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 ریز صدای حتی و کردممی حس را دستم در گوشیِ لرزیدن

 از خواستمنمی ولی خورد،می گوشم به لرزیدن این از ناشی

 که کسی تا کردممی مقاومت سرسختانه بکشم؛ دست خواب

بکشد دست زدن زنگ از است خط پشت . 

 

 اما بود، شده قطع تماس کهاین با داشتم، خبر آرا سماجت از

 فکر این دنبال به. گرفت خواهد تماس دوباره بودم مطمئن

 نیم. افتاد ساعت به نگاهم همه از اول و کردم باز را چشمانم

 یک ساعت درست آرا با قرارم بود، گذشته شب دویِ از ساعت

 جواب را تماسش و بزنم قرارمان و قول زیر داشتم حق من و بود

 من کس هر. انداختم اطرافم به نگاهی و کردم بلند را سرم .ندهم



 سر، جای به. است برده خوابم دفعهیک که فهمیدمی دیدمی را

 شدم بلند. بودم کشیده دراز تخت روی اریب و بود بالش رو پایم

 بخوابم، ترراحت باراین و بگذارم میز روی را گوشی تا نشستم و

 به لرزیدنش ریز صدای همان ارهدوب و لرزید دوباره گوشی اما

. کشیدم صفحه روی را انگشتم تمام حالیبی با. خورد گوشم

 کردمی را تالشم تمام که حالی در و آوردم باال را گوشی سریع

غریدم نرود هم ترطرفآن قدم دو تا حتی صدایم : 

-  و ساعتیک االن بود، یک ساعت قرارمون بودم، خواب من آرا

 اصالً کنم، اعتراف برات ندارم هیچی مشبا منم گذشته، نیم

رسهنمی ذهنم به هیچی ! 

گفت مظلوم : 

-  پاک بشقاب کاسه داشتم االن همین تا داشتیم، مهمون خدابه

کردممی . 

نخوردم را صدایش مظلومیت گول : 

-  که گذریمی شروطمون و شرط قوانین از تو مگه چه؟ من به

بگذرم؟ من  



گفت قبل از ترمظلوم : 

-  اعتراف چهارتا مونده، که اعترافی تا پنج جای به تونیمی خب

بشیم یر به یر تا بکنی ! 

 بنفش جیغ یک حتماً نبود مژگان شدن خواببی ترس اگر

بیاید دستش کار حساب تا کشیدممی : 

- دیگه بود مونده چهارتا بگو، رو چهارتا رو چی چی ! 

گفت کالفه : 

-  تا ده از برات من مگه کردیا، اذیت جور یه دفعه هر ارغوان

 بامبولی یه شب هر تو شب؟ یه رو همه اونم نگفتم، گناهم

 خالص بگو جایه رو چهارتا این امشب همین بیا اصالً آری،درمی

جفتمون شیم . 

باشد انعطاف از عاری لحنم کردم سعی اما زدم، لبخندی : 

-  تو ما منای کنممی فکر من که نگو جوریاین خدا رو تو! گناه؟

 ده تو آخه. باشه ترسنگین تو از گناهانش بار یشسالگ پنج

 گناهه؟ بری کش بزرگتمامان جیب از تومن تک صدتا سالگی



 فقط. بگم بعدی چهارتای از که کن آماده رو دفترت و کاغذ خب

 لحظه همون چگونه و چطور و چرا بپرسی سوال وسطش هی

کنممی قطع رو تلفن . 

گفت سمج : 

- شهنمی که سوال بدون ! 

بستم اعتراف اولین گفتن با را مخالفتش راه : 

-  رفیق همزمان -دوست تا دو- نفر دو با دانشگاه قبل سال یه

 تا هم دقیقاً. زدم رو نفر دو هر مخ هفته یه یفاصله به. بودم

 حرف دو هر با. بودم دو هر با بشم قبول دانشگاه که زمانی

 یه دلم مثالً هم نفر دو هر برای بیرون، رفتممی دو هر با زدم،می

شدمی تنگ عالمه . 

پرسید و گفت ی"وای " معمول طبق : 

- نفهمیدن؟ اونا؟ بودن دوست هم با چجوری؟ یعنی   

گفتم خیالبی : 



-  یکی، اون با بعداً شدم، دوست یکیشون با اول نداره، چجوری

 چرا؛ بعدش نفهمیدن، کدوم هیچ بودم باهاشون که زمانی تا

 بازی از و چرخوندم گشتمان یه روی سال یه رو جفتشون

بردم لذت دادنشون . 

 و ندارد سکوت ماهیت سکوتش دانستممی کرد، سکوت باراین

 که است حرفی کردن پایین و باال حال در و کرده تعجب باز

گفت و شد تمام اشذهنی تحلیل باالخره. شنیده : 

-  خوشت جفتشون از باشی، دو هر با داشت لزومی چه خب

اومد؟می  

! بودم دنیا یپیله شیلهبی و ساده هایآدم تمام عاشق من

بود ساده هایآدم همین از یکی آراسته . 

-  کالً من یعنی! اومدمی بدم جفتشون از برعکس، اتفاقاً نخیر،

 تو کردن چوب خودشون منتها کردم،نمی حسابشون آدم داخل

 همزمان کهاین گفتن،می بازیاشون مسخره از دایم زنبور، یلونه

 با صحبت موقع بعد و شدنمی رفیق دخترشون دوست دوستِ با



 بالی دقیقاً کردن،می کیفی چه و آیفون روی ذاشتنمی دو هر

آوردم سرشون رو خودشون . 

-  خوشت شونکدوم هیچ از بودی باهاشون که سالی یه این توی

 نیومد؟

بود پرسیده را اشسادگی سرِ از هایسوال همان از یکی هم باز : 

 آرا؟-

گفت لتمسانهم : 

- بده جواب رو همین فقط! خدا رو تو . 

 و لحن همین با آرا که رسیدممی نتیجه این به کمکم داشتم

است گرفته دستش در را من تام اختیار مظلومیت همین . 

- اومد بدم بیشتر فقط ازشون...  اصالً . 

- داری؟ خبر ازشون االن  

- مُرد و کرد تصادف دونممی رو شونیکی فقط نه، که االن االن . 

 -پدیده ترینطبیعی- مرگ حتی. بود ترغلیظ ش"وای" بار این

داشت تعجب جای برایش هم . 



- کرد؟ تصادف چرا  

- داره؟ چرا تصادف آرا  

گفت سریع و پرسیده موردیبی سوال فهمید : 

- بگی تونینمی کسهیچ به که کردی کاری چه دیگه! بعدی خب ! 
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 و بود شده گرم امچانه و پریده خوابم بود، آورده ذوق سر را من

 گناهانم صغیر و کبیر از و بنشینم صبح خود تا توانستممی

بزنم حرف برایش . 

- خوندی؟ رو دزیره آرا  



-  آدنمی شمخو اصالً ندارم، دوست تاریخی رمان که دونیمی

 صدسال بدتر اون از و بودم نیومده دنیا به هنوز که وقتی بدونم

 عاشق چطور و کردنمی زندگی چطور آدما قبلش سال دویست

شدنمی . 

گفتم کنم تحریک را اشکنجکاوی کهاین برای : 

-  باید. دزیره خوندن به داره ربط مستقیم من گناه یکی این خب

 !بخونیش

شد خرناسه هشبی تلفن پشت از صدایش : 

- زود بگو نکن، اذیتم قدراین ارغوان ! 

گفتم جدی اما بود، لبم روی کماکان لبخند : 

-  کفایت اولش یصفحه همون که، بخونی رو کلش نیست الزم

کنهمی . 

پرسید زرنگی با : 

- نوشته؟ چی مگه  

دادم توضیح برایش و خوردم را گولش کردم وانمود : 



-  ازشون رو خوادمی مردا از که چهاون تونهمی زن یه گهمی

 داشته پری هایسینه و زیبا صورت و اندام که شرطی به بگیره،

 .باشه

 حرارت و شور با من اما پیچید، تلفن پشت ریزش یخنده صدای

دادم ادامه : 

-  به پرتر که دهمی جا شسینه تو دستمال چهارتا همین برای

برسه نظر . 

 را قضیه آرا اما ودم،ب گفته را گفتنی من نظر از کردم، سکوت

پرسید و بود نکرده درک : 

- شد؟ چی بعدش چی؟ که خب  

- بخونی خودت رو شادامه باید زیاده، که بعدش ! 

 تصورم فرش موهای آن با را او من و شد بلند کمی صدایش

 رسیدمی نظر به طوری کردمی باز را مویش کش وقتی که کردم

 قاب موهایش وهانب را صورتش. ندارد صورتی دیگر انگار که

طولی نه داشتند، عرضی رشد فقط که موهایی گرفت،می : 



- داره؟ تو به ربطی چه بعدش گممی چیه؟ بخونی ارغوان  

-  وقتی. گرفتم یاد ازش منم آرا؛ نبودی خنگ قدراین کاش

 که دستمال چهارتا بعدش خوندم، رو دزیره بود سالم پونزده

 نظر به پرتر تا یرمز لباس تو کردممی دستمال تا پنج سهله،

بود همین کارم طوالنی وقت چند یه. بیان . 

گفت شک با : 

- کنی؟می رو کار این هنوزم  

 به آدم. شدمی آرا حتماً ازدواج برای اولم یگزینه بودم مرد اگر

 دیگر کهکشانی، هیچ در زندگی سیاه هیاهوی از دور آرا قدر

شدنمی یافت .  

- گرفت رو االدستم جای و شد پر خودش! دیگه نه .  

-  رسیدی؟ هم جایی به بود لباست تو دستمال که وقتی اون خب

بگیری؟ مردا از خوایمی که رو چیزی اون تونستی   

 کردممی ازدواج او با بودم مرد اگر کهاین تصور روی سوال این با

کشیدم بطالن خط . 



-  اگه بگه باید. بشه اضافه کتاب به ایجمله باید من نظر به

 بخوای که اونچه باشی داشته پری یسینه و زیبا نداما و صورت

 احمق مردای منم احمق؛ مردای فقط اما بگیری، مردا از تونیمی

هستن جذابیتی گونه هر فاقد برام . 

 همه آرا جهان در. بودم کرده جور را آرا بیداری شب یک خوراک

 موجود من باشد، باید که جاییهمان بود، خودش جای سر چیز

 داشت نیاز او و گذاشته پا اشزندگی به که بودم ایلخلقهاعجیب

. کند کشفش ذره ذره تا کرده موجود این صرف طوالنی زمانی

 افتادمی راه خاص پشتکاری با آرا نبود، جهانش شبیه کسی اگر

 صندلی روی دیدممی کهاین از هاوقت گاهی. کند تحلیلش تا

 از ندارد را جامعه رد گشتن و رفتن راه توان و نشسته چرخدار

 هم را حالیخوش این چند هر. شدممی خوشحال قلبم صمیم

 و داده قرار کردممی پنهانش بقیه از که گناهانی یزمره در باید

 سالمی پای کاش کردممی وانمود بقیه مثل هم من ظاهر در

 بود، بزرگ آرا خورد،نمی بیرون کوچک دنیای درد به او. داشت

 و کم که بود خوب همان. شدمی فشرده بیرون دنیای کوچکی در

 وسط آرا، یوقفهبی سکوت! داشت ارتباط بیرون دنیای با گزیده



 به داشتم عادت. بود افتاده جا برایم ترقبل خیلی از وگوگفت

آمد حرف به خودش تا نکردم اعتراضی! هایشسکوت : 

- بگو رو بعدی مونده، دیگه تا دو خب  ... 

- شب؟ فردا برای بمونه  

شد هوار سرم روی صدایش : 

- بگو االن همین نه  ... 

-  باشم داشته سیگاری شوهر یه داشتم دوست پیش وقت خیلی

صورتم تو کنه فوت دودشم و بکشه سیگار هی که . 

-  ما قرار. کنمنمی یادداشتش اصالً نیست، اعتراف این ارغوان

باال به سالگی پونزده از. نیست حرفا این و بچگی ! 

بزند پا و دست هم او و دهم ادامه طور همین استخومی دلم : 

-  ریپلی بار چند و چندین رو فیلما توی بوسیدن هایصحنه من

باشه غلیظ هاشونبوسه اگه خصوص به. بینممی و زنممی . 

 



 22.05.19, ]"را شب کنم می دود نخ به نخ" فالح مائده

19:54] 

# 3پارت  

# را_شب_کنممی_دود_نخ_به_نخ  

 

 

-  یصحنه اون. کنیممی رو کار این ما یهمه نیست، لقبو اینم

بینیممی بار چند رو بوسیدن . 

-  خانوادگی آمد و رفت هم با. داشت دوست یه مهری عمه

 این شوهر که بیاد روزی یه خواستمی دلم همیشه. داشتن

بزنم گول رو دوستش . 

- چرا؟ مردمو؟ شوهر  

 توجه درخور گناهی که بود داده رضایت مورد این به باالخره

 !است

-  و حرف هر رفت،می که جا هر آخه. بود خودش تقصیر اینم

 نداختمی رو خودش اندازخاک عین این شدمی  که حدیثی



 مدامم. بود تهمتی و غیبت هر یپایه زنک خاله مرتیکه وسط؛

. گفتمی شناختیمشونمی ما که مردایی کاریکثافت از داشت

 و لنگهمی کارشون جای یه برش و دور مردای تموم بود معتقد

 روی سالم مرد تنها خودش و عیاشن و باز خانوم شونهمه

 بدم لوش خورد گول بعدش و بزنم گولش خواستمی دلم! زمینه

 آشغاال نباشه آشغال خودش تا آدم آخه آشغاله، قدر چه بگم و

نمیده تشخیص رو ! 

- بزنی؟ گولش نتونستی آخرش  

 چیزی مهری عمه دوستِ شوهرِ لسا و سن به راجع که بود خوب

خودم سال و سن یا و بودم نگفته : 

-  همه از خودش کهاین به راجع من یفرضیه و مُرد که آخرش

برد گور به رو بدتره . 

سوالش بعد و بود سکوتش باز : 

- مُرد؟ اینم  

گفتم و شدم کالفه باراین  : 



-  توپ اعتراف یه دممی قول. بعد برای بمونه دیگه شدونه یه آرا

اعظم اُسقف سر بکنم . 

 را من مظلومیت و التماس با شودمی زمانی چه که بود آگاه کامالً

 مخالفتی هیچ بدون زمانی چه و دارد نگه خودش چنگ در

بود آگاه لحنم بم و زیر به. بپذیرد را امخواسته . 

 

 خوردن و یخچال کردن باز هوای به و گذاشتم میز روی را گوشی

 از. رفتم بیرون کند آرام را امشبانه کاذب هایاشت  این که چیزی

 خط یک. بود ایطوالنی راهِ مژگان یخانه یآشپزخانه تا من اتاق

 سالن سمت به و شدمی شروع اتاقم در از که ممتد یشکسته

 زد میانبر شدمی کج خط یک با سالن سمت از و شدهمی خمیده

رسید آشپزخانه به و . 

 صدای آمد نظرم به که بودم رفته کج خط همین وسط تا درست

 به بودم آمده که را کجی خط و ایستادم. آیدمی هاییزمزمه

 خواب اتاق و بود خانه طرفاین من خواب اتاق. برگشتم عقب

 فرعی و فرضی خط یک کج خط از. خانه دیگر طرف مژگان



 بسته کامالً اتاقش درِ. رفتم مژگان اتاق سمت به و زدم دیگری

 روشن اتاقش که فهمید شدنمی. سوراخی و درز یچه بدون بود

 اصال فهمیدم ایستادم که بیشتر قدر چه هر خاموش؛ یا و است

 شکل اتاقش بودن روشن و بودن خاموش برای نیست نیازی

 واضح و گذشته در از نور برخالف صدا بلکه شوم، سوال عالمت

رسیدمی گوشم به .  

. برگشتم عقب به مقد به قدم بودم آمده که جایی همان از

 عامل شکبی که بود مژگان اتاق داخل مردی. نبود تنها مژگان

 سر مژگان. بود مژگان یقیدانهبی و شبنیمه هایخنده مهم

 مژگان. برداشتم عقب به دیگر قدم یک. بود رفته حمام به شب

 نظر مدام من از و پوشیده را اشکاهویی سبز کوتاه پیراهن آن

 وسط به رسیدم باز و برداشتم عقب به یگرید قدمی. خواستمی

 طراحی خودم برای که کجی فرضی خط همان وسط درست سالن

. بود دیدنی پیراهن آن در مژگان سفید و پُر پای ساق. بودم کرده

 اتاق از بیرون اینشانه چه دنبال که کردم فکر و آمدم خودم به

 در مردی که کند ثابت اتاق، داخل صداهای بر عالوه که بگردم

اوست تن یجرعه جرعه از بردن لذت مشغول مژگان اتاق . 



 کفشی جا سمت به تا شکستم هم در کامل را فرضی کج خط

 اصلی سالن از پَرتی و تنگ راهروی یک با خانه ورودی. بروم

بود همین مژگان یخانه بزرگ عیب تنها. بود شده جدا خانه ! 

 اول یطبقه دو و ودب طبقه سه. کردم باز را جاکفشی در آهسته

 منظم مژگان متفاوت هایرنگ در و بلند پاشنه هایکفش فقط

 بود دستم کفشی جا درِ یلنگه که طورهمان. بود شده چیده

 یدسف کتانی و کالج بین. ببینم بهتر را پایین یطبقه تا نشستم

. خوردمی چشم به بزرگ سایز در یمردانه کفش یک من رنگ

 خورده واکس رنگ، مشکی کفشی. شیدمک بیرون کمی را کفش

 که تمیزی واکسی آن و کفش جنس از شدمی. بود شیکی و

 مشغول مژگان اتاق داخل که مردی فهمید خورده رویش

 اصالً. دارد روبراهی مالی وضع است شبش از بهینه یاستفاده

 اشمالی وضع که بگویم هم باز توانستممی من نبود هم کفش اگر

 چه! ارتباطی هر در بود؛ پول مژگان مالک رینتمهم. است خوب

ماهه چند موقت یرابطه برای چه ازدواجش، برای .  



 کسی سال و سن کفش از شدمی. انداختم کفش به دیگری نگاه

 سن مردی برای که نبود کفشی. فهمید بود اتاق داخل که هم را

 برای هم معقول سال و سن پول از بعد باشد، مناسب دار سال و

. برگشتم عقب به بودم آمده که راهی همان از. بود مالک انمژگ

 خواستمنمی. شدمنمی مژگان عیش مزاحم و گشتمبرمی باید

 خواستنمی دلم اصالً. کنم ایگله بود اتاق داخل که مردی مقابل

 با اششبانه خلوت جریان در من که بفهمد اتاق داخل مرد

 تمام از و خوابم من کردمی فکر که بهتر همان. هستم خواهرم

هستم خبربی افتاده گوشم  زیر دقیقاً که وقایع این . 

 که مرد این یدرباره و سپردممی صبح فردا به را چیز همه باید

 و گرفتممی خبر بود نگفته من به چیزی او با ارتباطش از مژگان

کردممی صحبت او با جدی . 
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 به که شلوارکی. بود وضعم و سر اتاق به برگشت برای آخرم دلیل

 شبنیمه رفیق اگر بودم مطمئن! زیبا و بود کوتاه داشتم تن

 خانه این هایآدم کرد خواهد فکر خودش با بیاید بیرون مژگان

 یهمه به است ارقر که هستند هاییآدم ترینفکرروشن جزو

ببیند عمرش . 

 زنگ وقتبی که آرا از. باشم عصبانی کسی چه از دانستمنمی

 اتاق در پشت به و کشیده بیرون راحتم خیال از را من و بود زده

 به را پسرش دوست من وجود با که مژگان یا بود رسانده مژگان

 فهمیدنمی که خواب اتاق داخل مردِ یا بود؛ آورده خوابش اتاق

کردندمی کنترل را شانصدای کم دست! دارد مکانی نکته هر . 

 با را اشکان هایحرف که خودم کردن لعنت به رسیدم آخر در 

 زندگی مژگان با دهد اجازه خواستممی و کردممی رد شقیکله

 .کنم



 حضور شب دومین در. بودند بریده بدشانسی با را من ناف اصالً

 کالغ اگر و بود برآورده سر رموزم مرد یک مژگان، یخانه در من

 من، بودیم؛ نفر سه امشب، ما که رساندمی اشکان گوش به

دیگر مرد یک و مژگان  ... 

کندمی چه من و مژگان با آن از بعد دانستمی خدا فقط . 

 آمده بیرون رامین پسرش دوست با ارتباط از تازگی به مژگان

 به برگشت اهل هکاین با. بود گفته من به طوراین خودش. بود

 برای من حدس تریندستی دم اما نبود، شده تمام یرابطه یک

 احتمال. بود رامین همان کرد،می روز شب اتاق داخل که مردی

 دلش امخسته ذهن یعنی. اندکرده توافق دوباره هم با دادممی

 زحمت به را خودش خواستنمی. باشد طور این خواستمی

 در پس نیست، رامین اتاق داخل ردم اگر کند فکر و بیندازد

 است شده ایاغ قدراین مردی چه با مژگان ماهه دو کوتاهِ مدت

 در خواهرش بودن وجود با حتی بکشاند، تختخوابش به را او که

 .خانه

 



 به چند هر داشتم؛ خبر رامین با مژگان مرز بدون یرابطه از

 پسرش ستدو با مژگان یشبانه یرابطه برایم. آوردمنمی رویش

 مردی به اعتمادش و صمیمت از حجم این نداشت؛ سوال جای

 فکرم برای قدرآن. بود عجیب برایم نباشد رامین بود ممکن که

 در پشت به بروم خواستمی دلم که بود شده ایجاد بدی درگیریِ

 مرد بپرسم فقط و بیاید بیرون تا بزنم در به ایتقه و مژگان اتاق

 صبح تا بکشم دراز تختم روی و بیایم بعد و کیست اتاقش داخل

بسپارم روز روشنایی به را ماجرا یادامه و بشود .  

 

 دفعهیک که است این اشویژگی ترینمهم صبح دم خوابیدن

 هم را ذهنی درگیریِ بزرگترین اگر که کندمی درگیرت چنان

 بیدار وقتی. نداری خالصی توان ساعت چند تا باشی داشته

 بودم گذاشته قرار خودم با که نبود زودی صبح ن،زما دیگر شدم

 تا بودم کرده صبر صبح نزدیک تا. مژگان سراغ بروم و شوم بلند

 ساعت اما ببینم، را او هم من و بیاید بیرون همراهش مرد شاید

 االن تا باید بوده که کسی هر که دادمی این از خبر دیوار روی

باشد رفته . 



 روی از. رفتم بیرون اتاقم از تعللی هیچبی و شدم بلند تخت از

 به و گذشتم بودم کرده طراحی خودم برای که فرضی خط همان

 آشپزخانه سمت به شد باعث که چیزی. رفتم آشپزخانه سمت

. خوردمی گوشم به مستقیم جاآن از که بود سروصداهایی بروم

 ماشین یدکمه هزار از یکی با و بود ایستاده من به پشت مژگان

 اطرافش در دارنم و باز بلند، موهایش. بود مشغول اششوییلباس

 زد چرخی نیم شد؛ فارغ اششوییلباس ماشین با کار از. بود رها

 به پشت از حرکت این با موهایش. رفت گازش اجاق سمت به و

 هنوز. کردم نگاهش ترخریدارانه. آمدند گردنش و سینه سمت

 و نبود تنش دیگر وییکاه سبز پیراهن. بود نشده من یمتوجه

. داشت باریکی کمر. بود آمده آن جای به راحتی شلوارک و تاب

 باعث چون بود؛ اندامش جای زیباترین مژگان کمر باریکی

 دستم. او اندام اساسی امتیاز بشود دیگر جاهای بودن پر شدمی

 آرایش قلم چند از. برگشت سمتم به کردم کانتر گاهتکیه که را

نبود خبری شصورت روی دیشب : 

- آی؟می یواشکی چرا  



 با روز هر شاید نبودم مژگان ترجوان سال چند ینسخه من اگر

 دق غصه از آرایشی هیچ بدون هم آن زیبایی این دیدن

 دستییک و پر مشکی هایمژه را اشایگربه چشمان! کردممی

 به باریک اما بود بیزار ابروهایش کردن رنگ از. بود گرفته قاب

 ها چشم آن که فهمید بعد و بود کرده را کار این نسترن راجبا

. شوندمی دیدنی رنگ ایقهوه یکشیده و کلفت ابروی دو با فقط

. بود شده حالتشخوش ابروهای کردن رنگ ثابت پای آن از بعد

 صورتش اجزای بیشتری وسواس با بود شده باعث دیشب اتفاق

 چند بازبینی وانستمنت افتاد هایشلب به که چشمم. ببینم را

 روی اشچانه زیر مردگیخون. دهم ادامه را صورتش یباره

 همان به برد  را من و شد افکارم ایست تابلوی سفیدش پوست

 با دارد بپرسم و ببینم را مژگان خواستممی فقط که دیشب

کندمی چه خودش . 

- رفت؟ داشتی، مهمون  

پرسید و کرد جمع را لبانش : 

 مهمون؟-
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 زودتر شدمی باعث فاصله برداشتن شاید. زدم دور را کانتر

بفهمد را منظورم : 

- خونه؟ بودی آورده رو پسرت دوست دیشب! مهمون آره؛  

 داده جواب کانتر زدن دور. بودم فهمیده درست من...  خندید

 بحثی کیست دیشب مرد بفهمم کهاین از قبل خواستمنمی. بود

 اعصابم بر خندد،می وقتی نداشتم هم عادت اما بیندازم؛ راه

بمانم مسلط : 

- بود؟ اینجا دیشب رامین  

 خوش موهای بردن دست همان با. برد موهایش داخل دست

 شکل صورتش حالتخوش بیضی. ماندند باال همان حالتش



 و داد تکان را سرش. داشت لبخند هنوز. گرفت تریقشنگ

 :گفت

- که بهت بودم گفته! شهمی ماهی دو هم؛ با کردیم کات ! 

 به هدفبی را میز روی داننمک. نشستم خوری ناهار میز روی

گرفتم دستم : 

- . شدی جدا متین از نشده سال یه هنوز! مژگان کنمنمی درکت

 کارت محل از تنگرف رشوه خاطر به که نشده سال یه هنوز

 پسر دوست تا دو کوتاه زمان همین توی وقتاون. شدی اخراج

 مسائل به دغدغه همه این با تونهمی آدم چطور! کردی عوض

مهمه؟ قدراین پایین به کمر کنه؟ فکر دیگه  

 انگشت. آمد جلو عصبی. آورد باال را رویش آن حرف این

گرفت سمتم به را اشاشاره : 

-  رو نصیحت یحوصله و حال اصالً من هک نشو اشکان عین

 برای چی؟ برای کی؟ برای بگیرم؟ بغل غم زانوی بشینم. ندارم

خوامنمی آبرو! من خوامنمی آبروم؟ خاطر . 

گفتم ترآهسته : 



-  دیمی باد به رو زندگیت متین با لجبازی خاطر واسه داری

 رامین رفیقش بهترین با ریمی جداییت بعد چهارماه! خدابه

 طرف این پس. کردی کات گیمی هم االن. هم رو ریزیمی

داری؟ جنگنده روحیه قدراین چرا دیگه؟ یکی کیه؟ دیشبی  

 چای ریختن مشغول و برداشت را قوری و رفت گاز اجاق طرف به

 اجاق کردن روشن از هم دقیقه دو هنوز که بود رفته یادش. شد

کرد زمزمه چای ریختن حین در. است نگذشته گاز : 

-  بود؛ دخترونه و لطیف مروحیه بودم تو سال و همسن منم

. کرد داغم نقره متین اما! عمو یا بودن دایی یا هم مردا یهمه

 خیانت این. نیست روراست این بابا بگم تا زدم زور سال پنج

 راضی زن یه به فقط که دهنمی رو مردی بوی این. بهم کنهمی

 و موندم. کردن نگاهم چپچپ بقیه دهنم، تو زد اشکان. باشه

 حقته؛ که بِکش باشه گفتم. کردم تحمل رو سگی زندگی اون

 وجودشبی خواهرشوهر اون و متین همین اما! خواستی خودت

 تو زد اشکان باز. بشم اخراج شدن باعث همینا و زیرپام نشستن

 بگم تونستمنمی دیگه من اما. کردن نگاهم چپچپ همه دهنم؛



 تقصیربی من. رفتنمی کتم تو جوره هیچ یکی این. حقته بِکش

رفتممی جلو خودم روش به باید پس! بودم . 

کردم ریز را چشمانم : 

- نبود مقصر کسی! رفتی آبی زیر تو گرفتی؛ رشوه تو ! 

دادم ادامه و شنیدم را پوزخندش صدای فقط :  

 -  و هم رو بریزی یکی با بار هر که شهمی باعث اینا مژگان؟

 اون با حق بگن همه که هرزه؟ زن یه بشی ت؟خونه تو بیاریش

بگیری؟ رو حقت خوایمی طوریاین بود؟ نوابی متین   

گفت چشمانم در خیره : 

- کنممی دارم کار چی دونممی من. فهمینمی تو . 

 آهسته توانستمنمی دیگر بار این. شدم بلند صندلی روی از

کنم صحبت : 

-  آره؟ داره، متین به کنزدی نسبت یه البد کیه؟ طرف دفعهاین

 کنیمی فکر برسه؟ گوشش به رامین یقضیه مثل خوایمی

زنیمی گند تو که کنهمی کیف داره فقط نه؛ مهمه؟ براش ! 



- کشهمی عذابی چه که دونممی من. مهمه که آره ! 

کردم نگاهش ناباورانه : 

- بود؟ اینجا کی دیشب مژگان  

- فکرش از بیرون بیا .  

زدم داد : 

-  دیشب بود کی! سرته تو چی نیست معلوم. بیرون بیام تونمنمی

جا؟این  

غرید و آمد جلو دست به چای سینی : 

-  بیشتر هم رامین از حتی. داره ربط متین به که یکیه طرف آره،

 تو ناراحتی. کنم زندگی طوری این خوادمی دلم! نزدیکه بهش

بکن رو من مرگ آرزوی اشکان مثل برو هم !  

دادم تکان را سرم : 

 -  گمنمی من مژگان چی؟ ببره بو اشکان کردی؟ بند کی به باز

 دست اما نه؛ یا باش داشته پسر دوست نکن؛ یا بکن کارچی



 کارش چی رفت؛ شد تموم گرفتی طالق! کن ولش متین؛ از بردار

 داری؟

زدمی فریاد را عصبانیتش صورتش تمام : 

-  که یآدم با بودی تو گذشتی؟می بودی تو رفت؟ و شد تموم

 خودش که صورتی در زنهمی هرزگی تهمت بهت زنشی وقتی

 که دهمی طالقت راحت خیلی یا کردی؟می کار چی رهمی زیرآبی

 به من کردی؟می کار چی کنه خالص بعد دردسرای از رو خودش

 اومدننمی اگه. هچل تو افتادم خواهرش شوهر و متین خاطر

. کردممی رو کارم سروصدابی داشتم من که کردننمی موسوسه

 شاهد و قانون دادن پول. نبود بند جایی به دستم موقع اون

 از کاری هیچ و پیشونی روی انگ یک با موندم منم. خریدن

 از چطور بلدم من دیگه حاال! نه حاال اما. اومدبرنمی دستم

 تو پس. گذشتینمی بودی من جای هم تو. دربیام خجالتشون

 پیش بری ندارم دوست که دونیمی خودتم! نکن دخالت من کار

نسترن و اشکان . 

است شده ترنرم که دادمی رو معنا این آخرش جمالت . 



-  اما گرفتممی رو حقم شده طوری هر. گذشتمنمی بودم منم آره

 بیشتر متین تختم توی بیارم رو مرد کدوم ببینم برم کهاین نه

سوزهمی . 

گفت خیالبی : 

-  عصبی. نداره متین به ربطی یچه بود مهمونم دیشب که کسی

گفتم چیزی یه بودم . 
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 هم مژگان. دادم مالش را آن و گذاشتم امپیشانی روی را دستم

 چشم در چشم وقتی. گذاشت خودش مقابل را سینی و نشست

دمپرسی شدیم : 

- ت؟خونه آریشمی چرا شدی؟ آشنا باهاش کجا کیه؟ پس  



-  هم کلمه یه. نپرس دیگه! کی هر کنه؟می فرقی چه برات

بزنم حرف مهمونم و دیشب از دیگه خوامنمی . 

 خودش بدانم چیزی دیشبی مرد از من خواستنمی که همین

 حرفی شاید تا کردم استفاده ضعفش نقطه از. بود خطر زنگ

 :بزند

- . ناراضیم قدر چه اشکان یخونه تو بودن از من دونیمی که تو

 داداشای گفتم بار چند بهت. داری خبر که من مشکالت از

 شدنمی. اونجان همیشه و شناسننمی ساعت و وقت نسترن

 بهش و بذاری جیگر روی دندون جااین آممی که شبی دو یکی

 اشکان مخ رو دارم نگفتم بهت من جاست؟این خواهرم نیا بگی

 همون من بره پیش که طوری این پیشت؟ بیام کالً که کنممی کار

جااین بیام تونمنمی هم رو شب یه ایهفته !  

گفت و کرد نگاهم انگیزی ترحم حالت با و کرد اثر حرفم : 

-  کردم فکر منم. مونیمی شب دو نگفتی اومدی وقتی پریروز تو

 برای گذاشتم قرار باهاش همین برای. ریمی و مونیمی شب یه

 خواهرم نیا بگم نشد روم هستی موندنی دیدم هم وقتی. دیشب



 و تیزه همیشه گوشات ظاهراً که خوابیمی گفتم. جاستاین

تو از من ترسن،می من از همه. جمع همیشه حواستم ! 

داد ادامه و نوشید را چای از جرعه چند : 

- . آمدرمی بگیغری  این از منم جااین بیای کنی راضی رو اشکان

 داداشای کی از گیری؟می سخت قدراین خودت به چرا تو اما

 تاپ با پیرارسال پارسال همین تا تو شدن؟ مسئله برات نسترن

 بازی ورق باهاشون صبح خون خروس تا شستیمی شلوار و

ناراحتی؟ اونجا آنمی داداشاش حاال. کردیمی  

کردم نگاهش تردید و شک با : 

-  کردممی بازی ورق نشستممی هم اگه من! انمژگ بالیی خیلی

 ایمراوده اصالً که دیگه دوتای اون با. بود کوروش و آرش با

 داداشخان نظر نگفتی خودت همین مگه. ندارم و نداشتم

 به مادرزنم گفته اشکان نگفتی مگه چیه؟ من به راجع نسترن

 بزرگه خواهر گفته براش بگیرن رو ارغوان داده پیشنهاد پسرش

 تا نگفتی رو اینا مگه. معلومه کوچیکه تکلیف باشه، مژگان که

 زناش برادر چهارتا وقت هر تا زندون؟ بشه برام اشکان یخونه



 گفت اشکان باشم؟ راحت گیمی حاال برن، تا کنم دق من اونجان

 به انداختی آتیش و کردی خبرچینی تو اما نگی چیزی من به

شدن؟ مسئله برات نسترن یبرادرا چرا گیمی االن بعد. جونم  

کرد نگاهم لبخند با : 

-  من به و جااین اومدی کله یه اتاقت از ارغوان چیه دونیمی

 به ربطی بدونی خوایمی و بود اتاقت توی کی دیشب گیمی

 اما. شم متین خیالبی من داشته اگه که. نه یا داشته متین

نمی ازش نسترن داداشخان یساده حرف یه واسه خودت

 اگه. بودم تو مثل هاسال اون منم کاش! ازت آدمی خوشم! گذری

. کنه رفتار آشغال یه مثل من با تونستنمی متین بودم تو مثل

. بزن دوتا تو زدن، یکی اگه. ارغوان بمون طوریهمین همیشه

 تالفی و بمون. نیا کوتاه. نکن رحم بگو، تا ده تو گفتن یکی اگه

 .کن

رفت اشچانه زیر مردگیخون و دیکبو آن پی دوباره نگاهم : 



-  مگه گفتی؟ چرا بگو بهم! مژگان نکن عوض رو حرف

 نرم که کنی شکراب رو اشکان و نسترن و من بین خواستینمی

شون؟خونه دیگه  

داد تکان را سرش کالفه : 

-  خواستمی مثالً! اینجا اومد اشکان. کن ولم گفتم چیزی یه بابا

 و زندگی روی داری مایی خواهر تو چون که بسوزونه رو من دل

 حرف همین برداشت. ذاریمی تاثیر ما یهمه سرنوشت

 ارغوان آره بگه که. بسوزونه رو من دل که گفت رو مادرزنش

 رو تو برادرزنش انگار حاال. خورهمی رو تو کاری ندونم چوب داره

 چی من به راجع بدونی تا گفتم دیدمت تا منم! ترشیمی نگیره،

 در. نشی چشمشون تو چشم و نری دیگه خواستمی دلم. گفتن

 رو زبونم نتونستم اومدی هم تو بودم ناراحت خودم برای واقع

 نیستم که االن بود؛ بد حالم بودم عصبانی موقع اون. دارم نگه

 به بیا و برو برادرته، یخونه. گفتن چرتی یه! کن ول گممی بهت

نداره ربط کسم هیچ . 

کردم نگاهش متفکر : 



-  خیالبی گیمی بعد زنی،می رو حرفات! طوریهمین میشهه

 یخونه گردمبرمی امشب. گفتم چیزی یه شدم عصبانی شو

بود مهمونت دیشب که همونیه االن من یمسئله اما اشکان، . 

کردم اشاره اشچانه زیر به : 

- بیرون طوریاین نری بیار، کبودیا این سر بالیی یه . 

 یک من و بکشد اشچانه زیر هب دستی تا کرد کج را سرش

 گوشش کنار و صورت روی دیگر مردگیخون کمرنگ یحلقه

 و بردم باال را دستم. گشتمی اشچانه زیر هنوز دستش. دیدم

گفتم و گذاشتم گوشش زیر : 

- هست هم جااین ! 

 مردگیخون و کبودی رد و کشید دست هم گوشش زیر به 

 گشتممی بیشتر اگر نبود معلوم. دیدم هم گردنش روی دیگری

 گردنم روی را دستم ناخودآگاه. کردممی پیدا دیگر تایِ چند

گفتم و گذاشتم : 

- بود؟ بارتون اولین  



زد لبخند و انداخت باال ابرویی .  

-  ازش بهم بمونه؟ باقی چیزی ازت بیاد دیگه بار چند مطمئنی

گی؟نمی  

-  مهری عمه عین دایم شد؟ چی گفتم رو رامین. بهتره ندونی

زدیمی غر داشتی . 
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-  مگه هم یکی این. بزنم غر داشتم حق! بود متین رفیق رامین

 باشه نداشته نسبتی متین با اگه آشناست؟ اینم داره؟ غر جای

بکنی رو زندگیت باید باالخره هم تو! نداره اشکالی ! 

برداشت کانتر روی از را اشگوشی و شد بلند صندلی روی از : 

- دارم کار باهات. آممی االن بزنم زنگ یه وایسا . 

 اشبهانه! گفت؟نمی چیزی چرا. کردم تماشا را رفتنش نگاهم با

 مرد هویت داشتن نگاه پنهان علت که بودم مطمئن. بود پوچ

نیست من هایغرغر دیشبی، . 



 این رفت؟می طفره اشدرباره گفتن از که بود کسی چه مرد این

 کسی چه با که بفهمم شده طور هر شدمی باعث مژگان رفتار

 چه دیشب که بود این دانستممی که چیزی تنها. دارد رابطه

 مثالً. بودند حدس همه هادانسته یبقیه. است داشته پا به کفشی

. باشد داشته متین با نسبتی یا آشناست که زدممی حدس

 بود گفته کهاین با. رفتندنمی فراتر دمور دو از هم هایمحدس

 در که اولش حرف همان برایم من اما ندارد متین با نسبتی

 ترنزدیک متین به هم رامین از حتی": بود گفته عصبانیت

 کلید من نظر از "متین با نزدیک نسبت". بود اولویت در "است

 یکی باشند نزدیک او به خیلی که متین اطرافیان. بود ماجرا

 دیگری بود؛ همسرش از جدایی شرف در هم او که بود ادرشبر

 بچه و زن وجود با دادمنمی احتمال که بود متین صمیمی دوست

 که بودند نسترن برادر چهارتا بعدی و بیاورد روی مژگان به

 از ترس خاطر به مژگان که داشتند را متین یعمه پسر عنوان

 فکر هاآن به اشهمخیل در حتی دادنمی اجازه خودش به اشکان

 از آرش و کوروش نسترن هایبرادر از تا دو کهاین بدتر و کند

 خط لیستم از راحتی همین به و بودند ترکوچک مژگان



. زدندمی تیر با را مژگان یسایه که هم دیگر تای دو. خوردندمی

 رسیده نسترن برادر چهارتا به کجا از. بودم متعجب خودم از

 !بودم
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 هاآن به نسبت خوبی نظر هم مژگان خود گذشته آن از و

 سمت از تمسخر و توهین کم متین، از طالقش جریان در. نداشت

 که داریوش خصوص به. بود نشده نصیبش نسترن یخانواده

 و داد و اشکان با اشکاریکتک اگر و کردمی توهین آشکارا

بنشیند جایش سر دانستممی بعید نبود؛ نسترن هایبیداد . 



 خوردندمی خط شانسال و سن خاطربه آرش و کوروش اگر

 به داریوش. شدندمی رد تریقوی دالیل با هم پیمان و داریوش

 یرابطه بعد و داشت مژگان به نسبت که عمیقی تنفر سبب

اشداییپسر متین با اشهدوستان  ...  

 به روحی و جسم انگار که کردمی برخورد طوری که هم پیمان

 در را گرفتن نادیده کامل معنای. ندارد خارجی وجود مژگان نام

 تنها! مژگان فقط نه و همه گرفتن نادیده بودم؛ دیده او رفتار

 بود "نیکی" کرد،می شدیدی احساسات ابراز برایش که کسی

 حالی عین در. زدمی صدا "دایی عشقِ" اسم به همیشه را وا که

 گرفتن نادیده همان اما بود، محترمانه همه با رفتارش که

 سوال زیر برایم را اشمحترمانه رفتارهای تمام اطرافیانش

 رفتار من نظر به. داشتند من با متفاوت نظری همه البته برد؛می

 مثالً. شدمی همراه هم یهبق به دادن اهمیت با موازی باید محترم

 قالب در و شود بلند احترامش به بیاید کسی بود ممکن

 که بود مهم بعدش اما کند، پرسیاحوال کلمات ترینقشنگ

 از. دادنمی دخالت  را خودش بحثی هیچ در و کردمی سکوت

. بودند قائل خاصی احترام برایش نوعی به و بود بزرگتر بقیه



 برای او از همیشه کبکبه و دبدبه رور،غ آن با هم اشکان حتی

خواستمی مشاوره کارش . 

 

 سن خیالبی اگر حتی را کوروش بود، رد داریوش. بود رد پیمان

 شوهردار زنی با اشقبلی یرابطه سر هنوز شدممی هم سالش و

 عقدش دیگر هفته دو که آرش بود، اشخانواده یقرنطینه در

 دوست. بزند آبروییبی چنین هب دست بود محال متین برادر. بود

 و دهم ربطش مژگان به توانستمنمی جوره هیچ هم متین نزدیک

صفر ینقطه به بودم رسیده من باز  ... 

 حرف که رسیدم این به نهایت در و شده عاجز معما حل از

 شده رابطه وارد او با تازگی به که مردی و است درست مژگان

ندارد نمتی متعلقات و متین به ربطی هیچ . 

 و کردمی صحبت لبخند با مژگان. گرداندم سالن سمت به را سرم

 بلند باشد دیشبی مرد همان کهاین گمان به. آمدمی ادا و ناز

 اما گویند؛می هم به چه ببینم تا کردم تیز گوش. ایستادم و شدم

 برباد را من زحمات تمام "بیا ازظهربعد سوزی ":گفتن با مژگان



 من سرسربه زیاد. بود مژگان ایکبیری ستِدو سوزان. داد

 جنگی آخرین. بودم درآمده خجالتش از زیاد هم من گذاشت،می

بود رسیده پایان به مساوی ینتیجه با بودیم کرده هم با که !  

 سوزی اسم شنیدن از که دریافت من صورت به نگاه با مژگان

خندید و زد چشمک. شدم منزجر قدر چه جانش : 

- رسوند سالم سوزی . 

- داری؟ کارم چی! نکبت بمیره بره  

 موهایش دستش داخل موی کش با. گذاشت کانتر روی را گوشی

 هم موهایش انگار که طوری بست؛ شلوغ حالت به سرش باالی را

! بود ایحرفه آرایشگر یک ذاتاً. نبودند هم و بودند مو کش داخل

. بود مرموز و شرور نگاهش. آمد سمتم به و برداشت را اشگوشی

گفت آشپزخانه به شدن وارد حین در و داد تکان برایم را سرش : 

- دارم ویژه پیشنهاد برات بشین . 

 یدرباره دیگر گرفتم تصمیم زد را حرف این که ایلحظه همان

 از سر پنهانی و نپرسم چیزی هایششب یشده متولد تازه مردِ

دربیاورم او کار : 



- پیشنهادی؟ چه  

 گذاشتن بعد و گذاشت میز روی را گوشی. نشست صندلی روی

گفت آن روی دستش دو هر : 

-  مشغول و نیومدی شما و بودیم دعوت سمن تولد که شنبهپنج

تولدش؟ بود خبر چه دونیمی بودی نیکی برای لَلِگی  

گفتم و کردم هم در اخم : 

- بود؟ خبر چه نه،  

گفت اشتیاق با و آورد کش طرف دو به را لبانش : 

-  پسر! عسل یکوزه تو افتاده سر با سمن ینا! بود خوب خیلی

بود گذاشته تموم سنگ براش دوستش، هست بوتیکیه ! 

پرسید مشکوک. دادم نشان خیالبی را خودم : 

- کامی زدنمی صداش شناسیش؟می تو ! 

 باال با را ژستم بار این. گرفتم خودم به خیالیبی ژست هم باز

گفتم و کردم همراه شانه انداختن : 



-  پیشنهاد نگفتی؟! نهمه با هست سالی یه! کامیه مشاس آره

برام؟ داری چی  

 حالی در. گرفت باال را آن و برداشت گوشی روی از را دستش دو

گفت گشتمی اشگوشی در چیزی دنبال پایین سری با که : 

-  رو سراغت دید هم رو من تا اتفاقاً. دهنمی تکونش توپ پسره

  .گرفت

داد ادامه و کرد نگاهم چشمی زیر و انداخت بهم نگاهی نیم : 

-  تور بودم تو جای من. رو پسره این تیغهمی داره حسابی سمن

 هر االن! کنهمی خرج پول ریگ مثل! پسره برای کردممی پهن

 یکی این. جیبشه به حواسش دونگ شش بینممی من که مردی

 که نیستی ترخوشگل کمتره؟ سمن از چیت تو! نوادره جزو

 کامی باری چند بودم جااون! هستی که نیستی، زرنگ هستی،

نخش تو برو نظرم به کرد، خالی رو جات !  

 چشم! خوردم جا داد؛ نشانم عکسی و آورد باال را اشگوشی بعد

گفت کردم نگاهش تا و گرفتم عکس از : 



-  دور سه ببینه، رو عکست این اشکان! جااین خوشگلی قدرچه

آرهمی اج به شکر یسجده و چرخهمی دورم ! 
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 برخوردی چه کهاین برای ایایده هیچ اصالً فهمیدمی اشکان اگر

 دیشبِ پسر دوست چون نباختم؛ را خودم. نداشتم کرد خواهد

 چون. باشم شتهدا نفس به اعتماد که بود شده باعث مژگان

 در را مژگان آن به توسل با توانستممی که بودم فهمیده چیزی

دارم نگه خود تیم . 

 کارم از سر کسی که بودم کرده رعایت را امنیتی مسائل تمام 

 کامی بود ممکن. بود فهمیده کجا از مژگان دانمنمی و درنیاورد



 .نفهمد کسی که بود همین کامی و من شرط! باشد؟ زده حرفی

 بدون و آورد دیگری عکس و کشید صفحه روی را انگشتش

گفت دهد نشان من به کهاین : 

- بابا اینو ! 

 عکس وقتی بار این. کشید صفحه روی را دستش دیگر بار بعد و

 سمتم به را گوشی و شد تحسین غرق صورتش تمام دید را

 :گرفت

- . داری رو خوشگل مدل یک هایاستاندارد قشنگ جااین

جااین محشری ! 

  موهایم که بود عکسی. زدم پس را گوشی و کردم دراز را دستم

 ایسورمه شال. بود شده رها امسینه روی طرف دو از فرقی با را

 را جالیز سر مترسک حالت بیشتر سرم روی شل هم رنگی

 رنگی یشمی کوتاهِ مانتوی. باشد پوشش اسمش کهاین تا داشت

 پاشته صندل و بود گرمدی پای از جلوتر پا یک. داشتم تن به

 مدل خوب که بودم ایستاده طوری و بودم پوشیده  هم بلندی



 سه دو اما محو، ظاهر به آرایش یک با. بیاید چشم به مانتو

بودند گذاشته زمان محو آرایش همان برای فقط ساعتی . 

- آوردیش؟ کجا از داده؟ بهت کی رو عکسا این  

گفت و کرد رها میز روی خیالبی را اشگوشی : 

- آره؟ هم ما با آره همه با بودی؟ نگفته هیچی بهم چرا ! 

- نیار خودت روی به هم تو! دونهنمی کس هیچ ! 

-  بقیه خب ارغوان؟ آدمی خوشت یواشکی کارای از قدراین چرا

 قدریاون اگه اشکان از بگیرن؟ تصمیم برات قراره مگه بدونن،

 کنی،می رو کار این چشمش از پنهون داری که ترسیمی

 رو شدیوونه روی اون شه؟می چی بفهمه خودش اگه دونیمی

 بچه دیگه تو! وایستا هم جلوش بفهمه؛ بذار من نظر به ندیدی؟

 هایدخالت این جلوی باید جا یه. بگیره تصمیم برات که نیستی

 تونیمی اصالً! بار یه شیونم بار، یه مرگ. بگیری رو بیخودش

همیشه برای شمپی بیای کنی بهونه رو همین ! 

گفتم و رفتم ایغره چشم : 



-  رازدار! نگو چیزی بهش تو. کنممی براش فکری یه خودم بذار

بمونم رازدار تا باش ! 

 خیره چشمم در من حرف از بعد. گشتمی صورتم در نگاهش

داد جواب و شد : 

-  فکر به گممی بزنم؛فقط رو تو آبزیر پیشش رمنمی که من

دیگه یکی از تا بهتره خیلی نوهبش خودت از اشکان! باش ! 

- فهمیدی؟ کجا از خودت   

گفت و زد تماس رد سریع. خورد زنگ اشگوشی : 

- فهمیدم دیشب همین !  

 و بودیم هم با شب یازده قبل تا مدت تمام ما دیشب دیشب؟

 به دیشبی مرد همان که داشت احتمال بود، نزده حرفی مژگان

 نشانم مژگان که عکسی اب من بود؟ داده گاف باشد؟ گفته مژگان

 دوباره مژگان اما است، افتاده اتفاقی چه که بودم برده یاد از داد

 او که داشت خبر کامی فقط. بود برگردانده نقطه همان به را من

. نبود تهران او باشد، دیشبی مرد توانستنمی وجه هیچ به هم

 در الیو صورت به شمالش سفر از که فیلمی دیشب خودم



 سوالم با را مژگان. دیدم بود گذاشته نستاگرامای استوری

کردم غافلگیرش : 

- شنیدی؟ پسرت دوست از دیشب  

گفت خنده با بعد و خندید کرد، کج را صورتش تعجب با  : 

-  گفت حتی! داد نشون بهم اون! گفته دوستم آره خوبه؟ حالت

باشه کارات به حواست بیشتر بگم بهت . 

 دروغ وقتی. بودم مژگان یچهره درهم خطوط بررسی استاد من

 که سرش بعد. خوردندمی چین چشمش اطراف خطوط گفتمی

 نشان خندیدن مثل شاد العملعکس کردمی سعی شدمی کج

  بعد و زندمی حرف احمقانه کند فکر مقابل طرف تا دهد

 خودش به خونسردی حالت لبانش به دادن طرح با دفعهیک

 ثانیه چند که کاری مثل. تگفمی را دروغش ماهرانه و گرفتمی

 سرنخ یک اما بود کرده ادا شوخی به کهاین با. بود کرده پیش

 خبر کارم از هم دیشبی مرد کهاین. بود داده دستم به بزرگ

فرستدمی هم پیغام حتی و دارد ! 



 دفعهیک اما کردمی فرار داشت. شد بلند صندلی روی از مژگان

گفت و برگشت : 

-  دارن همگی گفتمی. زد زنگ شکانا بودی خواب که صبح

 تو دونهمی. بیام که خواست منم از. شمال برن کننمی جمع

 هتل توی تا بذاره مایه من از خوادمی. پدرزنش ویالی رینمی

خورهمی مونکله به هم بادی یه. دادم اوکی منم! نباشی تنها ! 

 با. کشیدمی وسط را دیگری یقضیه پای نکرده حل را یکی این 

گفتم تعجب : 

-  تا آرشه؟ عقد دیگه هفته دو االن؟ رفتنه شمال وقت چه

نبود شمال به رفتن از حرفی که پریروز ! 

گفت اخم با بودم، کرده اشکالفه هایمسوال با : 

- . بوده پسرا تصمیم گفت اشکان هم بعد دیگه؟ هفته دو تا کو

بزنن آب به تن برن اردیبهشت وسط کردن هوس دیشب یهو . 

- جاهمین دوتایی تو پیش مونممی من چه؟ ما به برن، ااون خب . 

گفت آن داخل به نگاهی با و شد خم لباسشویی ماشین کنار : 



-  گفتم و نداشتم بحث یحوصله منم. شمال بیاین گفت اشکان

کن صحبت باهاش برو بیا بلدی بهتر تو اگه حاال. باشه . 

 کمکم داشت سرم! بودن؟ اشکان حرف به گوش قدراین و مژگان

دانستمی خدا فقط بود، سرش در چه. کردمی داغ . 
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 جاآن در حضور از همیشه که داشت اصرار جایی به رفتن برای

 شده رد حدسیات تمام شدمی باعث مژگان رفتار این! بود فراری

کنم بررسی و بریزم دایره روی دوباره را . 

 بود خانه از بیرون به رفتن مهیای آماده و حاضر که دیدنش با

 نشستن هدفبی از. کردم پیدا بودن باطل و عاطل احساس

 یک به یک را مشکالتم شده طور هر تا شدم بلند و شده خسته



 ولغ کردممی حلش باید که مشکلی اولین. کنم حل امروز همین و

 که ایتازه جنجال از جلوگیری شاید بعدی و بود شمال به سفر

 مژگان نگاه در. است آن اندازیراه حال در مژگان بودم مطمئن

 مثل مژگان. ترساندمی هم را من که بود ایشرورانه قیدیبی یک

گذراندمی روزگار و برنامه و کردمی زندگی هارسیده خط آخر ! 

 مژگان روبه. رفتم بیرون آشپزخانه از و شدم بلند صندلی روی از

 به ترمرتب تا کردمی ترمیم را پایش هایناخنک الک داشت که

گفتم بیایند نظر : 

- جایی یه تا برسون منم بمون ! 

گفت و کرد بلند ایلحظه را سرش : 

-  امشبمون سفر برای رممی هم ور اون از. آرایشگاه رممی من

من با بریم بیا هم تو. کنم خرید کمی . 

