه زايم

 اينكه االن فهميدم او فرزندم است.

 آلبرت تو فرزندي داري؟

 .بله توني پسرم است

 توني پسر توست؟اين را جدي مي گويي؟

 .بله ظاهرا او در خواب من را ديده و همه چيز در خواب بهش الهام شده است
 مسرم رزا شك ندارم او فرزندم است.من از شباهت زياد او به ه
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در ميان راه  .هر دو از سر جايشان بلندشدند و پدر روحاني را ترك كردند
 آلبرت به طرف رزا رو كرد و گفت:

البته در تمام اين  .ببينم دارم جايي را كه به دنيا آمدي رزا خيلي دوست
چند سال مدت پدر و مادرت گاهي به منزلشان سر مي زدند ولي تو تمام اين 

 را در شهر گذراندي.

كه من مدت هاست به دهكده نيامدم ولي روحم هميشه در بله درست است 
البته خيلي دوست  .من شك ندارم كه همه چيز تغيير كرده است دهكده بود.

ها برايم بسيار تعريف كرده و گفته دوستت پدر از آن دارم دوستانم را ببينم.
 را ترك كرده است.هيلي ازدواج كرده و معلمتان دهكده 

او آلبرت رو به طرف رزا كرد و گويي هنوز در جواب سوالش از رزا كه از 
 تقاضاي ازدواج كرده بود شك داشت پرسيد:

 رزا جان تو هنوز هم من را قبول داري؟

 ؟بله آقاي آلبرت .چرا اين سوال را مي پرسيد

ه خيره شده رزا در حاليكه به جاد .دوست دارم كه از زبانت بار ديگر بشنوم
 بود گفت:

 .امپذيرفتهام تم و شما را به عنوان همسر آيندهمن هنوز سر حرفم هس
 اميدوارم در كنار هم خوشبخت شويم.

 ممنونم من هم اميدوارم.
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و دستهايش را به عقب  وقتي به دهكده رسيدند حال رزا كامال خوب شده بود
گي فهميده بود تمام آري او به تاز گره زد تا نفس زيباي طبيعت را حس كند.

 روزي اوهام ناشي از فكر و خيال خودش بود  چيزهايي را كه فكر مي كرد
 رو به طرف آسمان كرد و گفت:

 .ممنونم رزا به خاطر همه چيز از تو ممنونم

كم كم فصل زمستان رفت و گل ها و شكوفه ها رشد  نسيم خنكي مي وزيد.
پس از آن زمستان سرد آمده براي رزا اين اولين بهاري بود كه  .كرده بودند

قامت قد برافراشته و زندگي معناي تازه ايي را درخت ها سرسبز و بلند  بود.
 يافته بود.

را خيلي دوست دارم كه تو اتاقم  بيا آلبرت بيا نگاهي به اتاق من بينداز.
 ببيني.

آلبرت اتاق رزا را به دقت تمام كنكاش مي كرد و چشمش به فلوتي كه روي 
 .بود جلب شد اما به روي خودش نياوردي افتاده يك ميز چوب

آيا عالئم شب از راه رسيد و آلبرت سعي كرد در اتاق رزا بخوابد تا ببيند 
رزا به خواب رفته بود و آلبرت پنجره ي  بيماري دوباره ظاهر مي شود يا نه.

 .به نظر منظره خيلي عادي بود اتاق او را باز كرد ونگاهي به اطراف انداخت
را نبسته هنوز چشمهايش  ه را بست و به طرف رختخواب خود شتافت.پنجر

بود كه صدايي از بيرون شنيد بلند شد يك لحظه داشت تمام حرف هاي رزا 
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را به خود مي قبوالند ولي وقتي كنار پنجره رفت پشيمان شد زيرا با ديدن 
 .پسرش توني همه چيز آشكار شد

 م پيشت.مي خواهم بيا .بابا من خيلي دوستت دارم

 آلبرت به نشانه ي خوشحالي لبخندي زد وبا صراحت گفت:

 پسرم توني من هم خيلي دوستت دارم االن ميام.

دكتر ماري ماشينش را پيش ماشين  آلبرت شتابان به طرف بيرون رفت.
 . برايش دستي تكان داد و پسرش را در آغوش گرفت.دكتر آلبرت پارك كرد

چند سال است كه او را نديده و يي او را چنان به خود مي فشرد كه گو
 براستي هم همين طور بود.