 در آمدممی اشخانه به وقت هر مژگان که اتاقی سمت به سریع

گفتم بلند بلند و رفتم دادمی قرار اختیارم : 

-  به اومدن حال من. کنممی منصرفش زنممی زنگ اشکان به

شمال کجا؟ اونم ندارم؛ رو جایی !  



 را مژگان که کنم مرتب را روتختی تا نشستم تخت روی زانو دو

گفت کردم نگاهش تا. دیدم در درگاه به زده تکیه : 

-  و قد گیر پوشاک کمپانی یه! داری کار تهران شما خب، آره

 به. هم تو بیا زودتر خواستی اگه. رممی دارم من! شماست هیکل

 زنهمی زنگ من به وقتی! شیمی سبک که نزن زنگ اشکان

 گهنمی چیزی بهت! نه یا آممی که بدونه خوادمی فقط یعنی

. برم آدنمی بدم منم. برتتمی کنه خرکشتم شده دونهیم چون

 تا. آدنمی گیرمون دیگه جوریاین هم پشت تعطیلی روز چند یه

 که ببر رو خونه کلید. بشی آماده که داری وقت کلی غروب

نمونی در پشت اومدی . 

 و بایستد شد مجبور که هایینگاه آن از. کردم نگاهش فقط

 :بگوید

- برم دارم دوست خب فکرته؟ تو چی باز چته؟ ! 

 دنبالش و شدم آماده زود هم من. گذاشت تنهایم و گفت را این

 شدم پیاده وقتی. رساند اشکان یخانه نزدیک تا را من. رفتم

 :گفت



- دنبالت آممی غروب . 

 را کامیار یشماره و درآوردم را همراهم گوشی رفتنش محض به

 .گرفتم

- کجا؟ ما به زدن نگز کجا شما خانوم؟ ارغوان چطوری  

 یک لذت آثار کامالً. دادمی را جوابم بلند صدای و خنده با 

 کالمش در باشد کرده رسوخ پوستش و گوشت به که مسافرتی

 داخل بار دو. بودم عصبانیت و لرز پا تا سر من اما شد؛می حس

بود نداده را جوابم و گرفتم تماس خانه . 

-  باهات مهمی کار. بیاد اسروصد ترکم خلوت جای یه برو کامی

 .دارم

- بگو ساحلم، تو. کنم پیدا جا تونمنمی ترخلوت این از دیگه . 

. شدم مقابل طرف خلوت رویپیاده وارد و گذشتم خیابان از

 کنار بار هر شوم مجبور کنممی صحبت او با وقتی خواستمنمی

شود رد مقابلم از کسی تا بروم : 



-  اصالً. بگو بهم رو راستش پرسممی ازت سوال یه کامی ببین

بشنوم دروغ خوامنمی . 

- زنی؟می چرا بپرس، بابا خب  

-  توی  عکسام یهمه کنم؟می کار برات که گفتی مژگان به تو

داشت گوشیش تو رو پیجتون ! 

داد جواب کوتاه مکثی با : 

-  خودت چیه؟ مگه بفهمه، حاال خب. نزدم بهش حرفی اصالً نه؛

اوکیه خواهرم گفتیمی ! 

یدمغر : 

-  تو از بار هزار من که کامیار درنیار بازی پدرسوخته

زدی؟ بهش حرفی تو ببینم بگو فقط. ترمپدرسوخته  
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- کنی؟نمی باور چرا نزدم، حرفی من گممی  

- دونستمی رو چی ههم فهمیده؟ کجا از پس ! 

 ستجدی موضوع فهمید کهاین مثل بود، شده کمتر سروصداها

 به کاری مواقع که جدیتی با. بود رفته تریخلوت جای به و

گفت آمدمی سراغش : 

-  تو عکسات خب گرفتی؟ یقه و زدی زنگ من به همین برای تو

 خبر بهش و دیده آشنایی یه شاید هست کانال تو هست، اینستا

نزدم حرفی بهش من نداره؛ خوردن حرص داده، . 

 بود، مطلق خاموشی در درکم و منطق یقوه لحظه آن کهاین با

 باعث احتماالً که نرمشی با گوید؛می منطقی فهمیدممی اما

گفتم شدمی لبخندش : 

-  یا دیر فهمیده، مژگان چرا که نیست مهم برام االن کامی ببین

گفتممی بهش خودم زود . 



پرید فمحر میان به : 

- ارغوان؟ چیه مشکل پس  

-  دیشب تا مژگان ببین گفته، بهش کی بدونم خواممی فقط

 خیلی داد، نشونم رو عکسام شدم بلند که صبح دونست،نمی

 بگم بهت خوامنمی اصالً االن! فهمیده کجا از بفهمم مهمه برام

 خبر یا گفتی؟ تو که بفهمم خواممی فقط گفتی، بهش چرا که

گفته؟ شبه کی داری  

 سرانجام. بود معلوم سکوتش از این چیست، منظورم فهمیدنمی

گفت و آمد حرف به : 

- دیگه کس هر یا من. دیگه فهمیده باالخره! کی هر خب ! 

 که را درختی یشاخه و بودم کامیار با صحبت مشغول سخت

 خورد صورتم به وقتی. ندیدم را بود آویزان درخت از و شکسته

بریزد هم به بماعصا بیشتر شد باعث : 

-  گفته بهش سمن داره امکان نگفتی؟ چیزی سمن به کامی

 باشه؟



-  نزنم، حرفی مژگان به که گفت بهم بارها سمن خود اصالً، نه

 تو یکی احتماالً گفتم، که همون! بگه خودش که آدنمی حاال

 به داده، نشون مژگان به و شناختت و دیده رو عکست پیجمون

سادگی همین ! 

-  حتماً کن؛ پاک برو رو پیج تو عکسای از تا چند یه فقط تو باشه

ببینه اشکان خوامنمی بکن، رو کار این . 

پرسید احتیاط با : 

-  که تو. ندارن موردی که عکسات هم بعد فهمیده، اونم مگه

 تو داره؟ اشکالی چه خوبه، درآمد یه بمونی، بیکار تونینمی

 هم با بیشتر بود قرار که ما نداشتیم، خبر ما بودی ترسو قدراین

رفته؟ یادت کنیم، همکاری  

-  که زیاده احتمالش ولی نفهمیده، اشکان کامی، نکن بحث من با

 از برو رو اونا نبودم، راضی اولم از من رو عکسا از تا چند. ببینه

کن پاک پیجت تو . 

-  بیا تهران، گردمبرمی تعطیالت بعد. کنممی پاکشون بابا باشه

یمکنمی صحبت بیشتر . 



 

 به که عید. انداخت شمال سفر یاد به را من تهران و تعطیالت

 رفته شمال به اجباری سفر یک طی اشخانواده و نسترن همراه

 روز سه. بودم برگشته عمیقی دلشکستگی و ناراحتی با

 آن یهمه. بودم گذرانده قو متل یویال در هاآن با را وحشتناک

 با و کرده ضبط و ثبت را ارمعناد رفتارهای و هانگاه ها،حرف

دادممی عذاب را خودم هاآن یادآوری . 

 خواهر یک داشتیم که اختالفاتی تمام از فارغ من برای مژگان

 یک حد در را او کسی که بود سخت برایم و بود داشتنی دوست

 متین یخانواده از که هاییزمزمه بیاورد، پایین خیابانی زن

 سه من و شده کشیده هم اشعمه یخانواده به و بود شده شروع

 گذرانده گفتندمی مدام که هاییکنایه و گوشه با را جهنمی روز

 چیز یک تنها هاآن کلی معنای از که هاییکنایه و گوشه. بودم

 متعهدی زن هم هلشٔ  تا زمان در مژگان ":شدمی استنباط

 و تیز شد؛می آتشین خنجری هاخیال و فکر این و! "است نبوده

 با انداخت،می خراش غرورم به امانبی درید،می را قلبم مگر

 در و کردمی پاره را شخصیتم کردمی زخمی را روحم رحمیبی



 را نسترن بزرگ برادر حرف همه چشمان نینی در من نهایت

! "معلومه کوچیکه تکلیف باشه، مژگان که بزرگه "دیدممی

 شکست با من در هادرمان آن یا ندارند، درمان ها،درد بعضی

 حضور بود سخت برایم بودند هاآن که جایی. شدمی مواجه

 حرفی که کسی چه زد،می حرف که کسی چه.باشم داشته

 و تر و کردمی اذیتم همه حضور کرد؛نمی احترامیبی و زدنمی

سوختمی هم با خشک . 

. انداختم اطراف به نگاهی رسیدم که اشکان یخانه درِ دم به

 معمول طبق نسترن هایبرادر از یکی ماشین که شدم خوشحال

 گردعقب جاهمان از نرسیده هم من تا نشده پارک در دم همیشه

برگردم و کنم .  

 آسانسور از تا. بود ایستاده در چهارچوب در بغل به نیکی نسترن

گفت آمدم بیرون : 

- داره کارت خطه؛ پشت اشکان بیا بدو ارغوان ! 

کردم نزدیک گوشم به و گرفتم دستش از را گوشی .  



-  اتاق مژگان و تو برای. شمال ریممی غروب شو حاضر ارغوان

هتل تو کردم رزرو  ... 

کند تنم به بود مانده فقط بود؛ دوخته و بریده اشکان ! 

- مونممی آرا پیش رممی من. روزه چهار سه شهمه! اشکان . 

- بمونی جایی نباید شب گفتم رو؟ قرارمون رفته یادت ! 

-  هتل مگه شب داره؟ هتل با فرقی چه آرا یخونه وقتاون

مونم؟نمی  

 مذاقش به حرفم. کرد قطع را تلفن اشکان و زد لبخند نسترن

 که گفتمی کردممی عصبیش خیلی که گاهی. بود نیامده خوشم

 خدا نباشد من به حواسش اگر که مژگان از بدتر هستم یکی من

 که بود این حرفش برای دلیلش. کنممی پیدا عاقبتی چه داندمی

 چه هر و نبوده دراززبان من سال و سن در الاقل مژگان

است کردهمی گوش گفتندمی . 

*  *  * 

 



 30.05.19, ]"را شب کنم می دود نخ به نخ" فالح مائده

02:15] 

# 11پارت  

# را_شب_کنممی_دود_نخ_به_نخ   

 

 من و بود گذشته بمانیم شمال بود قرار که روزی چهار از روز دو

 و گذشته بمانیم بود قرار که زمانی از نصفی که بودم خوشحال

 را نسترن خود جز نسترن یخانواده اعضای از کدام هیچ من

 اشکان بودم خودم خام خیال در که وقتی درست اما بودم، ندیده

 همه که چون برویم ویال به خواست مژگان و من از و زد زنگ

 منظورش "خودشان"  دقیقاً و اندمانده خودشان فقط و اندرفته

 دانستمنمی. داشتم مشکل ماندنشان با من که بود هاییهمان

 به یابد، بهبود زنش خانواده با ما روابط دارد دوست چرا اشکان

 هم باز مژگان اما بودم، مژگان مخالفت منتظر بود؟ بسته امید چه

پذیرفت خوشحالی با را اشکان دعوت و کرد غافلگیر را من ! 



 هم اشبیرونی نمای حتی بود کرده رزرو ما برای اشکان که لیهت

 یک نوید و کشیدمی رخ به را بودنش شیک و تجمالت

 ورود ابتدایهمان از. دادمی را عالی داخلی دکوراسیون

 رنگی طالیی یبرجسته نقوش  آن روی که بود هاییدیواره

 حتی هانماد و نقش این. داشتند خاصی مفهوم انگار که داشت

 که بودند هاییآدم شکل نقوش. بود هم هاپله راه هایدیوار روی

 یکی. بودند گرفته ژشت و نشسته زانو دو مختلف هایمدل در

 روی سرش یکی. بود شده خیره باال به و کرده باز را دستانش

 خم عقب به را گردنش یکی کرد،می سجده انگار و بود زمین

 شانکلی مفهوم شاید. ببیند را هادستدور داشت سعی و کرده

 در اما و دارد جریان طوری یک زندگی کسی هر برای که بود این

است واحد که دهندمی معنا جهانی به هم کنار نهایت ! 

 هایبرج و هاساختمان و قو متل شکوه و عظمت زیبایی، آن تمام

. نبود خوش دلم که چون آمد،می نظر به هیچ برایم اطرافش

 که ایبرجسته نقش آن مثل باید نباشد، خوش دل که هم جایی

 هادوردست و کردممی خم عقب به را گردنم بود زن من گمان به



 آرزوهای و امیدها به و گرفتممی سخت خودم به. دیدممی را

بستممی دل نیامده . 

 داشت من از کردنش پنهان در سعی که ایخوشحالی با مژگان

. زدمی لبخند و کردمی نگاه من به گاهی از هر و کردمی رانندگی

 شاید...  شاید من که بود این مانرفتن خوشایند ینکته تنها

 خوب هاوآمدرفت این با تازگی به مژگان چرا که فهمیدممی

کندمی برخورد . 

 برد بیرون ماشین از را دستش و داد پایین را ماشینش یشیشه 

گفت و : 

- محشره چیز همه اینجا قدر چه ! 

گفتم بگیرم را حالش اینکه یبرا : 

- جهنمه عین من برای ! 

گفت و خندید مستانه : 

- طرفه دیوونه یه با کنهمی فکر بشنوه یکی! جهنمه؟ جااین ! 



 بود زده که رنگی قرمز رژ با سفیدش هایدندان مرتب ردیف 

. دادمی نشان پرتر هم را پرش هایلب. درخشیدمی بیشتر

 چند. بود داده هل گوشش پشت هب و کرده باز فرق را موهایش

 انگار که مدلی. بودند بلوند بقیه و مشکی موهایش از سانت

 با رنگش وسط این مو تارِ یک تا اندگذاشته سرش بر کشخط

 و بود رفته آرایشگاه مانآمدن از قبل. نشود قاطی دیگر طرف

 زیاد عصبانیت وجود با من که بود کرده درست طوری را خودش

 چه ":گفتم و گذاشتم کنار را عصبانیتم یهمه شدیدمد وقتی

 با مقایسه در اما بودم، نیامده ساده هم من! "شدی سملو قدر

بود هم مثل موهایمان شکل فقط. داشتم بهتری وضع مژگان ! 

 نگاه مثل نگاهش کرد، نگاه من به داشت نگه را ماشین وقتی

کندمی نگاه نفهمش زبان یبچه به دارد انگار که بود مادری : 

-  فراموش افتاده اتفاق هاگذشته توی که چی هر تو رفتیم االن

 به خوادمی دونمنمی. کنم صحبت باهات خواست ازم اشکان کن،

 از بیشتر مطمئنم اما! خودش برای داره فکرایی حتماً برسه، چی

 نیست بلد خیلی منتها توئه، نگران دنیا این توی کسی هر



 بهترین با رو حرف بهترین ته،خود عین برسونه؛ رو منظورش

 نسترن برادرای برای باید وسط این کسی هم اگه. گهمی کلمات

نیست خیالم عین بینیمی که منم اون بیاد افاده و فیس . 

 که شود پیاده ماشین از ارزشمندش نصایح از بعد خواستمی

داشتم نگه و گرفتم را بازویش : 

-  خوایمی تو مونم؛می حیاط داخل و بیام خوامنمی تو من اوالً

 گفتی کهاین از بود چی منظورت کهاین دوم برو، ویال داخل بری

داره؟ فکرایی اشکان  

زد لبخند موذیانه : 

-  خب که کرده فکر خودش با نشسته البد دیگه، برادره خب

 رو پسرش بلده هم حتماً آد،می خوشش ارغوان از که مادرزنم

 بیا برو کلی نیستن، پیکری و ردبی یخانواده که اینام. کنه راضی

نیست افتخاری کم که شدن هامَلکان عروس دارن، ! 
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 بدبختی و حرص سر از لبخندی با و کردم نگاهش تعجب با

 :گفتم

- گی؟می چی معلومه! یستن خوب حالتون اشکان و تو خدا به  

 با انکار که کرد رفتار طوری بعد. شد پیاده و نداد را جوابم بار این

زندمی حرف خودش : 

-  رو ماشینم بفرسته رو باغبون بزنم زنگ رسیدم گفت اشکان

تو ببره . 

 ناچار. رفت در طرف به زنان قدم و گرفت فاصله ماشین و من از

 در به شد تمام بتشصح وقتی. شدم پیاده ماشین از هم من

 من سمت به و رفت باال آن مقابل سکوی روی از. بود رسیده

 درست و داشت در دو ویال. بروم طرفش به کرد اشاره و چرخید

 بزرگتری در بود، ایستاده مژگان که دری از متری دو یفاصله با

 ماشین دو همزمان کردندمی باز آخر تا را در هایلنگه اگر که بود



 و شد باز در بعد دقیقه چند.  شوند ویال داخل ندتوانستمی

 به و آمد پایین سکو از مژگان. آمد بیرون ویال جوان باغبان

 او با خوشرویی با مژگان. رفتم سو همان به هم من. رفت سمتش

 به مربوط که را هاییآن تمام و خانواده این کرد، پرسی احوال

 بود متین زن هنوز هک زمانی. شناختمی من از بهتر بودند هاآن

 سر باغبان برای فقط من. داشت آمد و رفت زیاد ویال این به

 آن سر بر بالیی چه توانستمنمی که ایقیافه با و دادم تکان

 تا. رفتم مژگان سمت به برسد نظر به خوشحال کمی تا بیاورم

گفتم رسیدم : 

- اشکان؟ کو  

 پشت ستشد گذاشتن با که حالی در و ایستاد امشانه بهشانه

 من هایقدم به شتابی شده که هم زور به داشت سعی کمرم

گفت بدهد : 

-  باال بریم گفت. نیکی پیش مونده اشکان حمومه، تو نسترن

 .پیشش



 کسی اشکان و نسترن جز شاید که گذشت ذهنم از لحظه یک

 نیکی زودتر چه هر دیدن برای همین برای و نباشد ویال داخل

 مسیر در بیشتر که چه هر اما برداشتم، تندتری هایقدم

 کندتر هایمقدم رفتم، جلوتر ویال تا طوالنی یشده فرشسنگ

شد رویت دور از دیدم،می نباید که چهآن. شد !  

 و درخت از پر طرفش دو ویال به منتهی مسیر از نصفی تا در از

 شکل با هاچمن وسط که هایگل به فقط مسیر یبقیه و بود گیاه

 که درختی هر از. شدمی محدود بودند شده کاشته جالبی

 طرف دو در کند رشد توانستمی جوی شرایطی با متناسب

 به و کردیم رد را مسیر این وقتی. بود شده فرشسنگ خیابان

 چیز هیچ دیگر رسیدیم بود ما چپ سمت در که تنیس زمین

 تشویق دیگر قدم یک برداشتن به حتی را من که بود نمانده

 .کند

 با و بودند ایستاده تنیس زمین طرف دو در دو به دو برادر، چهار

 به که زمین از جدای. کردندمی بازی تنیس زیادی سروصدای

 لباس بود، شده طراحی ورزش همین برای و ایحرفه شکل



 قسمتی تا کمی بود؛ ایحرفه تنیسور یک مانند به هم تنشان

بود لخت شانتنه پایین .  

 و کوروش و کردندمی بازی هم کنار ما به پشت آرش و پیمان

ما به رو و مقابل زمین در داریوش . 

گفت من به رو هاآن به نگاهی نیم از بعد مژگان : 

-  قلمبه، و گرد بابا! مونممی خدا کار تو بینمشونمی ببین، رو اینا

 از که مونهمی این عین. هستن یلی خودشون برای همه پسرا

بیاد عمل به الری خروس، جوجه ! 

 برسد چه نداشتم هم را رفتن راه نای شاندیدن از بعد کهاین با

 مخالف سمت به را صورتم مژگان مثال این برای اما خنده، به

 من خنداندن در موفقیتش برای هم مژگان. خندیدم و برگرداندم

داد ادامه و شد کیفور : 

-  پیش بذاری بیاری رو نسترن بابای االن ببین، خودت نه

 و الغر فنجون این از نه مونن،می فنجون و فیل عین پسراش،

خپال و کوتاه پا فنجون این از باریکا، کمر . 

گفتم و کردم کنترل را امخنده : 



-  اون از البد! بوده قد بلند و هیکلی عموشون گنمی خب

بردن ارث به خدابیامرز . 

گفت و انداخت باال ایشانه مژگان : 

- کشیدن مرحوم اون هب که آوردند شانس بوده که چی هر . 

 نشست حریف زمین در زد توپش به کوروش که محکمی یضربه

 را ما و برگردند خورده زمین که توپی دنبال به همه شد باعث و

 توپ به نگاهش فقط داریوش. داد تکان سر کوروش. ببینند هم

 انتظار شدمی او از که بود رفتاری ترینمحترمانه این و بود

 به نه را سرش و برگشت عقب به ایظهلح هم پیمان. داشت

برگشت هم زود و داد تکان کوتاه اما کوروش، صمیمیت . 

آرش اما  ... 

! بود خانواده این پسر ترینمهربان و نرمال ما، با رفتار در آرش

 تکان برایمان و برد باال را دستش و برداشت زمین روی از را توپ

 تا کردیم او با بقیه نسبت به بهتری رفتار هم مژگان و من. داد

 برایش لبخند با و بردم باال را دستم. بیاید چشم به هاتفاوت

 صورت روی از شدمی بهتر و بودیم شده ترنزدیک. دادم تکان



 بود نشسته گردنشان و صورت سر، به که هایعرق و قرمزشان

 به توپ آرش. اندبازی مشغول طوالنی مدت که داد تشخیص

گفت و آمد ماننزدیک دست : 

- کردین؟ دیر قدراین چرا سالم؛   

گفت جوابش در مژگان : 

- تو؟ بریم کنیدنمی دعوتمون. اومدیم که حاال  

زد ایدلبرانه لبحند و .  

 نظر از را نسترن برادر چهار و مژگان که ترنزدیک نمای از

 باشد تا چهار این از یکی کار هاکبودی آن کهاین تصور گذراندم

 دارخنده نظرم به چیز همه و رسیدمی نظر هب ایاحمقانه تصور

 کردمی امشرمنده و خوردمی چرخ ذهنم در است محال. آمدمی

پروراندممی سر در که افکاری از . 
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 راکت با و زد چرخی آرش .بیاید تا زد صدا را آرش داریوش

گفت و زد نمدی توپ به ایضربه دستش : 

-  تمرین برید شما زیاده، که اختالفمونم. شدم خسته دیگه من

کنید آبروریزی کمتر دیگه یدفعه شاید کنید . 

نشست چمن روی زنان نفسنفس هم بعد . 

 پیمان هایلب روی لبخند از کمرنگی رد شد باعث حرفش این

 بازی به آرش خواستمی و کشید نشان و خط داریوش. بیاید

. داد تکان " بابا برو " ینشانه به هوا در دستی آرش. برگردد

 قادر دیگر هم او که داد نشان زمین وسط نشستن با هم کوروش

 شد، کشیده داریوش سمت به نگاهم. نیست بازی دادن ادامه به

 دل به نهکی او از. افتاد اتفاق این بخواهم خودم کهاین بدون

 او که جایی از خواستممی برداشتن عقب به قدم با و داشتم

شوم دور دارد حضور . 



 "هابچه" گفتن با و شد پیدایش دوم یطبقه تراس از اشکان

کشید خودش سمت به را ما یهمه نگاه .  

-  خوابیده گرفته هم االن نداره، حال خرده یه نیکی باال، بیاین

بریم جایی تونیمنمی فعالً . 

 و رفت ویال طرف به زمین سمت همان از و شد بلند فوراً کوروش

 :گفت

- ندارم حالشو دیگه بگیرم، دوش رممی من . 

. رفت دنبالش به و کرد پرت زمین یگوشه را راکتش هم داریوش

 از که داد نشان ابروهایش بردن باال با. برگشت طرفم به مژگان

است نیامده خوشش گرفتنم فاصله .   

- دیگه باال بریم هم ما بیا ! 

- بزنم دوری یه اطراف همین خواممی . 

 " شد حرفم باطن یمتوجه مژگان اما بود، همین حرفم ظاهر

 ینتیجه اصرار دانستمی. رفت ویال سمت به و گفت ای"باشه

داد خواهد عکس . 



 طرف به را سرش. شد بلند و برداشت خیز جلو به هم آرش

گفت و چرخاند پیمان : 

- آی؟نمی تو ،رممی منم  

 تنیس زمین طرفآن به را خودش و شد رد تور کنار از پیمان

گفت و برداشت را توپ. رساند : 

- برو تو شدم، گرم تازه من  ... 

 قدم آن افقی مسیر در درست و انداختم ویال به نگاهی هم من

 بیشتر قدم چند. نشوم آن داخل شده طور هر تا برداشتم

زد صدایم آرش که بودم برنداشته : 

- تو بریم بیا ارغوان . 

گفتم و کردم نگاهش : 

- بزنم قدم دارم دوست من ممنون . 

گفت و آمد سمتم به. برود و بگیرد را راهش نشد باعث حرفم : 

-  تا جا،همین بمون امشب! باال بیا شد تموم زدنت قدم وقت هر

داریم برنامه صبح . 



 هایمهبرنا بود، ورق با بازی اقسام و انواع برنامه از منظورش

 را دنبالش تا شدمی مانع اشکان حضور که داشتند هم دیگری

 هم من و بود داده یاد من به آرش خود هم را ورق با بازی. بگیرند

داشتم گفتن برای حرف خودشان یاندازه به بازی این در .  

- بذارم تنها تونمنمی که رو مژگان . 

گفت آمد امشانه به شانه : 

- بمونه مژگانم خب! روش اینم تنهاست، اوقات اکثر که مژگان ! 

گفتم کنم عوض را حرف مسیر کهاین برای : 

- خودت؟ با نیاوردی رو نازگل چرا  

-  بهش نسترن خیلی. بیاد تونستنمی دانشگاه، رفتمی باید

داشت زیاد کار تهران عقدمون برای هم بعد. کرد اصرار . 

 پاک را آن روی بر نشسته عرق و کشید اشپیشانی به دستی

گفت روبرو مسیر به نگاهی نیم از بعد و کرد : 

- . بیا نگیر سخت آی،نمی چی برای دونممی که من باال، بیا زود

باشی دلچرکین دممی حق بهت البته ! 



 راضی داشت شرایطم از که عمیقی درک برای و زدم لبخندی

 هم نیکی موقع آن تا. بیایم ویال داخل به زدن قدم بعد که شدم

کنم او مشغول را خودم توانستممی من و شده بیدار . 

- نباش نگران. نیستم دلچرکینم! بابا آممی . 

 .منتظرم-

 همسن. بود نامزدش و دایی دختر نازگل. رفت حرف این گفتن با

 خبر آرش به او عشق از فامیل یهمه و بود آرش خود سال و

عالقه که مادرش اصرار به اما نداشت، ازدواج قصد آرش. داشتند

 جنگ سالیک از بعد باالخره داشت اشبرادرزاده به شدیدی ی

 عقدشان مراسم به دیگر یهفته دو از کمتر و شد تسلیم جدل و

 عقب به داشتمبرمی قدم سرعت با که طور همین. بود مانده باقی

 بازی چه تنهایی تنیس زمین در پیمان ببینم تا برگشتم

 گمان به. ندیدم را او گرداندم چشم چه هر اما بکند، خواهدمی

 تنهایی. کشیدم راحتی نفس رفته، ویال داخل به هم او کهاین

بود او با ماندن تنها از بهتر .  



 تا برداشتم که را بعدی قدم چند. شد پنبه هایمرشته زود خیلی

 را پیمان بروم، دریا سمت به و کنم غافلگیر هم را خودم حتی

 توپ تنیس، کوچک توپ نه بود، دستش توپ. دیدم روبرویم

 را امتیازی سه پرتاب خواستمی معلوم قرار از و بستکبال

 و بودم ایستاده بسکتبال زمین از تربلند درجایی. کند امتحان

 را کوتاه دارِ شیب مسیر متر چند باید دریا سمت به رفتن برای

 و گذشتممی آن از بعد و کردممی طی بسکتبال زمین سمت به

 گرفته پیمان که ژستی اما گرفتم،می پیش را دریا مسیر یادامه

 پرتاب را توپش تا کنم صبر و بایستم جایم سر شد باعث بود

! رفتنمی تور داخل توپش اگر شدممی خوشحال قدر چه. کند

 که تصویری از و دیدممی را او یرفته وا یقیافه من وقتآن

 هب حواسش یهمه. بردممی لذت کرده شکار چشمانم دوربین

 تیز و تند و گرفته هایشپنجه در را بیچاره توپ! توپ نه بود، تور

 تور داخل و خورد غلتی تور دور توپ. کرد پرتاب تور سمت به

افتاد زمین بر و شد . 
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 جایی که زمانی تا آن کردن دنبال و نزمی روی توپ افتادن بعد

. بود دارمعنا من به نگاهش. برگشت من سمت به بماند، حرکتبی

 برای آرزویی چه دل در و گذشته سرم در چه که فهمیده انگار

 و شود خیره من به کسی بود محال. داشتم توپ آن سرنوشت

 کمی پیمان اما داشت؛برمی دست خودش باید بگیرم، نگاه من

 آورده بار به که افتضاحی آن و او با برخوردم اولین. کردمی فرق

 باعث ولی بود، گذشته هایسال به مربوط که چند هر بودم،

 که شیطنتی. باشد پایین دستِ او برابر در موضعم همیشه شدمی

 چه خودش با نفهمیدم وقت هیچ هم او و بود داده دستم کار

 نزده حرفی آن از کسی به که همین است، کرده امدرباره فکری

 به گرفتم چشم نگاهش از بعد دید وقتی! داشت شکر جای بود



 دارشیب چمنِ زمین از هم من. برداشت را آن و رفت توپ سمت

 سه یمنطقه در دوباره و برداشت را توپش پیمان. رفتم پایین

 قدمی دلیل دو به. بایستم شد باعث هم باز. ایستاد امتیازی

 را حواسش و بگذرم زمین از خواستمنمی کهنای اول. برنداشتم

 بیرون و بخورد غلت لعنتی توپ داشتم دوست دوم کنم، پرت

کند خوش جا تور داخل کهاین نه بیفتد، . 

  

 و آرش از و بود داریوش یقواره و قدهم. گرفت ژشت قبل مثل

 سینه. زد زل تور به و گرداند دستش در را توپش! بلندتر کوروش

 موهای. گذاشت دیگرش پای از جلوتر را پایش یک و کرد سپر

 از دستش هایرگ. بودند باال سمت به درهم و شلوغ سرش

 تبدیل من برای که رفتمی تماشایش و بود زده بیرون پوستش

 زل جای به و بمانم داشتم دوست. شود بخش لذت تصویر یک به

 ستایلشا و ایستادن حالت. بزنم دید را او بازی آب و دریا به زدن

 هیچ با شیطنتی که بود وقت خیلی. دادمی قلقلک را چشمانم

 یک دانشگاه، اتمام و التحصیلیفارغ از بعد. نداشتم پسری

. بودم شده پرت بقا برای دغدغه از پر زندگیِ یک وسط به راست



 فارغ لحظاتی برای و شدن راحت دنبالِ که روحم از بخش آن

 اما سخت، یپوسته از داشت دوست بود چیزی هر از شدن

 هم اصالً و بیاید بیرون بودم کشیده رویش که موقتی

 سحر لوبیای مثل. است سربرآورده دفعهیک چرا دانستمنمی

 قدم کردمی پرتاب که را توپش! کشیدمی قد داشت جک آمیز

 بزند دیگری یضربه بخواهد اگر که نبود مهم! داشتمبرمی

 و بروم جلوتر خواستیم دلم! نه یا و شودمی پرت حواسش

 تور داخل دیگر بار توپ. کرد پرتاب را توپش. شوم ترنزدیک

 که جایی. شد پرت دورتری جای به آمدن پایین از بعد و نشست

 را برداشتنش و رفتن یحوصله که گفتمی پیمان یخسته نگاهِ

چرخید طرفم به هم خودش سرش، فقط نه باراین. ندارد : 

- اومده؟ پیش مشکلی   

 بود این اشحقیقی شکل مثالً و دادمی ایمعنی چه سوالش این

 گرفتم نظر در را همین من کنم؟می نگاهش و امایستاده چرا که

گفتم جوابش در و : 



-  سمت برم و شم رد خواممی من گفت، بهش شهنمی که مشکل

 پرت حواستون شهمی باعث شدنم رد که کنممی فکر اما! دریا

بندازین تور داخل رو نتوپتو نتونید و شه . 

-  حواسم تونهنمی چیزی پرتابم حال در و دستمه توپ که موقعی

برسید دریاتون به بفرمایید شما کنه، پرت رو !  

بود کشیده قد کافی یاندازه به جک آمیز سحر لوبیای ! 

- بشه طوریاین که نیستم مطمئن ! 

 حرف با اما داشت، رفتن قصد و بود شده پرتاب و توپ خیالبی

ایستاد من : 

- کنید باور زود نباید شنیدین که رو چیزی هر! همینه درستشم . 

 متکبرانه اگر! بود کرده فرار من خوشایند بحث از تمام راحتی به

 چالش یک به توانستممی من ماندمی باقی موضعش روی بر

 ببینم تا کند امتحان را دیگری پرتاب  بگویم و کنم دعوتش

کرد پرت را حواسش شودنمی چطور .   



 مرد پیمان و احمق غیر احمق، بودند، دسته دو مردها من برای

 هم کوروش نبود، آرش. بود هم داریوش. بود متین نبود، احمقی

. نبود اشکان. نبود گاهی و بود گاهی هم کامیار. بود متاسفانه

 نه، کسی چه از و آیدمی خوشم کسی چه از اینکه بر بنا من البته

شدممی قائل هم استثناء ندیبرده این در ! 

 که شد مجبور اشکان تا زدم قدم و ماندم ساحل در کنار قدر آن

 داخل و برگردم بگوید بود تشر شبیه که لحنی با و بزند زنگ

 تور سمت به و برداشتم زمین از را توپ برگشتن موقع. بروم ویال

 کافی اول بار همان. نگذشت هم تور نزدیک از حتی. کردم پرتاب

نکنم امتحانش دوباره تا بود . 

 نسترن و مژگان. بود خواب هنوز نیکی شدم ویال داخل وقتی

 عصرانه و نشسته حصیری صندلی و میز روی حیاط داخل

 به. آمدمی باال از نسترن برادران و اشکان سروصدای. خوردندمی

 هاپله از که دیدم را آرش که بروم خواستممی اشکان اتاق سمت

 گفتمی دستش در سوئیچ و پوشیده مرتبی لباس. یدآمی پایین

گفت و زد من به لبخندی. دارد را ویال از رفتن بیرون قصد که : 



- خوابه اتاق توی گردی؟می نیکی دنبال !  

گفتم و زدم لبخندی : 

- کنم بیدارش شدم موفق شاید رممی . 

گفت و زد داد باال از اشکان : 

- ابهبخو بذار کرد، کالفه رو نسترن امروز .  

. بود معنا تمام به ذلیل دختر یک اشکان بود؛ اشبهانه نسترن

گفتن با آرش : 

- گردمبرمی یازده ده تا من بمون ارغوان . 

 کردمی فکر که بود خیالخوش چه. رفت و کرد خداحافظی 

مانممی را شب . 
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 دراز تخت روی طاقباز نیکی. شدم نسترن و اشکان اتاق داخل

 کرده عرق پشتش کم و کوتاه موهای. بود خواب غرق و کشیده

 گرمش نیکی و بیاید داخل هوا تا کردم باز را پنجره کمی. بود

 چند. برداشتم سرم از شال و کشیدم دراز آرام کنارش. نشود

 چه ببینم تا کردم بلند را سرم. شد باز در و گذشت ایدقیقه

کرد زمزمه آرام. بود نسترن. است کرده باز را در کسی : 

- نکنیا بیدارش فقط بخواب، ندارم کاری .  

 هر اما ببندم، را چشمانم کردم سعی و داده تکان برایش را سرم

 موقعبی آمدن از قبل آلودخواب حالت به نشد کردم تالش چه

 سمت به و آمدم پایین تخت از ناچار. برگردم اتاق به نسترن

 و میز سمت به اول. نکنم بیدار خواب از را نیکی تا رفتم پنجره

 چه در مژگان و نسترن ببینم تا کردم نگاه حصیری هایصندلی

 جاهمان از چشمانم. نداشت حضور جاآن کس هیچ اما حالند،

 رفت،گ فاصله میز از آهسته آهسته و کرد شروع را چرخشش



 مسیر از خواست وقتی و گذراند نظر از را تنیس زمین اطراف

 با که نفر دو دیدن با شود رد کل به و بگذرد هم شده فرشسنگ

 از قدم نتوانست زدندمی حرف و ایستاده هم کنار کوتاه یفاصله

 و بود مژگان! بودند آشنا دو هر که مردی و زن. بردارد قدم

 به ایمردانه شلوار و پیراهن و دهکر عوض را هایشلباس! پیمان

 ماشینش سوار پیمان و داد تکان سر برایش مژگان. داشت تن

 دیده که چیزی به. رفت بیرون ویال از زدنی هم بر چشم در و شد

 که کندمی چه مژگان ببینم خواستممی. داشتم شک بودم

 قدر چه نداشتم، را اشحوصله قدر چه. آمد اتاق داخل اشکان

 هم کنار و زدن حرف به فقط من و برود بیرون خواستمی دلم

 چه یدرباره مژگان و پیمان. کنم فکر ربطبی آدم تا دو ایستادن

 هم با که داشتند مشترکی موضوع چه اصالً زدند؟می حرف

 حرف خیابان سر  محلی بازار از اشکان بزنند؟ حرف اشدرباره

 با خواستمی من از. کردمی کار به شروع غروب دم که زدمی

 توجهی جالب چیز چه محلی بازار. بروم و شوم همراه نسترن

 داشت تعجب شدت از که باشد داشته توانستمی آدمی برای

شد جور امبهانه هم من و شد بیدار نیکی !افتاد؟می پس : 



-  من کنی؟ آماده شام خواینمی مگه تو بمونه؟ کی پیش نیکی

بره نمژگا با نسترن نیکی، پیش مونممی . 

 بگیریم، آغوشش در ما از یکی تا کرد، باز را دستانش نیکی

 گرفتم آغوشم در را نیکی و ندادم اشکان به گیری تصمیم مهلت

 به نیکی. رفت بیرون و شد تسلیم اشکان. بخوابانمش دوباره تا

 اما بود، شده ترتاریک کمی هوا. رفتم پنحره سمت به دوباره بغل

. نه یا و است حیاط داخل آدمی هک داد تشخیص شدمی هنوز

 چشمان اما دادم، تاب آغوشم در را نیکی. نبود کس هیچ

 و آوردمش پایین. است کرده را خوابش که دادمی نشان فراخش

 هم با تا کشیدم موهایش به دستی. بوسیدم را تُپلش صورت

 را داریوش کردم باز را در تا اما بودم مژگان دنبال. برویم بیرون

 تلویزیون تماشای حال در اتاق روبروی مبل روی بر ستهنش تنها

 تلویزیون به را نگاهش دوباره هم زود و برگشت سمتم به. دیدم

 دست. آمدمی تراس از نسترن و اشکان زدن حرف صدای. داد

. نبود دیگری کس ما جز انگار. رفتم سمت آن به نیکی دست در

رسیدمپ کرد نگاهم اشکان تا و زدم کنار را تراس در : 



- کو؟ مژگان  

گفت جوابم در نسترن : 

-  شام و زدن زنگ. اینجا بود اومده دوستاش از یکی کهاین مثل

دنبالت آدمی خودش بمونی بگم بهت گفت. کردن دعوتش .  

کرد غلط مژگان نگویم که کردم کنترل را خودم خیلی لحظه آن . 

- بازار؟ نرفتی چرا  

- شدنمی که تنها ! 

 من دوست؟ کدام بود؟ رفته کی با بود؟ رفته کجا احمق مژگان 

 پیمان با که بودم دیده را او من! است گفته دروغ دانستممی که

 با او که گفتمی آرام آرام سرم در مرموزی صدای! زدمی حرف

 این به و چیده هم کنار را شواهد یهمه. است رفته بیرون پیمان

 به تا بود، شمال به آمدن مشتاق که اول از. بودم رسیده نتیجه

 کهاین یعنی شناخت،نمی پا از سر اینجا به آمدن برای که امروز

 نسترن و اشکان! داشت حضور ویال در کاسه نیم زیر یکاسه آن

 فریاد دو هر سر خواستمی دلم من و گذاشتندمی هم سر به سر



 تراس به داریوش آمدن با. کنم فکر من و کنند سکوت تا بزنم

گفت و زد لبخند دیدنش با اشکان. نبود دنکر فکر امکان دیگر : 

-  رفتیمی هم تو پیچوندن، رو ما امشب تاشون سه که داداشات

 !دیگه

گفت و گرفت دستش از را قلیان شیلنگ و آمد جلو داریوش : 

-  بره زد زنگ بهش بابا! موجهه عذرش که دونممی رو کوروش

بودن مشکوک تا دو اون. پویان خانوم ویالی ! 

 مانند به هاخنده این که کردم فکر روزی به من و یدخند اشکان

 پرتاب بیرون به آتش توانستمی فقط وقت آن شود، اژدها غرش

 !کند
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 یقیافه نه. رفت نسترن سمت به و کردم رها را نیکی دست

 در داریوش عجیب حضورِ نه و بود مهم نسترن یرفته درهم

 و تب یک از نشان که نیکی قرمز صورت نه و خودمان جمع

. پیمان با زدنش حرف و بود مژگان فقط داد؛می سرماخوردگی

 صورت در خیره پیمان! آمدنمی معمولی نظر به که زدنی حرف

 کرده سکوت مژگان و زدمی حرف و برده باال را دستانش مژگان

 دیده نه! نبود کدام هیچ مدل که رفتاری. کردمی نگاهش فقط و

 مژگان نه بطلبد، کمک به زدن حرف برای را دستش پیمان بودم

. کند سکوت خودش و بزند حرف که دادمی فرصت کسی به

 کنم شک که بود شده علت بر مزید هم شانهمزمان رفتن بیرون

 اتفافات از طوالنی مدتی من. نشابین خطرناک یرابطه وجود به

 پای به که نبود کسی مژگان و بودم دور مژگان زندگی

 به که ایکینه از جدا. بسازد و بسوزد و بنشیند هایشروزمرگی

بود هم زنبوری النه هر در کردن دست عاشق داشت، دل . 

 بود پیدا دلخوری آثار آن در هنوز که من به نگاهی با نسترن

 :گفت



- دیگه؟ بشین وایستادی؟بیا پا سر در دم چرا  

! کندمی کار به شروع غروب محلی بازار که است من تقصیر انگار

فرستادم کاری پی را مژگان من یا و ! 

 با توام نگاه. برگشتند سمتم به اشکان و داریوش سوالش این با

گفتم و داشتم نگه نسترن صورت روی فقط را لبخندم : 

- بزنم دور حیاط تو برم خواممی ه،ابری هوا بیرون، برم خواممی . 

بود شده امروزم یبهانه تنها زدن دور و . 

 ورودی. داشتم کار خانه این یمردانه هایکفش تک تک با من و

 وارد از بعد هم طبقه دو کفشی جا یک و بود کفشی جا یک ویال

 پایین یطبقه و لباس برای باال یطبقه. بود در کنار ویال به شدن

هاکفشبرای . 

 یهمه چون. هاکفشی جا داخل گشتن بود راحتی کار

 بیرون تراس از. گذاشتندمی کفشی جا داخل را هایشانکفش

 که کفشی از نشانی هیچ گشتم، را سالن داخل کفشی جا و آمدم

 کردممی حس که کفشی. ندیدم بودم دیده مژگان یخانه در

 هم را جاآن کفشی جا و رفتم بیرون. حفظم از را جزئیاتش تمام



 بروم فرو فکر به شدمی باعث که چیزی اما نبود، که نبود. گشتم

 با آمدمی نظر به که بود کفشی جا داخل یهاکفش از تا دو سایز

باشد یکی امدیده که کفشی سایز .  

 

 نسترن هم آرش. برگشت کوروش خوردنمان شام وسط درست

 شام رایب و دارد زیاد آشنا و رفیق اطراف همین گفتمی

 درست داد؛نمی جواب او و گرفتمی تماس هم پیمان با آید،نمی

 رد هم آخر بار نداد، جواب و گرفتم تماس بار چند! مژگان مثل

 در و کجا که ساختم نامربوط و مربوط یقصه تا هزار! زد تماس

 نگاه اشکان خوشحال یقیافه به! هستند هم با حالتی چه

 ترینکوچک اگر کنم، گریه ایشبر خواستمی دلم و کردممی

 بگیرد؟ باال را سرش توانستمی دیگر بردمی جریان این از بویی

 هفتگانه عجایب جزو این و بود کنارمان کماکان ساکت داریوش

 بود او که جایی ما نه بود، ما دیدن به راضی او نه معموالً! بود

بود شده نشینخانه او و رفته برادرهایش یهمه رفتیم،می ! 



 نیکی که من به نگاهی نیم اشکان رفتند، که داریوش و کوروش

گفت و انداخت بودم نشسته صندلی روی بغل به : 

- ارغوان؟ نیستی سرحال چیه؟   

گفت زدمی چرت  آغوشم در که نیکی به نگاه با نسترن : 

-  فقط و گیرنمی زایمان از پس افسردگی که زنایی این عین آره

 از! شدی شیننمی گوشه یه و ونبغلش گیرنمی رو شونبچه

 مبل روی و بغلت کشیدی رو نیکی فقط اومدی که وقتی

 بیاد نداره دوست ارغوان اگه که گفتم اشکان به من! نشستی

دهنمی گوش رو حرفم که، دونیمی ولی نکن، مجبورش ! 

 شدم بلند مبل روی از! بود ساخته را دلخواهش داستان نسترن

گفتم و : 

-  خوب منم زایمان از پس افسردگی گردیمرمیب فردا پس فردا

 دادی بهش که دارویی. اتاقتون تو برممی رو نیکی. شهمی

آورهخواب ! 

گفت و انداخت نیکی به دیگر بار را پریشانش نگاه : 



- شهمی مریض آدمی تا! سازهنمی بهش شمال هوای . 

 همین! شدنمی متوجه زدیمی کنایه زد؛می کنایه فقط نسترن

بیاورم دوام کنارشان بود شده باعث . 

 گوشه همان بود این ترجیحم. گذاشتم تختش روی که را نیکی

 و نگرانم قدراین بیخود که کنم فکر و بزنم چمباتمه تخت کنار

 پی پیمان و ندارند هم به ربطی هیچ بینممی که نشانی همه این

! خودش هایگذرانیخوش دنبال هم مژگان و هست خودش کار

. دارد پیمان به چشمی گوشه بودم متوجه که بود این وعموض اما

 برادران تکتک که هم گاهی. آمدنمی بدش وقت هیچ پیمان از

 نتیجه این به داد،می عبور خودش ذهن فیلتر و صافی از را

 ندارند، را پدرشان میراث و ارث لیاقت کدام هیچ که رسیدمی

 هم پیمان یقیافه از. است شده حیف وسط این که پیمان جز

 دلش همیشه هم سوزان. کردمی تعریف سوزان پیش مدام

 شانکوچه سر نر یگربه به او البته. ببیند را پیمان خواستمی

داشت ایویژه ارادت هم ! 
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 کالفگی با و کردم باز را شومیزم هایدکمه. داشتم خفگی حس

 را گوشی. بود تنم ایآبی بندیِ تاپ تنها. کشیدم بیرون تنم از

 را گوشی بودم منتظر. زدم زنگ مژگان به دوباره و برداشتم

دادنمی جواب اما کند،می غلطی چه و کجاست بگویم و بردارد . 

 که بود تراسی از ترکوچک. رفتم بیرون و کردم باز را تراس در

 باز ویال مقابل به سالن تراس برعکس این و بود پذیرایی سالن در

 خنکی باد. بود ویال به ورودی هایپله هم تراس پایین و شدمی

 ینرده روی را دستم و رفتم جلوتر و کردم باز را موهایم. زدمی

 اگر و بود کم ارتفاع. انداختم پایین به نگاهی و گذاشتم تراس

 تراس روشنایی. بود نگاهم تیررس در خوبی به دشمی رد  کسی

 زرنگی کسی کهاین مگر بودم، پیدا سختی به من و بود خاموش



. کردمی روشن را بود هاپله ابتدای که روشنایی کلید و کردمی

 ببینم و بنشینم خواستممی. شدممی آشکار کامل من وقتآن

تنها یا و دآینمی هم با. شوندمی وارد چطور پیمان و مژگان .  

 نگاه تردقیق. بود دستش هم سیگاری آمد،می روبرو از نفر یک

 زیاد داریوش و کوروش اما نبودند، سیگاری آرش و پیمان. کردم

 ترپیدا هم صورتش آمد جلوتر که چه هر. بکشند که بودم دیده

 و کشیدمی سیگار ویال داخل لباس همان با که بود داریوش. شد

 باال هاپله از و کرد رها را سیگار ته هاپله به دهنرسی. زدمی قدم

 .رفت

بیاید بدم سیگاری و سیگار چه هر از شد باعث تنه یک او .  

 

 هانرده روی و بکشم باال را خودم شد باعث ماشینی صدای

 با. بود پیمان. شد هویدا دور از هم ماشین هایچراغ نور. بنشینم

 پوشیده سر ارکینگپ به تا گذشت تراس مقابل از ماشینش

 این بر را بنا اگر و بود نبرده را ماشینش مژگان. برود ویال انتهای

 و کوچه در توانستنمی خیلی اندبوده هم با که گذاشتممی



 پیدایش زود پیمان آمدن دنبال به هم او باید و بماند خیابان

شدمی .  

 قدم شمرده و آرام. بود کرده پارک را ماشینش پیمان

 متفکر و پایین سرش. شدمی ترنزدیک لحظه هر و شتدابرمی

 کامل بقیه دیدم؛می را ویال ورودی اولِ یپله چند  فقط من. بود

 باال را سرش کمی رسید که هاپله به. داشت قرار تراس زیر

 از و کرد رد را اول یپله چند. ببیند را من که قدرآن نه گرفت،

 باال که طورهمان که نکشید ثانیه به اما شد، محو چشمانم جلوی

 منتظر کرد، رد هم را آخر یپله. آمد پایین عقب به رو رفته،

 بوده مژگان با شوم مطمئن که کند کاری بگیرد، تماسی بودم

 زد را روشنایی کلید و برداشت جلو سمت به قدم چند اما است،

. بکنم نتوانستم کاری هیچ. گرفت باال را سرش سریع هم بعد و

 کرد بلند را سرش تا که بود این بدتر همه از. بودم نگم و مات

 و برداشت عقب به قدمی. بودم گرفته نظرش زیر که دید را من

 :گفت

- نشستین جایی بد خیلی خانوم ارغوان !  



- هست خودم به حواسم !  

- نیست مناسب اصالً هم لباستون ! 

-  داشتین که موقعی هم شما لباس! نکنید نگاه تونیدمی شما

گرفتم؟ ایرادی من نبود، مناسب کردینمی بازی  

 را زنی و پاییدمی را روبرو یشده فرشسنگ مسیر چشمم یک

 جواب روی هم همین. داشتبرمی قدم مژگان شبیه که دیدمی

بود گذاشته تاثیر پیمان به دادنم . 

 دادندمی دستم به شالقی اگر. دید را من بهتر. رفت عقب بیشتر

 مرگ حد سر تا دو هر و بروم پایین تمام قاشتیا با توانستممی

 خیره کرده تعجب حرفم و من از. نماند شانتن در جانی تا بزنم،

گفت صورتم در : 

-  ضمن تونه؟می بگیره، ایرادی میزبان از تونهنمی که مهمان

. بود ایدیگه جهت از لباستون بودن نامناسب از منظور کهاین

خوریدمی سرما سرده، هوا . 

کنم خفه را مژگان توانستممی کاش ! 
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 سرم به را شده نفرین ویالی این در بودن مهمان کسی دیگر تا

 ممکن حالت بدترین با بودم آمده ویال این به وقت هر. نکوبد

 را کلید دستش دیگر باریک کهاین دونب پیمان. ام کرده ترکش

رفت و گذاشت کند لمس . 

 راه. شدمی نزدیک و دادمی تاب دستش در را کیفش مژگان

 که دادمی سوق سمت این به را فکرم کیفش دادن تاب و رفتن

 خوش خیلی و گذاشته سر پشت را خوبی دقایق و ساعت حتماً

بماند خوبش حال در خیلی ندادم اجازه. است شده حالش به : 

- بریم پایین آممی! نیا تو بمون، جا همون . 

گرفت باال طرف به را سرش : 



- نشستی؟ چی برای اونجا شدی؟ گربه  

 پایین نرده از. کردندمی فکر هم مثل پیمان با که بود جالب

 :پریدم

- اومدم بمون . 

- ریممی دیگه ساعت دو یکی! نیا . 

 و پوشیدم را یزمشوم سریع. دادم اتاق به رفتن با را جوابش

 رها سرم پشت و کرده باز بدی شکل به را در. بستم را موهایم

 ایلحظه کردم که حرکتی با. خوردمی آب داشت کوروش. کردم

گفت و کرد دور دهانش از از را آب لیوان : 

- شده؟ چیزی  

بود گاو مثل واقعاً آمدنم بیرون حالت زدم، لبخندی : 

- نیست چیزی نه ! 

 در روز یک باید. شدم رد کنارش از تریررنگپ لبخند با بعد و

 لطفاً عزیزم، جان، کوروش": گفتممی و زدممی زل چشمانش

 با حالمون تا ببند الاقل کردی بلند هم اگر نکن، بلند رو موهات



 این "نشه بد تشونه دور رنگ مشکی یآشفته هایگیس اون

 بودم دیده را کوروش که باری اولین! بودم مدیون او به را  تذکر

 روی از آزاد برداشتی با را "حسنی"یقصه کردممی فکر

 فقط. بود بلند موهایش و ناخن همیشه. اند نوشته او شخصیت

بود جاش سر رفتنش حمام !  

 نگاه با و آمد داخل مژگان. بودند جاآن همه. بود شلوغ تراس

 سمت به و گذشتم کنارش از اعتنابی. شد مواجه من اخموی

 را شالم و مانتو و رفتم بود کفشیجا آن پایین یبقهط که کمدی

 مژگان و من که بود این کوروش بودن خوبیِ. برداشتم

 ":بگویم مژگان به تا برگشتم. برنیم حرف هم با توانستیمنمی

 جلوتر. کوروش نه و هست مژگان نه دیدم که "بریم حاضرم من

اندشده تراس داخل دو هر دیدم و رفتم . 

 باید چطور! بود ایستاده مژگان کنار فاصله با. ودب هم پیمان

 اشاره و دید بقیه از زودتر را من اشکان شدم؟می شانحریف

 داشت کوروش. بود شده تا دو قلیان یک. بروم تراس به کرد

 روابط و پیمان و مژگان اگر کرد،می آماده هم را دومی بساط



 داخل هم من ستخوامی دلم نبودند کرده، آغاز هم با که ایتیره

 تکان اشکان برای را سرم. بخندم و بگویم و باشم شانجمع

. بودند برگشته طرفم به همه. توانمنمی اینکه معنی به دادم،

 فرمانده شده طور هر خواستممی و ایستاده جایم سر محکم

 از که چند هر. دهند تن امخواسته به کنم مجبور را همه و باشم

 و مژگان دنبالش به و آمد بیرون اشکان .بودم ترکوچک شانهمه

 بیرون هم هاآن ولی مکث، با داریوش و کوروش. نسترن بعد

 اشکان. بپذیرد را بودنم فرمانده خواستنمی پیمان فقط. آمدند

گفت و آمد جلو : 

- پوشیدی؟ لباس چرا  

- برم خواممی . 

- جااین بمونید امشب بری؟ کجا . 

داشتم کم فقط را همین . 

- برم باید. نیستم روبراه امشب خرده یه من نه .  

کرد دخالت مژگان : 



- بمون دیگه ساعت دو یکی. ریممی خب ! 

 ستزیرکانه کردمی فکر که لحنی و خنده با و آمد جلو نسترن

ساخت دیگری داستان : 

-  وقتی از آخه شده، دعواتون هم با کنم فکر مژگان و تو ببینم

 رو مژگان تا ارغوان مه االن. دارین کنتاکت هم با اومدین که

داره دعوا انگار کنهمی نگاه ! 

کرد اخم اشکان : 

- شده؟ بحثتون آره؟ چیه؟ دعوا  

 که فهمیدند هم هاآن. کرد کوروش و داریوش به نگاهی بعد و

برگردند تراس به و کنند ترک را ما جمع باید . 

 و فتنه ژانر با هاییداستان یسازنده نسترن به نگاهی کالفه

گفتم و انداختم خبرچینی : 

-  شهمه بشه، دعوام باهاش که بینممی رو مژگان اصالً من

 !بیرونه

بودم درآمده هم مژگان خجالت از زیرپوستی . 



کرد داریمیانه مژگان : 

- ناراحته دَدَر نبردمش شد، معلوم دلخوریشم دلیل !  

 را من خواهیمی تو که "دَدَر " که گفتممی نبودیم تنها اگر

ارزدنمی هم خدا تلعن به ببری . 

 یبقیه و بروم در سمت به خواستممی و برنیامده شان پس از

بگذرانم حیاط در را رفتن تا زمان . 
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 بمخاط را مژگان. بودند فرمانده من مثل خودشان برای کدام هر

دادم قرار : 

- بریم بیا شدی خسته وقت هر بیرون، رممی من . 



 آن در دوباره کفشم برداشتن هوای به رسیدم که کفشی جا دم

 که کفشی خواستممی فقط بود، بیرون من کفش کردم، باز را

 کفشش به حواسم ویال به ورودش موقع. ببینم را پوشیده پیمان

 رها را کفشی جا در و ندیدم را شب آن آشنای کفش.  نبود

 شنیدم را نسترن صدای. بود ویال سالن توی هنوز گوشم. کردم

گفت که : 

-  گوشیت چرا. زدم زنگ بهت بس از شدم خسته امشب پیمان

دادی؟نمی جواب رو  

 مژگان. دهدمی جوابی چه که بشنوم خواستممی! کردم تعلل

! بدهد خواستمی که جوابی شاید و! بود پیمان به حواسش تمام

 رفتم سالن سمت به دیدمش؛نمی من و رفت آشپزخانه به یمانپ

گفت که دیدم را پیمان و : 

- بود سایلنت گوشیمم بودم، دوستام از یکی با . 

 رو سالن، به موقعمبی برگشت از باشم داشته ایبهانه کهاین برای

گفتم نسترن به : 

- خرده یه داره تب بزن، نیکی به هم سر یه ! 



پرسید پیمان از دوباره و داد تکان سری نسترن : 

- موندیم منتظرت کلی هم ما! گردیبرمی شام گفتی آخه . 

- دارم رو خودم زندگی منم که ببخشید ! 

 پی حواسش تمام مژگان. داد خواهرش به شکنیدندان جواب

 چه از! دیدنمی هم را من حتی! بود برادر و خواهر بحث

دهد لو را چیزی پیمان اینکه ترسید،می ! 

 کمی که ایحصیری صندلی روی و آمدم بیرون ویال در از آرام

 روی ـروبرویم.آمد دنبالم اشکان. نشستم بود، هاپله از دورتر

نشست حصیری صندلی : 

-  که کنی قانعم مثالً که گرفتی قیافه من واسه اگه ارغوان ببین

 من چون! زنیمی جوش بیخودی داری خب آوردمت،می نباید

 ای،قیافه تو شهمه اومدی وقتی از. شمنمی بهتر که شممی بدتر

 رو تو یرفته هم در یقیافه نه بگذرونیم، خوش اینجا اومدیم ما

گرفته؟ بازیت تو شی؟نمی آدم تو شد، آدم مژگان. کنیم تماشا  

 



 با را آن و کردنمی درک و فهمیدنمی را دردم که بود خوب همان

بود گرفته اشتباه بچگانه لجبازی یک ! 

-  کالبد رو شخانواده کل که تو! بمونم آرا پیش برم گفتم قدر چه

من نه کردی، اذیت تو کردی، شکافی . 

زد صندلی به ایضربه و شد بلند جایش از : 

-  توی رو شبش که دختری گم،می هم دیگه بار یه گفتم بار ده

خورهنمی من یخونه درد به کنه صبح دیگه یکی یخونه . 

 روز و شب دیگر شهر یک را دانشگاه چهارسال من بگویم آمدم

 است، مرگم چه دانستممی که من دانستنمی اشکان اما ام،کرده

کردم؟می بحث باید چه برای  

گفت برود کهاین قبل : 

- بیاد بفرستم رو مژگان رممی . 

 حصیری صندلی به را سرم. شدم تنها کردم فکر شد بسته که در

 از کم یفاصله در کسی ایستادن حس با اما دادم، تکیه

 روی از را سرم. بود داریوش. برگرداندم سر دفعهیک امصندلی



 روی از من و آمد ترنزدیک. نشستم راست و کردم بلند صندلی

 مطمئناً گفت،می چرت اگر کرد، سد را راهم. شدم بلند صندلی

 بهترین در گفتن چرت برای ذهنم و مغز. شنیدمی هم ترچرت

بودند ایستاده ممکنش جای . 

- بری؟ خوایمی که اومده پیش مشکلی و ایراد  

 مخفی و برد پشت به را اشآخته شمشیر و انداخت سپر ذهنم

 :کرد

-  باشه، ایرادی اگه هم بعد م؟حوصلهبی خرده یه ایرادی، چه نه

بگیره ایرادی میزبان از تونهنمی که مهمان ! 

بودم گرفته داریوش از را پیمان انتقام . 

-  میزبانیم، همه باشه، مطرح میزبان و مهمان جااین نکنم فکر

نیست کسی مهمان کسی . 

 نیکی دهنیِ از ":پرسیدممی بود عادی شرایط اگر بود؟ شده آدم

 به فقط اما "بافیمی هم به هذیان که داری تب و خوردی

گفتم و شدم خوبی دختر هم من و کردم بسنده تشکری : 



- خیربه تونشب. دارید لطف شما . 

 صحبت یحوصله این از بیشتر که بروم من یا برو، تو یا نییع

 برگشت آمد که راهی همان از و کرد درک را اوضاع. ندارم کردن

 از آرام. بنشینم جایم سر نداشتم دوست دیگر هم من. رفت و

رفتم پایین هاپله . 
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 همان. کندمی نگاهم و ایستاده سرم باالی کسی کردم حس

 رفته پایین هاپله از کامل وقتی. ندادم نشان العملعکس لحظه

 من قبلی جای در بغل به نیکی پیمان. چرخیدم دفعهیک



 نیکی صورت به را صورتش تراس ینرده به نزدیک. بود ایستاده

گفت دارد حضور سرم باالی فهمیدم ددی تا. بود چسبانده : 

- میزبان و مهمان یدرباره  ... 

 در را نیکی. بود شنیده را داریوش و من حرف. کرد مکث

داد فاصله خودش از کمی را صورتش و کرد جاجابه آغوشش : 

-  پا لنگه یه خاطرشبه که کنه ناراحتتون قدراون کردمنمی فکر

بود شوخی یه طفق. کنید خراب رو همه شب و وایسین ! 

 صبح تا شب یک داشت جا. بود ناراحت بردممی را مژگان داشتم

 !بِچرد

-  یا بشم ناراحت حرفتون خاطر به من که هستی کی شما

نداره حرفاتون و شما به ربطی هیچ من رفتن خوشحال؟ ! 

 را دستش عوض در و کرد دور نیکی از بیشتر کمی را سرش

 و کرد نیکی صورت به نگاهی نیم. کرد حلقه کمرش دور ترمحکم

گفت و کرد متمایل پایین سمت به را خودش کمی بعد : 



-  همین به شباهت این کاش شماست، شبیه خیلی نیکی صورت

بمونه محدود وجه یک ! 

- رهمی داییش به زادهحالل یبچه گنمی متاسفانه ! 

 بحث یادامه برای را تمایلم عدم و کردم پشت حرف این گفتن با

متاسفانه آره": گفت که شنیدم اما م،داد نشان " 

 هنوز را رازش و رمز و شدمی تراخالقخوش همیشه نیکی با

بودم نکرده کشف ! 

 

 چه هر. بیاید هم مژگان تا رفتم پارکینگ سمت به آرام آرام

 بچه که زمانی نه من اما شد،می ترتاریک مسیر رفتممی جلوتر

 شب و تاریکی از ترسی دیگری وقتهیچ نه و نوجوانی نه بودم،

 لب زیر. آمد هم مژگان رسیدم که پارکینگ به. نداشتم

 حتی. ندادم جوابی من اما کرد،می غرغر و گفتمی چیزهایی

 گفت. نکردم نگاهش هم نشستم کنارش ماشین داخل که زمانی

 صدای با زنمنمی حرفی دید وقتی. کردم سکوت فقط من و

گفت بلندی : 



-  به تو با خب بیرون؟ نبردمت چیه؟ رایب نزدن حرف این االن

 و جا یه شینیمی باجیا خان خاله این عین! گذرهنمی خوش آدم

 مهمونی خودم با بردمت که آخری یدفعه! کنیمی اخم همه به

بشی یقه به دست سوزی با بود نزدیک! بردی آبرومو شد؟ چی ! 

 کند معجزه توانستمی سوزان اسم شدممی الل روزی اگر حتی

بیاورد حرف به را من و : 

-  خاله دممی ترجیح! زنهمی هم به رو حالم جونت سوزی

 ماشین کدوم کنم ارزیابی خیابون توی تا بمونم باجیخان

 چیزی یه بعدش تا کنم گرم رو همون تختخواب برم ترهگرون

زندگی وارانگل بماسه، بهم  ... 

 با و کرد زیاد را ماشینش سرعت. کنم کامل را حرفم نگذاشت

گفت فریاد : 

-  بزنی حرف دیگه کلمه یه شی؟می دیوونه داری مرگته؟ چه تو

دهنت توی زنممی . 



 چشمانم فقط و نزدم حرفی! مرگبار هم سرعتش و شد عصبانی

 خوب طوریاین. بود مسلط خیلی رانندگی در مژگان. بستم را

زدیمنمی حرف مانکدامهیچ دیگر. بود . 

. شدمی ترکم هم سرعتش شدیممی ترنزدیک هتل به که چه هر

 معموالً. است شده کم عصبانیتش که دادمی نشان این

نداشت ایطوالنی انقضای تاریخ عصبانیتش . 

 رسیدم که اتاق به. نزدیم هم با حرفی هیچ اتاق به رسیدن تا

 که همزمان. انداختم تخت روی و کردم عوض را مانتوام

 را آن در و رفتم حمام سمت به کردممی باز را شومیزم هایدکمه

 تخت روی را آن و چرخیدم و درآوردم تنم از را شومیز. کردم باز

 و من گرنظاره و داده تکیه دیوار به را اششانه مژگان. کردم پرت

 باز را جینم شلوار یدکمه و ببرم دست کهاین قبل. بود کارهایم

گفت و کرد سد را حمام به رفتنم راه. آمد جلو کنم : 

-  رفتیممی داشتیم آخه زده؟ حرفی نسترن شده؟ چیزی ارغوان

شده چی بگو! نبودی عصبانی قدراین ! 

گفتم صورتش در خیره اخم با : 



-  سه دو بودی کجا بیرون؟ داشتی قرار کی با! شده چی بگو تو

 ساعت؟

زد لبخند تعجب با : 

-  هابچه با خب شدی، هاپو واقعاً من رفتن بیرون همین برای تو

 .بودم

- کین؟ هابچه   

- رفقاش و اینا کامی ! 

زدم لبخند عصبی : 

- جدی؟ رفقاش؟ و کامی با   

کشید تخت سمت به را من و گرفت را بازویم : 

- ! بگم چیزی یه بهت بیا رو، حرفا این کن ول بشین بیا ارغوان

شده چی نداری خبر !  

 تخت روی. نشد کنم رها دستش از را بازویم کردم چه هر

گفت و ستنش کنارم. نشستم : 

- دیدی؟ رو داریوش  



 حرفش کردمنمی هم را فکرش. نداشتم را سوال این انتظار اصالً

کند شروع داریوش با را ! 

- نبینم رو گندگی اون به آدم نبودم که کور . 

کشید سمتم به را خودش : 

- نکردی؟ حس چیزی  

گفت که دادم تکان "نه" ینشانه به را سرم : 

-  دوباره شونخونه تو کهاین لمث ببین! خب ایدیوونه بس از

 کهاین مثل! خوشحاله اشکان هم همین برای! شده تو حرف

 کنم فکر. آدمی خوشش ازت داره، تیزی و تند زبون فقط شازده

 خالدونش فیها تا متین! بشه اگه آخ. بشه خبرایی بزودی

 ببینه حاال کنه، بدنام رو ما تا کرد رو سعیش تموم! سوزهمی

کنهمی سکته خواستگاریت آدیم داره داریوش ! 

 داریوش، به دادمی را من. بود عالی مژگان کتاب و حساب

کردمی قبرستان راهی البد هم را متین پیمان، با هم خودش . 



 نرسیده. برداشتم گام حمام سمت به آرام. شدم بلند کنارش از

کردم زمزمه حمام به : 
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-  اصالً من که اینه مشکلش منتها! نیست بدی پسر داریوش

ازش آدنمی خوشم ! 

شد بلند مژگان : 

-  برای شخانواده و داریوش! نیست تکله تو عقل تو چون خب

 خوشتیپ، داریوش؟ داره بدی چی! شانسی خر آخر یعنی تو

 این از چی !باباشه راست دست هم کارخونه تو هیکل،خوش

خری خیلی نگیری هوا تو رو فرصت این اگه خدابه تر؟به . 

گفتم و دادم گردنم و سر به تکانی : 

-  من که اینه مشکل منتها درست، گفتی که اینایی یهمه

چون داریوش، با برم تونمنمی  ... 

شود من جلب بیشتر توجهش تا کردم معناداری مکث : 



 -  بعد بشم، رادرب این زن برم که شهنمی. آدمی خوشم پیمان از

باشه یکی اون پی چشمم ! 

. بودم زده جایی خوب به را تیر. پرید صورتش رنگ آشکارا

گفت و کرد نگاهم مات. دهد جوابی چه. بگوید چه دانستنمی : 

- بزرگتره ازت سال ده کمش کم پیمان ! 

- هم با ندارن فرق خیلی بزرگتره، ازم سال نه هم داریوش . 

گفت ناباورانه و آمد جلوتر : 

- خوادنمی که پیمان خواد،می رو تو داریوش ! 

- ! باشن راضی طرف دو باید االن! بود شما زمان مال حرفا این

 جاش به داره اشکالی چه بزنم، رو کامی مخ گفتینمی بهم مگه

 با بری و گذشتیمی پیمان از بودی تو بزنم، رو پیمان مخ برم

 چه هر! آقا قدر چه هر خوب، قدر چه هر داریوش حاال داریوش؟

 اون! ستدیگه چیز یه پیمان کن قبول باباش، راست دست قدر

! چسبهنمی بهم داریوش خب اما کردم،نمی صبر هم لحظه یه بود

پیمان فقط  ... 



 دیگر و گفته را گفتنی. شدم داخلش و کردم باز را حمام در

نداشت جوابی هیچ مژگان. بودم نگذاشنه باقی چیزی . 

 اعتراف آمدممی بیرون حمام از شاید! هوتمب و بود مانده مات

 داشتم دوست. خواستممی اعتراف من! گناهش به کردمی

باشم فرمانده . 
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 بود، جایش سر ببندم را حمام درِ که زمانی تا بودنم فرمانده

 فرمانده دیگر خزیدم حمام کنج سمت به و بستم را در که قتیو

باشد تواندنمی خودش یفرمانده که آدم نبودم، ! 



 که هایینشانی و داشتم که هاییشبهه و شک تمام کنار در

 نه گفتمی که بود اما کور، و گنگ چه اگر امید، یک باز دیدممی

 و نشستی ضاوتق به بیراهه در و رفتی اشتباه را راه جایِ یک

 یک مژگان یپریده رنگ اما نیست، کنیمی فکر که آدمی پیمان

بود دیگر تایید مهر ! 

 

 داشت راه که جایی تا را آب شیر. ایستادم دوش زیر و شدم بلند

 یآستانه در که موقع آن- هاترقبل. ببارد سرعت با تا پیچاندم

 دمکرمی فکر ایستادممی دوش زیر وقتی- بودم شدن بالغ

 و شویدمی هم را روحم کند،می پاک را جسمم آب که همزمان

 به پا که شوممی معصوم آدم یک شستشو بار هر از بعد من

 حساب آن از بیشتر آب عنصر روی. گذارممی کارانگناه دنیای

. بدانم جسم کردن پاک به محدود تنها را آن که بودم کرده باز

! است مهم هم آب ت،اس مهم خاک که قدرهمان کردممی فکر

 و کشیدممی حمام داخل به خودم با را مژگان بود طور این اگر

کردممی پاک را روحش و جسم . 



 و منا! پرپشتش مشکی موهای و منا روشنش، هایچشم و منا 

 مادر از من...  بود نگاهش در همیشه که آوریعذاب انتظار آن

ترسیدممی شدن ! 

 خیس دستیک موهایم یهمه تا چرخیدم. چرخیدم دوش زیر

 برای حتی شدمی را خدا کاش. تنم یهمه آن دنبال به و شود

هستیم ناامیدی اوج در وقتی! کرد لمس شده که باریک .  

 لبخندی با و مهربان. بود اول کالس معلم شبیه برایم خدا 

 کرده حلقه مدادم دور را دستش و ایستاده کنارم لبش؛ یگوشه

 معوجم و کج درهم، خطوط برای. بنویسم بهتر کردمی کمک و

 گرفت،نمی سخت. دادمی پاداش و شدمی ترعمیق لبخندش

 رفتم جلوتر که چه هر اما داد؛می پاداش فقط کرد،نمی جریمه

 گیر سخت آموزگار یک ببینم من خواستند خدا از که تصویری

. بود گرفته را صورتش کل که استکانی ته عینک و اخم با شد،

 و شدمی داده جواب ایترکه با بزرگ، چه کوچک چه طا،خ هر

! نادیدنی و بود دور بهشت. بود بهشت از ترنزدیک خیلی جهنم



 کتابش و حساب عمر پایان از بعد خوبی و داشت تاوان بدی

شدمی معلوم ! 

 همان شبیه خدایم اما شدم، بزرگ من. نرفتم بار زیر من...  من

 خدای پنهانی و بقیه چشم از دور من. ماند باقی اول کالس معلم

داشتم را خودم ! 

. بود فراهم برایش خواستمی چه هر داشت، چیز همه منا...  منا

 شیر مادرش یسینه از که وقتی اولش تصویر آن من برای

 اگر وای. بود امزندگی تصویرهای ترینقشنگ جزو خورد،می

 داستان !کردمی سرایی داستان برایش پدرش که آمدمی روزی

بد مادر و خوب مادر ! 

 

 را لباسش مژگان. آمدم بیرون و پیچیدم خودم دور را حوله

 داخل که بود وقتی همان مثل صورتش حالت اما بود، کرده عوض

 زمانی هر از ترقشنگ برایم امشب باریکش کمر. شدممی حمام

 همه من، نه را این! خواستنی و بود زیبا مژگان. بود دیگر

 به بار تاسف حسادتی کردممی حس که سوزان تیح گفتند،می



 در که داشت حق دیگری مرد هر چه و پیمان شاید. دارد مژگان

 باید! بماند سالح خلع و شود سالح خلع مژگان زیبایی مقابل

 که چیزهایی تمام وجود با. کردممی کاری بعد و شدممی مطمئن

 دو در متصورات در پیمان و مژگان باز بودم کرده حس و دیده

بودند ایستاده دور جغرافیای دو در و متفاوت یقله . 

. است کرده را کار این هدفبی کردممی حس. شد بلند مژگان

 با خواستممی و پیچیدم موهایم دور را حوله و پوشیدم لباس

 تختم روی من از زودتر مژگان. بخوابم خیسم موهای همان

گفت و شد کشیدنم دراز از مانع و نشست : 

-  نکردی هم شوخی کردی، شوخی پیمان به راجع دونمیم

شو خیالشبی !  

برگشتم سمتش به تیز : 

- شم؟ خیالشبی باید چرا  

 از خبری. گشت گردنش و سر اطراف سوالم دنبال به نگاهم و

نبود شب آن هایخطیخط ! 
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 کمی را خودش و گذاشت تختخواب سطح روی را دستانش کف

 عمرش به اصالً انگار که کردمی نگاهم طوری. کشید سمتم به

است نشده مرتکب اشتباهی : 

- دونینمی هیچی تو ! 

- بدونم تا بگو ! 

- نیست عادی پیمان ! 

- نیستند عادی که مرداییم عاشق من ! 

داد تکان قراریبی را سرش : 



-  غلطی چه داره نفهمی ندونی، زندگیش از هیچ که آدمی

 بشنوی فقط و بگی قطعیت به بهش راجع نتونی هیچی کنه،می

 کفشش به ریگی یک باید! نداره شدن عاشق خوبیه، آدم خیلی

درشته و ریز هایعقده از پر پیمان باشه، .  

-  رو همینش. شممی عاشقش بیشتر دارم نده، ادامه دیگه

مدار دوست . 

-  به نیومدنش گفتمی! اومدمی بدش پیمان از همیشه متین

 چیز همه از رو خودش پیمان. ستنقشه روی از شهمه کارخونه

 یا بده، دست متین بابای با  ندیدم وقت هیچ من داشته، نگه دور

 عروسشون، سال پنج بودم، نامزد سال دو! برادرش یکی اون با

 بیراه خیلی متین. بشه پیداش طرفااون این  ندیدم بار یه

گهنمی !  

-  تا کی از! شه سیر بخوره نون با خورهمی که چیز کاش متین

شده؟ مهم برات متین حرفای تو حاال  

! بود ریخته هم به. بود افتاده تله در. شد بلند جایش از عصبی

 بودم منتظر. بگوید بودم نشنیده که گفتمی چیزهایی داشت



 هزارتو یک شبیه برایم همیشه انپیم. بزند هم دیگری هایحرف

 با کردممی فکر روزه چند که ایرابطه و مسئله از جدای! بود

 که چه هر و بودم دنیایش کشف عاشق باشد، داشته مژگان

 دوست که گرفتمی شکل من در داشت حسی رفتممی جلوتر

 و نقش آن و مژگان اتاق به برسد کشفیاتش یادامه در نداشت

بود مانده جا تنش بر که نگاری ! 

- خورهنمی تو درد به پیمان ! 

-  پیمان شب اون بودی؟ اون با امشب خوره؟می چی؟ تو درد به

 معمولی دوتون هر! دارین هم اشتراک وجه بود؟ تخونه تو

  !نیستین

 باز چشمانش شد، خشک بود ایستاده که حالتی در و جا در

 شک بود هشنید و آمده بیرون دهانم از که حرفی به و مانده

 نظر به که انقباضی از و کرد پیدا را خودش کمکم. داشت

 و کرد پیدا نجات شده دچار آن به هایمحرف شنیدن با رسیدمی

 :گفت



-  یهمه و میاد خوشم و عاشقشم این تخما، و اخم این بازیا، این

 رو من تو؟ خوبه حالت بودم؟ اون با کنیمی فکر که اینه برای اینا

کار؟چی اون به  

 این و بود سخت برایش برداشتنقدم. لرزیدمی صدایش

 اگر. شود دچار آن به کردممی تصور که بود حالتی ترینعجیب

 دروغ اگر و کردمی رجوعش و رفع خنده با باید بود راست حرفم

 با بعد و بیفتم تخت روی تا دادمی هل را من و آمدمی جلو باید

 بگویم مزخرفاتی همچین دیگر باریک اگر که گفتمی بداخالقی

 او رفتار از که بود ایبینیپیش این. کرد خواهد خون پر را دهانم

بود نداده انجام را یک هیچ مژگان و داشتم .  

 

 یک  وارد کوچک هزارتوی یک از! بود داده مکان تغییر پیمان

بود شده هکتاری چند و پیچیده هزارتوی ! 

 

 و برداشت میز روی زا را کیفش. رفت تختش سمت به مژگان

 بعد و کرد باز را قفلش تند تند. کشید بیرون را همراهش گوشی



 اشگوشی صدای. پیچید اتاق در تماس بوق صدای ثانیه چند از

 گفتن " الو " صدای نرسیده بوق سه به. گذاشت بلندگو روی را

 صورتش اطراف از را موهایش. کردم تیز گوش. آمد ایمردانه

 من به هم همزمان و کرد نزدیک دهانش به را گوشی و زد کنار

کرد نگاه : 

- بودیم؟ کجا امشب ما...  کامی الو  

. است کامیار صدای شنیدم که آشنایی صدای فهمیدم تازه

گفت و خندید کامیار : 

- رفته؟ یادت   

توپید مژگان : 

- نه یا بودم شما با من امشب بگو فقط نزن، اضافه حرف ! 

- بودی ما با آره خب !  

پرسید چشمانم در خیره مژگان : 

- داشتم؟ مهمون بودم؟ آورده هم رو کسی خودم با  

گفت کامیار : 



- پرسی؟می چیه غریب عجیب هایسوال این  

گفت گونه هشدار مژگان : 

 ... کامیار-

- نبود باهات کسی! بودی تنها ! 

 !خداحافظ-

کرد نگاهم اخم با و پرت تخت روی را گوشی . 

 

# اول_فصل_پایان  
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 صدای تا که انگار. بود منتظرم و بسته نامرتب را هایشفرفری

 یریخته هم به و شلوغ حالت از کهاین ترس از شنیده را آیفون

 و هگرفت دست به را مویش کش سریع بگیرم ایراد موهایش

ببندد را دهانم تا کرده جمع را موهایش برهم و درهم . 

 دو کردم فکر الغرش اندام خاطر به دیدم را آرا که باری اولین

 دو که فهمیدم زود خیلی اما باشد، ترکوچک من از سالی سه

است بیشتر سنش من از هم سالی . 

 از کردممی کنترل را خودم خیلی کهاین با. همیشه مثل بود تنها

 که را در. شدمنمی خودم حریف باز اما نکنم، گله اشانوادهخ

گفتم و کردم نگاهش خیره خیره بستم : 

-  بیرون؟ بری باهاشون نتونستی و داشتی کار باز! تنهایی؟ باز

کشمامی رو موهات آممی بگی رو این اگه خدابه ! 

آمد سمتم به و داد حرکت را چرخدارش صندلی : 

-  دختر تا دو از پرسی؟می تکراری سوال چرا دونیمی که تو خب

 رنمی دارن وقتی که داری؟ انتظاری چه ساله هفده شونزده



 خجالت اونا و سمتم برگردن همه تا ببرن خودشون با منم خرید

نیست اونا تقصیر بمونم، خونه خوادمی دلم خودم من بکشن؟ ! 

 سالن به هم با تا کردم کمکش و ایستادم اشصندلی پشت

نکردم کوتاهی هم کردن غرغر از .برویم : 

-  بعد بشی؟ نشین خونه باید تو ندارن شعور بقیه کنن، نگاه خب

 آرزو دیدم دفعهاون خودم من نکن، جابی طرفداری هی هم

 و درس دفعه یه بیرون بری باهاشون خواستیمی هم تو وقتی

 حاضر االن همین بیا اصالً. نیومد و کرد بهونه رو شنداشته مشق

 بعدشم دم،می بهت هم توپ شام یه. خرید برمتمی خودم شو

 بخت شاید دیدی، چه رو خدا! بازی پسر و دور دور ریممی

شد وا امشب مونجفت ! 

. رفتم شانآشپزخانه طرف به خودم و کردم رهایش سالن وسط

 که جاییهمان از یویو مثل. کردممی نبود مادرش وقتی که کاری

 چرخدارشِ صندلی تندتند. آمد کش فمطر به بودم کرده رهایش

گفت و داد حرکت را : 



-  سه. بسه پشتم هفت برای اومدم بیرون باهات که بار یه همون

 هم میدون چال التای حتی که رکوردیه ساعت دو طی دعوا تا

گفتی بهش چیزی یه کرد موننگاه کی هر. ندارن ! 

 مواد یهاقفسه شبیه شانخانه یخچال. کردم باز را یخچال در

 با ربط با و ربطبی خوراکی هر از. بود هافروشگاه خوراکی

کرد پیدا آن داخل شدمی یخچال، : 

-  به زنهمی زل طرف وقتی. بود آموزشی نکات که، نبود دعوا

بزنه زل کمتر بره رو راهش که کنی متوجهش باید آدم، . 

ایستاد آشپزخانه و سالن بین کوتاهِ یفاصله در و آمد : 

-  کنیمی نگاهش خیابون تو ببینی ویلچرنشین دختر یه هم تو

داری؟ انتظاری چه بقیه از! دیگه  

- رسهمی اینا از بیشتر شعورم من ! 

گفتم و کشیدم بیرون را پاستیل ظرف  : 

-  مواد دفعه یه ذارید؟می یخچال تو هم رو پاستیلتون شما

کنید کمدش یخچال توی بچینید تونمشوینده ! 



گفت جانب به حق : 

- ذارید؟نمی شما! دیگه مونهمی بهتر یخچال وت  

رفتم طرفش به دست به پاستیل : 

-  که رو پاستیل ما. خوریمنمی غذا موشی موش شما مثل ما

 ندازیممی مغازه جلوی آشغالشم خوریم،می جاهمون خریممی

 .دور

. کردم حمله سمتش به و کردم رها کانتر روی را پاستیل

 یک. شدم دور و کشیدم را مویش کش و کرده باز را موهایش

گفتم و خندیدم. فر موهای از وسیعی حجم در بود مانده صورت : 

-  افشون برام رو موهات اومدم من وقتی بگم بار چند! شد حاال

ضعیفه کن ! 

 رسید وقتی. برسد تا ایستادم. آمد دنبالم و شد کار به دست باز

گفتم و زدم زانو کنارش. کردم غافلگیرش : 

- بشی؟ سیر زندگی از شده االح تا آرا   

کرد تعجب سوالم از زدنم زانو و نشستن از بیشتر : 



- بشم؟ سیر ازش باید چرا! خوبی این به زندگی  

زدم لبخندی : 

-  و خوب برات زندگی این چیه! شممی هاوقت گاهی من

 نشستی، که ویلچرم رو! هستی که نیستی زشت قشنگه؟

مونهمی شیر یال عین موهاتم ! 

کوفت سرم بر محکم و آورد جلو را دستانش : 

-  صورتت سر این از. چشمات این با بهترم که تو از باشه چی هر

 خوفش آدم شهمی که شب! چشمه فقط صورتت سر اون تا

باشه اتاق یه توی تو با گیرهمی .  

دادم زد که شکلی همان به را بود زده که ایضربه جواب : 

-  رو؟ تونهمسایه رپس این نیست یادت! خوشگل خوشگلم؛ من

زده؟ حرفا این از بار یه تو به! "چشا قربون ":گفت  

گفت و خندید : 

- خودت ارزونی همون. نفتی چراغ رو تو گیرهمی برق رو همه ! 

گفتم و شدم بلند آرام : 



-  با رو جام حاضرم من نشدی سیر زندگیت از وقتهیچ واقعاً اگه

 عوضش بری، اهر باهاشون تو، بدم رو پاهام بیام کنم، عوض تو

شم سیر زندگی از که نیاد وقتم هیچ و ویلچر این روی بشینم !  

بگیرد را مویش کش تا کرد دراز را دستش : 

- گدا؟ و شاهزاده مثل  

- تقریباً هِی  ... 

-  پرت و چرت قدراین اینجا پیش هفته دو همین یادمه تو؟ چته

می داشتم طورهمین من رفتی که هم بعد ساعت دو تا که گفتی

 بذاری، کار سر رو یکی بری خوایمی گفتی آخرشم. خندیدم

بخندیم و بخونیم صبح تا هم با بیاری هفته آخر رو چتاتون بعد . 

گفتم و افتادم شانخانه به آمدن برسر اشکان با بحثم یاد : 

-  همین. ذارهنمی اشکان! شو خیالبی رو صبح تا شب دیگه

آممی شب آخر رممی گفتم کرد اذیت کلی امروزشم . 
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 موهایش دور را کش بعد و انداخت من به تردید سر از نگاهی

گفت و بست : 

- یارو؟ بوده کی فهمیدی باالخره خبر؟ چه مژگان از  

تمگف و دادم تکان " نه " ینشانه به را سرم : 

-  رو چتامون بعد و بذارم سرکار رو کی خواستممی دونیمی

بخونیم؟ بیاریم  

 ... نه-

- دهنمی پا که بود اینا از نظرم به! پیمان سراغ برم خواستممی ! 

گفت مشکوک : 

- نیست؟ االن یعنی بود؟  



 پایین هوشی یبهره با ساده دختر یک آرا که ماندممی گاهی

باال هوشی یهرهب با پیچیده دختر یک یا است، . 

- دونمنمی . 

 مطمئن ممتدمان هایکردننگاه در. کردیم نگاه هم به فقط بعد و

 از باید را گفتنش جرات که هاییحرف دارد، هاییحرف که شدم

گفت و خورد گول زدم، لبخند. گرفتمی من نگاه : 

- پیمانه؟ هست مژگانتون با که اونی کنیمی فکر هنوز تو  

- . نفهمم هیچی که مواظبه مژگانم نباشه، هک نیستم مطمئن خب

کنهمی ترممشکوک روز هر داره همینش ! 

 خوردن از. بردارم را پاستیل تا رفتم کانتر طرف به و چرخیدم

 خوشم شده خشک و سرد و رفته یخچال داخل که پاستیلی

 مبل روی. رفتم آرا طرف به و کردم باز را ظرف در. آمدنمی

 بار این. بود نشده تمام هایشحرف. کردم نگاهش باز و نشستم

گرفتم سمتش به پاستیلی و شدم خم : 

- بدن بر بزن بیا !  



گفت و گرفت دستم از : 

- نبرد؟ رو تو چرا بود اینا کامیار با مژگان اگه شب اون نظرت به   

 در چهآن خواستنی و شیرین قدر چه که داشت خبر خودش آرا

دادم باال برایش ییابرو آورد؟می زبان بر را گذردمی ذهنش : 

- کنیممی فکر هم مثل متاسفانه ! 

کرد نگاهم سوالی : 

- فکری؟ چه یعنی  

-  روز چند که االن. دارم شک قضیه این کل به منم کهاین یعنی

 بازی رو من شب اون مژگان که بینممی کنم،می فکر و گذشته

 دید. این شبیه چیزی یه یا کرد؛ بندی گاو کامیار با احتماالً. داد

 خیلی شکله وقتا بعضی مژگان. کرد جورش و جفت ام، عصبی

 بود اگه نبود، کامی پیش رفتن از حرفی اصالً! کنهمی کار خوب

بیام منم که زدمی زنگ بهم کامی قبلش . 

 :خندید



-  آخه نیستیم؟ بدبین زیادی خوبه؟ حالمون تو و من نظرت به

کردم رو فکرا همین دقیقاً منم .  

 دندانم زیر از اشاره و شست انگشت دو با ار پاستیل از نصفی

گفتم و کشیدم بیرون : 

- حال هر در نیست درست چیزی یه وسط این ! 

گفت متفکر : 

- بزنی دستییه کامی پسره این خود به بری باید ! 

-  مونه،می صاحاببی سگ عین شه،نمی تلفنی لعنتی، نیست

وره اون و ور این و نیست شهمه . 

- ها مونده اعتراف یه ! 

گفتم وحشتناکی اخم با  : 

- گرفتی ازم اعتراف هزارتا االن تا تو وای . 

- زیرش نزن !مونده یکی نه . 

- بعد برای بذار . 



گفت دفعهیک : 

- ببینمش خواممی نداری؟ پیمان از عکس یه ! 

گفتم بدجنسی لبخند با و کردم ریز را چشمانم : 

- کار؟چی خوایمی  

-  کاره چی خورهمی شافهقی به ببینم خواممی کنجکاوی، محض

 .باشه

- ست؟کاره چی معلومه مگه شقیافه از  

 اینستاگرام وارد و کشیدم بیرون کیفم از همزمان هم را گوشی

 و گرفتم آرا سمت به را گوشی. آوردم باال را پیمان پیج و شدم

 :گفتم

-  از بهتر خیلی خودش. هست ازش عکس تا چند پیجشه، این

 !عکساشه

 جشن که پیمان عکس به چشمش تا. قاپید دستم از را گوشی

 افتاد، بود، نشسته پایش روی هم نیکی و بود انداخته نیکی تولد

 :گفت



-  گهمی بینتشونمی آدم تا که مدالست این از که این! اُه اُه

کن مرحمت اینا از یکی خدایا ! 

گفتم و افتادم خنده به گفتنش حالت از : 

-  طرف فهمیمی چطوری ببینم خواممی. ببین بعدیشم عکسای

ستکارهچی . 
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گفت و رفت ایغره چشم : 

- رو این کرد شهنمی تورش نیست، بده پا! گیمی تو که همون ! 

- زدمی حرف مژگان با که دیدم من اما . 



 با دارد را این قابلیت واقعاً که انگار. کرد نگاه هاعکس به دوباره

آیدبرمی او از کارهایی چه ببرد پی بتواند کسی عکس دیدن : 

-  هم به ربطی و ضبط یه یعنی زد حرف کی هر با کی هر خب

 دارن؟

-  بود جوری یه بزنه، حرف مژگان با بودم ندیده وقت هیچ آخه

ودب خودمونی زیادی خرده یه زدنشون، حرف حالت ! 

 :خندید

- نزدی؟ توهم  

گفتم ساختگی دلخوری حالت با و گرفتم چشم : 

- خودتی متوهم ! 

کرد گوشی به ایاشاره : 

-  خوبی سرگرمیِ خیلی چتاش خوندن و این گذاشتن کار سر

باشه تونهمی . 

 زود هم را قهر ساختگی حالت آن و شدم بلند مبل روی از

گفتم و کردم فراموش : 



-  و نسترن عقد روز همون رو پیمان بار ناولی! نباش مطمئن زیاد

 و اشکان جریان از خبر قبل سال یه از یعنی. دیدم اشکان

 اما بودم، دیده هم رو نسترن داداشای یهمه داشتیم، نسترن

 دیدمش مون خونه حیاط توی که عقد روز نه؛ رو پیمان

 دوم یطبقه رفتم دیدمش که همین! نسترنه داداش دونستمنمی

 گفتم بهش باال از. اومدنمی تو و بود وایستاده در کنار مون، خونه

 طرف یه منم. کرد نگاهم و گرفت باال رو سرش "پیس پیس "

 نگاهم لحظه چند یه. نیستم من که مثالً و کردم نگاه رو دیگه

بیرون رفت کنمنمی نگاهش من دید کرد . 

خندیدمی آرا : 

- بود؟ سالت چند  

- بود مساله پونزده من گه،دی بود پیش سال هشت اشکان عقد . 

-  شهمی چطور که بودی گرفته یاد دزیره از که موقع همون یعنی

انداخت؟ گیر رو مردا بشه بهتر تا زیرت لباس تو بندازی پارچه  

- بود موقع همون احسنتم، ! 

گفت بلند : 



- رفت؟ آبروت نسترنه داداش فهمیدی شد؟ چی بعدش! مرض  

دادم تکان را سرم : 

-  بیرون، بود رفته! شدمی ختم " پیس پیس " همون به کاش

 پیتان چیتان کلی. کنم اذیتش شده جور هر بود گرفته ویرم منم

. پایین رفتم آننمی دوماد و عروس چرا خدایا بهونه به کردم

 کجاست، ببینم در دم رفتم. بیرون این بودن تو داداشا یهمه

 تا عقب، برگشت لحظه یه. منتظره و وایستاده باباش کنار دیدم

زدم چشمک بهش من برگشت . 

شد چهارتا آرا هایچشم : 

-  موقع شکر رو خدا! دیگه بودی رسوایی چه تو! ارغوان اوف

نبودیم آشنا هم با خریتت . 

گفتم خنده با و خندیدم کلی روزآن یاد به : 

-  من اونجا و تو اومد اینا اشکان با! بگو رو بعدش وای وای

 رو مفاتحه جاهمون. اشکانه برادرزن خوشتیپ آقای فهمیدم

 نه انگار، نه انگار اما! تمام و گهمی اشکان به رهمی گفت. خوندم



 بعدش نه داد نشون العملیعکس اشکانم خواهر من فهمید وقتی

گفت چیزی اشکان به . 

 نگاهم باشد شده رد سرم از بزرگی خطر که کسی مثل آرا

کردمی : 

- آوردیا شانس ! 

-  اشکان به رفتمی حتماً بود داریوش کزن خاله اون اگه آره

 یه موتور ترک رو من پیمان همین هم دیگه بار یه. گفتمی

 نسترن با اشکان عروسی بعد سال یه. خیابون توی دید پسره

 به پیمان برم االن گفتم. نرفتم خونه ترسم از من روز اون. بود

مسینه روی بذاره رو سرم برسم منتظره اشکانم گفته، اشکان . 

شد گشاد چشمانش : 

- بود؟ کی پسره  

-  من رل رسوندتم، دوره راهم دید بود، هابچه از یکی دوست

بود بامرام زیادی خرده یه! که نبود ! 

- کردی؟ کار چی تهش  



-  یه فوقش گفتم نداره فایده موندن خیابون تو دیدم هیچی

 شد، روز دو. امانه و امن چی همه دیدم خونه رفتم دیگه، کتکه

 کِی گهمی کِی استرس شه،نمی اینجوری دیدم شد، روز سه

سراغش رفتم کنه،می مخسته داره گهنمی ! 

- پیمان؟ سراغ  

 .تاییدکردم

کرد نگاهم ناباور : 

- گفتی؟ بهش چی  

-  نشی خر خونه، رسوند رو من فقط نبود، من دوست طرف گفتم

بگیا چیزی اشکان به بری ! 

- گفت؟ چی اون  

کردم نگاهش موذیانه : 

- بزن حدس ! 

- کرد فکر ثانیه چند : 

- کرد قبول احتماالً اولتون برخورد به توجه با ! 



دادم باال ابرویی : 

- گفت چی بکنی تونینمی فکرشم اصالً نوچ، . 

گفت عصبی : 

- بگو! دیگه نکن لوس رو خودت . 

- ندیدم چیزی که من موتور؟ کدوم روز؟ کدوم ":گفت "! 

 که اییج تا و گذاشت اشصندلی هایچرخ روی را دستش آرا

گفت و شد نزدیکم داشت راه : 

- دادی؟ لو خودتو رفتی الکی الکی تو و بود ندیده اصالً یعنی  

- . شدیم چشم تو چشم هم با. دید که مطمئنم بود، دیده! نخیر

 نفهمیدم هنوز اما کرد، نگاهم ثانیه چند حتی و شناخت رو من

گفت همچین چرا . 

- خوبی آدم چه ! 

 تایید را حرفش بود سختم چرا دانمنمی. کردم نگاه آرا به فقط

  !کنم

گفت و آورد باال را گوشی : 



- ببینمش دیگه بار یه بزن رو قفلش .  

گرفت صورتش مقابل را گوشی. زدم را قفلش و شدم خم : 

- ترهجذاب نیست؛ دیگه اونای شبیه زیاد ! 

- بیامرزشهخدا بابای شبیه گهمی نسترن ! 

گفت تعجب با و آورد پایین صورتش مقابل از را گوشی : 

- مرده؟ باباشون مگه  

 !نه-

 پیدا را مناسب یجمله باالخره اما دادن، توضیح بود سخت

 :کردم

-  پیمان واقع در. مرده که پیمانه بابای ست،زنده نسترن بابای

 میرهمی که باباش! عموشه پسر نیست، نسترن واقعی داداش

 برادر زنِ آدمی نداشته حسابی و درست کار و کس چون مامانش

 کرده ازدواج سال یه تازه خودش که نسترن بابای یعنی شوهرش

شهمی بود . 

- خبره؟ چه  
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گفتم شرور لبخندی با و کردم درشت را چشمانم : 

-  سال یه مدت ظرف دوتا ات دو اون نسترنه، بابای پیش که خبرا

پرسی؟می من از باال، کشیده  

 تا دو دو نگاهش با. امگفته چه که بود نفهمیده درست بود، گیج

گفت و کرد چهارتا : 

- شده؟ شوهرش برادر زن اومده پیمان مامان یعنی  

 .آره-

-  زنم و بود کرده ازدواج سال یه گیمی که وقتی اونم چرا؟ خب

 داشت؟



-  کهاین دوم پیشه، سال دو و یکی و سی مال ضیهق اوالً آرا ببین

 یه با میرهمی شوهرش وقتی! بینهنمی چشماش پیمان مامان

 عروسش بینهمی شوهرش مادر رفت؟می کجا ماهه چند پسر

 و کس و ارشدشه اوالد زن داره، هم کوچیک بچه نابیناست،

 و زمین یه کنه،می صحبت نسترن مامان با نداره، هم کاری

 مامان نهایت در خب و زنهمی نامش به لواسون تو توپ ویالی

شوهرش برادر زن شهمی پیمان . 

- بینه؟نمی کوره، پیمان مامان  

بود شده کد برایش این حرفم تمام از . 

 !آره-

- داشته؟ ایرادی و عیب چی؟ پیمان بابای  

 بینذره زیر به را نسترن که وقتی انداختمی خودم یاد را من

 از نسترن که موقعی هم من. بردممی ایمهسوال گیرسخت

 تعریف عمویشزن با پدرش ازدواج و اشخانواده یگذشته

 نشان این و بودم پرسیده او از را آرا سوال همین دقیقاً کردمی

 ما و است شده سخت قدر چه هاآدم بودن خوب باور دادمی



 خود یآینده و حال گذشته، هایآدم به نسبت خاصی بدبینی

یمدار . 

-  برای بوده یلی اتفاقاً نداشته، ایرادی و عیب هیچ پیمان بابای

 هیچ. کننمی ازدواج هم با و شهمی زنش عاشق خب اما خودش،

بشه جلودارش نتونسته هم کس . 

- شه؟می کور زن یه عاشق یعنی  

- دیگه آره . 

- شد باز هم از لبخندی به لبش : 

-  شده آشنا هم با چطوری. باشه بوده خوبی خیلی آدم باید

 بودن؟

کردم اخمی : 

-  عاشق نسترن عموی دونممی فقط نگیر؛ کار رو مخم دیگه

ِ  نصیحت و پند بار زیر و وایمیسته هم چی همه پای و شهمی

 مثل هم تونبچه فردا پس فردا کوره، بینه،نمی که کسی آی"

 داربچه هم زود! باهاش کنهمی ازدواج و رهنمی "شهمی مادرش



 عموش گهمی نسترن! سرحال و سالم آدمی دنیا مانپی و شنمی

نبود دنیا به عمرش که حیف داشته، رو زنش هوای جورههمه . 

-  تو هم االن بوده، جالبی آدم خیلی احتماالً! مُرد زود که بد چه

 !بهشته

کردمی بخشش و بذل بهشت نبات و نقل مثل آرا ! 

-  از کسه،برع پسرش بامرام، و بوده جالب مرحوم اون چی هر

طلبکاره خودشم یسایه . 

گفت و گرفت جدی را حرفم آرا : 

-  گرفتمی یاد باید کجا از مرد، باباش بود بچه خدا بنده خب

بشه؟ باباش شبیه  

 :خندیدم

-  نسل هفت تا ست،کنه عین ژن، نام به داریم چیزی یه ما آرا

داره کاربرد هم وراون و وراین .  

پرسید متفکر : 



-  برادرشوهرش کنن؟نمی اذیتش چطوره؟ شمادر اوضاع االن

ندارن؟ پیمان جز ایدیگه یبچه خوبه؟ باهاش  

-  یه نسترن بابای! چیه شوهر برادر شوهرشه، دیگه دیوونه

 اذیت رو کسی نیست بلد هم اصالً! نگو که گوگولیه یگندهشکم

 از جان خانوم تا ده گه،می پیمان مامان به جان خانوم یه کنه،

 پیج همون تو! عالمه خدا رفتن کی به هاشتوله د؛آدرمی دهنش

 فقط رو پیمان همین. ببین برو هست، مامانشم عکس پیمان

 قرار موقع همون کهاین مثل. نداره بچه نسترن بابای از داره،

نشن داربچه گذاشتن .  

برد پایین و باال و کرد لمس را گوشی یصفحه : 

-  داره، دوستش ششوهر که شکر رو خدا! ستبامزه چه آخی،

کنن؟نمی اذیت ها،بچه خود و چی نسترن مامان  

-  واقعی برادر و خواهر عین پیمان با ان، اوکی هم با خیلی هابچه

 ما برای سال سی بعد دیگه خوبه، هووش با مامانشونم. موننمی

 هم به خودشون آد،می نظر به عادی غیر بینیممی دور از که

 دو یخونه یه توی هم با همه پیش سال چند تا. کردن عادت



 جدا رو خونه شهمی تربزرگ که پیمان کردند،می زندگی طبقه

 با هم بقیه کنن،می زندگی هم با مادرش و پیمان االن. کننمی

 .هم

گفت و برچید لب آرا : 

-  هم حتماً نبوده، هم گیمی تو که خوبی این به چی همه گممی

 سخت پیمان خود حتی و پیمان مامان هم نسترن، مامان برای

 دوم زن هم طرفی از و باشه نابینا مامانت کن فکر. گذشته

سخته تصورشم. عموت ! 

-  االن! زنممی حرف االنشون حال از دارم من منتها دونم،می

 کردن قبول و اومدن کنار هم با که اینه بینممی من که اونی

 دلت بعد. خوبیه و ساکت زن هم پیمان مامان. رو اتفاقات یهمه

 تونینمی جوریاین دیگه ببینیش اصالً نسوزه، پیمان حال به

 نسبت تونیمی که داره شخصیتی یه بزنی، حرف بهش راجع

دلسوزی و ترحم اال باشی داشته حسی هر بهش ... 
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. کشید موهایش به دستی. داد باال را ابروهایش. ردک سکوت

 تردیدش حالت در خیلی. حرفش گفتن برای داشت تردید دوباره

 هاآن هابین یفاصله ایجاد و کلمات کردن بخش بخش با و نماند

 :گفت

-  خرده یه داره ایرابطه مژگان با کنیمی فکر چون تو گممی

داری یاجبهه یه بهش نسبت نیستی؟ بدبین بهش ! 

بردم پایین و باال را سرم : 

-  شکله خوادمی دلم فهمیدم که وقتی از کالً نیست، که تاثیربی

 وقتهیچ بهش که ترحمی حس این یدرباره اما بِکنم؛ رو

 زندگیش پس از. نداره مژگان با شرابطه به ربطی واقعاً نداشتم



 رو من که جوریه یه. ستارده با و مستقل آدم یه کامالً. براومده

کنم فکر بهش کرده وادار بارها .  

- بکنی؟ خوایمی کار چی االن  

- بزنم دستی یه تو قول به بهش باید کامی، سراغ رممی .  

-  از چه کنی؟می کار چی وقت اون پیمانه، فهمیدی رفتی مثالً

آد؟برمی دستت  

گفتم گونه هشدار حالتی با : 

-  تا سه تا دو بفهمه؟ کسی شهمی ایآبروریزی چه دونیمی اصالً

 نسترن و اشکان زندگی! شنمی موضوع این درگیر خانواده

هم به ریزهمی !  

-  جلوی تونیمی شه؟می چی بفهمی تو! بعدشه برای که اینا خب

 دلشون شاید محرمن، هم به شاید اصالً بگیری؟ رو ریزی ابرو

دونی؟نمی چیزی که تو کنن، ازدواج هم با خوادمی  

گرفت امخنده هوابی : 



-  که بود ازدواج به اگه تو؟ خوبی آرا؟ گیمی چی ازدواج؟ محرم؟

دنبالش رفتنمی آدم مثل خب . 

گفت و نشد قانع : 

-  از باالخره جوری،همین یرابطه یه و نباشه ازدواجم اگه حتی

 کجا از! خودشون زندگی پی رنمی کدوم هر و شنمی خسته هم

بره؟ لو معلوم  

 هایحماقت از و کردممی نگاه مت و پت که هاییوقت مثل

گفتم و کردم نگاهش خوردممی حرص شانشیرین : 

-  شن؟می خسته هم از کی که بشینم امید این به من یعنی آرا

 حیثیتی و ابرو و فهمیدن همه که شنمی خسته هم از وقتی

 من االن مونه،نمی ابر پشت که چیزا جور این. نمونده مونواسه

 و فهمهمی دیگه یکی فردا پس فردا ردم،ک سکوت و فهمیدم

 یخانواده پای که خصوص به. شهمی چی نیست معلوم وقتاون

 اصالً! شکنهمی بدجور اشکان. وسط آدمی هم فامیل کل و متین

 که روزی اون از ترسممی! ترسممی خوشحاله، خیلی روزا این



 زهتا. آدبرمی دستش از کارایی چی دونمنمی وقت اون بفهمه،

کرده فراموش رو رامین جریان ! 

پرسید نومیدانه : 

- بکنی؟ خوایمی کار چی  

-  مطمئن اگه بعد. بیارم گیر رو کامی برم باید فقط هیچی، فعالً

 در رو نسترن یواشکی برم مثالً. بکنم براش فکری یه شدم

 بیخ کار کهاین قبل هم با بتونیم که. دیگه یکی یا بذارم، جریان

کنیم حلش یجور یه کنه پیدا ! 

کشید جلو به ویلچر روی از را خودش کمی و زد لبخند : 

- بگو اونو مونده، اعترافت یه حاال پس، حله خب ! 

درآورد را حرصم سماجتش باراین : 

-  کمکم داری! نروها گفت کرده، نفرینم اشکان کنم فکر وای

بابا کن ولم! مخم تو ریمی ! 

کرد ریز را چشمانش شیطنت با : 

- آد؟می خوشت پیمان از تو. پرسممی من ،نگو تو خب  



گرفتم خودم به متفکری حالت : 

-  ده به خوادمی دلم فقط و فقط نشستم روبروت جااین که االن

شه تقسیم مساوی قسمت ! 

پرسید رندانه : 

- چی؟ نیست مژگان با فهمیدی اگه  

-  داره باالخره کی با مژگان ببینم کهاین دنبال رممی وقتاون

زنهمی تیک . 

شد بلند فریادش صدای : 

- پیمانه به حست یدرباره منظورم! ارغوان . 

- بهش ندارم مس حس حسی؟ چه بابا ! 

- کنیمی فکر زیاد بهش گفت خودت ! 

گفتم نمایشی حالت با و نشستم سینه به دست : 

-  بپرم و بزنم رو مخش خوادمی دلم شدت به که کنممی اعتراف

 حرف دختر یه با چطوری بدونم خوادمی دلم مثالً! دنیاش وسط

 رو بهش! کنهمی محبت ابراز چطور کنه،می چت چطور زنه،می



 اون بزنی زنگ بهش شبی نصف شبی. خوادمی ازت چیا بدی

 از! کنهمی کارایی چه باشی تنها باهاش یا. چطوره حالش موقع

 منحرفه، قدر چه بدونم خوادمی دلم خیلی دیگه، چیزا جوراین

 جوری یه! ایهشماره چه روی دقیقاً انحرافش یدرجه این یعنی

دیگه کنم خلوت باهاش !  