 ؟نكنه از تو خواب گرفتي؟پسرم تو از كجا آدرس اينجا را بلد بودي 

 پدر تو خودت آدرس را به دكتر ماري دادي يادت رفت؟

 اوه بله يادم افتاد.

 آلبرت.سالم دكتر 

 سالم دكتر ماري.

 خوشحالم شما را شاد مي بينم.

 .ارمزسپاسگ
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 فقط پسرم بي سروصدا وارد شو چون همه خواب هستند.

 پدر رزا كجاست؟

البته رزا  دوست داري جاي مادرت باشد؟ پسرم تو رزا را خيلي دوست داري؟
 خيلي شبيه مادرته و صد البته شبيه تو.

 بله پدر من رزا را خيلي دوست دارم.

ي كهنه ايي آلبرت و توني وارد اتاق رزا شدند دكتر ماري هم روي كاناپه 
و مشغول كتاب خواندن شد چون طبق عادت هميشگي اش تا صبح  نشست

 فقط مطالعه مي كرد.

 توني رفت خوابيد و آلبرت پيش ماري آمد.

 ؟ خيلي ببخشيد اگر مزاحم مطالعه شما مي شوم

 نه نه اصال به هيچ وجه.

آلبرت داستان كليسا را براي ماري تعريف كرد و ماري به چشمان آلبرت 
 .يره شد و خوب گوش مي دادخ

 .دكتر آلبرت من واقعا خوشحالم كه رزا آرامش خودش را به دست آورده
 .مطمئن باشيد با رسيدن به شما اين آرامش چندين برابر خواهد شد
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 همين دهكده به فعاليت هاي خود ادامه دهم.دكتر ماري من قصد دارم در
دارم همين جا يعني  و من دوست مي دانيد كه اينجا دهكده ي بزرگي است

 جايي كه رزا من را براي اولين بار كنار رودخانه ديده بمانم.

خوشحالم اين خيلي خوب است واقعا فكر بكري است دكتر ماري اين را با 
 خنده گفت و نگاهش را به طرف پله برد كه رزا و توني داشتند پايين 

 خنده ايي سرداد رو به دكتر ماري گفت: مي آمدند

 .من رو ترسونديد دكتر شما

 بابا كي مراسم عروسي رو مي گيريد؟

و به جمع گرم و صميمي آنها  پدر و مادر رزا جيم و سوزان هم بيدار شدند
 پيوستند.

 تقريبا سه روز گذشت تا مراسم ازدواج آنها برگزار شود.

 بر سر تاج ساده ايي ورزا در لباس ساده ي عروسي با موهاي بلند طاليي 
آلبرت در پوست  .مديگر بودند و توني هم در كنارشان بوددست در دست ه
زيرا كه انگار رزا همسر قبلي خود اينك جلويش ايستاده  خود نمي گنجيد

 است.

 به مراسم دعوت شده بودند و دستان عروس در دستان  تمام مردم دهكده
 .پر از مهر آلبرت جاي گرفته بود
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ساق دوش هاي  .ندهمه بر سرشان گل مي ريختند و شاد باش مي گفت
دوش ها شبيه هر كدام از ساق عروس پشت سرش تور بلند او را گرفته بودند.

 يك فرشته بود.

آلبرت و  انگشتاينك  مراسم با شكوه تر از آنچه انتظار مي رفت برگزار شد.
 اعالم شدند.در يك حلقه ي ساده مزين شده بود و به عنوان زن و شوهر  رزا

ر سفيد در دستان عروس دراتومبيل زيباي در يك ظهر آفتابي با يك چت
 آلبرت سوار شدند.

و دست  توني آلبرت و رزا پس از سوار شدن به تمام جمعيت نگاه كردند
  .تكان دادند. دكتر ماري جيم و سوزان به آنها لبخند زدند و دست تكان دادند
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ه اتمام پس از يك سال و چهار ماه وقفه در نوشتن اين داستان باالخره ب 
 رسيد.

 

 

 هنر بهشت زميني هاست.

 

 فروغ حاجيان

 

 پايان
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