 با و گرفتم خودم به مظلومی یقیافه منم. کردمی نگاهم عجیب

دادم ادامه و شدم اشخیره لبخند : 

-  سرم به زنهمی وقتایی یه! دهنمی پس نم! لعنتیشه خود تقصیر

 داره غرضی و قصد و تله تو افتاد که بعد کنم، شوسوسه برم که

 یه آخه!  رو خودت کن جمع پسرم، جیزه بگم دستش رو بزنم

 تلپی این شده سوراخ آسمون انگار که گیرهمی رو خودش جوری

وسط افتاده !  

-  رو زنیمی مطمئنی آورد جلو رو دستش و شد وسوسه اگه خب

 دستش؟

بود داشتنی دوست فرفری کوچولویِ باهوش آرا . 



-  ندادم، صورت ایجدی اقدام حاال تا که ترسممی همین از دِ

 دیدیش. سمتش کنم غش منم جلو بیاره رو دستش ترسممی

جیزه بگه دستش رو بزنه آدنمی دلش آدم! که !  

بخندد بودم منتظر. نخندید جوابم از . 

-  اما کنن،می غلطی همه که هستن بازیگرایی یه فیلما تو دیدی

 بدن توضیحی یه غلطاشون برای باید که ایلحظه تو درست

 خوادمی دلش مقابلشون نقش که کننمی جلوه معصوم قدراین

 حال عین در و معصوم. بگذره گناهاشون یهمه از نشنیده

برام اونایی شبیه تو! کارگناه ! 

بخندد تا کنم تالش نداشتم دوست دیگر حرفش با : 

- سفید و سیاه ! 
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 وگویگفت اولین فضای از را ما دویِ هر خانه، آیفون زنگ صدای

 و گرفت چشم من از سختی به آرا. کشید بیرون مانجدی فوق

 شده دکور آرا وضعیت با مطابق خانه. رفت خانه آیفون سمت به

 همگانی یهاستفاد بیشتر که هاییوسیله در مخصوصاً بود،

بودند گرفته نظر در را آرا وضعیت داشت . 

گفت من به رو و زد را آیفون یدکمه آرا : 

 !مامانمه-

-  بهم و کن شروع االن همین از بچینیم؛ رو دفاعی دیوار بیا پس

 قالبش از راحت که تونژله با کنینمی کارچی شما ببینم بگو

چسبهمی و نهمومی جاش یه کنیممی کاری هر ما شه؟می جدا !  

 زدممی حدس داشتم... شدم گم هایشخنده میان من و خندید

 خانه در ماندنش تنها برای آرا از ورود محض به چطور آرا مادر

 دلجویی شبیه کهاین از بیشتر اشدلجویی. کرد خواهد دلجویی



 یک از دلجویی شبیه باشد، ساله پنج و بیست بالغِ دخترِ یک از

بود ساله پنج و بیست یِبچه دختر . 

 

 نیکی طوالنی هایساعت نسترن! بود مانده آرش عقد به روز سه

 به آمدورفت و آرایشگاه و لباس خرید پی در و سپردمی من به را

 تنها اوقات اکثر چون بود خوب طرفی از. بود مادرش یخانه

 چون بود بد طرفی از شدند،نمی آرامشم مزاحم برادرانش و بودم

گرفتمی را من وقت تمام نیکی از دارینگه .  

 به عصر تا را خودش که کردم تاکید رفتمی بیرون وقتی صبح

. بودم آورده گیر را کامیار. بروم جایی باید چون برساند خانه

 وقتی بودم، داده فریبش. ببینیم را همدیگر جایی بود قرار عصر

 به مربوط موضوع که کردم قانع را او زد حرف وقت نداشتن از

است کارمان . 

 حرف حتی که بود خسته جسم یک رسید خانه به که نسترن

 جا حالش تا بردم برایش شربت لیوانی. بود سختش هم زدن

گفت نیکی به نگاهی با و گرفت من از را لیوان. بیاید : 



- بردیش؟ حموم  

گفتم کنم لوس برایش را خودم کهاین برای : 

-  رو نیکی کارای از کمی یه حداقل گفتم ایخسته تو دیدم آره،

 جارو هم رو سالن. کردم جور و جمع هم رو آشپزخونه. بکنم

کشیدم برقی . 

 که داشتم را این حس کهاین خاطربه کردم؛می زیاد کارها این از

 با کمی نحوی به باید و هستم مزاحم یک هاآن زندگی وسط

کنم گرم را نسترن دلِ کارهایم .  

 از که چیزی اما نبود، خانه کارِ دادن انجام اهل خیلی نسترن

 خانه کار. نبود رفتارش با مطابق پسندیدمی خانه یک فضای

 گرد هر. بود مرتب و تمیز یخانه یک طالب شدت به اما کرد،نمی

 شلوغی از. کردمی اشعصبی خانه از ایوسیله هر روی خاکی و

 سینک در نشسته لیوان یک وجود حتی. بود متنفر آشپزخانه

 برای. انگیختبرمی را او یگونه وسواس حساسیت وییظرفش

 به را او سفید و تمیز یخانه یک یاندازه به چیزی هیچ همین



 و کردممی استفاده ضعفش نقطه همین از هم من. آوردنمی وجد

کردممی مستفیذ را او باریک وقت چند هر . 

 هب سِمَت حفظ با خانه هایوسیله اکثر! بود سفید رنگ عاشق 

 سفید رنگ ترکیب. بود هم نور عاشق! بودند سفید رنگ

 هم شب در حتی شده باعث آمیز اغراق نور با خانه هایوسیله

 و بود گذاشته ارواح یخانه را خانه اسم آرش. باشد روشن خانه

نبود نسترن حریف کسهیچ اما ، ارواح یملکه هم را نسترن .  

 شده پوشیده سفید دستیک هایسرامیک با خانه بزرگ سالن

 با هم را اطرافش! بود سالن وسط روشن رنگ فرش یک تنها و

بود کرده پر سفید هایمجسمه و هاگلدان . 

  

گفت و گرداند سالن کل در را نگاهش : 

- بود خرد اعصابم رفتممی داشتم صبح نکنه، درد دستت . 

. ببافم را موهایش تا نشاندم پایم روی را نیکی و زدم لبخندی

گفت که بود ایینپ سرم : 



-  هم رو متین خونه رسوندمش که بعد خرید نازگل با بودیم رفته

دیدم دایی یخونه . 

گفت شدیم چشم در چشم تا و کردم بلند را سرم دفعهیک : 

-  نارین. نارین پیش بود گذاشته رو بچه بود آورده! بود هم منا

 وقتی بیاد، راه تونهنمی هابچه با داری، خبر که رو اخالقش هم

کردمی گریه منا! بود رسیده تازه هم متین رسیدم .  

گفت سریع رفت هم در هایماخم وقتی : 

-  ناراحت! نگیا چیزی مژگان به شد، خوب دید رو باباش تا

 چند یه ببرم رو بچه بده کردم التماس متین به چی هر. شهمی

 و نچسب هم اولش از نرفت، بار زیر باشه خودمون پیش روز

بود داغون ! 

گفتم و کردم دفن درونم در را غمم یهمه : 

-  دهنت از چیزی باشه حواست تو زنم،نمی حرفی مژگان به من

نپره بیرون . 



 بافتن دلم و سپردم مادرش به شده بافته موهای با را نیکی

 کامیار بودم مصر قبل از بیشتر. خواستمی را منا پرپشت موهای

 راجع مژگان با آیا که ممبفه امروز همین شده طور هر و ببینم را

نه یا و اندکرده بندی و زد شب آن به . 
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 که بودم زده بیرون خانه از که نبود بیشتر ایدقیقه چند هنوز

 دوباره که داشتم را این ترس دادم، پاسخ سریع. زد زنگ کامیار

 حرفش خیلی سالم از بعد. بزند باز سر آمدن از و بتراشد ایبهانه

گفت و نداد کش  را : 

- بیام تونمنمی بیرون. خونه بیا کسلم، خرده یه من ارغوان . 



 تنها وقت هیچ. بود کرده دعوت اشخانه به را من باری چند

 به تنها من باریک که داشت عالقه عجیب اما بودم، نرفته

 گذاشته دلش بر را آرزو این داغ بار هر هم من بروم، اشخانه

 .بودم

-  شمال رفتیمی تومن هزار با تو که زمانی همون من کامی ببین

 مشغول موند،می باقی پولت نصف جیبت تو تهشم. گشتیبرمی و

 بیا پس بودم، اجتماع به تحویل بعد و تو مثل تا ده کردن آدم

نیستم بیا خونه من که بیرون . 

- نیست خوب حالم گممی ! 

-  اینم بگی بشینی بری بعد و تخونه بیام منتظری دونممی

 دور بنداز بِکن رو لق دندون این ولی! بدی پز و مخونه اومده

 پریدما، نیای داده، کار پیشنهاد بهم دیگه یکی من ببین. رئیس

کردم فکر پیشنهادش به کم یه شناسی؟می که رو مهدی . 

خندیدمی نبود حریفم نچو. خندید : 

- خورد سگ آراز، کافه برسون رو خودت دیگه دقیقه چهل تا ! 



 حرف با برود پیش میلم طبق چیز همه و بیاید بود قرار وقتی

نداشتم مشکلی آخرش .  

 همه یبرادرزاده را جاآن اما بود، خودش مال واقع در آراز کافه

 ماشین از من یوقت. شد همزمان مانرسیدن. گرداندمی اشکاره

 کافه باالی یطبقه. رفتمی داخل در از داشت کامی شدم، پیاده

 هایپله از من از زودتر. بزنیم حرف هم با تا بود گذاشته خالی را

 افتاد من به چشمش هاپله پیچ در که ایلحظه. رفت باال مارپیچ

بروم باال که کرد اشاره . 

 درآورد را رئیس یک ادای خوب کافه به ورودش ابتدای همان از

 خودش کاره همه که داد نشان بود کافه در که کسی هر به و

 نگاه من به حاضرین اما نبود دید در دیگر خودش. است

 کمی فضا. بروم کامی دنبال به بود قرار که مسیری به و کردندمی

 چوبی تراش خوش صندلی پشت کامی. بود سنگین برایم

. کردمی نگاهم و کشیده نبیرو جیبش از را سیگارش و نشسته

 خوشش مثالً! داشت ایعامدانه شلختگی پوشیدن لباس در

 که جینی پیراهن رویش بعد و بپوشد بلندی تیشرت آمدمی



 سرش جلوی موهای به درست. باشد آن زیر تیشرت از ترکوتاه

 بود کرده دیگری جاهای از بلندتر قصد از را اشتکه یک که

 واقعاً رسیدمی نظر به. بود رنگبی کمی صورتش. کشید دست

 روبرویش و نیاوردم خودم روی به. است بوده بیمار و کسل

گفتم لبخند با و نشستم : 

- دادی؟ سفارش چه خب  

- . بکنم تونستمنمی رانندگی نیست، خوب خیلی حالم من

اینجا اومدم گرفتم آژانس ! 

-  کسل بودم، مریض روزی یه منم نذار، منت قدر این بابا خب

بمونه زمین حرفت نذاشتم اما م،بود .  

گفت و انداخت پایین به نگاهی : 

-  داشتی اصرار که داری کاری چی چیه؟ مهدی جریان بگو خب

بیام؟ امروز همین  

زد چشمکی. شدم خیره چشمانش به : 

- کنی تاکید نیست الزم خوشگله، چشمام دونممی . 



 میدفهمی وقت آن. بزنم خواستممی که بود حرفی برای تاکیدم

نیست زیبایی به تاکید برای نگاهی هر . 

-  که گفتی دروغ تلفن پشت چرا بودیم شمال که شب اون

 کرده پاخت و ساخت باهات مژگان قبلش شماست، با مژگان

 بود؟

داد چین هم را لبانش و کرد اخم : 

- چیه؟ پاخت و ساخت  

 جلو را خودم. گذاشتم میز روی و زدم گره هم در را دستانم

کردم زمهزم و کشیدم : 

-  باهاتون اصالً مژگان شب اون که این یعنی پاخت و ساخت

 نه هم تو. بودم شما با من بگو گهمی زنه،می زنگ بهت اما نبود،

بهش گینمی . 

- گی؟می ور و شر چرا تو مریضم، من ! 
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 یآماده را خودم. گذاشتم کیفم روی و کردم باز هم از را دستم

دادم نشان رفتن : 

-  زندگی چیِ همه از سمن سرِ صدقه از تو دونممی من ببین

 دونیمی تو که هست یکی با مژگان هم االن داری، خبر مژگان

 لو که بوده شما با گیریمی گردن کنی،می قایمش من از و کیه

 مثل اون سراغت، فرستممی رو اشکان اما رم،می النا من! نره

 موضوع این روی هم خیلی نیست، حالیش هیچی نیستا، من

 برم کافیه فقط. آدمی کی با و رهمی کی با مژگان که حساسه

 مثالً وقت اون مژگان، با ریمی آبی زیر داری تو بگم بهش

 امشبی، مه یا کلفت؛ گردن تا چند با بوتیکت، دم بیاد تونهمی

 اگه. بیاره جا رو حالت و تخونه دم بده کشیک شبی فردا



 رو اشکان و برم من بگو کنی بازی گربه و موش داری دوست

سراغت بفرستم . 

زد گره هایشدندان با را زیرینش لب : 

-  برای ست،مطلقه زن یه مژگان خب ارغوان؟ هستی چی دنبال

 کنجکاوی اچر بینی؟می اشکالی چه داره، پسر دوست خودش

 اعتباری بهش شوهردارشم زن دیگه االن بابا! اصالً؟ کنیمی

 به تعهدی هیچ که خواهری دنبال افتادی راه تو وقت اون! نیست

 کسی به زندگیشه، چه؟ تو به خب آزاده؟ زن یک و نداره کسی

 قدراین چرا نداره، اون دارن بقیه که محدودیتی نداره، ربطی

 خودت برای رو یکی حتماً بودی جاش هم تو گیرین؟می سخت

داشتی سر زیر !  

 شروع برای جدی واکنش اولین کردم، باریک را چشمانم

بود عصبانیتم : 

-  مخفیش چرا پس خب ستساده قدر همین چی همه اگه

 باهامون بگی دروغ بیای که وسط ندازهمی رو تو چرا کنه؟می

بوده؟ ما اکیپ با گیمی ندیدیش، اصالً شب اون وقتی چرا بوده؟  



-  بکنم غلط هم دیگه یدفعه نداره، ربطی من به کل در ارغوان

 مژگان زندگی اصل -اشکان و تو -شما اما بدم، دخالت رو خودم

فرعش به چسبیدین کردین ول رو . 

کردم نگاهش تیز : 

- چیه؟ فرع و اصل  

گفت و کرد ایسرفه تک : 

- کنه؟می کار کجا مژگان االن  

 دیگر رشوه، و کاری رسوایی آن از بعد! شدمی که جایی بهترین

 ترپایین یمرتبه چندین در حتی کاری بتواند مژگان نبود امیدی

 مراتب به کاری بود ماهی چند مژگان اما کند، پیدا بتواند آن از

بود کرده پیدا باالتر درجه چند . 

- هلدینگه شرکت یه ! 

رهانید دندانش چنگال از را لبانش : 

-  از. ستگسترده فعالیتاش یدامنه که مهم هلدینگ شرکت یه

 چطور! سوال یه حاال خب! علمی هایفعالیت تا بگیر گاوداری



 استخدام رو مژگان مثل کسی آدمی مهمی شرکت همچین

کرده؟ کار چی قبلش روشنه که کنهمی  

است غلط تصوراتش که کنم انکار کردم سعی لبخند با : 

-  رو قراراشون ارشده، مدیرای از تا چند ریز برنامه فقط مژگان

 مهمی کار منشیه، یک شبیه بیشتر کنه،می جور و جفت

کنهنمی ! 

سرش تکان با کامی و دادم نشان  لبخند با را انکارم من : 

-  با کسی آدنمی که شرکتی همچین یه آبدارچی، بگو تو

 یه پای کهاین مگه! دستگاهش و دم تو ببره رو مژگان یپیشینه

اشهب وسط تریمهم مسائل . 

- برده که بینیمی . 

گفت و کرد پشتم به نگاهی  : 

- بیا بعد برو خوریم،نمی چیزی فعالً ! 

 چیزی خوردن به میلی بود زده که مهمی هایحرف با منم

گفت و کرد نگاهم. نداشتم : 



-  باعث که مژگانه پشت کی برده؟ کی! ستمسئله همینش خب

کنه؟ کار مهمی جای همچین بره شده  

 کنم راحت را خودم خیال هم و خودش خیال مه کهاین برای

 :گفتم

-  اون ست،گنده کله خیلی دوستاش از یکی شوهر گفت مژگان

کرده کمکش . 

گفت بدی حالت با : 

-  مثل داره! ببین رو مژگان زندگی وضع! کردین؟ باور هم شما

 من کنه،می خرج من عین پوشه،می من عین کنه،می زندگی من

 رو پولیبی ببین آره؟درمی کجا از ژگانم آرم،میدر جا ده از

 یه تا! بیرون زنهمی جا یه از باالخره کرد، قایم خیلی شهنمی

 بهش مژگان. داشت نگه سرخ سیلی با رو صورت شهمی مدت

 سه با پاشاش و ریخت این و زندگیش و باشه پولبی آدنمی

شه ردیف چهارمیلیون ! 

رسید ذهنم به فکر یک و هزار. کردم اخم : 



-  به سال پنجاه مرد تا شیش پنج مژگان رئیسای چیه؟ منظورت

هم رو بریزن مژگان با آننمی قطعاً! باالن . 

 :خندید

 گی؟می چیزی همچین چرا تو بعد نزدم، حرفی همچین که من -

 سی ایشصیغه زن سالشه، شصت من بابای نیان؟ چرا نشه؟ چرا

ممکنه چی همه مژگانه؛ سال و همسن سالش، سه و ! 
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داد ادامه صورتم به خیره نگاهی و معنادار مکثی با : 

-  فکر تو! کرده رو کار این براش گنده کله یه کنیم فکر بیا اصالً

 قدرینا اگه کنن؟می کاری کسی برای الکی هاگنده کله کنیمی

نبود گنده کله اسمشون دیگه وقتاون که بودن خیربه دست !  



 در و نفهمد آن از چیزی کامی تا مُردممی داشتم که ترسی با

توپیدم درنیاید نمایش به صورتم : 

- کنی؟ ثابت خوایمی رو چی چیه؟ حرفا این از منظورت االن   

گفت تفاوتیبی با و کرد باز هم از را دستانش : 

-  اینه از ترمهم خیلی مژگان کار االن بگم خواممی فقط! هیچی

کیه پسرش دوست ببینی بیای که .  

-  رو من فکر زنیمی رو زورت تموم داری! کنار بذار رو زرنگی

بوده کی با شب اون نگی و دیگه جای ببری . 

 کهاین از قبل گرفت، شماره و برداشت را گوشیش من به نگاه با

گفت من به رو دبزن خط پشت شخص به حرفی : 

-  تو وقت اون گفتم، بهت مهم چیز همه این من دیگه، ایدیوونه

 پسرش دوست با نبود، ما با آره! کیه با خواهرت اینی گیر هنوز

شدی؟ راحت بود،  

گفت و کرد نزدیک لبش به را گوشی : 

- باال بیار ترک قهوه تا دو ! 



پرسیدم گذاشت میز روی که را گوشی : 

- کیه؟ پسرش دوست  

- ندیدمش نم . 

 کنم تهدیدش دوباره عصبی خواستم تا و دادم تکان سری کالفه

 :گفت

-  رو هاشوسیله خرده یه. ما ویالی اومد غروب طرفای شب اون

. دیگه یوسیله سری یه و فالسک چراغ، بیاره، مهین بود داده

بگیره مهین از بود اومده . 

-  کی با! مداشتی ماشین خودمون که ما بیاره؟ مهین بود داده چرا

بود؟ اومده  

گفت و کشید باال را دماغش : 

-  جمع سر  روز اون. ببینی رو هاشوسیله تو خواستنمی حتماً

 طرفی. بود اومده سفید بلند شاسی یه با. ندیدمش هم دقیقه ده

 ما ویالی درِ از دورتر متر چند خودش بودش رسونده که

 سریع ژگانم تو، بیاد نداد افتخار بود کی هر شازده. وایستاد



 شب نصف هم بعد. برد و گرفت رو هاشوسیله ویال توی اومد

 هم تو بهت زنممی زنگ دوباره دیگه ربع یه که من به زد زنگ

بگو رو حرف فالن . 

بود پیمان ماشین سفید بلند شاسی ماشین ! 

 بود، حقیقت فهمیدن از ناامیدی یدهندهنشان که حالتی با

 :گفتم

-  ماشینش دیدی فقط بود؟ شکلی چه طرف ندیدی حتی یعنی

خواستن؟می وسیله که برن خواستنمی کجا بود؟ بلند شاسی  

گفت و کرد تایید : 

-  شادی و مهین اما دیدمش، هم باال همون از بودم، باال من

 که این مثل. ببره رو هاشوسیله کنن کمکش تا رفتن باهاش

 حرفا این و کلبه صحبت. ساحلی روستای یه برن خواستنمی

  !بود

 پدرش که روستایی! پیمان همان هم باز و! کلبه! ساحلی روستای

 هم کلبه. بود هم دریا نزدیک و داشت وسیعی مِلک جاآن



 او از را پدرش که جایی تا  برده را مژگان پیمان یعنی. داشت

ببیند؟ نزدیک از بود گرفته  

گفتم دفعه یک و زدم گریز کامی هایحرف یهمه به : 

-  من شهمی دیدن، بود رسونده رو مژگان که اونی شادی و مهین

شناسن؟می ببینن بدم نشون عکس  

کرد اخم واضح : 

-  یاجازهبی شادی نکش، وسط اصالً رو شادی و مهین پای

 و جنگ کلی فهمیده شوهرش االن ما، با بود اومده شوهرش

 من خب اما بگه، چیزی بهت عمراً هم مهین شده، جنجال و دعوا

 فهمیدم چیزایی یه حرفاشون بین از شب همون م،ننشست بیکار

کیه طرف شد دستگیرم و ! 

 خبر کامی حرف. بود محض تاریکی در جرقه یک مثل حرفش

 رها فکری درگیری همه این از باالخره من. بود ناخوش خوشِ

 چه باید حقیقت فهمیدن با نبود معلوم بعد اما و شدممی

کردممی . 

 کیه؟-



گفت و زد دیگری چشمک : 

- رسه؟می بهم چی بگم اگه  

- شهمی بد خیلی نگی دونممی فقط کامی، ندوئون سر رو من ! 

- داده؟ بهت کاری پیشنهاد چه کیه؟ مهدی  

 کاری منتبی کسی خواستند،می امتیازی خودشان برای همه

دادنمی انجام . 

-  زندگی هم با متین و مژگان که قبالً متینه، برادر مهدی

 اون خودته، کار شبیه کارش بود، من کوک تو زیاد کردنمی

زدم بلوف نه؛ االن داد، پیشنهاد موقع . 

گفت ایحاشیه هیچ بدون و خندید : 

-  شب اون یعنی اشکانه، برادرزن پرهمی باهاش مژگان که طرفی

داداششهزن برادر ":گفت کیه، طرف که پرسیدم مهین از ". 

 و هاکد حدسم یبرا بارها کهاین با بودم، همین منتظر کهاین با

 مات و شدنمی باورم هم باز اما بودم کرده پیدا درست هاینشانی

 ذهنم از بخشی به را جدید اطالعات. کردممی نگاه را کامی



 جاآن. نبود احتماالت و فرضیات جای جا،آن دیگر که فرستادم

 با اشرابطه و پیمان. شدمی پردازش بدیهیات و درست فقط

 حلراه دنبال داشتم من و خود درست جای به بودند رفته مژگان

 درز بیرون به و بماند باقی پنهان نامربوط ارتباط این تا گشتممی

 برای مزخرفی جای قدر چه دنیا کردممی حس این کنار در نکند،

 از خبریبی قدرهمان و آرا ویلچر روی نشستن دلم. است زندگی

خواستمی را دنیا . 

 

* * * 
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 آهنگی با زد،می سرش به آهنگی کردن زمزمه هوس وقت هر

 خودش برای خلوت در مادرش همیشه که کردمی شروع

 با وقتی مادرش آواز خوش صدایِ به قدرآن. کردمی اشزمزمه

 به کلمه که بود کرده گوش واندخمی رگه دو صدایی و بغض

خواندمی گام همان در و بود حفظ را آهنگ یکلمه . 

" است سیر عاشقی از من قلب ستدیری  

است زنجیر صدای از خسته " 

 و دادمی ادامه. خوردمی کلید مادرش صدای تغییر جا همین از

 با و دادمی تکان را پایش یک. شدمی رگه دو صدایش کمکم

گرفتمی اوج سوزناک صدایی : 

" بردی مرا عشق اولین دریا  

آزردی تو مرا دم به دم دنیا  

آور یاد به را سرنوشتم دریا   

باور نکن را سرگذشتم دنیا " 



 کند زمزمه خودش برای را آهنگ این آخر تا توانستمی مادرش

 دورتر کمی که ایبچه پسر نبیند و نفهمد اصالً و بخواند بارها و

 و اشک هر و بغض هر و صدایش فرود و فراز هر با ایستاده، او از

 شود،می عجین غم با شخصیتش فرود و فراز پا، تکان شدت هر

 " بود قرار که وقتی درست. دهد ادامه آخر تا توانستنمی او اما

 راه و شدمی مانع چیزی کند، زمزمه را " پردازم قصه غریبی من

 پرداز قصه غریب" صفت اصالً چون شاید. بستمی را اشحنجره

 پرداز قصه غریب واقعاً او چرا؛ مادرش مناسب نبود، مناسبش "

 !بود

 داخل از. نداشت را دیگر آهنگ یک کردن زمزمه یحوصله 

 در جماعت رنگ به داد ترجیح و آمدمی شاد آهنگی صدای خانه

 را کوروش پشمالوی و کوتاهپا سگِ توله. نزند مخالف ساز و بیاید

 دستش و نشست زانو دو روی. دویدمی سمتش به که دید دور از

. دهد جا دستانش بین را خودش سگ تا کرد دراز جلو به را

 و کرد ناز گربه یک مثل و کرده فراموش را خودش خاصیت سگ،

 کوروش که سگی زد؛ لبخندی.  داد جا دستانش بین را خودش



 صفت گربه سگ نه گر و شدنمی این از بهتر کردمی تربیت

بود ندیده ! 

 سگ. برد سرش باالی به و گرفت را سگ توله  و شد بلند

 با و کردمی نگاهش اعتراضی هیچ بدون باال از بود، گربه کماکان

 و شد ترعمیق سگ به لبخندش! دادمی تاب و پیچ را خودش ناز

 :پرسید

- بکشی؟ زوزه تونیمی تو ببینم  

 در را او و آورد پایین را دستش. داد تکان را سرش سگ توله

گفت و کرد نوازش را پشتش. گرفت آغوشش : 

-  ایزوزه اولین با من نیست معلوم وقت اون! تونینمی که خوبه

 همین توی کنم پرتت ممکنه. بیارم سرت بالیی چه کشیدی که

آبپر استخر . 

داد ادامه و انداخت استخر به نگاهی نیم : 

- آره؟ بلدی شنا  



-  گوشت پشت اگه وقت ونا کنم، ولت جا یه ببرمت تونممی خب

 دو شناسی،می که رو کوروش. دیدی هم رو کوروش دیدی، رو

 من. بوده خونه این توی سگی توله اصالً رهمی یادش نبینتت روز

دارم رو هوات که نبین رو .  

 او از شدن دور به میلی سگ. کرد رها را سگ توله و نشست

 شتال به. چرخید دورش و پیچید پایش و دست بین. نداشت

زد پوزخند شدن صمیمی برای سگ .  

 

 در رانندگی مشغول بود گرفته گواهینامه تازه که قبل هاسال

 اطراف روستاهای از یکی در العبورصعب و خاکی جاده یک

 او به  را سرعت با رانندگی یاجازه بودن کار تازه. بود چالوس

 یک تا رفتمی طوالنی مسیری باید که جنگلی یجاده. دادنمی

 یک به نرسیده که راندمی آرام. دیدمی آدمیزادی و خانه

. زدمی سگی سر بر محکم چوبش با که دید را پیرزنی زادهامام

 اشجوانی قوای گویی که پیرزن و شدمی دور لنگش پای با سگ

 نوابی سگ تنِ به دیگری یضربه و کردمی دنبالش برگشته



 سختی به و برد ایگوشه به را ماشین و راند قبل از ترآرام. زدمی

. دادمی نجات پیرزن دست از را لنگ سگِ باید. کرد پارکش

 به و نکرد توجهی. رفت فرو الی و گل بین کفشش شد، پیاده

 پشت دیوار و خودش بین را سگ پیرزن. دوید پیرزن سمت

 انگار که کردمی نگاه سگ به طوری و بود انداخته گیر سرش

گفت و ایستاد پیرزن و سگ بین. دارد طلب او از را پدرش ارث : 

- زنینش؟می چی برای زده، خدا که رو بدبخت حیوون این  

گفت محلی زبان با و انداخت سرتاپایش به نگاهی پیرزن : 

- بمیره باید! کشیده زوزه صبح تا دیشب این . 

 حرف عجیب پیرزن. کند فرار  سگ تا کرد باز راه. رفت جلوتر

گفت تعجب با. زدمی : 

- چیه؟ مگه بکشه، زوزه خب  

 که داد توضیح برایش عصبانیت و حرص با محلی زبان به پیرزن

 که ایمعنی. دارد ایمعنی چه شب در سگ کشیدنِ زوزه

. برد فرو فکر به را او عمیقاً اما دارد، خرافات در ریشه دانستمی

 وسط که پیرزن به. نشست فرمان پشت و رفت ماشینش طرف به



. شد خیره گشتمی سگش دنبال چوب با و ایستاده جاده

 مرگ یعنی بکشد، زوزه شب که سگی ":بود شنیده ازپیرزن

 از هاسگ کردمی فکر این از پیش تا "است نزدیک خانهصاحب

 دیگری روایت پیرزن اما و افتندمی کشیدن زوزه به تنهایی زور

 مرگ بوی برایش سگ یزوزه و بود سگ صاحب پیرزن. گفتمی

دادمی ! 

 

 به دریا شب آن که بود شنیده مادرش از. کشیدمی زوزه هم ریاد

. بود افتاده خروش و جوش به و کشیدهمی زوزه وحشتناکی طرز

 غرق خودش در و بلعیده را خانه تریننزدیک صاحبِ هم فردا

نکشید زوزه دیگر و شد آرام هم بعد. کرد . 
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 ایضربه آمدمی  پایین ساختمان یپله از که داریوش دیدن با

گفت و زد سگ توله به آرام : 

- برو بسه  ... 

 اشمچی ساعت به نگاه با و کرد برانداز را داریوش پای تا سر

گفت بشنود او که طوری بلند : 

- تو؟ بری خواییم کجا کردی؟ تلف وقتمو ساعته نیم  

 در دادن تاب با و کشید بیرون جیبش از هم را سوئیچ همزمان

 حس و کرد اذیتش آفتاب. افتاد راه ماشینش سمت به دستش

سوزدمی چشمانش کردمی . 

گفت جوابش در داریوش : 

- گممی بهت بشین .  

 داریوش. برود کنار تا زد هم را در ریموت و نشست فرمان پشت

 کوتاه خیابان از. رفتند بیرون در از و گرفت جای کنارش



 داریوش سمت به شدند رد که خانه مقابل یشده کاریدرخت

 :برگشت

- داری؟ قرار کی با حاال بنگاه، بری ساعتی دو عصر نگفتم مگه  

 یآینه از نداشته، کافی وقت شدن حاضر برای گویی که داریوش

 ستشد. بود موهایش به دادن دلخواه حالت مشغول ماشین بغل

 پیمان. بود مشغول سخت و کشید می سرش جلوی موهای به

بگیرد جواب تا داد باال را ماشین یشیشه . 

-  بابا آوردیا، گیر وقت هم تو! حاال رممی عصر؟ تا کو عصر، گفتی

 خودت اسیر رو ما تو وقت اون کارخونه، برم گهنمی روزا این

 !کردی

-  االن شه؟ تعطیل نموهمه زندگی باید کنهمی عقد داره آرش

 بری تو نیستم وقتایی یه خرید، و جاییجابه برای خوبیه فصل

 فکر آدمی کسی خوامنمی! بربیای پسشون از بلدی خوبه، جام

صاحابهبی دستگاه و دم همه اون کنه ! 

گفت و داد تکان سری داریوش : 

- نیستی؟ امروز مگه خودت  



- آممی غروب ممن بنگاه برو تو دارم، کار ساعتی دو یکی نه، . 

- رممی عصر نسترن، یخونه دم بریم فعالً باشه . 

 کسی تنها داشت، اعتماد بسیار برخورد یزمینه در داریوش به

 که مکانی و شرایط با متناسب را خودش آداب و موقعیت که بود

 را کوروش قیدیبی و خونسردی نه کرد،می تعریف داشت آن در

 و کند رفتار جوریک همه با دیدمی لزومی آرش مثل نه و داشت

 را مرئوس و رئیس جایگاه داریوش. باشد داشته بیخود صمیمیتی

 دم تا و شود بلند مشتری کدام برای دانستمی. دانستمی خوب

 و باال را سرش فقط مشتری کدام برای و کند اشهمراهی در

بیندازد هم نگاه نیم یک ثانیه چند هر و ببرد پایین . 

فتگ داریوش به رو : 

- کار؟چی نسترن یخونه ریمی بنگاه؟ نرسونمت االن همین چرا  

داد تکان برایش تاسف به سری داریوش : 

-  بگیرم ازش رو نیکی برم که زد زنگ هم دستشه، ماشینم هم

 خونه ارغوان. بره جایی خودش قراره داره، نگه مامان بدم ببرم

پیشش بمونه نیکی نیست ! 



- بنگاه گردبر زود فقط رسونمت،می باشه . 

گفت آمیز شکوه حالتی با داریوش که نکشید ایثانیه : 

-  رو آمدش و رفت! آدمی کجا ره،می کجا نیست معلوم اصالً

 رها یا نداره، که وسط حد هم اشکان. نداره داره نظر کسی

شه خفه طرف که چسبیهمی جوری یه یا رو، چی همه کنهمی . 

 منظورش بود فهمیده تازه .کرد نگاه داریوش به ناباور لبخندی با

 !چیست

- گی؟می رو کی  

 !ارغوان-

گرفت حجم لبش روی بیشتر لبخند : 

-  جواب باید نرفتنش و رفتن بیرون برای ارغوان فرماییمی یعنی

مگه؟ ستبچه باشه؟ کسی نظر زیر آمدشورفت یا بده؟ پس  

 صد در صد هایشگفته به دادمی نشان که ایقیافه با داریوش

گفت دارد اطمینان : 



-  با که وقتی تا بیاد؟ و بره خودش برای نده؟ پس جواب چرا

 کاراش به حواسش باید کنهمی زندگی خونه یه توی ما خواهر

نذاره کج رو پاش و باشه . 

برگرداند روی و بپذیرد را داریوش دلیل نتوانست : 

- گذاشته؟ کج رو پاش مگه حاال !  

گفت داشت یرانهگمچ حالتی که شده عوض صدایی تن با سپس : 

-  زدنت میخ به یکی و نعل به یکی این آد،نمی بدت ارغوان از تو

 اعالم همه به ترواضح و بلندتر این چرا خب! همینه برای هم

کنی؟می دستدست چرا کنی؟نمی   

 انکار نگاه انداخت او به سوال این از پس داریوش که نگاهی

گفتمی دیگری چیزی زبانش اما نبود، : 

- آدمی خوشم ازش خیلی! مژگان فامیل بشم برم وقت اون . 

چرخید داریوش طرف به تند سرش : 

- داری؟ کارچی مژگان به آد،می خوشت ارغوان از تو  
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 از که داد نشان هانآ آوردن کش و لبانش دادن طرح با داریوش

است نیامده خوشش سوال این : 

-  کارچی بودی من جای تو. نیست که غریبه! خواهرشه مژگان

کردی؟می  

 خیابانی ابتدای به. بود کم نسترن آپارتمان تا شانخانه یفاصله

 را سرعتش رسید وقتی داشت قرار آن در نسترن آپارتمان که

گفت طمانینه با و کرد کم : 

-  زنِ یه طرفم دممی ترجیح آد،نمی خوشم هابچه دختر از من

داری دوست کیلومتر صفر که تویی! باشه کارکشته ! 

داد ادامه داریوش به نگاهی نیم با : 



-  و تعهد اون توان هم صالً! جات بذارم رو خودم تونمنمی پس

 از تا نیست قرار. بینمنمی خودم در رو ذهنته توی که تاهلی

 که؛ زندگیت به کنی شپینه و وصله جور یه اومد خوشت یکی

 برادر و خواهر که باشی این نگران نیستی مجبور دیگه جوریاین

 برای و بگذرونی آدمی چه با قراره رو عمرت بقیه یا و کین طرف

کنی تحملش هم همیشه ! 

 داشت نگه نسترن مسکونی آپارتمان ورودی به رو و خیابان کنار

گفت کردمی هشنگا تاسف با که داریوش به و : 

- گم؟می دروغ مگه  

گفت لبخند با و کرد باز را در داریوش : 

- کنی؟ زبونی بلبل تونیمی جوری همین هم ناهید مامان جلوی  

کرد متمایل راست به را گردنش : 

- نره یادت بنگاه زمین، ندازممی رو سِپَرم اونجا . 

 از مانع "ببین ":گفتن با ببندد را در خواستمی که داریوش

شد رفتنش . 



- ! حرفاش به نکن توجه زیاد داده؟ مغزیت شستشوی متین باز

 تو خیلی متین گفت،نمی هم راهبی مژگان کنی فکر ذره یه

زدنمی قدم مستقیم صراط ! 

 راه را ماشین. دهد حرفش به جوابی داریوش نماند منتظر

 ظاهر در که قراری. داشت قرار منطقه شهردار با. رفت و انداخت

 و ساختمان و کار محور حول چیز همه بود بنا اما نبود، اداری

 همیشه هرم یک سٔ  را با گرفتن ارتباط. باشد سازی ساختمان

 که باشد این نگران نبود الزم دیگر بعدش برای اما بود، سخت

. ندارد یا دارد گذاشتن وقت ارزش و خوردمی درد به آدم این

 با و رودمی کجا کهنای از داریوش به دیدنمی لزومی همین برای

بزند حرفی دارد قرار کسی چه . 

 

 باید که هاییتاییدیه رفت، پیش خواستمی که طور آن قرارش

 دو حضوری با فقط را گرفتمی دوندگی سالیک شاید و هاماه با

 نوشیدنی لیوان دو خوردن و دنج شاپ کافی یک در ساعته



 که طوالنی زمان به داد که هم امتیازی. بود کرده حل خنک

ارزیدمی بگذارد وقت خواستمی . 

 راه مسکنش آژانش سمت به معطلی بدون یافت پایان که قرارش

 این و دارد را خودش هایگرفتاری داریوش دانستمی. افتاد

است شده اضافه آن به هم فکری گرفتاری روزها .  

 آدم یک به جایشبی اعتماد با داریوش که مالی رسوایی از بعد

 همیشه از شانرابطه بود، شده آن مسبب کارخانه در ناشناس

 پیدا را آدم آن و کرده کمک داریوش به. شد ترنزدیک و بیشتر

 دست از پدرش پیش را اعتبارش داریوش چه اگر بودند، کرده

 را وارده زیان و ضرر از مقداری توانست او کمک با اما داد،

کند جبران . 

 

 بنگاه سمت به و کرد پارک اشهمیشگی پارک جای در را ماشین

 که بود بزرگ سالن یک اول یطبقه که طبقه دو ساختمانی. رفت

 چیده ماتی رنگ مشکی چرم هایصندلی و چوبی میز طرفش دو

 کدام هر که بودند کار مشغول هاآن پشت نفری چند و بود شده



 ینفرهتک هایمبل هااین مقابل در. داشتند خاص مسئولیتی

 هایمشتری مخصوص که بود شده چیده شکل کی و دستیک

بودند بنگاه . 

 چند که افتاد سمجی زنِ همان به چشمش شد بنگاه وارد تا 

 خاطربه که ساله چند و سی زنی. آمدمی و رفتمی مدام روزی

 چه و مرد چه کارمندان یهمه توجه نوعی به بودن لباس خوش

بود کرده جلب خودش به را زن . 
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 زن که شد رد حاضر کارمندان کنار از سر تکان با فقط و اعتنابی

زد صدایش : 

- ملکان؟ آقای ! 



 به کالفه نگاهی با میلیبی این دادن نشان در. ایستاد میلیبی با

 صورت. دهد قرار تاثیر تحت را دیگران تا کرد بیشتری اغراق زن

 حرف زنی با و بایستد بنگاه وسط دیگران بین که نداشت خوشی

 داشتن دردِ فقط او درد دانستندمی افراد تمام تقریباً که بزند

نیست خوب مکانی در خانه یک . 

- بفرمایید بله  ... 

گفت و کرد نازک را صدایش زن : 

-  فکری من شکلم برای ندادین، جواب خدمتتون، کردم سالم

 باالش قیمت خاطر به ظاهراً خوام،می رو خونه همون من کردین؟

نرفته اجاره هنوز . 

گفت شمرده : 

-  ساختمون اهالی آد،برنمی من دست از کاری محترم خانم

 شما. کنندمی گیریسخت جدید یهمسایه یک حضور به خیلی

پسندننمی رو این تنهایین، هم . 

 و نداد اجازه بزند دیگری حرف خواست و برداشت قدم زن تا

رساند اعالء حد به را آخرش آمیز مبالغه حرکت : 



-  و بردارم چیزی یه باال برم باید ندارم، وقت اصالً من حقیقتش

 بشه پیدا خوب یخونه یه انشاهلل. منه منتظر کی از برادرمم. برم

بزنن زنگ بهتون شد پیدا بسپرید هابچه به. براتون . 

 بودند تنها اگر قطعاً. رفت باال هاپله از یگرید حرف هیچ بدون

زدمی حرف زن این با بهتر . 

 او و چرخاند سر. ندید میز پشت را داریوش. رفت باال که هاپله از

 خیابان و گرفته دستش در را پرده که دید پنجره کنار ایستاده را

 بودند داریوش جای به آرش یا و کوروش اگر. کندمی تماشا را

لولیدندمی پایین کارمندان ینب االن .  

- ور؟اون خبره چی  

گفت داشت خنده از ایمایه ته که صورتی با داریوش : 

- منتظرته خیابون تو نرفته؛ ! 

 کی؟-

برداشت قدم طرفش به داریوش : 



-  امید بهت کهاین مثل بره، کردی ردش پایین که طرفی همین

هنوز داره ! 

. نشست اشندلیص پشت و رفت شنید که حرفی به توجهبی

 توضیح یحوصله بزند، حرفی باب این در داریوش خواستنمی

 که را کاغذی میز روی از و شد خم داریوش. نداشت را او برای

گفت و گرفت سمتش به بود شده نوشته آن روی ایشماره : 

-  خانوم من ":گفت. گشتمی دنبالت  زد، زنگ دوبار شماره این

 جای یه بود قرار شناسه،می خوب رو من پیمان آقا سرمدم،

 چی ببین بهش بزن زنگ یه  "کنه پیدا کارمون برای خوب

گهمی . 

گفت و گرفت را شماره سریع : 

-  روبرویش کاغذ روی که ایشماره. بود رفته یادم کل به اُه، اُه

 ایستاده روبرویش داریوش. ماند زن جواب منتظر و گرفت را بود

 نگاهی با. بود سوال سراسر داریوش نگاه. کردمی تماشایش و

گفت بود خط پشت که زنی به داریوش به خیره : 

- سرمد؟ خانوم خوبید سالم،  



 لبخندی با را داریوش لبخند. داد تکان سر و زد لبخند داریوش

گفت و داد جواب دارمعنا : 

-  حلش گفتم نباشین نگران بودین، زده زنگ گفتن هابچه

بالشندن گفتم، هابچه یهمه به. کنممی .  

 را تلفن. داد دلگرمی و کرد تایید او گفت خط پشت زنِ چی هر

نشست مبل روی و رفت عقب داریوش کرد قطع که : 

-  بدبخت این برای باید نداشت خبر روحشون اصالً که هاتبچه

 تو که شدمی باورم داشت منم گفتی جوری یه! بگردن جا دنبال

گیمی راست ! 

 شهردار دست به بود قرار که رکیمدا و کرد باز را میزش کشوی

کشید بیرون را برساند : 

-  بار ده سال در که خوب و نقد به دست آدم یه به داشتی انتظار

 حتی که نداشتی ارزش برام قدراون بگم افتهمی ما به گذرش

کنن؟ کاری برات بگم هابچه به باشه یادم  



 تعجب جای برایش حرکتش این. انداخت پا روی پا داریوش

 باید و دارد عجله بود گفته دانستمی که جایی تا چون شت،دا

پرسید و گذاشت میز روی را دستش در یپرونده. برود : 

-  بابت نکنه درد دستت. بریم شو بلند نه اگه خوری؟می چیزی

 .امروز

 تذکر دوباره شد مجبور کرد،می سیر دیگری دنیای در داریوش

 :دهد

- دیگه شو بلند ! 

-  کل برای بار اون که همونیه سرمد خانوم این پیمان گممی

داد؟ سفارش ناهار جااین هایبچه  

نیامد خوشش داریوش یحافظه از : 

- خودشه آره، . 

. بگوید هم را حرفش یبقیه کند تشویقش تا زد زل او به

 هوا روی از و طورهمین که نیست سوالی سوالش، دانستمی

باشد پرسیده . 



- داره؟ رستوران هرشمشو  

- خودشه که گممی ! 
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 کرد نگاهش باشد گرفته را سوالش جواب که کسی مثل داریوش

شد بلند و : 

- خبریه گفتممی نداشت شوهر اگه داره، ارادت بهت خیلی !  

رفت داریوش طرف به : 

-  پردازتخیال کمکم داره دیگه موندن باال این هاییتن که بریم

کنهمی ! 



-  خودت قول به حاال که زنایی برای تو انگار ببین خب نه

 دممی قول بهت که پایینی زنه از اون! تریجذاب ترنکارکشته

 برادر سرمد، خانوم  از اینم منتظرته، خیابون توی هم االن تا که

تو بال اال داده یرگ نیومده که مسکن بنگاه قحطی من  ... 

 و شد رد داریوش هایگفته از. دادمی جواب همیشه توجهیبی

کرد حرکت جلوتر . 

کرد زمزمه ترآرام داریوش که بودند رسیده هاپله پایین به : 

-  جااین اومدم وقت هر مطلقه، یا انبیوه زنای یا مشتریات اکثر

شدیم آلوده کوروش قول به . 

 بنگاه داخل کارمندان به که هاییصیهتو و خداحافظی از بعد

 بیرون بنگاه از باهم و انداخت داریوش به چپیچپ نگاه کرد،

 زن آن یمتوجه دو هر گذاشت بیرون پا کهاین محض به. رفتند

 شده عصبی زن سماجت همه این از که کرد حس باراین. شدند

 شد بیشتر وقتی عصبانیتش. بود عصبی اغراقی هیچ بدون. است

گفت ایخورده فرو یخنده با داریوش که : 

- داره کارت کهاین مثل ! 



 صدایش تن کنترل بدون  و کرد کج راه زن طرف به جاهمان از

 :گفت

-  شه،نمی خونه این گفتم گفتم؟ چی بهتون من خانوم

 چی که بنگاه جلوی نشستین بست نیستن، راضی هاشهمسایه

  بشه؟

گفت و شد ترنزدیک او به قدری زن : 

-  چیز من حرف منتها ملکان، آقای دونممی رو اینا یهمه

بدین گوش بهش خوایدنمی شما اصالً که ایهدیگه . 

- دممی گوش من بفرمایید رو توندیگه حرف سریع . 

 و زده تکیه خودش ماشین به که انداخت داریوش به نگاهی

بود هاآن وگویگفت پایان منتظر . 

 و زد کنار صورتش اطراف از را براقش رنگ مشکی موهای زن

 :گفت



-  رو شما همه بشم ساکن توش خواممی من که ساختمونی

 بیاین شما کافیه دارین اعتبار خیلی اونجا شما شناسن،می

شهمی حل چی همه وقتاون بشید، من ضامن ! 

معامله اهل و بود زرنگی زن ! 

-  رو اعتبارم شما ضمانت برای و بکنم کاری همچین یه باید چرا

وسط؟ رمبذا  

-  از ساعتی هر منم یخونه درِ وقتاون بکنید رو کار این اگه

بازه روتون به بخواین که روزشبانه .  

 سخت کام در زبانش. کرد ساکتش صریح کالمی با زن

 او، تنها نه بشنود، این شبیه چیزی که داشت انتظار. چرخیدمی

 شورش نز  این اما بودند؛ افتاده شک به کارمندانش یهمه بلکه

 آمد و رفت بنگاهش به زیاد زن این مدل. بود درآورده را

 اصل سرِ به راست یک زن این مثل هاآن کدام هیچ اما داشتند،

رفتندنمی مطلب . 

 دستش با. بشنود حتماً داریوش که کرد بلند طوری را صدایش

گفت و داد نشان را رو پیش مسیر : 



-  زیاد طرفدار شهر ینا توی تونخونه باز در خانوم، بفرمایید

 پیدا نظرتونه مد که ایخونه از بهتر خونه باشید مطمئن داره،

نیستم اهلش من. کنیدمی . 

. است کرده چه زن ندید دیگر و افتاد راه ماشینش طرف به

گفت و آمد جلوتر داریوش : 

- نیست کن ول این آد،می دوباره ! 

داد باال ابرویی : 

- خونه؟ ریمی شه،مین پیداش طرفااین دیگه مطمئناً  

گفت ماشینش به اشاره با و داد تکان سر داریوش : 

- داره ایراد خرده یه ماشین تعمیرگاه، رممی سر یه قبلش . 

 سوار داریوش تا ماند منتظر قدر آن و داد دست داریوش با

 و چرخید کرد حرکت و شد سوار داریوش وقتی. بشود ماشینش

 توانستمی. بود نشده دور خیلی هنوز زن. کرد خیابان به نگاهی

. افتاد راه سرش پشت و نشست فرمان پشت سریع. ببیند را او

 عقب به زن کرد، کم را ماشینش سرعت زن به نرسیده وقتی



 داشت نگه او با موازی را ماشین. کرد نگاهش لبخند با و برگشت

داد پایین را ماشین یشیشه و : 

-  ازای در البته. تممنتظر اونجا ست،کافه یه خیابون همین سر

 به خیلی تو حل راه. دارم رو خودم یویژه پیشنهاد مشکلت حل

خورهنمی دردم ! 

کرد نزدیک ماشینش به را خودش و برداشت قدم زن : 

- اومدی؟می قپی الکی بره، کنی رد رو یارو اون بودی منتظر  

کرد تکرار تنها : 

- کافه تو منتظرتم .  

کرد ماشین یرفته باال نیمه یشیشه بند را دستش زن : 

-  ندادم، حل راه من! بشه تصحیح وسط این باید اشتباه یه

دادم پیشنهاد . 

دهد خرج به صراحت زن از بیشتر کرد سعی : 

-  کجا از! خورهنمی من درد به خیلی دادی که پیشنهادی

نیستن؟ بالم و دست زیر تو مثل تا ده دونیمی  



 نمایش عرضم در بیشتر را پرش و قرمز لبان و خندید زن

 :گذاشت

- داره بویی یه گلی هر ! 

پرسید آمیز تحقیر حالتی با  : 

-  اما!  متفاوته بوهاشون بله کنیم صحبت گل مورد در اگه گل؟

 پونزده تا ده شما با کارم نهایت که توئه امثال و تو از حرف االن

 پیشنهاد که گفتم. کرباسین یه ته و سر هم همه که ستدقیقه

سالمت به نه گر و کافه بیا خوایمی گها دارم، ایدیگه . 

کرد پایین و باال را دستگیره زن : 

- بشینم؟ بیام کنینمی باز رو در چرا  

 دهد باال را ماشینش یشیشه تا بردمی دست کهاین حینی در

 :گفت

- کافه فقط! آخه خورینمی من به ! 

 کَند، جا از را ماشین دفعه یک و داد باال را شیشه. کرد اخم زن

بکند زن به دیگری نگاه اینکه بدون . 



شدمی بزرگ ماهی غذای کوچک ماهی همیشه ! 
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است سرش پشت زن بود مطمئن شد پیاده ماشین از وقتی .  

 سری بود پیشخوان پشت که پسری برای کرد باز که را کافه در

 رویش. رفت خالی صندلیِ تریننزدیک سمت به و داد تکان

 او سریع زن تیزبین چشمان.  انداخت نگاه در سمت به و نشست

 نگاه از. نشست لبش روی معروف لبخند همان و کرد پیدا را

 بلند پاشنه کفش صدای. برگرداند روی و گرفت چشم زن خندان

. شد اکو سالن فضای کل در و شد تکرار. نشست گوشش در زن

 را سرش. شدنمی قطع و شود قطع صدا این لحظه هر بود منتظر

 را کار ایراد. افتاد زن آبیِ هایکفش به نگاهش و کرد بلند کمی



 انگار. داشتبرمی قدم آرام مجاز حد از بیش خیلی زن فهمید،

 لذت کفشش صدای انعکاس  از کسی هر از بیشتر خودش

 آن هنوز. کرد نگاه او خود به و گرفت کفش از چشم. بردمی

 مثل روزی بود بنا اگر. گرفت چشم باز. بود لبش روی لبخند

 دادمی ترجیح کند، فکر اشزندگی در دایمی زن یک به داریوش

 داشته چشم کهاین تا کند، زندگی بینا و باشد کور مادرش مثل

بگذراند روزگار کورها مثل و باشد . 

پرسید نشست تا و کشید عقب را یشروبرو صندلی زن : 

 مطمئنی؟-

 دهد، ارائه خود از بهتر ایجلوه پرسیدن سوال با داشت سعی زن

کرباس یک ته و سر بود؛ همان پیمان نظر اما ! 

- چی؟ به  

کرد زمزمه و کشید جلو کمی را خودش زن : 

- بالتن و دست زیر من مثل تا ده کهاین . 



 سمت به نگاهی نیم با و ندخارا را اشچانه زیر شست انگشت با

دارد سفارش قصد که کرد اعالم پیشخوان . 

 

 یک از بعد بود، ریخته هم به را هایشبرنامه آرش عقد مراسم

 و خود آپارتمان به راستیک داشت دوست شلوغ کاری روز

. بود شده اجباری کوچ به مجبور عقد برای اما برگردد، مادرش

 فاتحه آدم همه آن یدند با شد حیاط داخل ماشین با وقتی

 مثل و بود کاری مشغول کس هر. خواند را خوابیدن و استراحت

 به نازگل. بودند رفته در کار زیر از خانواده پسر تا سه همیشه

. بود میز روی هایروکش به دادن سامان مشغول برادرش همراه

 و داد را نسترن جواب سر تکان با. داد تکان دست برایش نسترن

 کرد، پیدا اشکان آغوش در را نیکی. گشت نیکی بالدن چشم با

 به رفتن از شد باعث نازگل پدر با اشکان بودن صحبت هم اما

 این از زودتر چه هر که بود این قصدش. بزند باز سر نیکی سمت

 طرف به آن از قبل فقط شود، خانه داخل و بگیرد فاصله جمع

 کوچک یهاگلدان و شدمی خم همه از فارغ که رفت مادرش

 کارتن از بعد و گرفتمی دست در احتیاط با را سرامیکی



 جا گلدان داخل را گل و داشتبرمی رزی گل شاخه اشکناری

 میز روی داخلش گل تک با را گلدان هم مرحله آخرین. دادمی

 را روکشش نازگل که هاییمیز روی به مریم مامان و گذاشتمی

گفت و دید را او مریم مامان. چیدمی بود گذاشته : 

-  در رو شام ته هابچه تا باال برو پیمان؟ کردی دیر قدر چه

  .نیاوردن

زد لبخندی : 

-  من برای چیزی مطمئناً! بخورم نیمرو باید امشب من یعنی این

نذاشتن باقی . 

گفت و کرد هوا تاریکی به ایاشاره مریم مامان : 

- دیگه شهمی جوریاین بیای دیر ! 

 مادرش پی هم چشمش زدمی حرف مریم مامان با که همزمان

 و باال سری با و کرده حبس دستانش بین را خالی گلدان که بود

 شاخه و رفت جلو. دادمی گوش وگویشانگفت به روبرو به خیره

گفت و گذاشت گلدان داخل و برداشت کنارش از را رزی گل : 



- کردی؟ تیز گوش چی برای شما خانوم ناهید  

نشست بازویش روی و شد جدا نگلدا از مادرش دست یک : 

-  زود گفتمی که داریوش آی،می دیر هم سر پشت که شبه چند

بیرون زدین بنگاه از . 

گفت آهسته : 

- بودم حالل نون لقمه یه پی نباش نگران ! 

 نازگل صدای با که گذاشت میز روی و گرفت مادرش از را گلدان

آمد خودش به : 

- رو؟ صندلیا و میز چیدیم خوب چطوره؟ حیاط پیمان  

گفت حیاط به اجمالی نگاه با و شد جدا مادرش از آرام : 

-  میز روکش برای آبی ساتن فقط نداره، مشکلی که چیدمانش

نیست قشنگ . 

گفت تعجب با ایراد و عیب تا بود تایید دنبال بیشتر که نازگل : 

- نیومد خوشت که تویی فقط قشنگه، گنمی همه . 



گفت و انداخت باال ابرویی : 

-  داد بلند یکی که نشه طوراین فردا فقط. گفتم رو خودم نظر من

نیست تنش لباس که پادشاه وای ": بزنه ".* 

 و میز میان از و کند جدا جمع از را راهش خواستمی

 بزرگ برادر نریمان بار این که بگذرد شده چیده هایصندلی

پرسید و انداخت وسط را خودش نازگل : 

-  گل تو خرِ عین که ما چطوره؟ بار و کار! پیمان آقا پیدایی کم

اوضاع؟ هست ردیف شما برای ایم،مونده  

زد لبخندی : 

-  باال مترسک تا در دم عروسک از روزا این! بقیه مثل هم ما

 واقعاً یا شده مد نالیدن دونمنمی نالن؛می همه بوم پشت

  !گرفتارن

 باال سری با باز مادرش بود مطمئن اما دید،نمی را سرش پشت 

 در بتواند  و نکند نگرانش کهاین برای. است کرده تیز گوش

گفت برسد کارش به خیال آسودگی : 



- باال برم اجازه با من . 

 برایش نگاه با و شد سبز راهش سر نسترن گرفت فاصله که کمی

 جیب از را اشگوشی و زد نسترن به لبخندی. کشید نشان و خط

 نسترن برای پیامی رفتمی باال هاپله از کهاین حین. آورد بیرون

مخمه تو خیلی کن باور داییت یزادهآقا این ":فرستاد "! 
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 که آمدمی خانه داخل از سروصدایی رفتمی باالتر که چه هر

 صدای. گرفت گوشی از چشم .کند تیز گوش بیشتر شد باعث

 درجه چند با هم کوروش و داریوش. بود همه از تربلند آرش

 مژگان اسم گفتندمی که کلماتی بین از. آمدمی شانصدای کمتر



. انداخت حیاط به نگاهی پاگرد یپنجره از. شنید را ارغوان و

 سرعت هایشقدم به. بود نازگل پدر با صحبت مشغول اشکان

 داده جواب نسترن. آمد اشگوشی پیام زنگ یصدا. بخشید

 را پیام "جوئیشمی جور یه بار هر آری،نمی کم که هم تو ":بود

گرفت نادیده . 

 عیان برایش صداها واضح آمدن بیرون علت و بود باز خانه در 

 کوروش یمتوجه همه از اول و کشید بیرون پا از را کفشش. شد

گفتمی یوشدار به رو گوشیش به نگاه با که شد : 

- ارغوان زده هم به هیکلی خوب ببین، رو جااین .  

گفت و زد پس را گوشی داریوش : 

-  ورزِش اونجا حسابی بوده دانشگاه که چهارسالی کهاین مثل

افتاده جا خوب دادند، ! 

. آمدبرنمی برادر دو پس از اما کرد،می نگاه را دو هر عصبی آرش

 مرد سه هر. بست را در و کرد پرت را کفشش عصبانیت با

 قرار مخاطب با سپس و کرد شاننگاه عصبی. شدند اشمتوجه

گفت داریوش دادن : 



-  االن که مزخرفی این اگه خب کنین؟می مژگان ارغوان، چیه

 اون! شکستمی رو گردنت که شنیدمی اشکان من جای گفتی

بندازی؟ راه خوایمی دیگه دعوای یه نبود؟ کافی بار  

زد داد آرش : 

- گنمی پرت و چرت نشستن تایی دو ساعته هی . 

گفت و شد بلند خودش از دفاع برای داریوش : 

-  چه یواشکی جونش آبجی بفهمه اگه اون اشکانی؟ نگران

 کن نگاه ببین، رو پیج این بیا! کشتشمی خودش کنهمی کارایی

بلده اطوارایی و ادا چه خانوم . 

زد پس بود گرفته سمتش به داریوش که ایگوشی : 

-  هم به رو آدم حال! باجیاخان خاله عین! ببینم خوامنمی

 با خودش بگین نسترن به! بگیا چیزی اشکان به نری. زنینمی

کنه صحبت ارغوان . 

 هاییقدم با جاهمان از و کرد پرت مبل روی را گوشی داریوش

گفت کوروش به رو آرش داریوش رفتن با. رفت در سمت به تند : 



-  دایم جااین نشسته دیوار، به بکوب رو تکله بیکاری خیلی

 چرا رو پیج دیدی حاال! بقیه از گیری مچ و اینستاست تو سرش

داری؟ مرض دادی؟ داریوش نشون  

کرد باز را موهایش و برد دست کوروش : 

-  داغ عکس تا دو دیدن با داریوش دونستممی چه من خب

. ستچندتا نیستا، عکسم تا دو نگذریم حق از البته! کنهمی

بقیه واسه قمیشش و قر ماهاست، واسه تخمش و اخم ارغوان !  

 بچسبد را اشیقه و برود داشت میل که پیمان به رو خیالبی بعد

گفت بکوبد دیوار به و : 

-  اشکان زیاده، منکراتیش مورد رو، عکساش ببین بیا خب

گوششه ارغوان یبزرگه یتیکه بفهمه . 

 باز را در کهاین از قبل قطف کرد، را داریوش کار همان هم آرش

گفت کند : 

-  سراغ برم من. نخون خر گوش تو یاسین پیمان، کن ولش

اشکان پیش نزنه زری پایین وقت یه داریوش ! 



. نشست کوروش کنار و رفت اخم با. برود که کرد تایید سر با

کرد رها کنارش را اشگوشی و گرفت فاصله خنده با کوروش : 

-  آرش این ارغوانه، گیر خب شهیم عصبی داریوش این حاال

 جوریاین چته تو اصالً زنه؟می سینه به رو سنگش هی که چشه

کنی؟می نگاهم  

 بزند کوروش بازوی به را اششده مشت دستان تا برداشت خیز

دوید باال یطبقه طرف به و جهید جا از سریع که .  

 گوشی یصفحه. کرد باز را رمزش و برداشت را کوروش گوشی

 و پوشیده جذبی سفید شلوار. بود ارغوان قد تمام عکس رویِ

 کج. داشت تن به هم پیکری و در بی صورتیِ ول و شل مانتوی

 از بخشی. بود دید معرض در بلندش پاهای از بخشی و ایستاده

 هم مشکی جذب تیشرت و افتاده بیرون مانتو از هم اشتنه باال

 رفتن در کوره از باعث احتماالً که را چیزی آن بود نتوانسته

 نمایی مترسک شال را اندامش یبقیه. بپوشاند بود شده داریوش

بود پوشانده ! 



. کرد باز را پیراهنش هایدکمه و انداخت مبل روی را گوشی

 خوابیدن حس اما بود، آمده هایشپلک پشت تا خستگی

 و داریوش دیوانگی از ترس بلکه گرسنگی، خاطر به نه نداشت؛

ببرد پناه رختخوابش به که شدمی مانع دیگر ریش کردن پا به . 

 از حرکت یک با را پبراهن و کرد باز هم را بعدی هایدکمه

 مدل یا پوشش ارغوان مشکل او نظر از. کشید بیرون شلوارش

 وقت بود اشکان جای اگر. بود تیزش و تند زبان نبود، شدنش

 که کارهایی نه کردمی دختر این زدن حرف آداب صرف بیشتری

 صنف به راجع غرایش نطق آن هنوز. دادمی انجام خانه از بیرون

بود نرفته یادش از هاداربنگاه .  

 گاهی از هر که حالی در و انداخته پا روی پا و نشسته مبل روی

 خونسرد خیلی دهد نشان تا بردمی موهایش داخل دست تعمداً

 صنف لتخجا از آمیز توهین یجمله تا چند با است تفاوتبی و

 گردنه سرِ دزدِ مشت یک را هاآن یهمه. بود درآمده دارهابنگاه

 چنته در دیگری چیز دونگ و دروغ جز که کرد معرفی بگیر

 کرد وانمود طوری شدند چشم در چشم هم با که هم بعد. ندارند



 نداشت شک ولی نیست، شما به منظورم پیمان آقای یعنی که

 که حیف. است خودش انارغو هایحرف آخر و اول هدف که

 یساله چند و بیست دخترِ یک دهان بستن نه گر و نبود، جایش

آمدمی حساب به برایش دنیا کارهای آسانترین جزو دراز زبان . 
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 جای جای چشمانش. ترف آشپزخانه سمت به و چرخید

 ظرف و وسیله آشپزخانه کانتر گوش تا گوش. گشت را آشپزخانه

 آماده یعنی کرد فکر خودش با. بود شده چیده نَشسته بشقاب و

 که بوده مهم قدر این بعد روز دو عقد برای حیاط کردن

. شد کور اشتهایش. شود رها ناکاسف وضع این با آشپزخانه



 خوردن برای چیزی دنبال یشلوغ همه آن وسط بود محال

 کرد،می پذیرایی او از و کشیدمی را جورش بود آرش اگر. بگردد

بود گرفته او از را شانس این کوروش اما !  

 

 هایآدم هیاهوی به و رفت پنجره طرف به. نداشت قرار و آرام

 شب از پاسی تا دادمی نشان که هیاهویی. زد زل حیاط داخل

 را هاآن خواب یوعده با تواندنمی کسی و بود خواهند درگیر هم

 ممتد خندیدن صدای. خداست روز هم فردا که کند راضی

 از بعد بود، طورهمین هم اول از. آمدمی باال از کوروش

 اشرابطه از بعد. نداشت پشیمانی حس هیچ هایشکاریخراب

 است هلٔ  متا دانستهنمی کهاین ادعای با معروفه زن آن با هم

بود تراشیده علمی دلیل نبودنش یمانپش برای . 

 

 مادرش یوقفهبی تالش. داد مانور مادرش روی مستقیم نگاهش

 و کوروش فکر از و بنشیند لبش روی لبخندی شد باعث



 همیشه بودن نابینا وجود با حتی. بیاید بیرون هایشکاریخراب

رساندمی سود دیگران به .  

 مقابلش در دیگران بود شده باعث که حسی تاریک، حس همان

 تنها حس آمد؛ سراغش به کنند سرزنشش و بگیرند جبهه

 کس هیچ مزاحمت بدون خانه، یک سقف زیر مادرش با ماندن

 شود،می دچارش دفعهیک چرا فهمیدنمی هم خودش! دیگری

 هم خودش حتی آیدمی سراغش به وقتی که دانستمی فقط

 یکی و تا دو را اهپله داشت دوست. شود خودش مانع تواندنمی

 از قدری. ببرد و بردارد را او و برود مادرش سراغ به و کرده

 دورتر نازگل. بود حیاط به نگاهش هنوز اما گرفت، فاصله پنجره

 سگ توله آرش. بود دوخته هاصندلی و میز به چشم و ایستاده

 که حفاظتی به ایخنده تک. بود ایستاده اشکان کنار بغل به

 از را او خواهدمی رسیدمی نظر به. زد کردیم اشکان از آرش

 خودش. گشت داریوش دنبال چشم با. دارد نگه مصون داریوش

 کرده شانتلف وقت کلی نازگل که هاییصندلی از یکی روی را

بود زده زل نامعلوم دوردستی به و بود داده ول بود .  

 



 رایب قوانین تعیین حال در مرتب. داشت زیاد نباید باید داریوش

! شدمی بال که شدنمی طال او برای نظر به ارغوان و بود دیگران

 توانستمی که اینسخه تنها گرفت؛می فاصله ارغوان از باید

 صحبت باید هم مریم مامان با. بود همین بپیچد داریوش برای

 هنوز نگوید، دختر این ینداشته محسنات از قدراین تا کردمی

 جلب را مریم مامان نظر ارغوان در چیزی چه کردنمی درک

 اصالً. است دیده مناسب پسرش ترینمتعصب برای را او که کرده

 یقوه عوض در و لنگیدمی منطقش یقوه کمی مریم مامان

 ترمناسب آرش برای ارغوان او نظر به. بود فعال زیادی تخیلش

 رافکا از مادرش به دوباره کردن نگاه با. داریوش برای نازگل و بود

 ایستی تابلوی دور راه از حتی مادرش. گرفت فاصله اشوارونه

 و هاآدم کردن جاجابه زشت عادت. بود اشبیهوده افکار برای

 همراهش کودکی از ترمتفاوت زندگی و دیگر جای به هاآن بردن

 و زدمی خط علی عمو زندگی از را مریم مامان که زمانی مثل. بود

 مامان هم هنوز که سمجی استگارخو همان زندگی به بردمی

. کردمی اذیت را علی عمو و زدمی حرف شوخی به آن از مریم

 همیشه هاینگاه آن با را مریم مامان برادر دو که زمانی مثل



 مامان از دورتر کیلومتر هزاران به کردمی تبعید کارشانطلب

 و برادر هیچ که دختری تک شدمی مریم مامان وقتآن و مریم

ندارد هریخوا . 

 صدای آمد؛می دریا یزوزه صدای گرفت، فاصله پنجره از

 آب پر هایچکمه با که پوشیچکمه مرد صدای اسب، یشیهه

 امواج به ترسی هیچ بدون را خودش و دویدمی دریا طرف

 را بارش بود، شده تمام کارش دریا رسید، دیر اما و سپردمی

 رسید،می گوش هب دردناکش صدای فقط و بود گذاشته زمین

رحمیبی همه آن برای کندمی تنبیه را خودش دارد گویی ! 

 

 قصد به فقط پوشید که را کفشش بست، که را  پیراهنش یدکمه

 زد، پس را همه. بود خانه به رفتن و مادرش کردن همراه

 نبود کسی دیگر و صدایش هم و کرد نگاهش عَلمِ هم را خستگی

 مادرش بود، ترراحت همه از ادرشم کردن قانع. کند مخالفتی که

 بیرونی، چه کرد؛می درک را هایشحس یهمه اما دید،نمی فقط

 وقت آن و "بریم مخسته من مامان":بگوید بود کافی! درونی چه



 متناسب. ستنوعی چه از بودن خسته این که فهمیدمی مادرش

کردمی رفتار هم آن با . 

 تا و نشاند صندلی ویر. برد خودش با و گرفت را مادرش دست

 باعث آشنایش بوق آن و علی عمو ببندد را کمربندش که رفت

بزند مادرش روی به لبخندی و برگرداند سر شد : 

-  و طرفم آدمی االن رسه،می بزنگاه سر همیشه ست،زادهحالل

کنهمی دعوام . 

 و کرد نگاه عمو آمدن مسیر مخالف مسیری به لبخند با مادرش

 :گفت

- گهنمی چیزی نداری، حوصله هم تو شلوغه دونهمی . 

 با موازی را ماشینش علی عمو. شد کردمی فکر که طورهمان

گفت و داشت نگه او ماشین : 

- ری؟می داری چی برای پیمان  

داشت همسرش به نگاه اما و پرسیدمی پیمان از . 

 



 13.06.19, ]"را شب کنم می دود نخ به نخ" فالح مائده

00:14] 

# 40پارت  

# را_شب_کنممی_دود_نخ_به_خن   

 

 

داد را جوابش پیمان : 

- عمو شلوغه جااین خرده یه . 

 دهانش در حرف یبقیه عمو، نگاه و حرف این گفتن محض به

 ماشین از. کرد طغیان تندی سمت به آرامش از عمو نگاه. ماسید

پرسید آمیزسرزنش لحنی با  و شد پیاده : 

 !عمو؟-

کرد تصحیح کوتاه : 

 .بابا-



 اعتنابی و نکرد راضی را عمو اشتباه کردنِ صحیح در سرعت این

 را سوالش. رساند همسرش به را خودش و شد رد کنارش از

 کرد تعریف برایش آرام صدایی با مادرش که پرسید او از دوباره

کنند استراحت فردا پس عقد برای باید و اندخسته که .  

 ضریب علی وعم شدنِ دلخور با اشخستگی. زد دور را ماشین

کرد نگاهش و آورد بیرون ماشین از سر علی عمو. بود شده دو : 

- ذارتشمی باز بشی غافل. بببند مامانتم اتاق یپنجره برو، آروم .  

 را کار همین که داد اطمینان علی عمو به و داد تکان را سرش

 خم مادرش طرف به داد باال که را ماشین هایشیشه. کرد خواهد

 مادرش متفاوت کشیدننفس ریتم. ببندد را کمربندش تا شد

 ماورایی هایحس همان بیندازد، نگاهی صورتش به شد باعث

کرد شکار را نگاهش و شد عیان دوباره مادرش : 

- عمو؟ بگی علی به کنیمی هوس گاهی از هر چرا پیمان  

- مامان نبود حواسم ! 

-  کردن عادت و گفتن بابا سال همه این بعد که حواسیه چه این

عمو؟ بگی بهش که شهمی پرت این سمت باز  



-  سر تا ده بابا گفتم بار هر مگه؟ شده عادت مامان؟ عادت کدوم

 گفتنمی شمرده شمرده نگاهشون با داشتن که سمتم چرخید

عموته و نیست بابات این که ! 

* * * 

 

 موظف را خودش و کردمی دنبالم خورشید رفتممی جا هر

 مژگان به بار هر هم من و بتابد ماکله وسط به درست دیدمی

 در و ماندم بیدار. بودم مانده بیدار دیشب تمام. دادممی فحشی

 و ذوق از حجم آن با نسترن که رسیدم نتیجه این به نهایت

 در که نیست درستی آدم  اصالً دارد آرش عقد برای که شوقی

 طوری شدمی شاید و بگیرد قرار مژگان و پیمان یرابطه جریان

 دنبال پیمان مثل مردی مطمئناً. نفهمد وقتهیچ که کرد لشح

 زود خیلی شدمی و نبود مژگان با العمریمادام یرابطه برقراری

کرد حل را چیز همه سروصدا بدون . 

. بود آرش رسیدمی ذهنم به خانواده این از که آدمی تریننرمال

. نیمک حل را ماجرا این جنجال بدون تا کند کمک توانستمی او



 با آرش خواستممی که بود دیشب بیداریشب ینتیجه این

 جریان در را پیمان مادر و پدرش حتی و کند صحبت پیمان

کنیم حل را چیز همه خاموش چراغ تا بگذارد .  

 پدر یخانه مقابل به را خودم ظهر دمِ شد باعث فکر همین

 سد را راهش و بیاید بیرون آرش باشم منتظر و برسانم نسترن

 یک هم روزیک حتی من نظر از اما بود، عقدش فردا چه اگر کنم،

 شد باعث برانداز خانمان یرابطه این شدن برمال ترس. بود روز

کند پیدا را طال حکم برایم دقیقه هر . 

 و بود کرده صحبت آرش با نسترن حرکتم از قبل ساعت نیم

 بیرون خانه از دیگر ساعتیک که بود گفته نسترن به آرش

 زل خانه در به که بود دقیقه چهل از بیشتر من اما زد؛ خواهد

 یک تا اگر که داشتم تصمیم. بود نیامده بیرون آرشی و بودم زده

 منتظرش در مقابل که بگویم و بزنم زنگ نیامد بیرون دیگر ربع

 در چهارچوب از سفیدی ماشین یکله و شد باز در ولی هستم،

. گذاشتم جلو به قدمی است آرش کهاین گمان به. آمد بیرون

 قدم. شد بسته سرش پشت در و آمد بیرون سفید ماشین



 من و کرد حرکت سمتم به ماشین و برداشتم جلو به هم دیگری

 پشت و نبود کار در آرشی. شدم پشیمان جا در حماقتم خاطر به

 من گذشت، کنارم از سرعت با. بود نشسته پیمان ماشین فرمان

 و برخوردش این به بودم راضی. زد ندیدن به را خودش و دید را

 بودنم منتظر به  و شده رد که بکشم راحتی نفس خواستممی

راند عقب سمت به و ایستاد دفعهیک که دهم ادامه . 

 در و کشید پایین را اششیشه. داشت نگه مقابلم را ماشینش

پرسید گرفتن جواب بدون و شد قدم پیش گفتن سالم : 

- رین؟نمی تو وایسادین؟ آفتاب تو چرا خانوم ارغوان  

داشتم هم ترس. دادم خرج به صداقت : 

- منتظرشم دارم، آرش با کاری یه راستش . 

کرد نگاهم سوالی : 

- هم؟ با داشتین قرار  

- بیرون بیاد منتظرم. نداشتم قرار نه . 

نداشت منطقی توجیه برایش انگار بودم زده که حرفی  : 



-  زنگ یه اومدن قبل کاش! بیرون رفته! نیست خونه آرش ولی

 کارتش پیشش، رممی دارم من نداره، ایرادی البته زدی؛می

 هم رو شما شین سوار بدم، بهش برممی مونده جا خونه

رسونممی . 
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 در که داشت دراز دم یک فقط ا؛پ نه داشت، دست نه من شانسِ

 فقط آن از خالصی که کردمی گیر چنان ممکن جای ترینبیخود

 اذیتم بود پیمان صورت در که تعجبی. خواستمی معجزه

 داشته آرش با توانممی کاری چه گفتمی که تعجبی کرد،می

بزنم چوب را سیاهش زاغ پنهانی و بیایم که جاآن تا باشم . 



گفتم و رفتم ترنزدیک : 

- خودش به زنممی زنگ االن شم،نمی شما مزاحم ممنون نه ! 

گفت و کرد باز را ماشین در اما بودم، نکرده تعارف : 

- رسونمتمی بشین . 

 دیدن اما رسید،می نظر به شده خراب تقریباً چیز همه کهاین با

 هم ترسی و شوم سوار و بکشم عقب  را در شد باعث آرش

 خطور مغزش به باز کردمی فکر که هم قدر چه هر. باشم نداشته

 سختی خودم به همه این مژگان و او خاطر برای که کردنمی

است همین آرش با کارم و امداده . 

 بود وقتی اول یدفعه شدم،می ماشینش سوار که بود بار دومین

. بود رسانده بیمارستان به را من پیمان و کرده زایمان نسترن که

 در را قبلش یرویه کاش نزد، حرف من با هم کلمه یک موقع آن

 فضای. رساندمی آرش به را من سروصدابی و گرفتمی پیش

 رنج خاصی تمیزی از هاصندلی و سقف کف، ماشینش، داخلی

بردندمی ! 

گفت آمرانه کرد حرکت تا : 



- ببند هم رو کمربند . 

 اام گفت،می هم "لطفا " یک باید حتماً بستم،نمی بود قبالً اگر

 و شوم خالص او دست از خواستممی فقط که بودم شرایطی در

 زبان. نبودم تنشی گونه هیچ ایجاد دنبال و ببینم را آرش

 احساس از تهی و ناآرام قلبم بود، شده کوتاه فعالم همیشه

چشمم تپید؛می  ... 

 مرد دستانِ سمت نرود که کشتمی را خودش داشت چشمم

 چه است مژگان تنِ رهگذر هک مردی نبیند که...  امکناری

 گرفته را ماشین فرمان طوری که دستانی. دارد بزرگی دستان

 و دارد جسم و روح و است آدمیزاد ماشین فرمان انگار که بود

 هم دستانش از حتی مرد یک ابهت و غرور که بفهمد حتماً باید

 خطا به باالخره. برنیامدم چشمم پس از من و ست؛فهمیدنی

 ... رفت

 

 عقد به مانده روز چند را اشکان و نسترن که که موقعی همان از

 بد چندان نه خوب، چندان نه وضعیت با اشکان محبوب اتاق در



 حساس هازوج یهمه آغوشیِهم به بودم دیده هم آغوش در

 این به دور خلوتی در پاورچین پاورچین افکارم و بودم شده

 ابراز هم به چطور و آیندبرمی هم پس از چطور که رفتمی سمت

کنندمی عالقه . 

 

 به که کوتاهی آستین پیراهن. رفت باالتر دستش مچ از چشمم

 که کنم تصور بهتر تا دادمی من به بیشتری امکان داشت تن

 چطور و کنندمی دلبری هادست این مژگان اندام روی چطور

گیرندمی بازی به را او یتشنه وجود . 

 و بود قامت و قد خوش مردان لبط در همیشه مژگان...  مژگان

. بود دارا جایک خواستمی مرد یک از که را آنچه تمام پیمان

 که دیدممی! گرددمی شپی در چشمانش همیشه که دیدممی

 و خود از حتی گاهی که دیدممی اوست، به حواسش زیرکانه

 صرفاً ندارد، دوست که جایی بیاید تا گذاردمی مایه هم غرورش

 هایسال در هم باریک حتی...  مکان آن در پیمان دنبو برای

 روز چند درست همآن آید،می خوشش او از که بود گفته دور



 و پردهبی هم نسترن. شد مطرح متین خواستگاری کهاین از بعد

 گوشش از را پیمان یفیتیله که بود گفته کامل صراحت با

کند فکر متین به و درآورد . 

 

. بود پیمان خودِ کردمنمی درکش و دانستمنمی که چیزی اما

 اگر است، مژگان که مژگان کردممی فکر کامل اعتماد با همیشه

 یک در لوندی و ظرافت و زیبایی همه آن با هم، مژگان مثل تا ده

 چشمی یگوشه و بازدنمی را خودش مرد این باز شوند جمع زن

 دست را مژگان! بودم کرده اشتباه من ولی کرد، نخواهد او به هم

 مژگان بود، شده عوض هاسال این در مژگان. بودم گرفته کم

 کرده تا بد مژگان با روزگار. بود کرده پیدا ایویژه هایقابلیت

 خجالتش از داشت و کرده پیدا فرصتی هم مژگان و بود

آمددرمی . 

 هر برای که جذابیتی از بود پر. انداختم پیمان به دیگری نگاهی 

 پیدا توانایی قدرآن مژگان و بود محرک شرایطی هر در زنی

 خویش تملک به را اعجوبه پا تا سر مردِ همین او، که بود کرده



 به را او ببرد، تاریکش و تیره هایشب مهمانی به را او درآورد؛

 یهمه و اشمخفیانه سلول به ببرد را او بکشاند، تختخوابش

 و کارانهمحافظه یهپوست آن از را او. کند خرج جاآن را هنرش

 شبی نیمه شبی، شود باعث و بکشد بیرون اشهمیشگی محتاط

 روی که ردهایی نترسد حتی و شود معشوقه خوابش اتاق در

 کسی یا و من فردا را گذاردمی جا به مژگان صورت و گردن

ببیند دیگری .  

 و باال حالت و هایشدست تماس به داشتم من که حین همین در

 مد و جزر که الحق و کردممی فکر مژگان تنِ روی شرفتن پایین

گفت و برگشت طرفم به داشت، هم رفتن پایین و باال مژگان تنِ : 

- شده؟ طوری فکری، توی خیلی خانوم، ارغوان شده چی  

 در را مژگان ترمالحظه با کمی گفتممی گفتم،می چه باید

داریم؟ آبرو ما! بگیر آغوشت  

گفتم! ناخالصی بدون شدم، سفید سوالش این با بودم، سیاه : 
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- نیست چیزی هیچ نه ! 

بودم گفته چه ! 

برگشت سمتم به : 

- کنی فکر کهاین تا بزنی حرف دیدم بیشتر آخه ! 

 برعکس کند،می کار خوب زبانم گفتمی مجلسی خیلی داشت

 را زبانم که بود واجب یعنی کردم، کنترل را خودم هم باز. مغزم

 را زبانم واقعی کارایی وقت آن و برسم آرش به تا کنم کنترل

 خواهر مژگان با بود داده اجازه خودش به چطور. دادممی نشانش

 سوژه زدمی سوت بود، نیامده که قحطی. بریزد هم روی دامادش

شدمی جور ! 



 به دیگری نگاه شد باعث سکوتم همین و گذاشتمش جواببی

 وسط از توانایی که بردممی سر به حالتی در من. بیندازد سمتم

 کردن فکر جای به خواستمی دلش او و داشتم را کردنش نصف

بزنم حرف . 

 خبره امکناری آدم گرفتن نظر زیر در اما داشتم، جلو به نگاه

 داشت نگه مقابلش. کشید رونبی جیبش از را گوشی. بودم شده

 بعد و شد مشغول  گوشی یصفحه روی تند تند شستش با و

 همراهش من که گفت و داد آدرس. برد را آرش اسم که شنیدم

گفت ترشمرده هم بعد. دارم کار او با و هستم : 

-  ارغوان پاساژ دم بهمون، برسی که رممی آروم جلوتیم، ما االن

کنممی پیاده رو .  

 گذشته خیربه که کردممی فکر داشتم و نشستم جایم سر سیخ

 مشغول خیالبی و گذاشت آهنگی. کرد کم را سرعتش. است

 از ماشینی بوق صدای با گذشت که دقیقه ده. شد اشرانندگی

گفت و انداخت پشتش به نگاهی جلو یآینه : 

- رسید آرشم . 



 دو با را آرش. انداختم پشت به نگاهی و دادم خودم به حرکتی

 امپیاده جاهمان داشتم دوست. دیدم پشتمان فاصله ماشین

. برسیم پاساژ به تا کردم صبر خیابان شلوغی خاطربه اما کند،

 عقب به نگاهی آینه از هم گاهی از هر و کرد بیشتر را سرعتش

 هم و شد زیاد عقب به کردنش نگاه هم دفعهیک اما انداخت،می

 و کرد پارک خیابان یگوشه را ماشین که جایی تا. کم سرعتش

 عقب به و چرخید بکند عقب به نگاهی آینه از کهاین جای به

 از تبعیت به هم من. بود هم در هایشاخم که حالی در برگشت،

 بود شده ترافیک ما ماشین از ترعقب خیلی. برگشتم عقب به او

 نگاه داشتم است، آمده پیش ایدرگیری رسیدمی نظر به و

 را ماشین در پیمان دفعهیک که کنم رصد را اوضاع تا کردممی

گفت بیرون بپرد کهاین از قبل و کرد باز : 

- ماشین تو بشین شده، دعواش! آرشه . 

 نگاه فقط مبهوت و مات من و دوید بود شلوغ که جایی سمت به

 سعی را نفر دو و کرده تجمع خیابان یگوشه نفر چند. کردممی

 دیدم هادرگیری بین را آرش لحظه یک. بکشند عقب به داشتند



 داخل نتوانستم. آمد صورتش سمت به که محکمی مشت بعد و

 شلوغی طرف به. رفتم بیرون و کردم باز را در. بمانم ماشین

 پیمان اما بودند، کرده حبس و گرفته نفری دو را آرش. دویدم

 صورت به که همانی- خودش از تر قامت کوتاه مرد ییقه که بود

 طرز به و گرفته چنگالش در را -بود زده محکمی یبهضر آرش

 جرات کسی. زدمی اشسینه و صورتش و سر بر ایرحمانهبی

 محکم قدر آن کردند،می تماشا و مانده همه برود، جلو نداشت

 هم آرش. بماند زنده مرد دهد ادامه اگر نبودم مطمئن که زدمی

 سمت به نفر یک. افتاد زمین روی قامت کوتاه مرد. بود ترسیده

 با پیمان. بردارد دست مرد زدن از و دارد نگه را او تا رفت پیمان

. افتاد مرد جان به پا با بار این و راند عقب به را او دست یک

 شده کر پیمان اما "پیمان کن ولش":گفتمی بلند بلند آرش

 به نگاه با و رفتم جلو مرد یرفته هم در صورت تاثیر تحت. بود

زدم ددا بقیه : 

- بگیرینش کنین،می تماشا وایسادین چرا کشتش، .  



 را بازویش. رفتم پیمان سمت به هم خودم حرفم دنبال به

 زیر که مردی حساب بهتر تا شد خم نکرد، توجهی کشیدم،

. رساندم جلو به را خودم و زدم چرخی که برسد را بود پایش

بردارد دست تا زدم را زورم تمام و گذاشتم اشسینه روی دست : 

- کن ولش! کشتیش . 
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 شد باعث مرد آن و پیمان بین بودم کرده ایجاد که ایفاصله

 ممکن شکل ترینخصمانه به پیمان. کنند دور را مرد مردم

 برافروختگی از حجم این نیت،عصبا از حجم این کرد،می نگاهش



 مرد که بود مشتی خاطربه فقط شدن بیخود خود از حجم این و

بود؟ زده آرش صورت به !  

 دستانم. کرد پیدا تالقی ینقطه من با و شد کَنده مرد از نگاهش

 از مردم. کرد نگاه آرش به و کشید عقب. شد جدا اشسینه از

آمدم مخود به زودتر من. شدند متفرق ما اطراف : 

- بستین رو خیابون اینجا، بریزه مامور که االنه بریم، بیاین . 

گفت آرش به رو پیمان : 

- وایسا جلوتر بیا فرمون پشت بشین . 

توپید من سمت به : 

- کردی؟ ول جوری همین ماشینو شدی؟ پیاده چرا  

 را ماشینش باز در و کردم نگاه پشتم به سریع حرفش این با

 تا ماندم منتظر و رفتم ماشینش سمت به تعلل بدون. دیدم

 پا به جنجالی چه دقیقه چند ظرف زدم،می نفس نفس. بیاید

 کنار از و شده ماشینش سوار آرش. بود جلو به نگاهم. بود شده

 آرام و کشید شلوارش به دستی هم پیمان. شد رد پیمان ماشین



 قبل از را این داشت، آرش به عجیبی یعالقه. آمد سمتم به

بودم دیده چشم به امروز اما م،دانستمی . 

 جدول سمت به. کشید بیرون آبی بطری و کرد باز را عقب در

چرخید دفعهیک و ریخت صورتش و سر بر را آب و رفت : 

 ترسیدی؟-

 !خیلی-

شدممی هم راستگویی آدم بود بد حالم وقت هر . 

گفت جدی : 

- بشی؟ ماشینش سوار نرفتی چرا رفت، آرش  

آمدم خودم به : 

-  رو یکی نزنین شما تا موندم اما بکنم، رو کار همین خواستممی

 .بکشین

زد لبخند : 

- بریم شو سوار! وایستاده جلوتر . 



کرد غرغر خودش با بنشیند فرمان پشت که رفتمی وقتی : 

- بزنه نیست بلد مشت تا دو . 

 به نداشت انتظار که من از قطعاً را؛ آرش یا گفته را من نفهمیدم

 خوب خودش. بود منظورش آرش حتماً پس بزنم مشت کسی

 زدن مشت خودش مثل هم آرش اگر. زدمی مشت وحشیانه! بود

شدمی زهرا بهشت یسردخانه راهیِ مرد یجنازه قطعاً بود بلد . 

 جای من انگار شدم، ساکت بیشتر نشستم کنارش دوباره وقتی

 که ندادم اجازه هم افکارم به دیگر حتی. بودم خورده مشت مرد

 کجا به مژگان با و است بزرگ قدر چه پیمان دستان ندببی

اندرسیده . 

 بود پارک پاساژ به مانده متری چند خیابان یگوشه آرش ماشین

 کرد پارک سرش پشت پیمان. نبود ماشینش داخل خودش اما و

 پیاده هم من. انداخت اطراف به نگاهی. شد پیاده ماشین  از و

 لیوان سه با هاشمشاد پشت زا آرش. گرفتم را نگاهش رد و شدم

 چه. شدمی ترنزدیک لحظه هر بود ایسینی داخل که میوهآب

 شیرینی آبمیوه بعد و انداخته راه دعوا! داشت ایخجسته دل



 را خودش کردممی حس. کردمی نگاهش بد پیمان. دادمی

 صورتش و سر بر را هاآبمیوه رسید آرش اگر تا کندمی کنترل

 خاطر به شدمی ترنزدیک آرش که لحظه هر من اما نریزد،

 پشت از. گرفتمی شکل لبم روی هم لبخندی اشتفاوتیبی

 من لبخند از. گذاشت خیابان به قدم و آمد بیرون هاشمشاد

 و کرد ساعتش به نگاهی پیمان. انداخت باال ابرو و آمده خوشش

 دستش در سینی از نگاهم. برگشتم آرش سمت به دوباره هم من

 خیلی! آشنایش کفش روی نشست؛ کفشش روی و آمد ایینپ

 یخانه کفشی جا در که کفشی همان بود، کفش همان! آشنا

بودم کرده تعجب کفش سایز بزرگی از و بودم دیده مژگان . 

 از پیمان آهنین هایمشت از بیشتر. برداشتم عقب به قدمی

 و پرسیدمی درگیری دلیل از پیمان. ترسیدممی آرش هایکفش

 کفش برادر دو شدمی. کردممی نگاه آرش کفش به فقط من

 باشد؟ پیمان همان و نباشد آرش شدمی باشند؟ داشته سانییک

 با بود، عقدش فردا آرش. باشد پیمان که بود بهتر بار هزار خدابه

 آرش شد،می سرش احترام بود، مهربان بود، خوب آرش. نازگل

 زنجیر بِدرد، حریم وانستتنمی آدم این و بود داشتنیدوست



. برساند مژگان سرزمین آبادناکجا به را خودش و کند پاره

 از نگاهم فقط. شنیدمنمی چیز هیچ من و زدندمی حرف داشتند

 سمت گشتبرمی دوباره آرش از آرش، سمت رفتمی پیمان

آرش عقد...  فردا بعد و آرش کفش. پیمان  ... 

 همان شبیه رنگش بردارم تا داشت نگه برایم آرش که طالبی آب

 از هم بار ده و بود کرده تنش به مژگان شب آن که بود پیراهنی

 بود، آرش برای دوزک بزک همه آن. است چطور پرسید من

کنم باور توانستمنمی . 

 همسر همیشه برای بود قرار فردا آرش کهاین غیر 

 .بود هم ترکوچک مژگان از سال چهار شود، نازگل اشدختردایی

 مانده فقط کردم،می فکر که نبود کسی شبیه هم ذره یک آرش

 داخل از را طالبی آب. کندمی چه پایش به لعنتی کفش آن بودم

 ماشین به. کردم رها را پیمان و آرش کفش،. برداشتم سینی

 گفته کامی که همان بود، سفید بلند شاسی یه. کردم نگاه آرش

 .بود



 بین و جدول به چسبیده. تمرف جلوتر دستم داخل طالبی آب با

آمد جلو نگران آرش. کردم رهایش هاشمشاد : 

- شد؟ چی  

گفتم مقابلم به خیره نگاهی با : 

- برم باید. رهمی گیج سرم. افتاد دستم از .  

 خیابان دیگر سمت به که زمانی تا کردم، تکرار را "برم باید "

. بروم مژگان یخانه به و شوم دور تا دویدم. کردم تکرار بروم

 که است زنی منفورترین نازگل که بودم کرده فراموش چرا

شناسدمی مژگان . 
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 فکری چه من رفتن از بعد برادر دو که نداشت اهمیتی برایم اصالً

 برایشان قدر چه من نامتعارف فتارر یا و کرد خواهند خودشان با

 به را خودم و شدم ماشین سوار. گذاشت خواهد سوال جای

 را رهنش پول مژگان که آپارتمانی همان به رساندم، آباد سعادت

بود کرده پرداخت داد، او به متین که ایمهریه از . 

 که داد خبر دید را من وقتی نگهبان نداشتم، را آپارتمانش کلید

 با. است برنگشته هنوز و رفته کارش محل به صبح از مژگان

 با شدم مجبور. نداد را جوابم که گرفتم تماس همراهش تلفن

 خبربی مژگان از که کرد اظهار هم او که بگیرم تماس سوزان

 مژگان وقتی تا و نشستم منتظر صندلی روی نگهبانی کنار. است

 هک دیگری کس هر به و زدم زنگ خودش به بار ده بیاید

باشد داشته خبری او از کردممی فکر و شناختممی . 

 او با. بود مانده باقی اشکان فقط. نشد مژگان از خبری غروب تا

 معلوم تکلیفم بعد و دارد مژگان از خبری ببینم که گرفتم تماس

 اشکان یخانه به و انداختم کیفم داخل به را امگوشی. شد

  .برگشتم



 مژگان خواستنمی اشکان. ودب شده شانحرف اشکان و مژگان

 عقد جشن در متین خود حتی و متین یخانواده حضور سبب به

 شده طور هر بود گفته و نرفته بار زیر مژگان اما و باشد آرش

 را جلویش تواندنمی هم کسهیچ و رساندمی عقد به را خودش

دادنمی را اشکان هایتماس جواب دیگر هم بحث از بعد. بگیرد .  

 کردمی فکر چون شاید گذاشت پاسخبی هم را من ایهتماس

 را اشگوشی نهایت در و هستم اشکان آمیز تهدید پیغام مامورِ

کرد خاموش هم . 

 غرق بیشتر چه هر. کردممی فکر که بود آنی از بدتر اوضاع

. فهمیدممی چیزی کمتر شدممی امآمده دست به تازه اطالعات

 شدنمی طوری هیچ کرد، هضم را اتفاق این شدنمی طوری هیچ

بود پیمان مجهول مرد کاش که کردم آرزو هم باز. کرد حلش !  

 دستم نه من و دیگر ساعت وچهاربیست از کمتر بود، جشن فردا

 خود! دیگری کس هیچ نه و مادرش نه رسید،می نسترن پدر به

 اول ردیف متهم باشد منجی تواندمی کردممی فکر که هم آرش

 مثل فقط. نبود من نقش ایفای برای فرصتی. بود هدرآمد آب از



 نشستممی باید است کوتاه جا همه از دستش که تماشاچی یک

افتاد خواهد اتفاقی چه پایان در که دیدممی و . 

 

 داماد با که مراسمی باشد، حاضر آرش عقد داشت اصرار مژگان 

 هم عروس. داشت اشتراک ینقطه تاریک یرابطه یک در مجلس

 ادعاهای یزنده شاهد روزی بود نخواسته که نازگلی. بود گلناز

باشد مژگان . 

 جمع قدرآن جمع و بودند همه بود، منا بود، متین که مراسمی 

 بر که عظیمی بالی از ببرد لذت مژگان کهاین برای بود متناسبی

 آرش با ازگاهی هر هم هاوسط آن شاید و است آورده سرشان

 هم لبخند و شود چشم در چشم نشسته عقد یسفره سر بر که

 هم با را هاییشب و روزها چه که کنند یادآوری هم به و بزند

اندگذرانده . 

 من از! توانستمنمی بگذارم؛ جشن این به پا بود محال من

 لباس در آرش دیدن از شدمی بد حالم قطعاً. آمدبرنمی

 زدهگل نماشی از عقد؛ یسفره از شدمی بد حالم من. اشدامادی



 و بشنود عاقد تا بگوید بلند آرش بود قرار که ای "بله " از و

 بوی که مبارکی! مبارک؟ کدام. باشد مبارک بگوید

دادمی را خیانت یکنندهمشمئز . 

 من دنیای در. بود زده هم بر را من نظمبی دنیای نظم آرش

 هرگز آرش اما بودند، پراکنده و پخش زیادی بد هایآدم

وسط از هم آن! بود شکسته باورم. بود نشده هم انشنزدیک ! 

 

 و بودند نسترن پدر یخانه اشکان و نسترن. نبود خانه کس هیچ

 هم من. بگیرند جشن که رفتندمی را آرش تجرد شب آخرین

 از و نشسته خانه تاریکِ سالن وسط. نرفتم اما بروم، بود قرار

بودم ممنون سفید رنگ به اشعالقه خاطر به نسترن .  

 

 آهنگ صدای. شوم بلند جا از شدم مجبور زد زنگ که اشکان

 منتظر. بود شلوغ سرشان حسابی آمد،می تلفن پشت از تندی

 وقتی اما ام،نرفته پدرزنش یخانه به چرا که بتوپد اشکان بودم

گفتم و کردم دستی پیش : 



- نیست میزون حالم عصر از شدم، زده گرما . 

گفت جوابم در : 

- . آممی زود منم خونه بمون نبوده، خوب حالت گفت آرش اتفاقاً

جااین مونهمی شبو نسترن . 

. بود کوچک یمعجزه یک من برای شکبی اشکان حرف این و

 فردا برای. بود خوب ببینم را آرش نبودم مجبور امشب که همین

 و کنم احسنَش به تبدیل را گرمازدگی همین توانستممی هم

نیست هم مرفتن راه توان بگویم . 

 

 تاریکی در دید وقتی. آمد زود و کرد وفا قولش به اشکان

 را فضا ندید دلیلی هستم کردن نگاه تلویزیون مشغول و نشسته

 و نور چه هر به ما یهمه که بود کرده کاری نسترن کند، روشن

بودیم کرده پیدا حساسیت بود روشنایی . 

 پایش. نشست رمکنا فاصله با و کشید بیرون تن از را پیراهنش

گفت و گذاشت میز روی را : 



-  داغ و خورده خرخره تا نسترن داداشای نیومدی، شد خوب

همگی بودن کرده ! 

 

 16.06.19, ]"را شب کنم می دود نخ به نخ" فالح مائده

20:40] 

# 45پارت  

# را_شب_کنممی_دود_نخ_به_نخ  

 

 

 یهرابط به پی اگر. کردم نگاهش و کردم بلند را سرم حرف این با

 آرام رفتن فرو مثل هم فکرش کرد؟می چه بردمی آرش و مژگان

بود باتالق یک در . 

- دکتر؟ بریم شدی؟ بهتر  

 بودم، زده خط بود، هم آرش. بود اعتمادم مورد مرد تنها اشکان

بود شده باعثش نحو بدترین به خودش یعنی . 

- شده مچه دونمنمی نیستم، خوب زیاد . 



 نروم عقد جشن به فردا کهاین برای داشتم فقط نبود، بد حالم

کردممی ریزی برنامه . 

- تماست؟ به نداد جواب آخرشم  

- گوشیش خاموشه نه ! 

گرفت مبل از را اشتکیه : 

-  تو بیاد شه بلند اول نفر فردا منتظره کرده، خاموشش قصد از

 نگه رو یکی گهمی شیطونه. آدمی حتماً شناسمش،می من. عقد

 راه ابد تا دیگه نتونه بشکنه رو پاش قلم بزنه اومد تا در دم دارم

شده گور و گم کجا نیست معلوم امشبم. بره . 

گفت و شد بلند مبل روی از : 

-  پیمان اومدن دمِ. عقدشون تو بیاد مژگان ندارن دوست هم اونا

 عقد تو مژگان که گفت و انداخت حرف جوری یه و کشید رو من

وقت یه نیاد آرش ! 

 



 پیغامش و افتاد نسترن یاد که رفتمی حمام سمت به داشت

 به من اما باشم؛ حاضر آرایشگاه در چند ساعت کهاین بر مبنی

 خاطر به مژگان گوشی بودن خاموش نکند که کردممی فکر این

 شبیه درخواستی هم آرش شاید. باشد آرش به ندادن جواب

. نباشد عقدش در مژگان خواستمی و داشت پیمان درخواست

 با داشت آرش چون بودند زده هم به و شده دعوایشان هم شاید

کردمی عقد فردا نازگل .  

 

 بودم فهمیده مژگان یخانه در که شبی آن از بدتر! بود بدی شب

 از سخت. رسید صبح به سخت. است اتاقش داخل مردی که

 و زد زنگ نسترن زود صبح. درآمد روشنایی رنگ به تاریکی

 بدهم و کنم آماده گفت داشت نیاز که را هاییچیز از خروار یک

 به دیگر ساعت دو تا خواست هم من از. ببرد برایش اشکان

 بهانه را بدم حال. است رفته خودش که بروم آرایشگاهی همان

 را او و رسید دادم به اشکان. شد بلند فریادش صدای و کردم

 واجب هم خیلی رفتن آرایشگاه است بد حالم وقتی که کرد قانع



. آیمنمی که بگویم اشکان به دفعهیک خواستمنمی. نیست

بگذارم حنا در را دستش وقتش به تا کنم صبر خواستممی . 

 اگر تا کردم التماس سوزان به. بود خاموش زدم، زنگ مژگان به

 حرف من با دقیقه ده حد در بگوید فقط دارد خبری مژگان از

. است خبریب مژگان از که خورد قسم زمان و زمین به اما بزند،

 خطش من خاطر به آخرش گفت و شد عصبی آخر بار هم کامیار

کندمی عوض را . 

 شدمی بد حالم بیشتر هم من گذشتمی زمان بیشتر که چه هر

 مریض واقعا من شد دوازده ساعت وقتی که جایی به رسید کار و

 زد،می زنگ نسترن. نبود تمارض به نیازی دیگر و بودم حالبی و

. نداشت من  روی تاثیری هیچ اما کرد،می نیکی ینیک اشکان

 و کنم سشوار مو بشورم، تن حمام بروم شود باعث توانستنمی

 و بود نیامده بیرون کاورش از حتی که لباسی. بپوشم لباس

 با را من و بیاید بود قرار اشکان. بود کمدم یدسته آویزان

 وقتی تا دمکشی دراز کاناپه روی و برداشتم متکایی. ببرد خودش

 و مقرر ساعت در وقتی اما بیایم؛ توانمنمی قدر چه که ببیند آمد



 بلند کاناپه از. شدم نگران نیامد هم آنِ  بعد ساعتیک حتی

 روی که نسترن اسم. پیمودم را خانه طول و عرض نگران و شدم

دادم جواب و برداشتمش سریع افتاد امگوشی . 

 همزمان. نسترن آلود وهم و دبلن صدای با شد همزمان گفتنم الو

پرسید! داشت هم با را عصبانیت و فریاد و گریه : 

- دونستی؟می آره؟تو دونستی؟می تو ارغوان  

آمد بیرون امحنجره از زور به صدا. شد عرق غرق تنم تمام : 

- دونستم؟می رو چی نسترن؟ شده چی  

-  حتماً دونستی،می حتماً هم تو مژگان، کرده بدبختمون

تونستین؟ جوریچه ستی،دونمی  

 بود؟ شده چطور. شد جاری چشمانم از بخواهم آنکه بدون اشک

بود؟ خبر چه جاآن  

پرسید من از که بود کوروش. نیامد نسترن صدای دیگر : 

-  که جایی یه بره بگو فقط هست اگه پیشته؟ مژگان ارغوان

شما یخونه سمت اومد اشکان نکنه، پیداش اشکان ! 



- اینجا نیست ژگانم کوروش؟ شده چی ! 

- شد افتضاح. خورد هم به عقد! چی همه به خورده گند . 

بپرسم را تکراری سوال همان توانستم من تنها و : 

- شده؟ چی چرا؟  

گفت طعنه با : 

-  ریزی آبرو. کاشتن گل آرش و شما خانوم خواهر دونی؟نمی تو

. نکشتتش اشکان تا بره بگو بهش پیشته اگه مژگان. شده

فقط بره بگو بهش شه؛می حالبی نگرانی زا داره نسترن ! 

- جا؟این بیاد باید چرا! نیست جااین مژگان  

گرفت دستش از دوباره را گوشی نسترن : 

-  تو خونه آدمی گفت بهم پیش ساعت یه مژگان، برسه که االنه

 خاموشه، گوشیش زنممی زنگ بهش جا،این بیاره برداره رو

کرده خاموش دوباره چرا دونمنمی بود روشن ! 

گفت که آمد کوروش صدای : 



- ! پسه هوا که نیاد کرده خبرش آرش احتماالً رو، خودت نَکُش

شده فراری که آقا خودشم . 

نالید نسترن : 

-  که کنه لعنت رو من خدا! نباش اشکان دست دم! برو خودتم

 تازه بودم؟ بد کردم؟ بهتون بدی چه من نداره، نمک دستم

 این آخه! سقف یه زیر رفتم شوهر رخواه تا دو با بودم عروس

آرش؟ از خواستمی چی کرد؟ باهامون مژگان که بود کاری چه  

 آیفون بلند و دارکش صدای تک دفعهیک که نالیدمی نسترن

پیچید جانم در دردی مثل . 
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 نبود، آیفون مقابل کس هیچ. پریدم جا از و کردم قطع را تماس 

 در سمت به آشفته و باز موهایی با ،داشت را خانه کلید اشکان

 برق مثل اشکان که شد ثانیه چند تنها. کردم بازش و رفتم

پیمان بندشپشت و شد ظاهر روبرویم . 

. ندترسا را من بودند گرفته خودشان به که حالتی و چشمانش

 دیوار یگوشه کردمی پرت را کفشش داشت وقتی که طوری

گفت و شد خانه وارد طوفان مثل. رفتم عقب عقب : 

- کجاست؟ مژگان  

 پشت هم پیمان. رفتم دنبالش به هم من و شد رد سریع کنارم از

 .سرمان

 مژگان پرسیدمی و رفتمی راه هادیوانه مثل من طفلیِ اشکان

 تنش، یخورده چروک یراهنپ استیصالش، حالت. کجاست

 بودند شده مرتب و داده حالت تغییر کلی دیشب از که موهایی

 اشکان وقتی. بود ترآرام پیمان. آورددرمی پا از را من داشت

 من از و ایستاد سالن وسط گشتمی را خانه وجب به وجب

 :پرسید



- اومد؟ اینجا مژگان  

گفتم گریه با : 

- نیومد اینجا اصالً خدا، به نه . 

 به و چرخید دفعهیک بود ایستاده که جایی همان از اشکان

شد ورحمله سمتم : 

- اون از ترآشغال تو اون، از بدتر تو نخور، دروغ قسم . 

 به سنگین ایکشیده و کرد صورتم یحواله محکم را دستش

زد صورتم : 

-  رو تو االن همین اون جای نه گر و کجاست گیمی االن همین

 دیشب از که داشتی خبر تو آرشه، با که ونستیدمی تو. کشممی

بودی انداخته راه میرممی دارم و مریضم ! 

 دردم اما سوخت؛می بود زده که ایسیلی از صورتم کهاین با

بود اشکان شدن آبروبی دردِ هنوز . 

برداشتم عقب به قدمی و گذاشتم صورتم روی دست : 

- دونمینم واهلل. دونمنمی مامان خاک ارواح اشکان، .  



- نخور قسم نخور؛ قسم گمنمی مگه ! 

 عقب به و شد مانعش پیمان که بزند دیگر ایضربه تا آمد جلو

 به که ایضربه شدت کرد، پرتش عقب به واقع در. داد هلش

 روی اشکان که بود زیاد قدرآن کند دورش تا زد اشکان یسینه

 دهخور جا شدنش پرت از اشکان رفتم، عقب من. شد پرت مبل

کند بلندش تا گرفت را دستش و رفت سمتش به پیمان بود، : 

-  آرش بود، اینجا االن اومدمی اگه نیومده، جااین خب ببخشید؛

بسته رو فلنگ شده چی گفته بهش . 

زد فریاد من به رو و نکرد پیمان حرف به توجهی اصالً اشکان : 

- آره؟ داشتی خبر تو  

 نگهش محکم پیمان ربااین که آمدمی سمتم به داشت باز و

 .داشت

-  بودیم کلفت گردن تا چند ما! باشه؟ داشته خبر باید کجا از

 کجا از ارغوان کنن،می غلطی چه دارن گوشمون بیخ نفهمیدیم

 بریم باید نداره، ایفایده موندن جااین. نداره خبر معلومه بدونه؟

نهمدیگه با باشن جا هر االن آرش، سراغ . 



 پیمان. گرفت دستانش بین را سرش و نشست مبل روی اشکان

 و انداخت من سرتاپای به نگاهی کنجکاو و برگشت من طرف به

 :گفت

- بیار براش آب لیوان یه . 

گفت پیمان به رو اشکان : 

-  دارم، باهاش حرفی یه آم،می االن من پایین برو دقیقه یه تو

برو ندارم کاریش . 

کرد نگاهش خیره پیمان : 

-  احتماالً نسترن، پیش برو زود هم تو رم،می دارم کار من

 با بابا، پیش برم منم کجاست، که بکشه حرف آرش از کوروش

بیرون رفتن دایی ! 

 به دیگری نگاه نیم با پیمان و داد تکان سری ناراحت اشکان

رفت بیرون خانه از من سمت . 

گفت اشکان رفت تا : 



-  و تو ارغوان خدا به نگی رو راستش پرسم،می کلمه یه فقط

زنممی آتیش هم با رو خونه این و خودم . 

بنشینم زانو دو شد باعث گفتنش غلیظ آن و تهدیدش . 

-  نشسته همین برای دیشب آرشه؟ با هرزه این دونستیمی تو

 یلنگه یکی شیمی داری چرا تو بودی؟ گرفته ماتم خونه بودی

 کردممی ولتون باید شما؟ دست از کنم کارچی من آخه مژگان؟

 برم گفتینمی بود روز چند. دستتتون از شم راحت و برید

 هرزگی آرش با راحت و نری شخونه خواستیمی مژگان، یخونه

 کنه؟

گفتم گریه با : 

- ستدیگه یکی با کردممی فکر دونستم،نمی خدابه . 

جهید جا از : 

-  امروز تا نگفتی من به چرا. هست خری یه با بودی فهمیده پس

بود همه دست آرش با خواهرت عکس امروز نشه؟ آبروریزی .  

کردم پاک را صورتم طرف دو اشک : 



-  درستش آرش عقد از بعد بودم گذاشته پیمانه، با کردممی فکر

 که بزنم حرف آرش با بودم رفته دیروز حتی بگم، یکی به کنم،

 که ببینمش رفتم! خودشه که دونستمنمی کنیم، فکری و بیاد

 یه هم مژگان یخونه که بود کفشی همون دیدم، رو پاش کفش

بودم دیده بار . 

گفت عجز با : 

-  آخه نداره، قبولش هم شخونه درِ کلفتی به پیمان! پیمان؟ آخه

 ارغوان، رسممی رو حسابت من گفتی؟می بهم کلمه یه مردیمی

 اون حساب اول بذار! پیدانا سرش اون که آرممی سرت بالیی من

تو با کنممی کار چی ببین بعد برسم رو تکارههمه خواهر ! 

رفت و بست محکم را در و گرفت کار به بود بلد تهدید چه هر .  

 و گذاشتم صورتم روی را  دستم. بود شده زندان خانه دیوار و در

ریختم اشک خودم حال به . 

 چند سیاق و سبک همان به پیچید، آیفون زنگ صدای دیگر بار

تکهیک و کشدار پیش؛ دقیقه ! 



 و بود در پشت پیمان. رفتم آیفون سمت به و شدم بلند سریع

 را آیفون لرزان دستی با لرزید،می دستم پایین؛ به نگاهش

گفتم و برداشتم : 

 بله؟-

کرد بلند را سرش : 

-  تونستمنمی اشکان جلوی دارم، باهات کاری یه کن، باز رو در

 .بگم
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 در وقتهیچ. ماندم آیفون یصفحه روی تصویرش به خیره

 را در بودم مجبور. بودم نگرفته قرار انگیزیرعب موقعیت چنین



 دستمالی. برگشتم سالن به سریع و کردم باز را در. کنم باز

 تا نشستم مبل روی و کردم تمیز را چشمانم زیر و برداشتم

 یا و است خوب امگونهاین نشستن کنم فکر کهاین سد؛بدونبر

 هم آن بودن منتظر چون بود، مهم لحظه آن در خودم راحتی. بد

شدمی بیشترم اضطراب باعث فقط در دم .  

 دفعه یک دارد تیک که آدمی مثل آمد که در شدن بسته صدای

 تحت قلبم ضربان که داد طول را آمدنش قدر آن. خوردم تکان

 تندتر و گذاشت ناسازگاری بنای چشمانم یبیهوده انتظار ثیرتا

  .تپید

 نگاه سریع شد سالن وارد خونسرد و آرام وقتی که شد طوری

 نگاهش دوباره و گرفتم عمیقی نفس. انداختم پایین سر و گرفتم

 هم من و نزد حرفی هیچ. کردمی نگاهم و بود ایستاده. کردم

 چیزی چه یدرباره است رارق که نداشتم ایزمینه پیش هیچ

بوده مانع اشکان بودن که بزند حرف ! 

 



 نگاهش پشت از. رفت آشپزخانه سمت به و برداشت قدم کُند 

 و داشت تن به رنگی مشکی کت بود آمده که اشکان با. کردم

 آن و بود کرده اتو و صاف رنگش سفید پیراهن. نبود کتش حال

 من برای این. شتندا را اشکان پیراهن هایچروک و چین

است شده اذیت بیشتر همه از اشکان که بود این یدهندهنشان ! 

 

 و کرد باز را یخچال در من به توجه بدون. کردم دنبال را پیمان

 داخلش را بطری آب و برداشت لیوانی. کشید بیرون را آب بطری

 را مگویش حرف و بیاید و بِکشد سر بودم منتظر. کرد خالی

 میز از و شد خم من به نرسیده و آمد جلو من به هخیر اما بگوید؛

گرفت سمتم به آب لیوان با و برداشت دستمالی . 

- کن پاک صورتتم بخور، ! 

بود کردن قربانی موقع قصاب نرمش مثل نرمشش، .  

 که افتاد یادم گرفتم دهانم جلوی وقتی و گرفتم دستش از را آب

 تا وقتی. ردمنک ایاستفاده هیچ دستمال از. امتشنه قدر چه

 من از را لیوان تا کرد دراز دست نوشیدم را آب یقطره آخرین



 اتفاقات یهمه و چیز همه و کسهمه چرا کردمنمی درک. بگیرد

دهد دستم آب لیوان تا آمده و کرده رها را ! 

 یک باالخره من و کرد پرت میز روی حوصلهبی را لیوان

. دیدم او از بود فتادها که اتفاقی به توجه با نرمال العملعکس

گفت و نشست نفرهتک مبل روی : 

-  داشتی خبر کی از بگو بهم حاال شدی؛ ترآروم انگار حاال خب

ن؟همه با آرش و خواهرت  

 شده مژگان. کنم هضمش نگذاشت سوالش. ماند دلم سر  آب

 کردندمی یادآوری بیشتر همه حتماً بعد به این از خواهرم، بود

 پایش زیر قربانی گوسفند آن خواستمینم. است خواهرم که

باشم کشیده سر و گرفته دستش از را آب لیوان اگر حتی باشم، . 

  من؟-

بود نشسته بازپرس یک شکل به مبل روی : 

- تو بله  ... 



-  گردن تا چند که گفتین اشکان به پیش دقیقه چند همین

 وقت اون. نهمه با مژگان و آرش که بفهمین نتونستین کلفت

بدونم؟ کجا از من  

 اینزدیکی. درآمد بودن بازپرس حالت از و شد خم جلو به کمی

بچسبم پشتم گاهتکیه به بیشتر و بیشتر شد باعث که . 

-  اشکانی !بود اشکان کردن پیاده شیطون خرِ از برای حرفم اون

 و دونیمی تو هم نه گر و! کنهمی کار شکله از بهتر دستاش که

 هر و زناست مختص اتفافاً مسائل این از درآوردن سر که من هم

 زنا فقط رو چیزایی یه باشه کلفت گردنت که هم قدر چه

داشتی خبر تو که مطمئنم خانوم ارغوان من و فهمنمی ! 

گفتم محکم : 

- فهمیدم امروز همین دونستم،نمی شما مثل منم . 

 اگر که کنم جلوگیری اشکم ناگهانی ریزش از کردممی سعی

 ینشانه فقط من برای بود، سالح دنیا هایزن تمام برای گریه

بس و بود ضعف ! 



 را حرفش بعد و کردمی فکر بود، عادتش نداد، را جوابم سریع

 ذره ذره و کرد نگاه پایم به و برد پایین به را سرش کمی. زدمی

. کنم جمع را پاهایم شد باعث ناشناسش نگاهِ. آمد باال نگاهش

گفت دافتا من به چشمش دوباره وقتی : 

-  قبل داشتی، خبر تو گهمی که محکمه دلیل چندتا و چندین

 هیچی که کردی بدی کار قدر چه و دونستیمی ما یهمه

 !نگفتی

- دونستمنمی هیچی من . 

کرد پایم به ایاشاره : 

-  تو هم آرایشی هیچ! نداره االن داره، الک پات ناخنای وقتا اکثر

 دیشب از انگار هم موهات حتی. هست اکثراً نیست، صورتت

 دهمی نشون اینا یهمه! بوده مرتب همیشه ولی! نخورده شونه

 و نداشتی رو آرش عقد مراسم به اومدن قصد کالً امروز تو که

 شدنمی رو مژگان و آرش یرابطه امروز اگه. بیای خواستینمی

 خودم به و کردممی بد قضاوت بهت راجع کلی من احتماالً

 سر برات بوده سخت که داشتی آرش به یاعالقه البد گفتممی



 اینه نیومدنت  دلیل دونممی االن خب اما! ببینیش عقد یسفره

 تو بیای نخواستی و بودی خبردار خواهرت با آرش یرابطه از که

اینه؟ غیر! عقدش جشن  
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داد ادامه ترآرام. کردم فرار چشمانش از : 

 -  فرار هازده جن عین خیابون وسط یهو دیروزه، بعدیش دلیل

 خونه در جلوی هم قبلش بود؟ چی آرش با کارت! رفتی و کردی

 موقعبی دعوای اون اگه! ببینی رو آرش تا کشیدیمی کشیک

 با کارت به تو وقت اون و شدمنمی مزاحم منم اومد،نمی پیش

 برده رو همه رفتارت بودی، شمال که وقتی یا. رسیدیمی آرش

 به که تویی فقط داشتی، خبر هم اونجا شده، چی که فکر به



 این. دونستیمی تو هم فقط داری، وآمدرفت خواهرت یخونه

بودی؟ جریان در تو کهاین غیر داره توجیهی عجیب رفتار همه  

گرفتم صورتم جلوی را دستانم : 

- من دونستمنمی ! 

کرد تکرار : 

-  بود وقتی چند! گهمی راست اشکان. ندارم شک دونستی،می

 رو یکی اگه. بودی شده متوجه چون رفتی،نمی مژگان یخونه که

 واکنشی تنها اومد،نمی پیش امروز افتضاح ذاشتیمی جریان در

 و اخم و بگیری رو که بود همین دادی نشون ماجرا این به که

 تا چند امروز! نیای آرش عقد بعد و مژگان برای یکن تخم

 سرشون شرمندگی از نتونستن نفر چند. رفت آبروشون خونواده

 اگه موقع به! تو حماقت و دیگه نفر دو خریت از بگیرن باال رو

اومدنمی پیش امروز بازی دلقک بودی زده حرفی ! 

 که تیاتفاقا تمام مقصر را من و بتازد این از بیشتر خواستمنمی

 و نشستندمی پایین تا باال از اگر که منی کند، قلمداد بود افتاده

گرفتممی قرار آخر یمرتبه در حتماً کردندمی ردیف مقصر . 



برداشتم صورتم از را دستم : 

-  درست که داستانی کنید،می تعریف شما که داستانیه این

 .نیست

-  بیار برام دلیل یه کن، تعریف رو واقعی داستان تو قبول، باشه

! نداششی رو آرش عقد جشن به اومدن قصد چرا بشم توجیه که

مریضی از غیر دلیلی هر ! 

. گفتمی راست. نگفتن و گفتن بین تردید تردید؛ از بودم پر

عقلش تا داشتند کارایی بهتر زبانش و دست اشکان .  

-  رو بعدی بدترِ اتفاق جلوی بشه شاید بگی اگه کن، تعریف

وحشتناکه یتوضع االن. گرفت ! 

شکست هم در مقاومتم : 

- مژگان یخونه رفتم که باری آخرین  ... 

 موقعمبی مکث از. رفت هم در کامل هایشاخم. گرفتم نفس

بود نیامده خوشش . 



-  اصالً که کسی. داره رابطه نفر یه با مژگان که فهمیدم اونجا

کیه بفهمم من نداشت دوست . 

 بوده اتاقش داخل مردی شدم متوجه که بگویم خواستمنمی

 جاآن که شبی بگویم که خودم برای دانستممی شان کسر. است

 قدر این. اندبوده مشغول هم با آرش و مژگان گوشم کنار بودم

 آدم پیمان اما آمد؛می نظر به احمقانه دادن خرج به صداقت

بود زرنگی . 

- شدی؟ متوجه چجوری نفره؟ یه با که فهمیدی کجا از  

- فهمیدم اتفاقی . 

-  معنیش کدوم دقیقاً تو داره، معنی تا هزار من نظر از اتفاقی

 منظورته؟

 هرگز من. امحافظه در شدمی دفن باید اتفاقش و شب آن

 را حقیقت و نکنم تحریف را داستان جایاین توانستمنمی

 .بگویم

-  تونننمی مردا و فهمنمی زنا که اتفاقاتی همون پای به بذارید

 .بفهمن



بود شده کالفه : 

- بده ادامه! بگذریم خب . 

-  شدم نگران همین برای. نشد دربیارم سر که کردم کاری هر

 طبیعیش. نفهمم من که کنهمی تالش داره مژگان قدراین چرا

 به فقط. بشم مطمئن که نشد. بگه من به همه از اول که بود این

نبودن آرش کدومشون هیچ که داشتم شک نفر چند . 

کرد قطع را حرفم : 

- داشتی؟ شک کیا هب  

 این. باشد گرفته جرم ارتکاب حین در را مچم که بود این مثل

 به پیمان به شک با اگر شاید که خودم به شد یادآوری حرفش

 تمام صاحب آرش که فهمیدممی زودتر خیلی رفتمنمی بیراهه

است شوم اتفاقات .  

- باشه اونا از یکی شاید کردممی فکر !متین دوستای به . 

 بود کرده پرت میز روی که لیوانی به نگاهی نیم. کردم سکوت

گفت و انداخت : 



- ! کردی تعریف فایدهبی داستان یه اول، یخونه سر برگشتیم

آرشه؟ فهمیدی کِی بگو  

- دیر خیلی ! 

 من حرف هر با فقط و بود کرده آویزان نگاهش در سر بر را اخم

 خودش ایتنه به اخمش دادم که جوابی با. رفتمی پایین و باال

 :رسید

- کِی؟ یعنی دیر دیر؟ ! 

- بود گرفته آبمیوه که وقتی همون دیروز، ! 

 تمسخر لبخند یک جایش و شد حذف صورتش از کل به اخم

نشست آمیز : 

- شد؟ وحی بهت اونجا یهو  

. کردم جمع بیشتر را پاهایم. کردم سکوت. شدم ناراحت

 مرام کرد،می تمسخرم که کسی حرف به دادن گوش و نشستن

 نبود، که من خود! بود خواهرم مژگان. شدم بلند جا از. نبود من

 خاطر به نداشت حق کس هیچ داشتم، دوست را خودم من



. بگوید من به که بداند مجاز را چیزی هر بودن مژگان خواهرِ

کرد سد را راهم : 

- گیره؟نمی تخنده باشی تو  

زدم داد : 

-  همون بود، پاش دیروز آرش که کفشی گیره،نمی مخنده نه

دیدم مژگان یخونه که بود کفشی . 

کرد تعجب : 

-  پای رو کفش اون بعد مژگان، یخونه دیدی کفش یه یعنی

 یه فقط مگه آرشه؟ کنی فکر که شد باعث این و دیدی؟ آرش

 یخونه تو آرش کفش اصالً داره؟ وجود دنیا تو اون از کفش

 و بود، آرشم خود یعنی بود، کفشش وقتی بود؟ چی برای مژگان

فهمیدی؟ دیروز گیمی چطور پس بودی، هم  تو  

 تعریف توانستمنمی هم من و بود شده سوءتفاهم دچار کل به

 از ولی بود؛ هم آرش بودم، من بود، کفش چطور شب آن که کنم

بودم خبربی حضورش . 

 



 18.06.19, ]"را شب کنم می دود نخ به نخ" فالح مائده

21:46] 

# 49پارت  

# را_شب_کنممی_دود_نخ_به_نخ  

 

 

 هم خاطراتش تمام پایان در کرد،می تعریف زیاد خاطره آرا مادر

. "ندارد خبر هم خودش بعد ساعت دو از آدمیزاد ":گفتمی

 منتظر آدمی مقابلم. بود حرفش همین واضح تعریف من وضعیت

 خبر آن از دیگری کسی آرا جز که را چیزی تا بود ایستاده

کنم تعریف برایش نداشت .  

-  رو مژگان که رفتم! آرشه کفش صاحب فهمیدم فقط دیروز

 سه دو. ندیدمش و نشد که! شم مطمئن و بپرسم ازش و ببینم

. مژگان یخونه رفتم یهویی و شد حرفم اشکان با پیش هفته

 فهمیدم جااون! پیشش رممی دونستنمی نداشت، خبر خودش

نه رو خودش اما دیدم، کفششم شه،خونه تو یکی !  



. کردمی نگاهم فقط سکوت در. بودم گفته را چیز همه ریباًتق

 دلخواهش داستان تعریف دنبال دیگر پرسید،نمی سوال دیگر

 نبود، معمولی سکوت سکوتش. کردنمی بازجویی دیگر. نبود

 دستی دم! بودن ناچیز حس. کردمی منتقل من به را بدی حس

بودن تفاله بودن، . 

 خودم امگرفته طوراین را مژگان چم من اگر کهاین نهایت در و

شد نخواهم یا و نیستم او از بهتر هم . 

 کند دیگر باراین هایشقدم. برود که چرخید حرفی هیچ بی

 اما شد،می دور من دید از داشتبرمی اگر را قدم آخرین. نبود

برگشت سمتم به و ایستاد : 

-  به. دید پیجی یه تو رو عکسات کوروش پریشب راستی

 به بره خواستمی موقع اون داریوش. داد نشون هم شداریو

 تا نیست آرشی دیگه االن گرفت، رو جلوش آرش که بگه اشکان

 فرار آرش اگه که بود عصبی قدراین داریوش وایسته، پشتت

 هم اشکان به کرد،می شخفه خونه حیاط استخر توی کردنمی

 قراره که ییهابیراه و بد توی نیست بعید گفت، بیراه و بد خیلی



. گهمی که باش مطمئن. بکشه وسط رو تو اسم بگه بعد به این از

 برای کننده قانع توضیح یه اشکان اومدن از قبل تا که بهتره

کنی پیدا یواشکیت شدن مدل . 

گفت هم همزمان و شد آخر قدم برداشتن یآماده : 

-  امشبم. باشه داشته وجود ایکننده قانع توضیح اگه البته

بهتره اینجا نمونی . 

 امحسی هایالیه یهمه از. بود کرده نفوذ استخوانم مغز به ترس

 که داشتم را ؟جارفتممی کجا. بود نشسته جانم در و کرده عبور

نبود جایی بروم؟ . 

 کارم کنم، دفاع شدنم مدل از توانستممی عادی شرایط در من 

 هم من داد،می خوبی پول بابتش کامیار و درآمدم منبع بود،

 چیزی چه اشکان به داریوش بترسم که بودم نکرده اخالقیبی

 که بود شرایطی در اشکان. نبود عادی اوضاع اما گفت؛ خواهد

دیدمی مژگان و آرش کار همان یمثابه به را شدنم مدل و کار ! 



 گرفتم، تماس مژگان با و برداشتم را گوشی پیمان رفتن از بعد

 خاموش هم او گوشی و فتمگر تماس هم آرش با. بود خاموش

  .بود

 روز بهترین بود قرار که روزی شد، تاریک هوا گذشت، ساعت

 داماد را پسرشان چهار از یکی باالخره و باشد نسترن یخانواده

 بودم منتظر لحظه هر. بود خورده رقم نحو بدترین به کنند

 هر و شویم روبرو هم با ترسریع چه هر بودم منتظر! بیاید اشکان

بیاورد بیاورد، سرم است قرار که ییبال . 

 ساعت. نداشت کارم به کاری نگرفت، را سراغم کس هیچ منتها

 تماس تا ده هر از. زد زنگ سمن که بود شب دوازده نزدیک

 مژگان از خبری کهاین گمان به اما دادم،می جواب را یکی سمن

 این منهای اگر داشتم تصمیم و دادم را جوابش سریع دارد

 سمن اما کنم؛ قطع را تلفن لحظه همان زد دیگری حرف حرف،

 امروز ساعت وچهار بیست اینکه از قبل تا بود زده زنگ فقط

کند رو هم  را امبدشانسی یبرگه آخرین شود تمام . 



 به که بالیی از. داریوش و اشکان با اشگیری در و گفت کامیار از

 فقط هم شدلیل. بودند کرده بیمارستانش راهی و آورده سرش

 بود این برای بودم، شانتولیدی هایلباس مدل من که نبود این

 خبر آرش و مژگان جای از کامیار بودند رسانده گوشش به که

  .دارد

 دلم بمانم، خانه توانستمنمی دیگر حرف این شنیدن از بعد

 نسترن پدر یخانه و است شده چی بفهمم و بروم خواستمی

 ویادشان بگذارم شانخانه به پا شدیم چطور اما است؛ خبر چه

 بار چند بزنم، زنگ او به نبود هم کسی. هستم کی من که نیفتد

 که اداشتم را این ترس اما بزنم زنگ کوروش به گرفتم تصمیم

کنم سکوت نتوانم هم من و بزند من به بدی حرف . 

 هر که کندمی مجبور را هاآدم باالخره که است این شب خاصیت

بگیرند سر از را شانزندگی و خانه بیایند افتاده هم اتفاقی . 

. بود هم کوروش. بود همراهش هم نسترن! آمد خانه به اشکان

 اگر تا بود آمده پیمان جای بار این و بود رسیده اشکان از زودتر

کند کم را بال نزول شدت بیاورد سرم بالیی خواست اشکان . 



 اشکان. بود حریفش اشکان و نداشت را پیمان قدرت نتوانست،

 منتظر و نشسته تختم روی که حالی در اتاقم داخل را من

. گفت بیراه و بد زد، و زد. انداخت گیر بودم مجازاتم

 بیرون را کوروش. بود شده برابر دو زورش. زدمی ناپذیرخستگی

. کردمی گریه امانبی نیکی. دنبالش به هم را نسترن. کرد پرت

 چه هر. بود کامیار با من یرابطه دنبال به و زدمی نعره اشکان

 هم هاهمسایه نگران. زدمی ترمحکم و شدنمی باورش گفتممی

 !نبود
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 نسال داخل کوروش و پیمان همراه به مادرش و نسترن پدر

 فقط  اشکان مورد در اما آمد،می شانوگویگفت صدای. بودند

 جاجابه امشانه روی را نیکی. آمدمی که بود سکوتش صدای

 گوشم. چرخیدممی تخت دور ببرد خوابش کهاین برای و کردم

 و افتادمی آینه به زدن دور بار هر در هم چشمم و بود سالن به

 چندین را صورتم روی ناشکا پیش روز پنج شتم و ضرب آثار

کردمی مرور بار .  

 

 جلوی تا بود آمده اشکان با که روزی همان فردای صبح نسترن

. رفت پدرش یخانه به و کرد قهر بگیرد را من خوردن کتک

 تحمل و کند زندگی خانه یک در من با تواندنمی دیگر که گفت

 اگر که بود گذاشته شرط هم اشکان برای. ندارد را وضع این

گشت برنخواهد دیگر نکند موضوع این حال به فکری . 

 این. کردمی آواره کجا را من بکند، توانستنمی کاری اشکان

 زیر نسترن اما و بود گفته نسترن به بارها خودش که بود حرفی

رفتنمی بار . 



 را نسترن را، سامانشنابه وضعیت و کردممی درک را اشکان من

 یک در شوهرش خواهر با اهدنخو دیگر که کردممی درک هم

 رنگ و افسرده که  نسترن مریم مامان من. کند زندگی خانه

گفتمی اشکان به پریده : 

"   خواهرت برای طبقه یه بگیر، طبقه دو یه و دیگه جای یه برید

کردممی درک هم را "خودتون برای  هم طبقه یه و . 

 این که کردمی قانعش داشت پیمان اما بود، نداده جوابی اشکان

 نسترن ":که انداختمی پارازیت هم کوروش و است راه بهترین

بشه راضی هم این به نیست معلوم "  

زد تشر پیمان : 

-  رو خواهرش بشه، گفت اون چی هر که شهنمی! من با نسترن

بره بفرسته کجا . 

 چند. بود نبرده خوابش هنوز و خوردمی تکان امشانه روی نیکی

 وقتی اشکان. بود شده تنگ برایش دلم و بودمش ندیده بود روز

 داشت خبر نیکی به اموابستگی از چون بودند آمده هایشمهمان

کرد من اتاق رهسپار را نیکی اول همان .  



بست را بحث نسترن پدر : 

-  براتون پیمان بگم آره اگه کنی؟می قبول اشکان؟ گیمی چی

کنه کاری یه !  

 از بیشتر که. کند قبول که کردممی التماس اشکان به دور راه از

 حرفی منتظر و بودم چسبیده در به. نشوم خرد و نشنوم من این

 به شالق انگار که صدایی با و شد تسلیم اشکان. بودم اشکان از

گفت اندزده آن جای جای : 

- کنه پیدا دارم؟ ایدیگه یچاره ! 

 مریمِ مامان شنیدم  که گرفتم فاصله در از. کشیدم راحتی نفس

گفت اشکان به ننستر : 

- بریم بیار رو نیکی . 

 هیچ لحظه آن اما بود، سخت هاآن با شدن رو در رو چه اگر

 پستو در این از بیشتر که شود جلودارم توانستنمی چیزی

 پنهان این از بیشتر و بودم شده مجازات نکرده گناه به. بمانم

 و کشیدم عقب پا با را در. دانستممی خودم به توهین را شدن



 سالم. برگشتم سمتم به سرها یهمه. رفتم بیرون بغل به نیکی

گفتم اشکان به رو و کردم محکمی : 

- خوابیده نیکی .  

 پدر. نداد را سالمم جواب و گرفت نگاه همه از زودتر مریم مامان

 کوروش. گفت پاسخ را سالمم و بود انگیز ترحم نگاهش نسترن

. نبود راضی حضورم از اشکان. بود صورتم روی هایرد به خیره

گفت و شد بلند که بود پیمان فقط : 

- من به بدش ! 

 نیم. بگیرد من از تا کرد دراز دست. کردم جدا امشانه از را نیکی

 دیداری آخرین. داد باال ابرویی و انداخت صورتم به هم نگاهی

 خوب اشکان اما بود، آرایش فاقد صورتم داشتیم، هم با که

 روی و گرفت را نیکی. بود کرده پیاده صورتم روی آرایشی

گفت اشکان به رو. گذاشت اششانه : 

- اجاره بذار هم رو خونه این. شممی پیگیر من ! 

شدند بلند او از تبعیت به هم بقیه و رفت در سمت به . 
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 وقتی دیروز همان اما بودیم، اهللبسم و جن اشکان با روزدی تا

 او کوروش و کند رانندگی نتوانسته و بوده بد حالش شدم متوجه

 تا شدم آشپزخانه راهی و آمده بیرون اتاقم از رسانده خانه به را

زدیم حرف هم با کمکم و کنم درست غذایی . 

 

. برگردد و دکن مشایعت را نسترن یخانواده تا ماندم منتظر

. بگوید جلسه ینتیجه از که است سخت برایش دانستممی

 ایستادم. کرد خواهد دست دست گفتنش برای که بودم مطمئن

 هم موافق و امشنیده را چیز همه که بگویم خودم و بیاید تا



 سمت به بعد و کرد کوتاهی ایست نگاهم و من دیدن با. هستم

گفتم و نشستم ویشروبر هم من. نشست رویش و رفت مبل : 

-  توی همدیگه با هم طوریاین! خوبه خیلی گفتن که جوریاین

همیم کنار هم نیستیم، خونه یه . 

 ذهنش و فکر به چروک و چین. ماند خیره من به طورهمان

 را دهانش و کرده صاف را افکارش توانستنمی زود و بود افتاده

 توانستیم خوب را چیز یک تنها. کند باز حرفی گفتن برای

بیفتد آن گفتن صرافت از تکرارش با کهاین بدون بگوید، . 

-  خراب آرش زندگی روی چرا آدم، همه این آخه! مژگان به لعنت

 زن یخانواده خانواده، این نگفت خودش با لحظه یه اصالً! شد؟

 !برادرمن

- بگو رو این پیمان به بهتره، باشه ترکوچیک من یخونه . 

گفت و داد تکان را سرش : 

-  شده آدم کرده پیدا کار کردممی فکر بگو منو زد، گول رو همه

 صدای! زهرابهشت هم با بودیم رفته! چی همه رفته یادش

 آمبوالنس آژیر صدای": گفت شد، بد حالش شنید آمبوالنس



 مامان یجنازه بیمارستان تو که افتممی روزی اون یاد شنوممی

 از فقط مونهمه و دنبالش دیمافتا ماشین با و گرفتیم تحویل رو

 مامان گلوی از خوش آب یه نذاشته که داشتیم شکایت بابا

 نشو تو کن، جور و جمع رو زندگیت گفتم بهش اونجا. "بره پایین

بره پایین گلومون از خوش آب بذار بابا، . 

-  آروم آروم خودم من کنه، جمع رو هاوسیله نسترن خوادنمی

کنممی جمع رو همه . 

انداخت اطراف به نگاهی : 

-  تا اونم کرد؛ شهنمی هم کاریش رفته، بابا به طبعش مژگان

 بار، این گفتمی هی داد، عذاب رو مامان عمرش یلحظه آخرین

 رو خیابونی یه که اومدمی در گندش بعد روز دو باز آخرمه، بار

 زود مامان از بعد شد خوب. کنه گذرونیخوش برده برداشته

 خودش از بدتر زنای فدای رو داشتیم که چی هر نه گر و مرد،

 بدنمون و تن باید عمرمون آخر تا همینه، هم مژگان. کردمی

 و آبرو خوب که بعد بشنویم، ازش قراره چی باز که بلرزه

 تکون سر یه فقط شه،می عادی برامون بابا مثل رفت مونحیثیت



 دیدیم رو همدیگه وقت هر هم بعد. رفت و شد تموم دیممی

 ده جاهمون و زنیممی حرف خرابکاریش آخرین از شینیممی

مونمرده قبر سر رفتیم انگار خوریم؛می غصه براش دقیقه . 

 

 بد مژگان بگویم که بدهم را جوابش که نبود شرایطی در اشکان

 از حتی یا! او سراغ رفت که بود مرگش چه آرش آدم، و عالم

 متین زن که زمانی تا و نیست بابا مثل  بگویم و کنم دفاع مژگان

 هر! بس و بوده تهمت گفتند پشتش که چه هر و نکرد خیانت بود

 من گریز شد،نمی کنم دورش موضوع از  خواستممی من چه

بگوید مژگان از کردمی تحریکش  بیشتر . 

پرسیدم احتیاط با و آرام : 

- نشد؟ خبری آرش از  

شد جمع هم در نفرت از هایشسگرمه : 

-  شیراز رفته کهاین مثل! نیست تهران. بیاد مرگش خبر کاش

 خودش از بدتر کوروش اون رو این البته دوستاش، از یکی پیش

 کوروش جز کسهیچ تماس به! بگه راست نیست معلومم گفته،



 تو مونده اون الاقل! ترهبدبخت مژگانم از اون. دهنمی جواب هم

رفته در زده این داره، رو پرروییش کرده غلطی هر و شخونه . 

 

 19.06.19, ]"را شب کنم می دود نخ به نخ" فالح مائده

22:36] 

# 52پارت  

# را_شب_کنممی_دود_نخ_به_نخ  

 

 با که بود کاری اشپررویی و مژگان ماندن از اشکان منظور

بود کرده داریوش و نریمان . 

- نریمان و داریوش وقتی و برگشته اشخانه به زود خیلی مژگان

 و داد و بودند رفته آباد سعادت در ارتمانشآپ به -نازگل برادر

 دو هر از مزاحمت جرم به و زد زنگ پلیس به انداختند راه بیداد

 در شب یک داریوش و نریمان. نداد رضایتم و کرد شکایت

 درگیر هم نگهبانی با کهاین به توجه با. ماندند هم بازداشتگاه



 سر. کنند کاری نتوانستند داشت، هم شاهد مژگان و بودند شده

شدند آزاد و نشوند مژگان مزاحم دیگر که دادند تعهد آخر . 

 بعد یدفعه شود مزاحمش کسی اگر که بود داده هم پیغام مژگان

 نخواهد کوتاه اصالً باراین و کرد خواهد برخورد بدتر مراتب به

 اگر و است مربوط خودش به روابطش که بود گفته هم علناً. آمد

 یا باشد اشکان کندنمی فرقی بیاورد جودبو برایش مشکلی کسی

کندمی طرف قانون با را همه و بنددمی را چشمانش بقیه، . 

کردمی قلدری همه برای داشت تنه یک .  

 داشت را گذشته هایسال تقاص بود، کرده درمانده را همه

 کهاین با. بود کرده شروع او از نازگل، بدشانسی از و گرفتمی

 اما اند،کرده پیدا ربط هم به مژگان با رشآ چطور دانستمنمی

 بحث فقط و نبوده وسط ایعالقه مژگان سمت از بودم مطمئن

است گذشته شخصی هایحساب یتسویه همان . 

 

 تصمیمی با را موافقتش زد، زنگ اشکان به نسترن شد که شب

 که زمانی تا گفت و کرد اعالم بودند گرفته اشخانواده عصر که



. گرددبرنمی خانه به نکرده اشآماده و نگرفته هم زا جدا یخانه

کرد قبول را شروطش و شرط یهمه افکنده سری با هم اشکان . 

 متوجه بخوابم و کنم بررسی را امگوشی خواستم وقتی شب

 درِ به. بود مژگان از. کردم باز را پیامم سریع. دارم پیامی شدم

 را پیام و بستم را در و شدم بلند. کردم نگاه بود باز نیمه که اتاقم

 پس فردا که بشه؟ چی که اشکان یخونه توی نشستی ":خواندم

 اسم به و کنن پیدا داغونشون و درب فامیل از نخاله یه فردا

 برای ستموقع بهترین االن بهش؟ بدن شوهرت مصلحت

 حداقل پشتتم، خودم من بیرون، بیای خونه اون از همیشه

 خونه، از بیرون بیا شم، راحت شرت از تا بدم شوهرت خوامنمی

 رو زندگیت اگه بسازن، دیگه بدبختِ مژگان یه هم تو از نذار

 و قهر با تونسته امروز زنش اون بزن، رو اشکان قید داری دوست

 مجبورش هم فردا بگیره، جدا یخونه برات تا کنه راضیش غضب

 جا یه بیا فردا بده، شوهرت خطهفت یعتیقه یه به کنهمی

ببینیم رومدیگهه ." 



 تایپ و دادم فشار کیبورد روی را انگشتم عصبانیت شدت از

گمشو مژگان، گمشو ":کردم " 

 دادینمی پیام هم پشت هی روز چند مگه ":داد را جوابم سریع

خورمتنمی بیا بگم، بهت بیا خب کردم، رو کار این چرا " 

 فقط ادنی این توی ":داد دیگری پیام که ندادم پیامش به جوابی

 اونم کنن؛ زندگی آرامش با همیشه  دارم دوست من که نفرن دو

 فردا ندارن، ارزش برام پشیزی که درک به برن بقیه منایید، و تو

ببینیم رو همدیگر که بگو رو جا یه " 

 و من یآینده ذره یه اگه مژگان، نبودی گودروغ ":کردم تایپ

 کردی،نمی رو آبروریزی این داشت اهمیت برات بدبخت منای

کردینمی پخش عقدشون روز اونم رو آرش و خودت عکس ". 

 خر قدراین کردم، پخش رو عکسا من گفته کی ":داد پیام

زنیممی حرف فردا بیا! کرده رو کار این زرنگ آقای! نبودم ." 

آمنمی تخونه":دادم جواب " 

اونجام من سمن، زبان آموزشگاه بیا سه فردا ":داد جواب " 



" فرستادم برایش و نوشتم را "باشه .  

 این ارتباط از کسی چه! بود کرده جور را امبیداریشب خوراک

 و بگیرد عکس که بود رفته پیش جایی تا و شده باخبر دو

 پا عاقد که وقتی درست وقت آن و باشد فرصت منتظر زیرکانه

! بزند؟ برهم را عقد و کند رو را اشبرنده برگ گذاشت حیاط به

بود؟ هک زرنگ آقای  
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 این. بود شده تار و تیره نسترن با طالقش از بعد مژگان یرابطه

 زن اغلب را او و گذاشته تاثیر هم گفتارش در حتی تیرگی



 نسترن کردمی فکر که بود این دلیلش. کردمی خطاب اشکان

مریمش مامان و نسترن است؛ متین با او ازدواج مقصر . 

 راضی مژگان آمد، پیش مژگان از متین خواستگاری بحث وقتی

 خودش داشت دوست و بخواند را درسش خواستمی و نبود

 پای نهایت در اما کرد مخالفت. بزند انتخاب به دست آینده برای

 اجبار و زور روی از نمتی انتخاب. نشست متین با عقد یسفره

 راضی متین با دیدار از بعد جلسه چند خودش که چرا نبود، هم

نبود مریمش مامان و نسترن از حرفی دیگر و شد . 

 را من توانستنمی کس هیچ. شدمنمی نبودم، مژگان مثل من

 اشکان حتی وقتی ندارم، دوست که باشم کسی با کند راضی

 و آیدنمی خوشم او از هک گفتم کرد صحبت داریوش یدرباره

 گفته را ترشمحترمانه شکل نسترن به. نکنند مطرحش دیگر

 چند هر "ندارد خوبیت شدن فامیل این از بیشتر کهاین ":بودم

 عقد بذار نباش، شدن فامیل نگران ":بود داده جواب و خندیده

 هم داریوش. بود نشده تمام هرگز آرش عقد و "شه تموم آرش

 جلویش را من اسم کسی بگذارد دیگر که ودب آن از ترعاقل



 برای نداشته آب کسی برای اگر ماجرا این رسیدمی نظر به! ببرد

داشته نان من ! 

 

 احتساب با ساعتی دو اشکان یخانه تا سمن زبانِ آموزشگاه از

 مطمئن تا و شده حساس آمدمورفت به اشکان. بود راه ترافیک

 گفته. داشتبرنمی کردن یچپ سوال از دست روممی کجا شدنمی

 نقطه همین از منم کنم، کار کامیار با ندارم حق دیگر که بود

 و بروم بوتیکش به باید که گفتم و کردم استفاده ضعفش

 اسم اگر. کنم کتاب و حساب و بردارم دارم جاآن که هاییوسیله

 بردن حق. کند خاک و گرد دوباره نبود بعید بردممی را مژگان

نداشتم هم را اسمش . 

 آموزشگاه در مژگان دیدن از بعد که کردم هماهنگ کامیار با

 برگردم خانه به وسیله کمی با بتوانم تا روممی بوتیکش به سمن

 دادنمی را جوابم که پیش روز چند برخالف. نبرد شک اشکان و

 داد جواب باراین کرد،می خالی من سر را اشکان از عصبانیتش و

دارد من با مهمی کار گفت حتی و کرد الاستقب رفتنم از و . 



 

 پا. کردم پیدا آموزشگاه خالی هایکالس از یکی در را مژگان

 را رنگش چند شال. بود نشسته صندلی پشت و گذاشته پا روی

. خواندمی روزنامه متفکر و عمیق و کرده رها گردنش روی

 را من و شده چیده گرد شکل به هاصندلی و میز هم روبرویش

 ساعت چند ایهفته باید که انداختمی خودم بدبختی دوران دیا

 و دادممی گوش شدمی بیان دیگری زبان با که هاییوراجی به

 و سالم یک حد در ماندمی یادم که چیزی تنها آخر سر

 را زحمتش آرا را بقیه انداخت؛می راه را کارم پرسیاحوال

بود کشیده . 

 نگاهم لبخند با. داشت لب هب لبخند. کرد بلند را سرش مژگان

 هب هم زیباتر چطور که بود بلد یعنی بود، افکنفیل زیباییش. کرد

 سرخابی رنگ رژ یک بود، رنگخوش پرش هایلب. برسد نظر

 سرخابی هم شالش قالب رنگ فهمیدم کردم که دقت! یواش

 شفاف پوستی بود؛ تربشاش و تربراق همیشه از صورتش. است

 بهترین در. بود شده رنگ تازه هم ابرویش. زدمی برق دور از که

 زایمان تازه که وقتی مثل درست برد،می سر به خودش حالت



 به هم را متین غرغرویِ مادربزرگ حتی او زیبایی و کرده

 فکر یقین به دیدمی را تا دو ما کسی اگر. داشتوا تحسین

 من دهکر بیچاره را آدم لشگر یک آرش همکاری با کهآن کردمی

 هم شالم بودم؛ آرایش بدون و غمگین و ناراحت من. او نه هستم

 به. حالتبی و مشکی هم ابروهایم. بود کالغی پر سیاه رنگش

بودم نشسته نکرده گناه عزای . 

 صندلی روی از. کردم نگاهش خیره و تیز و تند. دادم تکیه در به

شد بلند : 

-  نده، شمحل بیا کن ولش کرد؟ تخم و اخم سمن شده؟ چی

. ستبخشهنمی قلی شاه بخشهمی شاه حکایت سمن، حکایت

 شقیافه اشکان، از خورده کتک که نیست جاش هیچ به کامیار

 ساعت یه طرف کرده فکر. ما واسه گیرهمی بچه این رو

 و تمام صاحب حاال خانوم، دست انداخته خریده تومنیپنج

  .کمالشه

گفتم ممکن شکل ترینآرام به : 

- تویی منا و اشکان من، بدبختی دارم؟ کارچی نسم به ! 



انداخت میز روی و برداشت گردنش روی از را شالش : 

-  یاد زبان گرما این توی مردم هایبچه دارن انتظار! اینجا گرمه

رهمی یادش هم رو مادریش زبان آدم اینجا بگیرن، . 

کرد نگاه صورتم به. آمد ترنزدیک : 

-  رسهنمی من به زورش تو؟ با کرد همچین چرا بشکنه، دستش

بود زورگو اولشم از کرده؟ خالی تو سر ! 
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گرفتم فاصله در از : 



-  مایی، سرشکستگی باعث تو مژگان، بردار سرمون از دست

 نه حیثیت نه! هیچی نذاشتی، مون واسه هیچی! آبروریزی مایه

 آدم بخوابی؟ باهاش بری کنی پیدا نبود آرش از بدتر. آبرو

. شدمی دوماد داشت بود، عقدش آرش بود؟ اومده قحطی

 خودت چطور زدی، هم به رو همه حال کردی؟ کارچی فهمیمی

پس؟ خورهنمی هم به خودت از حالت  

 داده دست زا را خودش آرامش چشمانش. گرفت صورتم از نگاه

 :بود

-  دربیارم دلت از خواستممی کنیم، شروع دعوا با خواستمنمی

 کهاین مثل اما کشیدی، من خاطر واسه که عذابی همه این برای

 جوریاین خوادمی دلت و هستی راضی داری که فالکتی به تو

 من که کردی؟ فکر چی تو! معصوم طفل آخی! آرش! بدی ادامه

 تو که ایبچه این! مخونه بریم بیا که گرفتم رو شیقه رفتم

 فرصت از فقط من داشت، تشریف اشتهاخوش خیلی گیمی

! جلوش گذاشتم رو داشت دوست که چیزی و کردم استفاده

 فکر در جونش مریم مامان که موقع همون. شد پیچم پا خودش



 طور هر خواستمی و بود فامیلی روابط هایپایه کردن محکم

 تکون دُم من برای داشت آرش عروسش، بشه شزادهبرادر شدن

 رفت وقتی خب اما کردم، چخه هی کردم چخه هی. دادمی

 نتونستم دیگه گذاشتن، مدارشونم و قرار و نازگل خواستگاری

وسط بود اومده نازگل پای بره، کنم ردش ! 

 چشمان حجم اما کی، نفهمیدم. زد حلقه چشمش در اشک

 در کهاین با و آمد در طرف به. بود شده آب پر اشخواستنی

. شود مطمئن بودنش بسته از تا کرد بررسیش دوباره بود بسته

 و رفت ها صندلی از یکی طرف به. کردم نگاهش و چرخیدم

نشست رویش : 

-  کلمه یه بود کافی! کرد؟ کارچی من با دونیمی که رو نازگل

می  بگه متین مامان و بابا پیش و کنه باز دهن کلمه یک فقط

 من نکرد، متینه؛ با شپتیاره یدخترخاله اون که دیده و دونه

 رو رشوه بگم که کردممی پایین و باال رو دادگاه هایپله داشتم

 خالهدختر با متین وقتاون برده، رو حظش دیگه یکی که نگرفتم



 نازگل بلیتشونم! کاری سفر اونم کیش، رفتمی نازگل جون

افتادم التماس هب فهمیدم وقتی! کردمی ردیف . 

زد اشسینه به را دستش و کرد سپر سینه و شد بلند دفعهیک : 

-  ارغوان، کردم التماس ساله دو یکی و بیست دختر یه به من

 چه یواسطه و کردی کار چی ندارم کاری نازگل گفتم

 که بگو عموت زن و عمو جلوی بیا فقط بودی، ایکاریکثافت

 همه زیر زد و اومد ارغوان، اومد. تدخترخاله با رفته کج متین

 بده گفتن همه که بافت ور و شر قدرآن گفت، دروغ قدرآن چی،

 شخونه از رو من شب نصف باباش شوهرت، به نزن تهمت

 زده تهمت دیگه گناهبی زن یه و پسرش به چون! بیرون انداخت

 بودم، راضی خدا به دونممی من آره گفتمی کلمه یه فقط. بودم

 بستون بده هزارتا و کرده ردیف بلیت براشون بگه استمخونمی

 اگه. نکرد و نگفت. بود جریان در بچه این رو همه که دیگه

 راضی متین بابای بگیرم، رو منا حضانت تونستممی من گفتمی

 دروغ و اومدنمی نازگل اگه بود راضی من، بده رو منا بود

گممی راست من گفتمی نازگل اگه. گفتنمی . 



 

 و بودم رشت نبودم، تهران مژگان سخت روزهای آن در من

 بود، ممنوع تهران به آمدنم. زدممی سروکله هایمدرس با داشتم

بود کرده ممنوع اشکان ! 

 

 هم مژگان بود، برادرم اشکان اگر سوخت، مژگان برای دلم

 زنِ ترینجابتبا شبیه کردمی گریه که وقتی مژگان. بود خواهرم

 یک در سر به باید را شانتندیس که هاییآن از شد،می جهان

کردم بازویش بند را دستانم. رفتم جلو. زد شهر : 

-  ردیف بلیت براشون نازگل که نگفتی بهم وقتهیچ چرا

 چه گفتم منم و دونستمی اون که گفتی شهمه کرده،می

 رو شدخترخاله و عمو پسر آبروی بیاد که ازش داشتی انتظاری

نگفتی وقتهیچ بود، هم واسطه نگفتی توق هیچ ببره، ! 

 بیرون به شدن بسته جای همان از اشک و بست را چشمانش

کرد باز را چشمش سریع. کرد فوران : 



-  اون با من بکنی؟ تونستیمی کارچی گفتممی گفتم؟می چی

ازشون خوردم دست رو کوپالم و یال هم !  

بود سرجایش عقلم اما سوخت،می برایش دلم کهاین با : 

-  نازگل کردن بیچاره هوای به آرش، به کردیمی بند نباید باز

 رو عقدش جوریاین. نبود راهش این! کردی بیچاره رو ما یهمه

کنی پخش رو عکسا. کنی مار زهر ! 

گرفت فاصله من از و زد پوزخند : 

-  یه مونینمی منتظر کنه، اذیتت یکی اگه گفتی بار یه یادمه

 خودت شده طور هر سرش، پسِ بزنه خدا جایی یه روزی

 باید کی تا توام، عین منم خب کردنش، ادب دنبال افتیمی

 رو تقاصم خدا کهاین برای انتظار از داره حالم بمونم، منتظر

 شدم منتظر بیشتر چی هر. خورهمی هم به بگیره ازشون باالخره

 پخش عکس من. شدن ترخوشبخت شد، ترکلفت گردنشون

 با خواستممی داشتم، ایدیگه یبرنامه ازگلن برای من نکردم،

زیر بره آرش یمزه خواستممی کنه، عقد آرش  
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 یادش که آرش، بغل تو بره شب ده بار، ده خواستممی دندونش،

 کنم حالیش قشنگ خیلی بعد و وییهب جور چه آرش بوی بمونه

 یعنی دهمی دیگه بوی یه اون و خوابیمی شوهرت پیش وقتی

 بغل تو که بار هر که کنم کاری خواستممی درد، قدر چه

 صبح تا نه یا کنهمی خیانت بهش آرش کهاین فکر شوهرشه

 آرشه با که بار هر خواستممی. کنه شدیوونه و داره نگهش بیدار

 فهمیده آرش یدرباره که چیزهایی یعنی بگه شخود به هی

 که بفهمه ذره ذره و شکش دنبال بره کنه، شک دروغ، یا راسته

 و بغل و بوسه چی هر از حالش وقت اون. اومده سرش بالیی چه

 نفس به نفس وقتی خواستممی من. بخوره هم به خوابتخت

 حالش و حس تموم شهمی شسینه بهسینه وقتی شه،می آرش



. رسیدن دادش به نشد، ارغوان نشد. تهوع حالت به بشه تبدیل

 رو کارم من نذاشتن آورد؛ شانس هم خیلی آورد، شانس نازگل

 و من از. بکشه عذاب قدرهمون کنم کار چه بلدم خب اما بکنم،

 پیش روز چند. رسهمی گوشش به تریخوب خبرای بعداً آرش

 قرمز، دامنش د،بو آبی کفشش. بود متین با دیدم، رو منا

 و کفش برای بود خودم پیش خواستمی دلم! سفید پیرهنش

 لباس پال و پرت بینممی وقتی میرممی کردم،می ست دامن

 کاش گممی وقتایی یه! شهمی بزرگ داره پال و پرت پوشیده،

 زنده تا کردمنمی دعا همه اون بود اومده دنیا که موقع همون

 .بمونه

 از را بدنش قدر آن جمالت ادای موقع شغضب و غیظ لرزید،می

 یشده مشت دستان. نبود بند پا روی که بود کرده خارج تعادل

 نهایت در و زدنش نفس نفس بدنش، دید قابل لرزش محکمش،

 حکم برایش نصیحتی و پند گونه هر گفتمی چشمانش اشک

 بود کشیده متین با زندگی در که عذابی حجم. دارد را شوخی

کردممی تصور من که بود چهنآ از بیشتر . 



 عقب برایش صندلی و نکردم توجهی عصبانیتش به بار این

 پشت اخموی منشی از و رفتم بیرون. بنشیند آن روی تا کشیدم

 کوتاه یفاصله به که آشپزخانه به. کردم تقاضا آبی لیوان میز

 سمن. بردارم آب و بروم خودم خواست و کرد اشاره بود کنارش

 به آب و زدم کنارش. شد سبز راهم جلوی مدعی ایقیافه با

. کردمی تمیز را صورتش داشت مژگان. رفتم اتاق سمت به دست

 ترمیمش و بازیابی قدرت. گرفت من از لبخند با را آب لیوان

 خودم سرعت این با او مثل توانستمنمی هرگز من! بود العادهفوق

 و کشیدم عقب خودم برای ایصندلی. کنم جور و جمع را

 سوال کرده پخش را هاعکس که کسی یدرباره او از خواستممی

پرسید من از نوشید را آبش تا اما بپرسم، : 

-  چی آوردن سرت که هاییبال این با بودی، من جای تو ارغوان

کردی؟می کار  

 چیز یک دادم جواب ذهنم در آن به بالفاصله که درستی جواب

 هم آن ام،بچه سر من! را تکشانتک کردم،می شانبیچاره ":بود



 نداشتم، شوخی کسهیچ با منا، زیبایی و معصومیت به دختری

گفتم دروغ مژگان به اما "شدممی قائِل تخفیف شاید بود پسر : 

-  و نداشتم کاری هم بقیه با گرفتم،می رو مبچه شده جور هر

خودم زندگی پی رفتممی و شدممی خیالشونبی . 

 پی رفتممی و شدممی هم امبچه خیالبی بگویم نتوانستم

 که بود شنیده من از بارها. شدنمی باورش وقت آن ام،زندگی

است کنارمان منا بودنِ آرزوهایم از یکی . 

گفت عادی خیلی : 

-  رو منا شده جور هر خواممی. کنممی رو کار همین دارم منم

 بیچاره باید کرد، مبیچاره متین. نه شدن بقیه خیالبی اما بگیرم،

نبینم رو متین زندگی بهشت اما جهنم، برم دممی ترجیح. بشه . 

گفتم در به اشاره با : 

- بزنیم حرف بیرون بریم بیا ندارم، رو سمن یحوصله . 

 را کیفش و رفت میز سمت به وارتسلیم زد، دیگری لبخند

گفت که بود من به پشتش برداشت، : 



-  آروم بعدش ندازی،یم چنگول گربه عین اولش گممی چی هر

! سمن ستقیافه توی بهت گفتم. من حرف به رسیمی آروم

 .بریم

 معلوم و رفت طرفش به مژگان اما نرفتم، سمن طرف اصالً من

 و کردمی نگاهش فقط بکم صمٌ او که گفتمی سمن به چه نیست

 نشان مشغول از دست هم اخمو منشی. زدمی پشیمان هم کمی

 او گمانم به کرد،می نگاه مژگان به زل زل و کشیده خود دادن

 گاهی روحم، پرتالطم و تاریک ینیمه. بود شده مژگان محو هم

دادمی آرش به را حق و شستمی را رویش و دست . 

 به میلی کدام هیچ و زدیم قدم خلوت رویپیاده امتداد در

 نبود، کالس داخل فضای مثل فضا. نداشتیم شدن سوار ماشین

 با تا دیدم مناسب را زمان بودیم، شده ترآرام ما نفر دو هر

 دیگر و برگردد راه جایهمین از که بگویم و بزنم حرف مژگان

است بَسَش جاهمین تا هم نازگل. باشد نداشته آرش به کاری . 

- کجاست؟ آرش داری خبر مژگان  

گفت مکث با و کرد نگاهم : 



- دارم خبر آره . 

 کجاست؟-

گفت اطمینان عدم نوعی  با : 

- گی؟نمی که کسی به ! 

گفتم محکم : 

- گمنمی نه . 

داد تکان را سرش : 

-  چه بعدش قراره معلومه دادی، جواب سریع تو که جوریاین

نیستی بلد رو موندن الل تو داده نشون تجربه کنی، ! 

کردم سد را راهش : 

-  شیرازه، گفتمی اشکان. رو آرش کن ولش نگرد، شر دنبال

 مگه چیزی دیگه عقدش، وردخ هم به نده، دیگه رو جوابش

بکنی؟ مونده  

 :خندید



- بود من یخونه دیشب شیراز؟ کدوم ! 
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 قدم از مانع و کنم سد را راهش که قدرآن بودم، محکم 

ماندم جای بر رمقبی حرفش این با اما شوم، برداشتنش : 

-  شینن،نمی کاربی داریوش خصوص به داداشاش خدا به مژگان

 آرش کننمی فکر اونا نیستی؟ اشکان فکر زخمیه؛ مار عین اون

 بگیرن، رو جلوش بتونن دنمی احتمال و کرده فرار ترسش از

خدابه کنهنمی ولت داریوش نده، راهش ! 

شد آمیز تحقیر نگاهش داریوش اسم شنیدن با : 



- . کنه واقواق سگ عین بلده فقط اون! بابا؟ کیه خر داریوش

 رو آرش جلوی بره. گیرهنمی گاز کنه، پارس زیاد که هم سگی

رهنمی بار زیر که آرشه! زرنگه خیلی اگه بگیره ! 

 من از که بیاورم یادشبه را روزی گونه اعتراض خواستممی

 اما کنم، رفک داریوش و شدن هاملکان عروس به خواستمی

گفتمی داریوش درشت و ریز هایعیب از حال .  

. زد زنگ موقع همان! شد مژگان هایادعا غیب از شاهد آرش

 به آرش اسم که را شصفحه و آورد باال را اشگوشی مژگان

 زده زنگ ببین که گرفت قیافه و داد نشانم بود نوشته التین

 آرش، تنگف الو محض به و کرد لمس را تماس آیکون. است

 :گفت

- سالم جان آرش . 

 را آرش جدید مدل و صحنه این نداشتم دوست. برگرداندم رو

. رودمی مژگان یصدقه قربان طورچه و کندمی چه که ببینم

پرسید آرش از و کرد نازک صدا سوزان مدل مژگان : 

 کجایی؟- 



گفت جواب در جانش آرش : 

- جمهوری اومدم دوستام از یکی با بیرونم، ! 

گفت و داد باال ابرو لوندی با نمژگا : 

-  چطوری که هست حواست. مخونه دیگه ساعت یه تا منم باشه،

 !بیای؟

کرد ماتم آرشم جواب : 

-  کار چی ببینم خواممی خونه رممی فردا برام، نیست مهم

بکنن توننمی . 

 لبخندی با و درخشید مژگان صورت در وارشیطنت رضایتی

 خرکیف آرش احتماالً اما نشنیدم، نم که کرد زمزمه چیزی ملیح

 شکبی که شنیدممی و دیدممی چشم به اتفاقاتی. بود شده

 داشت االن تا مژگان. بود بزرگتر جنجال یک یمقدمه

بود کرده شروع تازه را اصلی بازی کرد،می بازی گرمیدست . 

گفت و آمد جلوتر شد خالص آرش با زدن حرف از وقتی : 



-  بچه گیمی تو که هم همچین شون،خونه بره خوادمی دیدی؟

  !نیست

 امسینه به را کیفم. رفتم سرش پشت هم من و افتاد راه خونسرد

بگیرم نشنیده نحوی به را قلبم یشده تند ضربان تا فشردم : 

- بگه؟ چی بره خوادمی  

- بگذره تونهنمی من از بگه !  

کردم تهدیدش : 

-  به بردار، دست گم،می اشکان به رممی االن همین من مژگان

 و چرت شخونواده به بره نذار. پیشت نیاد دیگه که بتوپ آرش

شه تموم چیهمه بذار! بگه پرت . 

داد نشانم را مسیر : 

-  شه؟می چی کردی فکر! بگو اشکان به االن همین برو بیا

 ترسم،نمی ازش تو مثل که من بکنه؟ من با تونهمی کارچی

گفته قبالً رو تنیاگف نیستم؛ مکانشم و جا محتاج ! 



 بگیرد، فاصله من از تا برداشت تندتر را هایشقدم. کردم سکوت

 جااین به آرش با کارت جوریچه":گفتم استیصال با که زمانی اما

گفت و ایستاد ؟"کشید : 

-  خودش بود، من نخ تو خودش جلو، اومد خودش بگم؟ بار چند

 توی یخونهبکتا اون. بکنه برام کاری یه خواستمی دلش مدام

 و کرد وصل اون لوسترامم کرد، نصب آرش دیدی؟ رو اتاقم

 رفتن دل دیگه اومد که هم شب یه! دیگه ریز خرده خیلی

 !نداشت

زد داد : 

- بدونی؟ داری دوست هم رو شبقیه  

- کیه؟ زرنگ آقای کرد؟ پخش کی رو عکسا  

انداخت دستش ساعت به نگاهی نیم شد، متفکر اشچهره : 

-  به کیه زرنگشون احمقن، جورایی یه همه وادهخون این تو

 نظرت؟



 نفهمیدن معنی به گفتمی که احمقی همان مانند به را سرم

 خانواده کدام منظورش زدمنمی هم حدس اصالً من دادم، تکان

بگردم هم زرنگشان بچه دنبال که برسد چه است، : 

 کیه؟-

 -  کم. کرده همگانیش طوریاین هم بعد فهمیده؛ اون! پیمانه

عکسا پخش براش نداشت دستاورد ! 

 هیوال شکل را پیمان مژگان هم و من هم. شد خالی بادم

 مرد پیمان بودم کرده فکر اشتباه به که زمانی من دیدیم؛می

 پخش را هاعکس پیمان کردمی فکر هم مژگان و بوده اتاق داخل

گفتم حرص سر از لبخندی با. است کرده : 

-  که دونستمی اگه اون نه؟بک کاری همچین داره مرض

! دهمی جونشم برادراش برای. بکشه جااین به کار ذاشتنمی

عصبانیه موضوع این از هم خیلی! آرش مخصوصاً . 

داد تکان را سرش : 



-  این شدن برمال از که کسی تنها! هیچی دونی،نمی هیچی تو

 خوشش اصالً ناتنیش هایدایی از. اونه برهمی سود موضوع

ناجوره اوضاعشون ببینه شهمی خوشحال لیخی آد،نمی ! 

-  بحث فقط. بوده دیگه یکی کار کنی،می اشتباه تو نیست؛

بود وسط آرش و خودش یخونواده آبروی نیست، که هاشدایی . 

کرد زمزمه : 

-  متین مادربزرگ ببینه، خانواده این به جشن تونهنمی اون

 شبی گفتیم که بود این دلیلشم اومد،می بدش پیمان از خیلی

 پیمان اولش، کالس واسه گرفتن جشن داریوش برای که

 زهرمار رو جشن تا کرده خفه استخر تو رو داریوش خرگوش

ببینه خانواده این به جشن تونهنمی اون گفتمی کنه، همه . 

گفتم تعجب با : 
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-  به نیست یادت داشت، شک همه به پیرزن اون خوبه؟ حالت

 با پرسیدمی ازم شده ریز چشمای با شهمه داشت؟ شک منم

 حسنی اون با من کردمی فکر! آیمی و ریمی کجا کوروش

 مادر از. کنیممی کاری یه البد شگرفته نم یخونه پشتِ رممی

 ناهید مامان بود؛ دخترش هووی چون داشت کینه پیمانم

 نفرین و ناله لب زیر تخم و اخم با چطور دیدممی من اما دید،نمی

 از وجب یه قدش چرا که بود این پیمان از تنفرشم دلیل. کنهمی

 پیمان بودن ساکت به حتی حسود پیرزن! ترهبلند هاشنوه بقیه

نیست وراج مریم پسرای مثل چرا که بود حساس هم . 

خندید مژگان : 

-  به پیمان گهمی مه آرش ندارم کار مادربزرگشون با حاال

 گه،می راستم خب! داره عالقه خیلی آب توی کردن مجازات

 آب توی مردن براش داده، دست از رو جونش آب تو باباش

کردن پیدا آب توی هم رو خرگوش! مردنه نوع بدترین .  

 و دادممی گوش مژگان "شناسی پیمان " تحلیل به تمام دقت با

 بودن ذاتبد به همیشه مذهن یزمینه پس در که جاییآن از



 بود، مژگان هایحرف باور به بیشتر تمایلم کردم،می فکر پیمان

 نگاهش که مژگان. کنممی اشتباه بود شده ثابت باریک کهاین با

داد ادامه تریخفیف حرارت با افتاد صورتم به : 

 -  کوروش داره، علیش عمو پیش خوبی یوجهه که پیمانه فقط

 بود مونده خوبه پسر آرش فقط جور، یه ریوشدا زد، گند جور یه

 یه همه حاال. داد رو ترتیبش عکسا فرستادن با پیمان اونم که

مونده آقا که خودشه فقط کردن غلطی !  

-  مونده آقا گی؟می چیه اینا اونه، کار که بیار محکم دلیل یه

 کرده خفه خرگوش بچگی عالم تو کهاین!  نیست بقیه مثل چون

دلیل؟ شد استخر تو  

-  اون علیشه،عمو پیش وقتی ندیدی؟ رو روییشدو خودت تو

 عمو گفته، علی عمو گهمی بابا، گهنمی نیست، وقتی اما باباشه،

 دهنش؟ از تو شنویمی بابا خورده، علی عمو رفته، علی

 کار عالی ششمش حس اما بود، شری پیرزن متین مادربزرگ

 هاشخالهدختر و لنازگ و متین با جمعیدسته وقتی. کردمی

 این ":گفت و کناری کشوند رو من شمال، بودیم رفته



 رو متین چشمش داره، بخند بگو متین با زیاد نازگل یخالهدختر

 و گهمی اراجیف کردممی فکر موقع اون "بچین رو دُمش گرفته،

 با گذاشت خودش برای خدابیامرزی فقط اما خندیدم،می بهش

شدم رد ازش سرسری من و زد مبه روز اون که حرفی اون ! 

گفتم و شد طاق طاقتم : 

-  همه پیش خودم من بوده پیمان کار عکسا پخش کنی ثابت اگه

 آبروشو شه، رو دستش باید زده گند کی هر. کنممی رسواش

برممی . 

گذاشت ناسازگاری بنای دفعهیک و غرید : 

-  الل و بگیر نشنیده شنویمی من از چه هر کنی،می غلط تو

مگه؟ فضولی چه؟ تو به نه؟ یا بمونی الل بلدی ،شو  
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 داشت ایمان و بود دیده من لجبازی از زیادی هایچشمه مژگان

 عملی قطعاً گویممی که را چیزی و زنمنمی بیخود حرف که

 تا دادمی خرج به عمل شدت که بود همین برای رد؛ک خواهم

گفتم صورتش در خیره. بگیرد را من جلوی : 

-  الل بخوره؟ نفر یه فقط چوبشو باید چرا ست،همه گناه گناه،

 اومد عقد روز پیمان همین شده؟ چی دونیمی تو چرا؟ شم؟

 خبر تو گفت هی. کرد بارم نامربوط و مربوط اشکان، یخونه

 تو به! بگیرم رو جلوش تونستممی گفتیمی زودتر گها و داشتی

! همه بفهمن، همه باید کرده پخش رو عکسا اگه اما ندارم، کاری

 شدن الل گیمی درست تو نیست، آرش و تو از کمتر اون گناه

 مدعی که یکی تا داده دست فرصت که وقتی اونم نیستم بلد

 من هک خفتی همون خواممی. بشه رو دستش آدمه و عالم

همه جلوی بکشه اونم روز، اون کشیدم !  

گرفت را بازویم و کرد دراز دست : 



-  نیست آدمی باش، نداشته کارشم به کاری نکن، بیجا دخالت

 رو خودش کار بذار چه؟ ما به! کنه تماشات بشینه بزنی براش که

فهمیدی؟. بکنه  

گفتم آمیز تحریک و کشیدم عقب به را خودم اخم با : 

-  به کیه خر گفتی که داریوش مثل چرا آره؟ ؟ترسیمی ازش

 کار! ذره یه بگو ترسم،نمی ازش اصالً من کیه؟ خر گینمی پیمانم

 پخش با آورده بار به آبروریزی خودش؟ کار کدوم خودش؟

نیست خودش انبار به آتیش خودش کار دیگه پس! عکسا ! 

غرید کالفه : 

-  خیالبی نگو، پرت و چرت قدراین بردار، دست ارغوان وای

 اما نیست، خر پیمان نیست، داریوش پیمان معلومه شو، عکسا

 ببین بگو، رو عکسا پخش جریان تو. هست بخوای تا خر کله

 من با کهاین نه کرد پخش رو عکسا. زنتتمی گره هم به چطوری

نازگل بابای داییشه، هدفش یهمه داره، مشکل آرش و . 

کردم زمزمه شمرده : 



-  اون کار عکسا اگه! ندارم هم زدن گره بلیتقا! ازش ترسمنمی

 وقت اون ندازم،می راه خانوادگی یمحاکمه یه براش باشه،

داره دیدن شقیافه . 

- ! کنی کارچی گممی بهت موقع اون موقعش، به بذار نکن، عجله

 از آب که جوری برم پیش آروم خودش روش به بلدم خودم من

نخوره تکون آب ! 

 زده را حرف این من کردن ساکت برای درسیمی نظر به بیشتر

 اشبرنامه منتظر و امکرده گوش حرفش به که کردم وانمود. است

 اگر و گرفتممی را دراز یرشته این پی وقت اسرع در اما هستم،

 دیگری احدالناس نه و مژگان منتظر نه من شدمی ختم پیمان به

ماندمنمی . 

 هم من و گرفت ربستد نداشت، زدن قدم یصلهحو دیگر مژگان

 داخل سکوت. شوم همراهش را مسیر از کمی تا نشستم کنارش

 نسبت تریکلی دیدگاه که بود داده را این فرصت من به ماشین

 تردید بدون بعد به این از من زندگی. باشم داشته ماجراها این به

 پهلو دو ممکن شکل بهترین در هانگاه گذشت،می ترسخت



 بدخلق و گرفتمی تاثیر نسترن دارتر؛نیش هاحرف شد،می

 نسترن مژگان، من، بین روابط مارپیچ در درمانده اشکان. شدمی

 و آسایش شدمی مجبور و کردمی چپ یقین به زنش تبار ایل و

 رعایت را مساوات اگر و کند یکی آن فدای را یکی آرامش

 طور به همیشه از ترپرتنش شدمی مجبور بار هر کردمی

 مژگان به نگاهی نیم. بپردازد اختالفات حل به یفرسایش

 سیر کجاها اما بود، راننده یکله به متفکر نگاهش. انداختم

 با اما بود، جریانات این مقصر هنوز برایم. دانستمی خدا کردمی

 ماجراها این اول مقصر او جای به آرش باراین تفاوت؛ کمی

 و انداختمی راه قدع بساط نازگل با که بود او شد،می شناخته

 و کردمی باز زبان  کاش. باختمی عشق نرد مژگان با هم شب

 تحمیلی ازدواج این از و ایستادمی مادرش مقابل سخت و سفت

خواستمی هم با را خرما و خدا اما کرد،می فرار . 

گفت آرام. برگشت سمتم به و کرد متوجه را مژگان امخیره نگاه : 

 چیه؟-

شدم متمایل طرفش به کمی و کردم نندهرا به نگاهی نیم : 



-  از ترسخت اشکان، یخونه به برگشتن سخته برام خیلی

 این بگیرن، جدا خونه که وقتی تا آدنمی نیست، نسترن! همیشه

 با رو حسابات داری تو برام، نذاشته شب و روز بودن سربار حس

 تلنبار هم روی دارم رو هامعقده منم کنی،می تسویه بقیه

 کاش برداری، دست کاش. دونهمی خدا بیرون بزنه کی کنم،یم

 به نازگل کنینمی فکر کردن، باهات کاری چه کنی فراموش

شده؟ چزونده کافی یاندازه  

تکراری سوال همان شد، سوال یک هایمحرف یهمه جواب : 

- من؟ پیش آینمی چرا زنی؟نمی رو اشکان قید چرا  

 به آمدن بگویم شدنمی یمرو نشستم؛ صاف و برگرداندم رو

 و حرف چه است ممکن افتاده که اتفاقاتی با هم آن تو یخانه

 رفیق و دزد شریک شوممی. کند من یروانه را هاییحدیث

 دو بشنود باید بعد من خواهر، یک جای به اشکان و قافله ناباب

 به را مُهرش که هم بابا. اندانداخته راه فساد یخانه خواهرش

 را چیزهمه دیگران برای نبود سخت دیگر و بود زده مانپیشانی

کنند باور . 



 استفاده فرصت از خواست دلم دیگر بار ماندیم که ترافیک پشت

 او دوباره شوم موفق کی نبود معلوم بزنم، حرف مژگان با و کنم

ببینم را . 

-  پس بشم، هاملکان عروس برم کردینمی جز و عز مگه مژگان

بود؟ چی بودنت آرش با  
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 لو زود یا دیر که بشم ایخانواده عروس تونستممی چطوری من

 داره نامزدم قضا از که شونکوچیکه پسر با خواهرم رفتمی

هم؟ رو ریخته  

شد کارطلب : 



 رو همین مگه بیفتی؟ داریوش چشم از که اینی نگران االن

 آدنمی خوشت داداش یکی این از گفتینمی مگه! خواستی؟نمی

آدمی خوشت یکی اون از و . 

بود پیمان منظورش . 

 گوش حال در کردممی حس که گرفته باال را سرش طوری راننده

گفتم ترآرام. است ما هایحرف به کردن : 

-  نیستم، داریوش ادنافت چشم از نگران سیاه سال صد من

 بشم که بودی وایستاده اشکان دوش به دوش چرا! تویی حرفم

 مگه نداری، بهش خوبی نظر که داریوشی اونم! داریوش زن

 با برم منم خواستیمی چرا بودی؟ کشیده متین از کم خودت

که یکی  ... 

کرد قطع را حرفم : 

-  عدب متین، به ارزهمی بودنش تعصبی خر یهمه با داریوش سگ

 آدم اون ببین، رو متین بابای ببین، رو داریوش بابای تو هم

 رو زن تا دو نیست، که من بیندهن پدرشوهر مثل حسابیه،

 مثل یکی اگه من! ببین زناش با رو برخوردش کرده، مدیریت



 شد،نمی طوراین زندگیم وقتهیچ بود پدرشوهرم اشکان پدرزن

! خودش بدتر بودن ییک متین یخانواده که بود این من مشکل

 ازت نسترن مریم مامان که حاال خواستممی من. نداشتم حامی

 داریوش حسابی، و درست یخانواده یه توی بری اومده خوشش

 پات زیر زمین خواستممی. شدنمی متین شه،می سرش ناموس

 عروسشون. باشی داشته پشت نشی، دردربه باشه، محکم

 آرش با من یرابطه خواستمنمی من! داشتن رو هوات شدیمی

 محرم داریوش و تو موندممی منتظر باشه، برمال زودی این به

 آنمی آرش عقد از بعد که بود گفته بهم شمال اشکان. شین

بود گفته بهش نسترن داریوش، برای ارغوان خواستگاری . 

-  لو آرش با ترابطه بعد و کردممی عقد داریوش با من مثالً

شد؟نمی سیاه من زندگی رفتمی   

گفت محکم : 

-  نهایت موند؛می پات اما کرد،می غرغر شاید داریوش نه،

ببینی رو من هرگز دیگه ذاشتنمی . 

داد ادامه و گذاشت دوشم روی را دستش : 



-  داریوش و تو!  نشد که شد بهتر گممی کنممی که فکر االن اما

 تونیینم خوادمی داریوش که آدمی تو بسازین، تونیننمی هم با

 !بشی

داد ادامه لبخند با : 

-  من برای بیرون، بیا عکسا فکر از کنم،می تپیاده چهارراه سر

 با کنه،می ادبشون خودش رسم به داره پیمان! نشد بدم همچین

باشه داشته کاری نباید که دونهمی! نداره کاری من ! 

شد ترعریض لبخندش : 

- بگذر گناهش از خب نیستی؟ مگه عاشقش . 

 کهاین فکر با هتل در که آوردمی یادم به را شب آن داشت

 حرف به تا هستم او عاشق بودم گفته است مجهول مرد پیمان

 .بیاورمش

گفتم کنم باز را در کهاین از قبل ایستاد ماشین که موقعی : 

-  از آرش اما پیمان، غیر احمقن همه خانواده این توی گیمی

میدمفه تازه که چیزیه تره،احمق شونهمه . 



ببندد را در تا کشید جلو را خودش : 

-  نره، یادت من حرفای مهربونه، احمق باشه، اگه هم احمق آرش

 یخونه. بیاد ادا و ناز نسترن یا بگیره، تصمیم برات اشکان نذار

پیشم بیا هست، من . 

 

 را حالم که بودم نفهمیده جدیدی چیزی هیچ. رفت و بست را در

. ترهدفبی منتظرتر، تر،نگران دم،بو شده بدتر فقط کند، بهتر

پیمان اما و زدمی دامن را اختالفات جدید دورِ آرش فردا  ... 

 شاخونسردی و تمسخر سرتاسر نگاه آن. داشتم کار او با من

 و بد  از ولی دارم، روزی و حال چه دید و نشست مقابلم وقتی

گفتمی کارم بودن خوب . 

 

 و نشسته ماشینش در اساژپ مقابل کامیار بودم، رسیده دیر

 باال از را من و زد بوق بروم باال پاساژ هایپله از خواستممی وقتی

داشت باز رفتن . 

گفتم شوم سوار تا کرد باز که را در رفتم، ماشینش طرف به : 



-  خالی دست بردارم، تمغازه داخل از باید وسایل سری یه من

خونه برم تونمنمی . 

زد اشاره ماشینش عقب به : 

-  اعصابم! کردی دیر خیلی آوردم، برات چیزایی یه شو سوار بیا

هم به ریخت ! 

گفتم بالفاصله شدم که ماشینش سوار : 

-  گفتی که بود چی داشتی، کارم چی شده، دیرم خیلی منم

 !مهمه

گفت و افتاد راه : 

- گفت؟می چی دیدی؟ رو مژگان  

 پرسیده ربطیبی سوال فهمید کردم، نگاهش متعجب و سوالی

است گفته چه مژگان نداشت ربطی او به است، . 

کردم تکرار : 

- بود چی بگو، رو مهمت کار . 

نبود خبری اول کالفکی آن از. کرد تغییر اشچهره : 



-  شرکت یه توی رفته چطور مژگان که بدونی خواستیمی یادته

کرده؟ پیدا کار هلدینگ دار رسم و اسم و بزرگ   

 من کهاین تصور از بیشتر ،است زرنگی آدم کردمی فکر کهاین

دادمی عذابم احمقم : 

-  تو نبودم، موضوع این فهمیدن دنبال من ولی یادمه، من؟

 این به کار داره که ایسابقه وجود با چرا بدونی خواستیمی

بودی مخارجش و خرج نگران و اومده گیرش خوبی ! 

گفت و گرفت نشنیده : 

-  در قراره نهکمی کار توش که هلدینگی شرکت دونستیمی

 و کنه اضافه شمجموعه زیر به رو کارخونه نزدیک ایآینده

بخره؟ رو سهامش نصف بزودی  

بود نامفهوم برایم حرفش : 

- کارخونه؟ کدوم  



-  یکی! شریکن برادرزناش تا دو و اشکان پدرزن که ایکارخونه

 اتفاقیه نظرت به! دیگه مژگانه سابق پدرشوهر برادرزناش از

هلدینگ؟ شرکت اون تو مژگان حضور  
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 ضرب جای که صورتی به. کرد نگاه صورتم به و زد را حرفش

 فرق قدر آن قبل یثانیه با  حرفش شنیدن با و بود اشکان دست

 بود این عاشق کامیار داشت، برایش شادمانی جای که بود کرده

کند غافلگیر را من که . 

- فهمیدی؟ کجا از   

 تاثیربی اشزندگی در لباس هایمدل حضور داد، گردنش به قری

گرفتمی یاد را اطوارشان و ادا داشت نبود، : 



-  صاحبان که دونهمی کارخونه تو هم ساده کارگر یه االن

 ولی! نگهلدی بزرگ شرکت یک بلیت زیر رنمی دارن کارخونه

 که هلدینگ، شرکت تو رفته پیش هاماه مژگان که اینه عجیب

 بکنی که حسابی و درست تحلیل یه! باشه رفته اتفاقی بعیده

 که ایستاده، سایه توی مژگان پشت یکی کهاین شهمی شنتیجه

 پدرزن کارخونه صاحبان خود حتی کهاین قبل پیش، هاماه از

 شرکت این قراره که داشته خبر بدونن برادرزناش جفت و اشکان

کارخونه روی بذاره دست هلدینک ! 

داد ادامه و کرد اشرانندگی معطوف را نگاهش : 

-  کنه کار اونجا فرستاده رو مژگان کرده؟ کارچی دونیمی بعدش

پرنفوذه هم خیلی انگار که یکی داره، انتظاراتی ازش البد و . 

پرسید دفعهیک و کرد نگاهم دوباره : 

- کیه؟ دونیمی ارغوان؟ شناسیمی رو آدم ناو تو  

 روزی ترسیدممی کرد،می چه داشت مژگان خوردم، جا کامالً

آرش با ارتباطش همان به رحمت صد بگویم که بیاید ! 



-  قراره کنهمی کار که هلدینگی شرکت نداشتم خبر حتی من

 بردتش کی پرسیمی ازم تو وقتاون ،کارخونه به بشه وصل

کیه؟ سایه تو آدم و هلدینگ شرکت  

کرد ریز چشم : 

-  رو کار این شوهرش دوستای از یکی نگفتی دفعه اون مگه

کرده؟ جور براش   

 مصرانه که  ندادم حرفش به جوابی و کردممی فکر داشتم

 :پرسید

- شناسی؟می رو دوستش شوهر این! ارغوان  

گفتم محکم : 

-  کار که بودم خوشحال منم گفت، بهم طور این مژگان خود نه؛

کرده پیدا براش کی که نبودم این دنبال شده، جور براش خوبی ! 

- گهمی بهت بپرسی ازش ،خواهرشی تو بفهمی، بابد ولی . 

هایشنگرانی از حجم این بود عجیب . 

- بفهمی مهمه برات قدر این که ایکارهچه تو خواهرشم، من ! 



زد لبخند : 

-  عجیبی یزچ هر و عجیبه خرده یه موضوع این کنجکاوم، خب

 یکارخونه قراره که هلدینگیه شرکت تو مژگان االن. جالبه برام

 ندونه، مژگان بعیده خودش، پوشش تحت بگیره رو شوهرشپدر

 با شوهرشه، پدر همین هدفشم! باش مطمئن داره هدفی یه

نداره کاری برادرزنش یکی اون و اشکان پدرزن . 

 گفت،نمی راهبی اما کرد،می فضولی حد از بیش داشت کهاین با

بود مژگان یکاسه نیم زیر ایکاسه . 

-  و اشکان پدرزن جز داره؛ شریک چهارتا اصل در کارخونه

 بوده شریک هم مرده که اشکان پدرزن بزرگتر برادر برادرزناش،

 نداشت تمایل وقت هیچ اونم پیمان، پسرش به رسیده االن که

داره جدا ارب و کار! عموش دست سپرده رو همه !اونجا بره !  

داد تکان سری : 

-  این در بهت وقت هیچ شوهرشه، پدر مژگان هدف حال هر در

نزده؟ حرفی مورد  

گفتم کالفه : 



- وقت هیچ نه ! 

 که هاییحرف با که نگفتم کامیار به اما دادم، بلند را جوابش

 شرکت در اتفاقی طوربه که ندارم شک امشنیده مژگان از امروز

 هدف و داشت هدفی حتماً است؛ نشده رکا به مشغول هلدینگ

بود متین یخانواده یمتوجه اشاصلی . 

پرسید ناباورانه : 

-  ایاشاره حتی یا نگه، بهت هیچی هاشبرنامه از اون شهمی مگه

 نکنه؟

-  تو خبرم،بی کاراش از قدر چه من رفته یادت کهاین مثل کامیار

 بعد نستم،دونمی اینم اشکانه، برادرزن با گفتی بهم خودت

بگه؟ بهم کارش و هدف از بیاد داری انتظار  

پرسید بعد اما کرد، سکوت ایثانیه چند : 

- کارخونه؟ رهنمی پیمان چرا  

-  به کرده واگذار رو همه و رهنمی دونممی فقط دونم،نمی دقیق

 نیست الزم و داره اعتماد عموش به که گفته دلیلشم. عموش



 یبحبوحه توی پیش، سال سی پیمان بابای. باشه داشته حضور

 خط زمان اون. بوده کارخونه اصلی سهامدار بلبشو اون و جنگ

 پیدا الکلی مشروبات کارخونه توی بود، هم نوشیدنی تولیدشون

 رو مدرک شده،می تولید کارخونه تو زیرزمینی انگار که کنن،می

 خبر روحشون شرکاء یبقیه و پیمانه بابای کار که شهمی

 پاپوش براش گهمی و گیرهنمی گردن پیمان بابای نداشته،

 تا گیرهمی وکیل هم پیمان بابای ره،می کارخونه آبروی. دوختن

 و زن چون شه،نمی موفق وقت هیچ اما نبوده، کارش کنه ثابت

 و شمال برهمی دارهبرمی گردش و تفریح هوای به رو شبچه

 بعد! شهمی غرق دریا توی. گردهبرنمی هم وقت هیچ دیگه

 تبرئه دنبال کسی گردنش، افتهمی چی همه خود به خود مرگشم

 جایی بره آدنمی خوشش شاید پیمانم! رهنمی مرده آدم یه کردن

بوده متهم باباش روز یه که . 

 

# دوم_فصل_پایان  
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 دستش او اما گرفت، آرش طرف به هم با را دستمال و آب بطری

 چه از دانستمی. برداشت دستمال و شد خم خودش و زد پس را

 داریوش بود داده اجازه و نکرده دخالتی کهاین از است، ناراحت

 کند خالی هایشدست توسط را خود خشم دارد توان که جایی تا

بود شده آرش ناراحتی باعث . 

 برده لذت آرش خوردن کتک از عمرش یهمه در بار اولین برای

 خودش به داریوش پای و دست زیر آرش که زمانی. بود

 که اوست خود انگار. کرد تماشا و ایستاد ایگوشه پیچید،می

 انرژی او از صحنه آن تماشای قدرهمان زند،می را آرش دارد

 کوروش. نبود داریوش حریف اما زد،می جیغ مریم مامان. گرفت



 ایگوشه مصدوم اول همان بود خورده فکش به که مشتی با هم

 رویشان در رو آرش اگر گرفتمی را داریوش جلوی. افتاد

 نفرتون سه هر چشم ":که گفتنمی وقاحت با و ایستادنمی

 نکرده حساب آدم رو تونکدوم هیچ مژگان چون و مژگانه دنبال

 برود تا برداشت جلو به قدمی شنید که را حرف این ؛"ناراحتید

 اما بیندازد، کار از روز سه حداقل برای را آرش دهان و فک و

 و شد ورحمله آرش سمت به کشید، را جورش خوب داریوش

زد اعالء هایمشت برگشت و رفت طوالنی یثانیه چند . 

 از را بود زده پسَش آرش که آبی بطری و کرد روشن را ماشین

 برای که کند متوجهش خواستمی. کرد پرت یرونب به ماشین

 کرد باز را شیشه که آرش. است نگرفته سمتش به آب دلسوزی

انداخت سمتش به نگاهی نیم بخورد هوا تا : 

- نبودی الشخور !  

توپید آرش : 

- کن صحبت درست ! 

گرفت تاسف طرح لبانش : 



 از بزرگتر زنای به اگه شی؟می ناراحت چرا نیستی؟ مگه -

 آمپرت باز تا بکنیم حالت به فکری یه بگو داری فیتیش خودت

دستمون نیاد پیرزن یه با عکست دفعهاین باال زد ! 

 در که چه هر تا بود عصبانیتش منتظر کرد، نگاهش عصبی آرش

گفت تحریکش برای. بریزد بیرون به گذردمی عقلشبی سرِ : 

-  استیخو اگه !دیدی که رو مهریشعمه داره، هم عمه یه اشکان

اون سراغ برو دفعهاین ! 

گفت فریاد با آرش : 

- شم پیاده خواممی دار نگه . 

غرید و نکرد توجهی فریادش به : 

-  آبیزیر جماعت فامیل با آدم بیشعور آخه گم،می دروغ مگه

بود؟ قحطی زن آد؟میدر گندش دونینمی ره؟می  

-  گفتم، چی خونه توی که شنیدی دارم، دوست رو مژگان من

نداره ربطی هم کدومتونهیچ به! وامشخمی . 



-  بدبختِ خوای؟می رو مژگان گی؟می چی فهمیمی !احمق

 رو کاراین متین تبار و ایل با لجش از داده، بازیت اون بیچاره

 دور از و دهمی قل و زمین روی گذاشته فرفره عین رو تو کرده،

 اون فهمی،نمی خری تو! برهمی لذت داره گشتنت خودت

 رو نازگل داری؟ کم چی مرگته؟ چه تو. جمعه اسشحو

کردممی درستش گفتیمی کلمه یه درک، به خب خوای،نمی . 

گفت و شد ترآرام : 

-  دیگه. کرد درست رو چی همه شهمی نیست، طوری هم حاال

 یه تونیمی رفت، خانی نه و اومد خانی نه! رینمی مژگان سراغ

 همین داریوش بگیری، مه امتیاز کارخونه تو و کنی ناز ذره

 تو، به بده رو کارخونه توی هاشمسئولیت تموم حاضره االنشم

 بار یه پشتتم؛ منم! نیاری رو مژگان اسم دیگه که شرطی به فقط

 معلوم بیاری رو خوامشمی و عقد اسم داریوش جلوی دیگه

 بدجور ذاره،نمی تزنده هم اشکان بیاره، سرت بالیی چه نیست

 کنی، کنترل رو خودت تونینمی داری، چیزی مرضی! دنبالته

 رو هرزگیت اسم دیگه فقط بذار، رو دیگه نفر پنج مژگان جای



 که منم زنه،می هم به رو حالم داره که " عاشقم من" نذار

شناسمنمی بزرگ و کوچیک بخوره هم به حالم دونیمی .  

 چیزی اما ببیند، صورتش در را تردید تا کرد نگاه آرش صورت به

نداشت تردید به شباهتی هیچ دیدمی آرش صورت در که : 

-  ناراحتید شما جدیه، هم تصمیم دارم، دوست رو مژگان من

ندارید آرش اسم به برادری کنید فکر . 

 ماندمی کنارش دیگر یدقیقه یک آرش اگر کشید،نمی دیگر

 کنار بالفاصله را ماشین. بیاورد سرش بر بالیی چه نبود معلوم

 با و کرد باز را در. زد دور را آن و شد پیاده. داشت گهن خیابان

 کنار ارزشبی شیء مثل و کشید را آرش ییقه دستشیک

 سوار از قبل که رفت مقصدی همان به. رفت و کرد پرتش خیابان

 از بیشتر و راند وقفهبی و تند. داشت را قصدش آرش کردن

زد بوق همیشه . 

گفت و رفت ساختمان نگهبانی سمت به راست یک : 

- پیمانه بگید هیجده، واحد ! 



 با ربطبی که مرد پرپشت هایسبیل به برداشت، را تلفن مرد

 شریک شکل هم را او حتی و انداخت نگاهی بود صورتش اجزای

دیدمی مژگان و آرش جرم . 

گفت و گذاشت زمین بر را تلفن مرد : 

- منتظرتونن بفرمایید ! 

. بکشد زیر به قدرت یریکها از را* دفیسی مادام این بود آمده

 به ایضربه کفش با. دید را خانه باز درِ آمد بیرون که آسانسور از

 وارد کفش با. شد باز کامل در و داد هل داخل به را آن و زد در

. باشد خونسرد مرد یک شمایل شمایلش، کرد سعی و شد خانه

 ایستاده؛ روبرویش مفهوم غیر لبخندی با که دید را مژگان

 و آستین بدون پیراهن. بودند رها اششانه اطراف باز یشموها

. بود نپوشانده فقط را پایش ساق که داشت تن به بلندی تقریباً

گفت شد، که چشمش در چشم : 

- کردم آدمت من که رهمی یادت آدمی بدم ! 
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 رسیدمی نظر به نیامد، پدید مژگان صورت در تغییری هیچ

است کرده آماده هاحرف نوع بدترین برای را خودش : 

-  رو جوابت نه گر و باشم، تونمنمی بدی میزبان که حیف

گرفتیمی . 

 مسیر از و کشید عقب را خودش حرف این گفتن از بعد مژگان

باشد کرده دعوت هم داخل به را او نوعی به تا رفت کنار راهش . 

 به دوباره کفشش به نگاه با مژگان اما برداشت، محکم را قدمش

 را راهش ایستاد روبرویش و برگشت بود ایستاده که جاییهمان

کرد سد : 

- من یخونه آدنمی کفش با کسی! دربیار رو کفشت ! 



 با. شنودنمی چیز هیچ و نیست راهش سر چیزی هیچ گویی

 حرف یاد. رفت و کوبید مژگان یشانه به هامقد سرعت همان

 و دیده را کفشش که افتاد، آرش هایکفش به راجع ارغوان

 انداخت، سالن سرتاسر به نگاهی رسید که سالن به! نه را خودش

 میز روی. دید جا سه را منا عکس چرخاندن سر دور یک در

 مچش فقط و گرفت نگاه. تلفن میز روی و کانتر روی تلویزیون،

 و بایستد جلویش مژگان شد باعث که نگاهی.  دوخت مژگان به

 :بگوید

- نکن نگاه جوریاین . 

کرد کج کمی را گردنش : 

- کنم؟ نگاه جوری چه داری دوست  

گفت و زد پس گردنش از را موهایش مژگان : 

-  هر جدیداً من! بهم کنیمی توهین داری آمیزه، تحقیر نگاهت

 شده جور هر تا دنبالش افتممی ابروئه چشمت باالی بگه بهم کی

بگیرم رو حالش . 



. رفت موهایش میان به و شد همگام مژگان دست با چشمش

 و بلند و باریک گردن بود؛ مرغوبش نوع از موهایش، جنس

 رنگش مشکی پیراهن با نظیربی و عجیب  تضادی سفیدش،

نکند شکار را نگاهش مژگان تا گرفت چشم. داشت . 

-  لیوان یه. بودم جوریاین اول از من شدی، یجوراین جدیداً تو

بیار برام خوام،می آب ! 

گفت دستوری کامالً . 

 مقاومت رفتن برای و ایستاد. برنتابید را دستورش نرفت، مژگان

کردمی . 

رفت مبل طرف به و کرد مژگان به را پشتش : 

- باش خوبی میزبان نشنیدی؟ ! 

 مبل روی و داد تشخیص را مژگان حرص روی از هایقدم صدای

. فرستاد آشپزخانه داخل به مژگان دنبال به را نگاهش. نشست

 تا. ببیند را او کل دادنمی اجازه کانتر داشت، دید اشتنهباال فقط

گفت بلند بریزد داخلش را آب و بردارد لیوان برد دست مژگان : 



- خوامنمی لیوان بیار، رو بطری !نریز آب برام . 

 شکلی همان به را اشخواسته بعد و ردک نگاهش تعجب با  مژگان

 طرف به را بطری. داد دستش را آب بطری. کرد اجابت گفت که

 مبل روی و کشید عقب مژگان. نوشید آب لذت با و برد دهانش

 با. گرفت نظر زیر را او سخت و گذاشت پا روی پا. نشست

 ساق افتاد، بیرون پایش ساق از بیشتری بخش مبل روی نشستن

 انگشتیِال صندل. باشد شده شیو تازه رسیدمی نظر به که پایی

 رنگی صورتی الک هم پایش انگشتان ناخن و داشت پا به چرمی

 جلوی اگر بود نشسته روبرویش حال که اینی نصف با. داشت

بپراند او سر از هوش و عقل تا بود کافی شدمی ظاهر آرش ! 

 به دست دید وقتی برد، مژگان صورت روی را گرشجستجو نگاه

 زل او به پیروزی از پر و مفهوم کامالً بار این لبخندی، با و چانه

گفت و نکرد درنگ است، زده : 

- ازش؟ هستی راضی داری؟ دوستش چطوره؟ خونه این  

شد ترجمع اما نکشید، پر مژگان لبان روی از لبخند : 

- ازش مراضی اما ندارم، دوستش ! 



فشرد دستانش بین و برداشت را بطری : 

-  بودی، کاربی خواستی،می خونه بنگاهم؛ اومدی پیش ماهه چند

 کسهیچ! نبود هستی االن که اینی سوم یک هم ریختت و سر

 ماه چند که بودی افسرده یگرفته طالق تازه یه اومد،نمی طرفت

 هم برادرش که!  شدمی دیوونه داشت و بود ندیده رو شبچه

 به کی هر که بشه، خواهری همچین یه داشتن منکر خواستمی

 باشه خودم از مکان ":پرسیدمی چیز یه فقط خوردمی تورت

 زوزه گیری،می پاچه! مژگان شدی هار! "گیریمی چند شبی

شده؟ چی! کشیمی  

 باراین. شد بلند و افتاد پایین مژگان یچانه از یبالفاصله دست

شدنمی پیدا صورتش در لبخند نام به چیزی : 

-  باشی کرده پیدا تو چه منه؛ یخونه قانوناً و سماًر االن جااین

 همون تونممی بکنم، بیرونت مخونه از راحت تونممی! نباشی چه

کردم داریوش با که بکنم باهات رو کاری . 

کرد ایخنده تک سریع مژگان تهدید از بعد : 

- داریوشم؟ شکل من واقعاً داریوش؟   



 را گردنش تا مژگان یپا نوک از و برد پایین عمد به را نگاهش

کرد پایین و باال دور یک : 

-  که لطیفی و نرم زنِ اون از! خورهبرمی بهت شدی هار گممی

 ادا و ناز بندازم، بهش چشم گوشه یه من تا زد رو زورش تموم

 شب نصف و شب زد، حرف ترخوشگل پوشید، خوشگل اومد،

 نه بخوام چی هر کرد حالیم و کرد شل کیسه سر زد، زنگ

شنوممین  ... 

داد ادامه کوبنده و شد بلند : 

- ! کنهمی تهدیدم و وایستاده جلوم که اینی به شدی تبدیل

داری باریکال !  

گفت شمردهشمرده : 

-  بودی؟ شده خسته آرش؟ به رسیدی من از شد چی

 تالشت به بیشتر خرده یه خب داری؟ دوست الحلقومراحت

گرفتیمی نتیجه شاید دادی،می ادامه ! 



 به خودش رساندن برای که شتابی اثر در. آمد سر به مژگان رصب

 دیگر. آمدند جلو به پشتش موهای بود داده خرج به پیمان

برانند عقب به را هاآن تا نرفتند دستانش : 
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-  پاچه که همونی شممی کنم،می رم بگی تچر دونیمی

 سرم از آب گفتی گفتی، بهم راجع خودت رو چیزی یه. گیرهمی

 بودی، گفته درست چون خندیدم خندیدم، بهت روزاون گذشته،

 دیگه و گذشته سرش از آب که آدمی یه با گذشته، سرم از آب

 منطقی. کن صحبت درست نداره دادن دست از برای چیزی

 خودم بار و کار منم نیستم، دیگه بودم، دستت زیر کن، صحبت



 حتی آرش، و من یرابطه توی نکنی دخالتی هیچ بهتره دارم، رو

 کار به سرش که کن نصیحتش و کن صحبت هم داریوش با برو

وسطه دلم پای آرش برای... باشه خودت . 

 

 کردمی سکوت! کردمی سکوت همیشه هاآدم عصبانیت اوج در

. بریزد بیرون دارد متالطمش درون در چه هر لشمقاب طرف تا

 را واریدیوانه صداقت یک هاآدم عصبانیت هنگام که دانستمی

 دل چه هر و بزند داد مژگان تا داد فرصت. دهندمی بروز خود از

 ادامه در مکثی با مژگان که وقتی اما بگوید، خواهدمی تنگش

 عصبانیتش که فهمید است وسط دلش پای آرش برای که گفت

 زدن گول جهت فقط و فقط اشبیرونی نمای و کشیده ته درون از

است مانده باقی . 

-  زیاد مار دل؟ کدوم وسطه؟ دلت پای! من به نگو مزخرف

شدی قلدر افعی یه خوردی ! 

زد طعنه مژگان : 



-  گممی! هستی افعی مادرزاد که تو شدم، افعی خوردم مار من

 وجهیه، چند یرابطه یه شآر با من یرابطه چون نکن دخالت

 و کینه چه دونیمی تو کنم،می رو بقیه پوست آرش با دارم

 کس هر که درنیار رو خوبا برادر ادای من برای دلمه، تو ایعقده

. عموانپسر و نیستن برادر برات دونممی همه از بهتر من ندونه

 هدف هدف، هم جایی یه داریم، ربط هم به جایی یه تا تو و من

یهشخص .  

 به نگاهش از که پیامی مدت تمام کرد،می نگاهش حقارت با

داد ادامه و گرفت نفسی مژگان. بود همین شدمی مخابره مژگان : 

-  چشم گوشه بهم خواممی که نداشتی رو این توهم همیشه مگه

 یرابطه رابطه که شهمی جمع خیالت آرش وجود با حاال بندازی،

مونهمی کاری . 

برود طفره نداشت دوست این از بیشتر :  

-  اضافه من باید هم رو چیز یه آرش با وجهیت چند یرابطه به

 ضعف نقطه ازم مثالً که کردی فکر خودت با نشستی. کنم

 رو من لزوم موقع در تا واقع؛ در گرفتی گروگان آرش بگیری،



 دوست که رو چیزیت هر که کنممی اعتراف فشار، تحت بذاری

 هوشت این اما شده، بارور یهو که شتمهو عاشق باشم نداشته

 من ضعفنقطه! وقت یه نده باد به رو سرت خوادا،می مواظبت

 کار و کس پای نبود قرار. یکیه جفتش. نداره قرمزم خط با فرقی

 کردنو حرکت آروم بهت گفتم! تو و باشم من بود قرار وسط، بیاد

 اهر سروصدا داری آد،می بدم دودور دادار از دارم، دوست

 نذار بیرون، کن تفش! نیست دهنت یلقمه آرش. ندازیمی

 دیگه که بیرون بکشم رو آرش جوری یه و دهنت تو کنم دست

نمونه ازت چیزی !  

 آرام کهاین با و برد فرو مژگان مورب چشمان در تیز را نگاهش

 بود کسی مثل مژگان یقیافه اما بود، گفته را هایشحرف یهمه

 را مژگان صورت ترس. اندگذاشته اشیقهشق روی تیر هفت که

داشت دوست . 

 طرف به. نوشید ته تا را آب یمانده باقی و برداشت را آب بطری

 نمایش خواستمی فقط نداشت، رفتن قصد برداشت، قدم در

. است آمده یادش چیزی بعد و برداشته قدمی چند که دهد



 عهدفیک رسید خواستمی که نصابی حد به هایشقدم وقتی

 :برگشت

-  نیاورد گیر رو تو اشکان. نکن اذیت رو ارغوان قدراین! راستی

 نیست؟ قشنگش صورت اون حیف. کتک بار زیر گرفت رو اون

 نتونست اگه کسی که نکن رفتار جوری یه! تو گردون بال شده

اون سراغ بره کنه صاف تو با رو حسابش !  

 چرخیده رفشط به هم مژگان برداشته، قدم که ایلحظه همان از

 صورت فقط نه آخرش یجمله با که دید آشکار و واضح. بود

 چشمان رنگ. دادند نشان العملعکس تنش تمام بلکه مژگان،

کرد غرش و شد طوفان رنگ مژگان : 

- کنی؟می تهدیدم داری گی؟می چی داری  

گفت و شد باز هم از لبخندی به آرام آرام بلکه سریع، نه لبش : 

- بود؟ تهدید من حرف کجای گفتم؟ چی من مگه  

گفت و گرفت نفس مژگان : 



-  بگی خوایمی ترواضح این از !بگی؟ باید چی دیگه گفتی؟ چی

ارغوان سراغ ریمی بگیری رو جلوم نتونی اگه که ! 

گرفت خودش به انکار حالت و انداخت باال ابرویی : 

-  دادم هشدار فقط من بود؟ این من منظور کجا! بدی حرف چه

دارن فرق هم با خیلی اینا باشه، بهش شتربی حواست . 

 ینشانه این و رفت موهایش با بازی پی دوباره مژگان دست

. است نداشته ریشه و بوده آنی ترسش یعنی این نبود، خوبی

گفت و زد لبخند مژگان : 

-  به باج سخته، و سفت اون بکنی، کاری ارغوان با تونینمی

 پل خودت برای زشا تو که نداره هم هیچی. دهنمی شغال

 ازش خیالم من! نکن خسته رو خودت. فارغه چی همه از. بسازی

 .جمعه

-  دست اگه که دارن ایحفره یه همه اما ندارم، باهاش کاری من

 طرف از نره، یادت شنبه! گردیبرنمی خالی دست توش، بکنی

شرکت آنمی کارخونه !  



 را آن کهآن بدون کرد باز. کرد باز را در و داد بدنش به چرخشی

ببندد سرش پشت . 
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 بیشترین در آسانسور. کرد آسانسور روی عدد به نگاهی نیم

. کردمی صبر طوالنی یثانیه چند باید و بود ممکن یفاصله

 در چهارچوب در مژگان وقتی هم آن کند صبر توانستنمی

 اما بود، هاپلهراه از رفتن هدفش. کردمی نگاهش و بود ایستاده

 آسانسور رسیدن منتظر و بایستد شد باعث زد مژگان که حرفی

 .بماند



-  اگه که گرفتی باال دست و زدی حرف و اومدی جوری یه

 تونهمی کسی هر کار عکسا پخش کردممی فکر شناختمتنمی

نشد بدم همچین که تو برای...  تو اال باشه !  

 همه بین دست به دست هاعکس که روزی آن بلبشوی به

کرد فکر چرخیدمی : 

-  تا کردم، باز حساب تو روی که این از شممی پشیمون دارم

 به رسیدی و کردی فکر قدرچه بینی،نمی بیشتر رو دماغت نوک

 گفتی یدیشن رو عکسا پخش جریان تا یا کردی؟ فکر اصالً من؟

 و تو یاحمقانه هایخنده با عکس تا دو کردی فکر  منه؟ کار

 من فرق شه؟می خنک دلم ببینن بدم کمرته روی که آرش دست

 و خرد خواممی من بندازی، خراش خوایمی تو که اینه تو با

 کی ببین برو! برام کنی ایجاد مزاحمت حالت به وای! کنم خمیر

بیرون دهمی کیفیت با رو خرابکاریات عکس که مواظبته !  

 اما است، رسیده که کرد اعالم صدای ایجاد با آسانسور کهاین با

 داخل وقتی. رفت هاپله سمت به مژگان به غضبناک نگاهی با

 سریع و کشید بیرون جیبش از را گوشی نشست ماشینش



. انداخت راه هم را ماشین آزادش دست با همزمان. گرفت شماره

پرسید شنید را " وال " صدای وقتی : 

- دی؟نمی جواب چرا رامین؟ شد چی  

گفت جوابش در رامین : 

- بنده دستم گفتم برات، دادم پیام ! 

- فهمیدی؟ چیزی  

-  کوک تو کی ببینیم باید داره، راه یه فقط! هیچی پیمان نه

 تله براش جوری یه باید. کرد صبر براش باید فقط اونم مژگانه،

 که عکس تا چند رو از نه گر و بده لو رو خودش تا گذاشت

فرستاده کی و اومده کجا از فهمید شهنمی . 

 این از بیشتر و داشت خطی پشت گفت،نمی راهبی رامین

 کسی کهاین گفتن با. دهد ادامه او با وگویشگفت به توانستنمی

 و داد خاتمه رامین با وگویشگفت به است منتظرش خط پشت

داد جواب را خطش پشت تماس : 



-  سپهر بده رو گوشی فعالً. اومدم بمون داریوش، بنگاه آمی ارمد

دارم کارش . 

برنتابید را کردن قالب سنگ این داریوش : 

-  پی ریمی و جااین کاریمی رو من پیمان؟ نوکرتم من مگه

 لشگر با منو ندارما، اعصاب روزا این من دونیمی. کارات

سلول یه توی ندازیمی جااین هایدیوونه .  

 از قانون این گذاشت،می منت باید بود گذاشته منت اریوشد

شد االجراالزم برایش لحظه همان : 

-  آدنمی بدم منم نه گر و! داداشتم غلطای کردن پاک دنبال

 بقیه برسم نتیجه این به بعد و بخوره باد بهم کولر زیر بشینم

. بشه جدا هم از سلولمون باید پس کل، عقل من و ندیوونه

اونجام دیگه ساعت نیم منم سپهر، بده ور گوشی . 

 همان است، رفته تند فهمید هم خودش شد تمام حرفش وقتی

نداشت هم او نداشت، داریوش که اعصابی . 

 نشان این و بود داده سپهر به را گوشی وقت فوت بدون داریوش

 کاری پیمان آقا بله: "پرسیدن با سپهر. است پر توپش دادمی



 و بیاید بیرون کارش به کردن فکر از سریع کرد وادارش  "دارید

بپردازد تریمهم موضوع به : 

- کردی؟ پیدا چیزی گشتی؟ شد؟ چی سپهر  

-  با خونه سخته، خرده یه راستش گردیم،می داریم پیمان آقا

 هیچ یا گرونه، خیلی یا خواینمی شما که شرایطی این

 فردا .هم از فاصلهبی طبقه تا دو نیست. نیستن خالی کدومشون

گردممی باز هم . 

 :غرید

-  گردونمشونمی سر باهاش و زنممی بقیه به من که حرفی سپهر

 من نکردی پیدا مهلتته، آخرین فردا دی؟می خودم تحویل

 به همه از اول بده، خبر بهم زود کردی که پیدا. تو و دونممی

 به زنیمی زنگ دم،می بهت شماره یه هم بعد دیمی خبر خودم

 زنگ بهش که خواستم من و زدی زنگ من طرف از گیمی طرف

 پیدا که ایخونه یدرباره. خواستم من که کن تاکید حتماً. بزنی

نه یا آدمی خوشش ببینه بره کهاین و گیمی کردی . 

پرید حرفش میان به سپهر : 



-  ای؛خونه همچین کردن پیدا سخته گممی من پیمان آقا خب

نه؟ یا آدمی خوششون ببینیم مبر بعد و کنم پیدا گیمی شما ! 

 بهتری وضعیت در و بزند دور را روبرویش پیچ تا کرد مکث

دهد را سپهر جواب : 

-  زنیمی زنگ فقط تو نیاد، یا بیاد خوشش که نیست مهم اصالً

 من که اونی دی،می انتقال بهش گفتم بهت که رو حرفی

 یا گهب برادرم چی هر نیست، مهم گهمی بهت. آدنمی شناسممی

 گفتم که رو چیزی عین تو خواممی فقط من! چیزی همچین یه

نه؟ یا فهمیدی حاال! طرف دختره یه. بهش بگی  

- فهمیدم پیمان آقا بله . 

-  رو گفتم بهت که کاری اگه دنبالش، بیوفت االن همین پس

حقوق با مرخصی برو رو بعد یهفته بدی انجام درست ! 

پرسید سریع سپهر : 

-  بخواد یعنی چی؟ نشد گفتین شما که طوریاون اگه پیمان آقا

ببینه رو خونه بیاد ! 
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 قدر آن را سپهر بعد یهفته مرخصی هیجان رسیدمی نظر به

 درزش الی مو تا کند فکر کار جوانب یهمه به که کرده عاقل

 .نرود

-  دندون رو کشیپیش اسب نداره عادت. آدنمی گفتم، که بهت

 پیدا فقط. نباش موضوع این نگران تمام؛ و کنهمی تشکر. بشمره

همین بزن زنگ و کن . 

. راند بنگاه سمت به و کرد قطع را اشگوشی خداحافظی از بعد

. بود کرده تشریحش ترقبل که دید وضعیتی همان در را داریوش

 سفیهی اندر عاقل نگاه و بود نشسته کولر باد زیر صندلی روی



 همزمان دو هر. داشت بودند جاآن که کارمندانی و پایین به هم

گفت و انداخت میز روی را کیفش پیمان. گفتند سالم هم به : 

- برو بیا بری کجا خوایمی  ... 

 .ایستاد کولر مقابل و رفت پیمان. نخورد تکان جایش از داریوش

 پیراهنش درون ترآزادانه باد تا کرد باز را پیراهنش یدکمه دو

 به وقتی! خودش برای بود مکافاتی هم بودن گرمایی. بچرخد

 اما باشد، کرده حرکتی داشت انتظار برگشت داریوش طرف

 یدریچه از نگاهی نیم. کردمی نگاهش متفکر کماکان داریوش

 و داد تکان سری. ودنب سرجایش سپهر. انداخت پایین به روبرو

برگشت داریوش طرف به : 

-  وظیفه کنه،نمی کار درست کسهیچ شده، بدی یزمونه و دوره

 فکر و گیرهمی رو حقوقش طرف. شده معنیبی مسئولیت و

 روی بشینه مترسک عین که اینه واسه حقوق این کنهمی

 اما فردا، به کنه واگذار رو کارش تو آدمی کی هر و صندلیش

 انجام کارتو لحظه همون دیمی وعید وعده بهش کههمین

دهمی .  



گفت حرفش با ربطبی داریوش : 

-  تشر و توپ تا دو با کوروش ندارم، آرش شدن درست به امیدی

 چون گهمی زنهمی زل من چشم تو قرتی این جاش، سر نشست

ناراحتی نکرده حسابت آدم و مژگانی کف توی ! 

 این به و ایستاد داریوش سر باالی و رفت اشصندلی طرف به

 با داریوش. شود بلند اشصندلی پشت از که فهماند او به ترتیب

 پیمان دید وقتی. نشست روبرو صندلی روی و شد بلند اخم

گفت دهدنمی نشان توجهی آرش یدرباره اشگله به نسبت : 

- گفتم؟ چی شنیدی  

-  دهب رو ماشینت کردی؟ رو گفتم که کارایی بهت! نیستم که کر

 البته کن، واگذار بهش رو خودت کارهای هم کارخونه تو بهش،

 خیالبی دونممی چه. نداره رو اونجا گردوندن یعرضه! صوری

مژگان طرف نره که بذار الالش به لیلی و شو کاری کتک . 

داد ادامه و کرد ی "نوچ " داریوش : 

-  که کوروشه آرش کردی فکر رسیم،نمی نتیجه به طوریاین

 مسئولیت که بیاد نداره جرات کارخونه زد؟ گولش ماشین با بشه



 بیاد تونهنمی دونهمی خودش باشه، مهم براش اونجا گرفتن

 بهش چی هر کرده، جادوش زنیکه. بشه آفتابی دایی جلوی

 عاشق بوده، رامین زیر دیروز تا این چل و خل یپسره بابا گممی

 یه داده پیام مبه. برام کشهمی گردن بیشتر آخه؟ شدی چیش

. بینینمی رو من رنگ هرگز دیگه بگی مژگان پشت دیگه بار

ترسونده هم رو نسترن و مامان زده زنگ . 

داد ادامه پوزخندی با : 

- مهصیغه هم االن کنم،می عقدش گفته مامان به . 

 میز طرف به. شد خروشش و جوش محرک داریوش حرف همین

گفت و آمد جلو : 

-  داغه فعالً. بره راه دوال دوال که کنیممی ادبش جوری یه زده، زر

وقتش به بذار گه،می چی دونهنمی . 

داد نشان را مخالفتش دیگر ی"نوچ "گفتن با داریوش . 

-  چی؟ کنه عقدش بره بودن داغ همین توی. االنه همین وقتش

بکنیم؟ تونیممی کار چه  



گفت داریوش به رو و داد تکانی هوا در را دستش : 

- داری؟ ایدیگه یچاره نظرت؟ به کنیم کار چی  

گفت داریوش : 

-  من که خدا به. مژگان سراغ بریم آرش ترسوندن جای باید

 از ماشینم با دیدمش جایی خیابونی توی فردا همین حاضرم

مشتش تو گرفته رو آرش کاره همه پاپتیِ یزنیکه. شم رد روش .  

 به و دهکر را کار همین دقیقاً که بگوید داریوش به توانستنمی

 بود مطمئن بود کرده که تهدیدی با. است رفته مژگان سراغ

. اندازدنمی راه آرش با عقد بساط زودی این به حداقل مژگان

چرا را آینده نگرانی اما نداشت، را داریوش نگرانی شبیه نگرانی . 

- بکشیم؟ رو مژگان ماشین با بزنیم همینه؟ حلت راه تموم االن  

زد داد داریوش : 

-  حل راه! برداری؟ من کردن بار تیکه از دست نیست بهتر

بفرما داری بهتری . 



 و چرخید طرف آن و طرف این به آرام چرخانش صندلی روی

 :گفت

-  رو مژگان طرف اون از کنیم،می تطمیع رو آرش طرف این از

ارغوان به راجع نظرت تو سوال؛ یه فقط. ترسونیممی  ... 

برساند نپایا به را حرفش نداد مهلت داریوش : 

-  ده بیوفته پاش خواهرش که دختری به راجع تونممی نظری چه

 بهتر نشه اون بدتر این باشم؟ داشته کنهمی هندل هم رو مرد تا

شهنمی .  

گفت و کرد تایید را داریوش هایگفته سر تکان با : 

-  گفتن با باشی، داشته نظری تونینمی دیگه هم بخوای البته

 هر در اما !افتادی چشمش از دیگه اناشک به شدنش مدل جریان

 وراون منم آرش، پای زیر بشین تو! عاقلی که آدمی خوشم حال

 ماست؛ خواهر یخونه تو اون ضعف نقطه. مژگان سراغ رممی

 خالی دست خیلی! بینی؟می! اون یخونه تو هم ما ضعف نقطه

یریم به یر تقریباً. نیستیم !  

توپید داریوش : 



- مثالً؟ بکنیم ارغوان با تونیممی کار چی ما  

پرسید جانب به حق : 

- بلدین زدن گند فقط که شماها! من فقط نه، ما ما؟ . 
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 و ایستاد ناگهان اما رفت، اتاق در سمت به و شد بلند داریوش

 :گفت

- . بده پس رو کارش جواب باید مژگان. تونمنمی طوریاین من

 گلیمش از رو پاش بدجوری. کنیم ولش طوریهمین که شهنمی

 کارخونه، بیا سر یه. رو چی همه کشیده گند به. کرده درازتر

 با. بینهمی آرش جرم شریک رو ما یهمه دایی. خبره چه ببین



 تیکه جور یه نمتی! گهمی درشت ما به زنه؛نمی حرف بابا

 از خونه تو نشسته مریمم مامان. جور یه نریمان پرونه؛می

 بیرون هم خونه از وجب یه رو پاش تونهنمی شده که آبروریزی

 بدن بیارن داده خودش خدابه مژگانه، خود کار هم عکسا. بذاره

 زده عقد روز یهو نه گر و داشت خبر ارغوانم اون. خونه دم

شده؟ مریض  

 پخش که دانستمی اما زد،نمی منطقی غیر هایحرف داریوش

باشد تواندنمی مژگان کار هاعکس .  

-  کار هم عکسا. بود بد حالش قبل روز از! نداشته خبر ارغوان

 کنیم کنترل بتونیم رو اون آرشه، مشکل فعالً.  نیست مژگان

شهمی ادب خود به خود مژگان ! 

-  تالفی که دادم ولق خودم به بودم بازداشتگاه توی که شب اون

بخوری زن یه از بده خیلی.سوزهمی داره جام همه. کنم ! 

. شدمی سبز رویش پیش جدید دیوار یک روز هر. داد باال ابرویی

 مدیریت هم را داریوش یجویانهتالفی حس این باید حال

 شرکت در مژگان که نداشتند خبر بقیه و داریوش هنوز. کردمی



 تازه. کندمی کار شد خواهد کارخانه یحام زودیبه که هلدینگی

 بداند داشت دوست خیلی. شدمی شروع موقع آن اصلی کار

 داریوش و است افتاده روزی چه به آرش جنجال از بعد کارخانه

 تمام کرد؛ اشاطالعاتی یتخلیه شدمی که بود کسی بهترین

بود کارخانه را دیروز . 

- فقط کنیم،می روبراه رو چی همه  ... 

 و گرفت خودش به تفاوتیبی لحن. بود منتظر داریوش. کرد مکث

داد ادامه : 

- نگفت؟ بابا به که چیزی ناصرت دایی  

داد تکان سری داریوش : 

-  بزنی کارد هم محمود دایی. کرد پر رو کارخونه تموم نگفت؟

گهمی هم پرت و چرت سری یه. آددرنمی خونش ! 

کرد هم در اخم و داد تکیه اشصندلی به : 

- گه؟می یچ  

غرید داریوش : 



-  از ":گهمی. مونهمه حیثیت به زد گند تنه یه! آرش به لعنت

 عروسمون مژگان که موقعی همون از مژگان و  آرش معلوم کجا

 مثل دایی، ناراحته قلبش. گفتممی بودم منم "نبودن هم با بوده

 میراث و ارث سر مهدی و متین قدیمی اختالف همون کهاین

 و تیپ به زدن که پسراشه درگیر طرف یه از. شده شروع دوباره

 دوباره کهاین مثل هم زنش و مهدی. ما اوضاع طرفی از هم؛ تاپ

 جدا هم از خوانمی جدی جدی دفعهاین و کردن پیدا اختالف

اومد دیروز اومد،نمی کارخونه بود وقت چند که هم متین. شن .  

 

 رویِ آن در لکهب لبانش، روی بر نه که پوزخندی. زد پوزخندی

 ماجرا این به متین که دانستمی. بست نقش اشهمه از پنهان

داد خواهد نشان واکنش .  

- زده؟ حرفی اونم  

-  برای همچین. کشید شونه و شاخه کلی! حسابی بود کرده داغ

 برای گفت! زنشه هنوز مژگان انگار که بود کرده تیز دندون آرش



 ببینه رو گردنش شتپ دیگه مژگان که گفت آخرشم. دارم آرش

ببینه رو منا . 

شد بلند صندلی روی از. کند تحمل نتوانست : 

-  رو گردنش چطور ببینه بزنه آرش به دست! کرده اضافه غلط

 ببینه رو دخترش مژگان ذاشتهمی االن تا مگه هم بعد. شکنممی

نذاره؟ این بعد کنهمی تهدید که  

گفت تعجب با داریوش : 

-  بگیره رو گازش نذاشتم. دادم رو جوابش مخود من! بابا ترآروم

کنممی درستش خودم بذار حساسن، تو روی اینا! که بره . 

 و دارد را خودش کشیدن رخ به قصد داریوش رسیدمی نظر به

 هاشما"کلماتِ تیز نیشِ داریوش. پسنددنمی را اشتازییکه

 اثبات برای و کرده دریافت خوبی به را "بلدین زدن گند فقط

 چند یکارخانه یک پای. گشتمی چاره راه دنبال شخود

 محمود دایی یخانواده در که ایکارخانه. بود وسط میلیاردی

 اختالفی مسئولیت تقسیم سر بر -مهدی و متین -برادر دو بین

 و کوروش بین روزی نبود بعید اختالف این و بود افتاده شدید



 علیه هم کنار برادر سه برعکس یا و بیفتد هم داریوش و آرش

 بود خوانده لیاقتبی را شان سه هر بارها علی عمو. شوند پیمان

 آن از دل بود خواسته او از مریم مامان ناراحت چشمان جلوی و

باشد کنارشان کارخانه در بیاید و بِکند بنگاه . 
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 قصدش ابتدا. بماند بنگاه در نتوانست دیگر داریوش رفتن از بعد

 اشبچگی تمام که ایخانه. بود شاناجدادی و آبا یخانه به رفتن

 یک نبود، خانه یک فقط  که ایخانه بود، گذرانده آن در را

 جاآن در که ایخانه! هاتلخی و تلخ یمجموعه بود، مجموعه

 مردی تریمهربان و زندمی صدا پدر را او که مردی بود فهمیده

 در که ایخانه. است عمویش و نیست  پدرش شناسدمی که ست



 زندگی یک سربار بودن عاجز سبب به مادرش بود فهمیده آن

است شده دیگر .  

 و آبا یخانه روزهای این التهاب و افکار این درشت و ریز

 اجازه را امشب و برود خودش اصلی مامن به شد باعث اجدادای

بماند جاهمان ناهید مامان دهد .  

. باشد خانه مادرش کردنمی هم را فکرش رسید خانه به وقتی

 را مادرش همراه همیشه پرستار کفش آپارتمان درِ پشت وقتی

 باز برایش را در تا زد زنگ و گذاشت جیبش داخل را کلید دید

گفت عجله با و گشود را در پرستار زد که را در زنگ. کند : 

- . برم باید من. اومدین زود که بده خیرتون خدا پیمان، آقا سالم

 داره، حقم. کرد ترش رو برم بگیرم اجازه زدم زنگ پدرتون به

 نذارم تنها گفت! شده خسته من رفتنای زود دست از دیگه

رو خانوم ناهید  ... 

شد داخل و کرد هم در ابرو : 

- خانوم؟ زری شده چی  

- شده درگیر یکی با باز مرده ذلیل .  



 و مَنگ پسرِ برای خانم زری که " مرده ذلیل " اسم شنیدن از

 صنعتی و سنتی که پسری.  زد لبخندی بردمی کار به اشمافنگی

 اجازه باید آخر و اول. افتادمی هاهمسایه جان به و زدمی هم با را

 فکر مخان زری تا گذاشتمی هم منتی باید اما برود، او دادمی

برود و بگذارد تواندمی راحتی همین به بار هر نکند : 

-  حالش به فکری یه نرو؟ بگم بگم؟ چی من االن خانوم زری

کنند جمعش بیان بزنید زنگ. بکنید . 

گفت و آمد دنبالش به خانم زری. برداشت قدم سالن طرف به : 

-  ببرنم بیام جایی بزنی زنگ گهمی کنه،می تهدیدم خدابه

تسینه رو ذارممی بُرممی رو سرت برگردم . 

 حرف به هم گوش و گشتمی ناهید مامان دنبال چشمانش با 

داشت خانم زری .  

- هستم من خانوم زری برید . 

 و نشسته تلویزیون جلوی مبل روی. کرد پیدا را ناهید مامان

 صدای تا کرده تیز گوش که دادمی نشان اشافراشته گردن

بشنود را گویشانوگفت .  



 هم پیمان. کردمی جمع را هایشوسیله و کردمی دعا خانم زری

 روی را دستش. ایستاد مبل پشت. رفت ناهید مامان طرف به

 را صورتش و شد خم ناهید مامان طرف به و  گذاشت مبل

 واکنش هم ناهید مامان. بود ندیده را او که بود روزی دو. بوسید

داد را اشبوسه جواب و دهد نشان : 

- پیمان؟ اومدی زود  

گفت و زد لبخند : 

- برم؟ ناراحتی اگه ! 

 منتظر و رفتمی داشت خانمزری. دهد را پیمان جواب نتوانست

 ناهید مامان او رفتن از بعد. کند خداحافظی نفر دو هر با بود

 که بود حساس بسیار اما دید،نمی کهاین با. زد چرخی مبل روی

 روی دست پیمان. یندبنش او به رو زندمی حرف کسی با وقتی

گذاشت اششانه : 

- بگیرم دوش رممی مامان، بشین . 

گفت و کرد مخالفت ناهید مامان : 



- دارم کارت بشین بیا دقیقه یه نه؛ . 

- یعنی؟ نیارم در لباسمم  

- پیمان بشین ! 

 را آن توانستنمی که زدمی موج ناهید مامان لحن در نگرانی

بگیرد ندید . 

 دقیق رد اگر. چرخید ناهید مانما. نشست او روبروی و رفت

 نه رسید،می خود یشانه نزدیک به گرفتمی را نگاهش

 .صورتش

- مامان؟ شده چی  

-  وقت یهمه فکری، تو درگیری، وقته چند شده؟ چی بگو تو

اتاقتی توی ! 

 تغییری هیچ لحنش کرد سعی کرد، اششوکه ناهید مامان جواب

 تواندمی که بود دهدا نشان بارها و بارها مادرش چون نکند،

ببرد تغییرات یهمه به پی ندیده . 



-  شما دیگه که روزام این همیشه، مثل دیگه، کارامم درگیر

دونیمی بهتر خودت ! 

 او روی کامل نگاهش بار این و داد حرکت را سرش ناهید مامان

 جهت نگاهش باراین بود شده باعث پیمان زدن حرف. بود

باشد داشته تریدرست : 

-  در دم همون از آی،می که خونه وقته چند. نیست کار فقط نه؛

 رو خودت بعد گردی،می دنبالم آیمی تا.  مواظبتم من

 تا داشتی عادت قبالً که رفته یادت حتی! بهم رسونیمی

 آوردی،درمی رو پیرهنت در دم همون از خونه اومدیمی

تنته االن پیرهنت !  

 مقابل که کتابی به. ودب کرده سکوت مادرش هایحرف از متاثر

 سر جواب دنبال به ناهید مامان. انداخت نگاه چشم بود مادرش

شکست را سکوتش. چرخاندمی : 

- مامان؟ داره شدن نگران اینا االن خب  

- پیمان ناآرومی خیلی کنممی حس !داره آره ! 

داد را مادرش جواب سریع : 



- بودم؟ آروم قبالً یعنی  

 میز روی دست. شد خم جلو به کمی جوابش در ناهید مامان

 بین زیاد یفاصله از تا شد بلند. برداشت را عصایش و گذاشت

 گذاشته هم از فاصله با کردنش حرکت راحت جهت که مبل دو

 پیمان شدن بلند. شد بلند همراهش هم پیمان. بگذرد بود شده

گفت و کرد حس را : 

- . گیرب دوش برو بعد کن استراحت خرده یه برو تراس، تو رممی

نیا دنبالم ! 
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 کرده یادآوری ناهید مامان به "بودم آروم قبالً یعنی " سوال با

 بدون و ناآرام است؛ کرده زندگی منوال همین به همیشه که بود

 هوشیاری با که ناهید مامان مسلط اما احتیاط با رفتن به! قرار

 او پشت از باریکش اندام و بلند قدِ. دوخت چشم بود همراه کامل

 چهار سه کهاین وجود با. دادمی نشان سالش و سن از ترجوان را



 موهایش غالب رنگ اما کند، پر را سال شصت تا بود مانده سال

 تا بودند نکرده پیدا فرصت سفید تارهای و بود مشکی هنوز

دهند نشان خودی . 

 عمو که شد متوجه خانه سروصدای از آمد بیرون که حمام از

 تنها ناهید مامان برود حمام به کهاین از قبل است؛ آمده هم علی

. بود باز تراس درِ. آمد بیرون اتاقش از و پوشید را لباسش. بود

 آب تراس حصار دور هایگل به دست به پاشآب علی عمو

گفت بلند. دادمی : 

- بابا سالم !  

 مشغول سخت که حالی در و داد را سالمش جواب علی عمو

 میز روی. رسیدمی هم کارش به بود ناهید مامان با وگوگفت

 به کرد هوس. بود خوشرنگ چای استکان دو تراس داخل

 هیچ.  برود تراس به و بریزد چای خودش برای و برود آشپزخانه

 از هم آشپزخانه داخل و نبود آشپزخانه راه مسیر در چیزی

 عصای حرکت یاندازه به تا بود خالی گاز اجاق مقابل تا ورودی

 را هامسیر این ناهید مامان که چه اگر. باشد باز راه ناهید مامان



 به کرد قصد که همین و گرفت دستش در را چای لیوان. بود بر از

 نگاهی با. بود خط پشت سپهر. خورد زنگ اشگوشی برود تراس

 جواب را سپهر تماس و گذاشت کانتر روی را چای لیوان تراس به

 او از که را کاری شد متوجه سپهر صدای هیجان از دَم همان. داد

پرسید است؛ داده انجام نحو بهترین به خواسته : 

- کردی؟ پیدا سپهر، شد چی خب  

- . بودین گفته خودتون که موردیه همون دقیقاً. پیمان آقا آره

 تر و شیک خیلی. ببینید برید. فرستادم براتون هم رو عکساش

تمیزه و !  

 قطع را حرفش که کردمی گرمی بازار داشت طورهمان سپهر

 :کرد

-  چی هر گفتم، بهت که ایشماره همون به بزن زنگ یه حاال

بگو بهم کردن قطع از بعد بالفاصله داد جواب . 

گفت جوابش در سپهر : 

- بهش زدم زنگ کردم پیدا که وقتی همون پیمان آقا !  



 تازه ییونجه که چهارپایی مثل او ،کرد تعجب سپهر حرف از

بود آمده وجد به مرخصی یوعده از بیندمی . 

- داد جواب چی : 

-  اشکان با بگم و کنم تشکر ازتون گفت. زد رو شما حرف همون

نداره مشکلی اون ،.کنید صحبت . 

گفت و گذاشت چایش لیوان دور را دستش. زد لبخندی : 

-  ببینه بیاد بخواد اگه که زدیمی جوش داشتی بیخود دیدی

شه؟می چی  

گفت بود آمده پایین که صدایی تن با قبل از ترمالیم سپهر : 

-  که کرد رد سریع نداد، مهلت اصالً گفتم تا بود، شما با حق آره

ببینه رو خونه بیاد . 
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 او از و گرفت تماس اشکان با سپهر تماس کردن قطع از بعد

ببینند را خانه و بروند نسترن همراه به فردا که خواست .  

 سینک در و برداشت بود شده سرد که  را چایش استکان

 تراس به ریخت چای خودش برای دوباره و کرد خالی ظرفشویی

 هم ار چایش استکان و شده فارغ کارش از علیعمو. رفت

او به رو علی عمو و داشت او به پشت ناهید مامان. بود نوشیده . 

- ببینه بره نسترن با فردا اشکان گفتم! بابا شد پیدا خونه .  

گفت و داد تکان تایید به را سرش علی عمو : 

-  یه توی ارغوان با نسترن. شد بهتر طوریاین نکنه، درد دستت

بهتره نمونن خونه . 

 بود علی عمو سمت به صورتش جهت که حالی در ناهید مامان

 :گفت



-  ارغوان ارغوان، با نکنه تندی کردیمی صحبت باهاش خرده یه

 دختر یه آدنمی خوش رو خدا برادرش، جز به نداره رو کسی

 پای  شهنمی که رو مژگان گناه. بلرزه دلش و دست هی یتیم

نوشت ارغوان .  

 اشآلودگی از عاری افکار به لبخندی برگشت، مادرش سمت به

 ماند منتظر و گرفت او از نگاه. بود متنفر "یتیم "یواژه از. زد

 به همیشه معمول طبق علی عمو. دهدمی جوابی چه علی عمو

 نگاه لبانش به کند نگاه ناهید مامان هایچشم به کهاین جای

کردمی : 

-  گوش من حرف به آتیشیه، بدجور بزن، حرف باهاش خودت بیا

کنه آرومش کهاین جای به کنهمی پرش بیشتر هم یممر! دهنمی . 

. داشتند نسترن از زیادی توقع او نظر از اما نداشت، دخالت قصد

داد جواب ناهید مامان : 

-  یکی کرده صبر سالهمه این زنم،می حرف باهاش فردا رممی

 آخر تا که ارغوان. نشه اجربی کارش تا کنه صبر دیگه سال دو

. رهمی کنهمی شوهر فردا پس فردا شش،پی مونهنمی عمر



 احترام منگنه تو بذاره رو اشکان.  بهتره نمونه براش بد یخاطره

 بشینه باید کنه،می اشتباه هم مریم. رهمی بین از خودش

 اعصاب جز جلو بفرسته کنه پرش! کنه آرومش کنه، راهنماییش

نداره چیزی همه برای خردی . 

زندب حرفی که است وقتش کرد فکر : 

-  کردی؟می کار چی بودی مریم مامان جای خودت شما مامان

! جوریاین هم االن بوده، درگیر زندگیش اول از نسترن بینهمی

کنه زندگی راحت دخترش بخواد داره حق خب . 

 جلوی پشت کم موهای و کشید اشپیشانی به دستی علی عمو

راند عقب به را سرش : 

-  آتیش دوباره اومد آرش که بود شده ترآروم نسترن تازه

همه جون به انداخت ! 

داد حرکت پیمان طرف به را سرش آرام ناهید مامان : 

- اومده؟ مگه آرش؟  

گفت علی عمو. خورد گره علی عمو نگاه در پیمان نگاه : 



- مامانت؟ به نگفتی  

داد تکان "نه"ینشانه به را سرش . 

گفت بود علی عمو مخاطبش که حالی در ناهید مامان : 

- کرده؟ کار چی آرش علی؟ نگفته رو چی  

 را آرش آمدن یدرباره توضیح و کرد کج علی عمو برای را سرش

کرد واگذار او به . 

گفت میلیبی با علی عمو : 

-  گهمی کرده، غلطی چه که انگار نه انگار. خونه بود اومده

کنم عقدش رو مژگان خواممی . 

 تعجب تیح نیامد؛ پدید صورتش در تغییری هیچ ناهید مامان

نکرد هم . 

داد ادامه علی عمو : 

- ! موند حرفش سر باز خورد چوب چی هر. شد درگیر داریوش با

 گفتم اشکان به. قوز باال قوز شده آرشم کارخونه اوضاع این توی

 این بلکه کنه صحبت خواهرش با بره کنار بذاره رو تلخی اوقات



. یینپا ندازهمی رو سرش فقط گهنمی هیچی کنیم، جمع رو شر

بترسونیدش و مژگان سراغ برید گهمی محمود . 

شکست را سکوتش ناهید مامان : 

-  یه خوادمی و اومده خودمون پسر داریم؟ کار چی مردم به ما

 آرش بلدین ترسوندن خیلی کنه، عقد رو خودش از بزرگتر زن

 راه بگید بنشونیدش کنید، مرافعه و دعوا باهاش بترسونید؛ رو

 دردش به مژگان بگین بهش و باهاش کنید حبتص اینه، چاه اینه

خورهنمی . 

 و گرفت ندید را علی عمو یدرمانده یقیافه. شد بلند جایش از

گفت مادرش به رو : 

-  فکر شما صحبت؟ کدوم چی؟ کشک چی آش ناهید مامان

 راه! من عزیز شهنمی شه؟می حل زدن حرف با چی همه کنیمی

 تو عقلی نیمچه یه که دهمی بجوا آدمی یه واسه اینه چاه اینه

زدیم؟ حرف باهاش کم کنینمی فکر! آرش نه باشه، مونده سرش   

کرد تایید را پیمان هایگفته علی عمو : 



-  گیمی بهش چی هر بچه کردن، خورش چیز انگار آرش ناهید

کنهمی مژگان مژگان فقط و هپروته تو . 

کرد ساکت را دو هر ناهید مامان صدای تحکم : 

-  کنید صبر شه؟می حل چی بترسونید و بزنید با! شده که هکاری

افتاد صرافتش از شاید . 

*  *  * 

 نسیم آمدمی داخل به پنجره از که نسیمی. بست را پنجره

. داشت همراه به غبار و گرد خودش با اما بود، خنک! بود خائنی

 روی یمانده باقی نم اندک تا کشید دارشنم موهای به را حوله

 توانستنمی شدنمی خشک مویش تا. کند خشک هم را آن

 نور و رفتمی تاریکی به رو هوا. بپذیرد اشتنهباال در را لباسی

 از ترتاریک اتاق حتی بود، شده هوا تاریکی دستخوش اتاقش

 اتاقش روشنایی کلید و بردارد قدمی خواست تا. بود هم بیرون

شد روشن بود میز روی که اشگوشی بزند، را . 
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 رفتمی داشت وقتی. انداخت آن به نگاهی و برگشت عقب به 

 را گوشی. بود گذاشته سکوت حالت در را آن بگیرد دوش

 لمس را تماس آیکون بود خط پشت داریوش چون و برداشت

گفت عتاب با شنید را صدایش تا داریوش. کرد : 

-  یه. گیرممی تماس باهات دارم سره یه ستدقیقه چهل پیمان

 االن همین رو خودت هستی جا هر اومده، پیش مهمی کار

نسترن یخونه برسون . 

 بود، شده نگران و نگرفته خوبی حس داریوش لحن از کهاین با

گفت و داشت نگه راخونسرد خودش اما : 

- شدن؟ جابهجا شده؟ چی  

توپید داریوش : 



- . جااین بیا االن همین هستی جا هر گممی! رو حرفا این کن ول

االن همین کن، حرکت زود جاییم،این مونهمه بیا ! 

- خوبه؟ حالش نسترن کی؟ یعنی همه داریوش؟ شده چی  

شد بلند داریوش صدای تن کمی  : 

-  اومده یشپ کاری یه جا،این بیا زود فقط نشده، طوری کسهیچ

کن حرکت برو! مهمه خیلی که . 

 هیچ که رسیدمی نظر به. کرد قطع را تماس او از زودتر داریوش

 و برداشت سرش از را حوله. ندارد کردن صحبت برای ایحوصله

 و نسترن بین باید اختالفی کردمی تصور. کرد پرت پایین به

 را تصورش این خودش اما باشد، آمده پیش ارغوان سر بر اشکان

 عمو با باید حال هر در دادند؟می خبر او به باید چرا کرد،می رد

 و کرد باز را کمدش درِ. کردندمی صحبت مریم مامان و علی

 و گرفته که دوشی از بعد توانستنمی. کشید بیرون را تیشرتش

 جلوی و پوشید سریع را لباسش. بپوشد پیراهن شده سرحال

 ماشین سوئیچ. بمانند باال رتبم تا کشید موهایش به دستی آینه

 اجباری رفتن بیرون این. شد خارج خانه از سریع و برداشت را



 گذراند تنشبی یهفته آخر یک خواستمی که حالی در هم آن

 ماشین بردن کارواش از بعد دقیقاً که بود ظهر موقعبی باران مثل

 نیمی و بود اشکان یخانه سمت فکرش از نیمی. بود شده نازل

 عمو یخانه به کارش شدن تمام محض به کهاین سمت یگرد

 تفاوت. بماند جاآن را امشب ناهید مامان نگذارد و برود علی

 و بود زیاد آرش یمسئله مورد در بقیه با ناهید مامان فکری

 ایگله ناهید مامان البته. گذشتنمی خوش جاآن او به مسلماً

بود خودش تشخیص این و کردنمی . 

 بود هاسال. کرد پارک خانه مقابل ناآشنای خیابان در را شماشین

 این در و کرده عادت نسترن یخانه قبلی مسیرِ همان به که

 در و زد را خانه آیفون زنگ. کردمی غریبگی احساس خیابان

. زد زل آیفون به و ایستاد ایلحظه. شد باز برایش فوراً خانه

 بدی جای. گذراند نظر از را خانه کلی نمای و گرفت باال را سرش

. ندارند خوبی حال آپارتمان داخل هایآدم کردمی حس اما نبود،

 کنار را افکارش یهمه گرفت تصمیم. گذاشت آسانسور به پا

 یخانه داخل است قرار که اتفاقاتی روی را فکرش فقط و بزند

کند متمرکز شود روبرو آن با اشکان . 



کرد زمزمه سر تکان با. کرد باز برایش داریوش را در : 

- شده؟ چی  

گفت و بست را در خیره نگاهی و مکث با داریوش : 

- فهمیمی بریم بیا ! 

. شدمی اطراف جذب بیشتر رفتمی جلو به که قدمی هر

 تمام جاییجابه و بودند گرفته قرار جایش سر خانه هایوسیله

 گشت،می نیکی دنبال سالن به مانده قدم چند ذهنش. بود شده

 گفته راست داریوش. رفت نیکی کل به سالن به گذاشتن پا با اام

 نسترن، و اشکان مریم، مامان و علی عمو بودند، همه بود،

 اسارت به را نگاهش همه از بیشتر که کسی و کوروش و داریوش

 در. گرفت نگاه هم زود و کرد بلند سر زود که بود؛ ارغوان گرفت

 که شد متوجه بود انداخته او به ارغوان که کوتاهی نگاه همان

 داشت این از نشان و زدمی سرخی به صورتش. است کرده گریه

 سرخ صورت. باشد گذشته سخت او به پیش دقایقی باید که

 دورش تا دور گرد همه.  نبود برایش خوشایندی یصحنه ارغوان



 به که بود انتظاری یک شاننگاه در. کردندمی نگاهش و نشسته

گفت نسترن به رو. مدآمی غریب نظرش : 

- نسترن؟ شده طوری  

گفت روبرویش ینفرهتک مبل به اشاره با علی عمو : 

- داریم کارت پیمان بشین دقیقه یه . 

 نگاه. ننشست اما شد، مبل نزدیک و برداشت عقب به قدم دو

 نگاه. شد اذیت شاننگاه از باراین. انداخت جمع به دیگری

 که بود این بقیه نگاه با تفاوتش اما دید، ایلحظه هم را ارغوان

نبود پایدار . 

- خوبه؟ آرش بابا؟ شده چی  

 قدراین مریم مامان نگاه. بود رسیده ذهنش به آرش دفعهیک

 اتفاقی حتماً آرش برای بود کرده حاصل یقین که بود سنگین

 علی عمو نشد، جاندار خیلی اشنگرانی. است افتاده بدی

داد را جوابش : 

- بپرسیم ازت باید که سواله یه طفق نیست، طوری . 



 را سوالش که کرد تشویقش و داد تکان علی عمو برای سری

گفت و انداخت ارغوان سمت به نگاهی نیم علی عمو. بپرسد : 

-  پخش آرش عقد روز رو عکسا اون کی که داری خبر تو پیمان

 کرده؟

 بود؟ همین بودند خوانده فرا خاطرشبه را او که مهمی کار یعنی

گفت و کرد باز هم از را انشدست : 

- بابا؟ بدونم باید کجا از من  

گفت طمانینه با علی عمو : 

- بوده تو کار عکسا پخش گهمی ارغوان خب ! 

 از دادند، انجام را عمرش یهمه حرکت ترینسریع چشمانش

 که ارغوانی. چرخیدند ارغوان سمت به سریع علی عمو روی

کردمی هشنگا چشم دزدیدن بدون و محکم باراین ! 
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 کرد حس همزمان و داشت نگه ارغوان روی ثابت را نگاهش

 را اراجیفی هر شنیدن طاقت گوشش. کشدمی سوت گوشش

 که بود این آن و کند آرامش توانستمی چیزیک فقط. نداشت

 جرات اگه ":بگوید و شود ارغوان چشم در چشم. برود جلو

 هم خودم برای رو گفتی بقیه به که هاییحرف دیگه باریه داری

کن تکرار "! 

 شاهزاده مثل نگاهش. نبود ارغوان نگاه در ندامتی و ترس هیچ 

 بکشد؛ سر را اشقجری یقهوه او باشد منتظر که بود خانمی

انداختمی خط تصور این به تشصور سرخ لعاب و رنگ فقط . 

گفت علی عمو به و گرفت فاصله ارغوان نگاه از آرام : 

- زدن؟ حرفی همچین حسابی چه روی  



 به رو و شد بلند. داد تغییر را فضا مسکون و آرام اتمسفر نسترن

گفت فریاد و داد با پیمان : 

-  برید. آخرشه مقصر مژگان رفته، ازتون ابرویی اگه گهمی بهم

 زن فکر در و داره نامزد یکیشون. بگیر رو برادرات ییقه

 دم دهمی عقد روز رو گرفته که عکسایی هم یکیشون. ایهدیگه

خونه در ! 

گفت و گرفت را او و رفت نسترن طرف به داریوش : 

- کنیمی شلوغ هی! خبره چه ببینیم بشین تو . 

 فقط کاریشلوغ با. نشستمی باید نسترن. بود موافق داریوش با

 اشکان نگاه در بار این نگاهش. شدمی ترریخته هم به چیز همه

 القاء را این نگاهش. بود نشسته علی عمو کنار که خورد گره

 حرف راهبی خواهرش و دارد شک او به بقیه از بیشتر که کردمی

زندنمی . 

بود نداده جواب سوالش به هنوز علی عمو . 

- زده؟ حرفی مچینه خانوم ارغوان چرا! بهم نگفتید بابا  



 هم پیمان. ببیند بهتر را ارغوان تا شد خم جلو به علی عمو

 لحنی با علی عمو. برگشت ارغوان سمت به علی عمو نگاه همراه

پرسید زدمی حرف ارغوان با همیشه که : 

-  و برده رو ما آبروی اون توئه؛ با حق آرش مورد در جان ارغوان

 بگی چی هر مورد اون تو. بزنه سرکوفت بهت نداره حق نسترن

 چرا پیمان، مورد در اما مقصره، همه از اول آرش داری، حق

چیه؟ دلیلت کرده، پخش رو عکسا اون گیمی  

 را دردسر پا تا سر دختر این دلیل هنوز. کشید نفس کالفه

 بقیه از بیشتر!  بودند کشانده جااین به اشخانه از را او و نشنیده

بشنود ار ارغوان دلیل تا بود منتظر .  

کرد متمایل علی عمو سمت به را سرش کمی ارغوان : 

- پیمانه آقا کار ! 

بماند ساکت نتوانست : 

- نیست که کن ثابت شما حاال! شماست کار گممی منم ! 

توپید علی عمو : 



- پیمان ترآروم ! 

داد ادامه و نرفت علی عمو تشر بار زیر : 

-  این به کردمینم فکر منه؟ کار فهمیدین کجا از بفرمایید شهمی

بشه رو براتون دستم زودی ! 

 داریوش. بود کرده ادا را جمالتش آمیزی تمسخر حالت با کامالً

 بلند جایش از اشکان شد باعث که ایخنده. خندید صدابی

بگوید و بایستد خواهرش روبروی. شود : 

- پیمانه کار گیمی چرا بگو خب ! 

 به را نگاهش مرنگک اخمی با. نکرد نگاه اشکان به اصالً ارغوان

دوخت پیمان : 

-  مژگان که زمانی ویال حیاط توی شما بودیم، شمال وقتی

 عصبانیت با! کردین سد دفعه یه رو راهش بیرون بره خواستمی

. دیدمتون پنجره پشت من. کشیدین شونه و شاخ براش کلی

 یمتوجه که اینه غیر! نداشتین کاری وقت هیچ مژگان با شما

 اگه کردین؟می تهدیدش داشتین و بودین شده آرش با شرابطه

 که داشتین کار چه من خواهر با شما که بگید  لطفاً کردیدنمی



 تهاجمی حالت به طور اون باهاش و بگیرین رو راهش جلوی

 پدری زمین توی آرش و مژگان عکسای از تا چند بزنین؟ حرف

 تا  رو گریزش و تعقیب که نیست بیکار قدراون کسی. شماست

 آرش و مژگان همراه شما پدری زمین تا و بده ادامه شمال خود

 رفتن و شمال باشه اومده همراهشون خودش که کسی مگه بره؛

 اونا که تایمی همون. نباشه سخت براش هم پدریش زمین به

 جااون شما. برگشتین هم با تقریباً و بودین هم شما بودن بیرون

 ازدواجش با آرش لفتمخا جریان در شما. گرفتین عکس ازشون

 بود آرش  موافق که کسی تنها که دوننمی همه بودین، نازگل با

 از اصالً شما که دوننمی همه اینم. بودین شما حامیش، و

 آبرویی یه اومدنمی بدتون. آدنمی خوشتون تون ناتنی هایدایی

 نجات اجباری ازدواج یه از هم رو آرش طرفی از و ببرید ازشون

  .بدین

انداخت بقیه به هم نگاهی نیم دبع : 

-  رو نارین طورچه که باشن کرده فراموش نباید تون خانواده

نازگل هم حاال! کردین فامیل نمای انگشت !  



داد نشان واکنش ارغوان حرف به که بود کسی تنها نسترن : 

-  مثالً؟ کرده کار چه نارین با پیمان داره؟ هم به ربطی چه اینا

 پیمان کنن؛ ازدواج هم با اونا داشتن دوست مامان و دایی

نشد فامیل نمای انگشت کسهیچ. خواستنمی ! 

 عالقه اشکان خواهران با نسترن ماجراهای و هابحث به وقتهیچ

 به جوابی چه ارغوان که بود منتظر واقعاً باراین ولی نداشت

 فقط. بود نسترن از ترزرنگ بار هزار او گرچه داد؛ خواهد نسترن

 برای که داشت را این تشخیص قدرت و کردمی نگاه رننست به

 گذشته در که دانستندمی همه نکند؛ تعریف تکراری یقصه بقیه

نبود بازگویی به لزومی و است افتاده اتفاقی چه . 
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 از تمام تسلط با گمنام خانم شاهزاده یک مثل ارغوان که موقعی

 به که بلندی و باز مانتوی. کردمی برانداز را او گفتمی دالیلش

 لباس پیج آن در هایشعکس از یکی یاد را او داشت تن

 هنر تنها کردمی فکر دیدمی کس هر که عکسی. انداختمی

 بگیرد یخیار دوغ آب هایژست که است این عکس داخل دختر

 هاژست آن فهمیدمی خوبی به که بود دختری رویش پیش اما و

 واقعی دنیای در بود بلد و خوردمی هاعکس همان درد به فقط

 نفع به را ورق خوب چه. بکشد بیرون آب از را گلیمش چطور

 فکر و گذاشت مژگان جای را او موقع همان. بود چیده خودش

 خواهر شوهر و متین حساب توانستمی خوب بود او اگر که کرد

 و داشت مژگان از بیشتری جسارت بالقوه. برسد را وجدانشبی

کند بالفعلش تواندمی روزی دیدمی باید ! 

 شنیده که را مطالبی تا  کردندمی نگاهش و کرده سکوت همه 

 انداخت همه به که کلی نگاه همان در. کنند تحلیل و تجزیه

 شانمشکوک که بوده گذار تاثیر قدرآن ارغوان دالیل که فهمید

 بود تردید و شک بقیه نگاه در! کردمی مقاومت نسترن فقط. کند

بکنی خودت از داری دفاعی چه ":اینکه سوال و "! 



 راهنمایی مبلش سمت به را نسترن هم باز تا نشد بلند داریوش

 پس از و بود جمع بزرگ علی عمو. بود تاثیر تحت هم او. کند

 پیمان نوبت باشد هم نوبتی دانستمی. آمدبرمی جمع هدایت

 از. کند خود از دفاع به دعوت را او علی عمو نداد مهلت. است

 و مژگان برای. شدمی متالشی خشم شدت از داشت درون

 را خودش احسن نحو به اما داشت؛ برنامه جسورش خواهرِ

انداخت باال ایشانه و کرد کنترل : 

-  پخش نه گرفتم عکس کسی از هن من من؟ به زدین زل همه چرا

 دفاع نکردم که کاری برای خودم از ندارم هم اصراری. کردم

 .کنم

 کند، ترک را جمع خواهدمی که داد نشان برداشت که قدمی با

شد مانعش مریم مامان اما : 

- داشتی دعوا و بحث مژگان با گهمی ارغوان! پیمان که شهنمی ... 

کند رویپیش بیشتر مریم مامان نداد اجازه : 

 -  تشخیص پنجره پشت از و داشتم مژگان با گهمی که بحثی

البته که! بوده هم تهاجمی داده ... 



داد ادامه و کرد ارغوان به اشاره : 

-  ویال داخل کردم حس من. بود نسترن به راجع ایشونه، برداشت

 احترامیبی بهش بیرون برن خواسته مژگان از نسترن که زمانی

 که روزی چند لطفاً بگم تا کردم سد رو راهش همین برای و کرده

 بقیه مار زهر و نندازن راه شوهر خواهر و عروس یدعوا شمالیم

گفتم نسترنم به زمان همون هم رو همین. نکنن . 

کرد تایید سر تکان با نسترن . 

داد ادامه و برگشت ارغوان طرف به : 

-  هی االن پیش هاسال برعکس ندیدین، شما هم منو پدری زمین

 خیلیای من جز. سفید پیشونی گاو شده و توریستیه یمنطقه

 وقت که دارهخنده برام قدراین دالیلم بقیه. برن توننمی دیگه

بدم توضیح بهشون راجع ندارم .  

گفت علی عمو به رو : 

- خونه ببرم بردارم رو مامان رممی من . 



 این و جلسه این از داشت، حکم یک فقط بقیه برای حرف این

است نیامده خوشش استیضاح سممرا . 

کرد سد را راهش داریوش : 

-  عکسا پخش دونیممی ما نداره، ناراحتی. ریممی هم با بمون

 اگه که گفتیمی خودت و اومدیمی باید خب اما نیست، تو کار

مژگانه خود سمت از باشه کسی کار هم . 

 شک من به اما بگوید که نبود مهیا فضا هم و خواستنمی هم

ایدبرده .  

 بست که را در. شد جدا تند هایقدم با و نداد فرصت ایثانیه

 بندش به خانه داخل که شد خشمی همان غرق وجودش تمام

.  شدنمی ترشح بزاقی و بود شده خشک دهانش. بود کشیده

 ارغوان بود مطمئن. رفت پایین  هاپله از و شد آسانسور خیالبی

 که بود این آن و است هگرفت فاکتور را دالیلش از دلیل یک

 به راجع مژگان با که زدمی حدس و دارد نظری چنین هم مژگان

 باریدن دوباره صبح باران شبیه بارانی. اندزده حرف موضوع این

 به. نشست داخلش و دوید ماشینش سمت به سریع. بود گرفته



 مژگان به. ماند منتظر و گرفت را مژگان یشماره نشستن محض

 و حاشیه و مقدمه یحوصله. کند پیدا را خودش تا نداد فرصت

 عصبانیت همه این ":پرسید مژگان تا. نداشت هم را بش و خوش

گفت "چیه برای : 

-  خواهرت گوش تو چی دونمنمی من گم،می چی ببین کن گوش

 دور چینهمی رو همه اشکان یخونه آدمی خانوم که خوندی

 منه، کار عکسا پخش کنهمی ادعا و مریم مامان تا بابا از خودش،

 درستش زدی که رو گندی داری فرصت بعد ساعت یک تا فقط

 .کنی

گفت و برد اوضاع وخامت به پی زود مژگان : 

- رو عکسا تو گفته ارغوان؟ گفته چی  ...  

 :غرید

-  و کنیمی فکری یه!  خوندی گوشش توی تو که چیزایی همون

 خواهرت دهن. دیبنمی رو ماجرا این یپرونده امشب همین زود

فقط ببند رو !  



-  که بگم جمعتون تو بیام تونمنمی بکنم؟ تونممی کار چی من

نبوده تو کار ! 

-  گیمی ارغوان به ریمی! دونیمی خودت دونم؛نمی هیچی من

ندازیمی یکی گردن رو عکسا پخش این و کیه کار فهمیدی . 

کرد غرغر مژگان : 

-  چطوری! یکی گردن اختماند من گیریم زنی؟می چرا زور حرف

 به برم! دیگه روز چند تا حداقل شهنمی. کنم مطرحش بیام

فهمیدی؟ کجا از تو گهنمی بگم ارغوان  

-  که هستی باهوش قدریاون تو. منتظرم من. مژگان ساعت یه

کنی حلش بتونی ! 
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 کرد نگاهی ساعتش به. کرد پرت ارشکن صندلی روی را گوشی

 فقط. بگیرد را شاتبرئه حکم باید بعد ساعتیک بماند یادش تا

نداشت حضور جلسه در ناهید مامان که کردمی شکر را خدا . 



 سراغ کردنمی حل را ماجرا این تا. زد دور خیابان در ماشین با

 ترتند و تند قدر چه باران نبود مهم برایش. رفتنمی مادرش

ترسخت و سخت قدر چه رانندگی و شودمی . 

 را ماشینش. زد زنگ او به مژگان که بود بعد دقیقه چهل درست

 حتی و برداشت را گوشی. کرد هدایت خیابان کنار به احتیاط با

 صدا را اسمش کرد مجبور را مژگان سکوت این. نگفت هم الو

 :بزند

- پیمان؟ الو  

- شد؟ چی خودمم؛  

- کردم درستش ! 

 و سخت دانستمی اما بود، داده وقت ساعتیک کهاین با

گفت و کرد تعجب حال این با! ستنشدنی : 

 چطوری؟-

 احساس هم گوشی پشت از حتی مژگان کشیدن نفس عصبی

شدمی . 



- کوروش و آرش کمک با ! 

شد بیشتر تعجبش : 

 کوروش؟-

گفت جوابش در مژگان : 

-  خواستم شاز. کرده کار چی ارغوان گفتم زدم؛ حرف آرش با

 هم کوروش. کجان باباش و مامان بپرسه و کوروش بزنه زنگ

 گفته ارغوان که داشت خبر. داد توضیح رو جریانات همین

 کنهمی اشتباه ارغوان که گفت بهش هم آرش. بوده تو کار عکسا

. هم با داریم مشکل که! سوزانه من دوستای از یکی کار عکسا و

 هم ارغوان. شد باورش نماو و سوزانه کار گفتم آرش به من

 جور این دونهمی و آد نمی خوشش سوزان از اون شه،می باورش

 از که رو حرفی کوروش بمونی منتظر باید حاال. آدبرمی ازش کارا

برسونه بقیه گوش به شنیده آرش . 

گفت و زد لبخندی : 

-  از خواهرت بهت؟ قبالً بودم گفته! عالیه بحرانت مدیریت تو

. داره دیدن کوروش دادن خبر از بعد شیافهق! بهتره خودتم



 طور چه خانوم شازده این ببینم تا نیستم اونجا من که حیف

. داشت خواهم باهاش حتماً دیداری یه البته شن،می موش

بیرون بکشم حلقومش از رو زبونش خوادمی دلم همچین . 
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- زنممی حرف باهاش خودم من . 

بگوید چیزی چنین مژگان که بود منتظر . 

گفت انعطافی و نرمش هیچ بدون : 

-  با! باشی؟ نکرده که مونده ایدیگه کار! گفتی بهش رو گفتنیا تو

دهنمی رو هاما از کدومهیچ جواب زنی،می حرف که آرشم ! 

گفت شمرده شمرده مژگان : 



- خونه بره که گفتم بهش داره،برنمی سرم از دست خودش . 

- کردم باور منم و گفتی تو !  

 مژگان کهاین از. کرد قطع را تماس و گرفت مقابلش را گوشی

 کرد خواهد باور آرش مثل هم او بگوید چه هر کردمی فکر

 پیدا را رامین یشماره مخاطبینش لیست در. بود نیامده خوشش

گرفت تماس او با و کرد . 

 

 پیش دقایق به نسبت. بود مادرش بردن و خانه به رفتن هدفش

. کردمی رانندگی و گرفته را ماشین فرمان بیشتری آرامش با

 زنگ کوروش نپاشیده هم از اشکان یخانه جمع تا بود منتظر

 را کار این بعد ساعتنیم تا باید. کند روشن را تکلیف و بزند

 هم را کوروش ذاتی تفاوتیبی و یالیخبی اگر حتی کرد،می

 از که را خبری توانستنمی زمان این از بیشتر باز کردمی حساب

دارد نگه خودش پیش شنیده آرش . 

 



 را ماشینش که ایلحظه همان از. شد حیاط داخل ماشینش با

 رفت فرو جا همه از خبربی و ناراحت آدم یک نقش در کرد پارک

 ناهید مامان کند کمک تا خواست او زا و زد زنگ کوروش به و

. بود نقشش اجرای همان جهت در نرفتن باال.  بیاید پایین

 توضیح برایش داشت که راحتی حالت با تلفن پشت کوروش

 به جان داشت کوروش بودن راحت و است شده چه که دادمی

 را خبر بگوید کوروش که بود این منتظر فقط. کردمی سرش

 مجبور. رفتمی پیش جزء به جزء کوروش اما نه، یا است رسانده

 با که گفت کوروش وقتی داد نتیجه صبرش کند، صبر بود

 کرده صحبت مسئله این به راجع پیش دقیقه چند داریوش

 از را زیبا و جذاب یصحنه یک اما. شد راحت است؛خیالش

 اینکه خبر شنیدن با ارغوان ببیند که بود این آن و داد دست

. افتدمی حالی چه به بوده مژگان دوست کار هاعکس پخش

 قبول اما بروند، باال و نبرد را ناهید مامان خواست او از کوروش

 که بود منتظر. بیاورد را ناهید مامان خواست او از مصرانه و نکرد

 کوروش با کهاین از بعد. علی عمو یا و بزند زنگ هم داریوش

 کسی جواب نباشد مجبور تا کرد خاموش را اشگوشی زد حرف



 پیاده ماشین از دید ناهید مامان همراه که را کوروش. بدهد را

 همیشه هم خودش بود، دستش در ناهید مامان دست. شد

. کردمی اشراهنمایی و گرفتمی را ناهید مامان دست طورهمین

همیشه تا بچگی از . 

 چشم قدر چه! نبود که پسرش فقط بود، ناهیدش مامان چشمِ

 ناهید مامان جای که بود سخت. بود سخت بودن هیدنا مامان

 ببیند، را دیگران مکدر خاطر ناهید مامان جای ببیند، را دنیا

 مامان جای ببیند، را هارفتن پایین و باال ابرو ناهید مامان جای

 دم. نزند دم و ببیند را بقیه بودن شاکی همزمان و  ترحم ناهید

 ما به دارند همه خوبند، هادمآ یهمه ناهید مامان بگوید و نزند

 جمع در ما حضور از همه دارند، دوست را ما همه زنند،می لبخند

دارند دوست را ما خیلی خیلی همه برند،می لذت خود !  

 بود، قهاری گویدروغ بود، گفته ناهیدش مامان به دروغ قدرچه

بود کرده را تمرینش بچگی از . 



 دست. رفت جلو ناهید مامان به کمک برای و شد پیاده ماشین از

 نگاهی با که بزند حرفی آمد کوروش گرفت که را ناهید مامان

زد لب آرام هم کوروش. کرد منصرفش خیره : 

- هست حواسم . 

 که چیزی تنها تو که فهماند کوروش به داد باال که ابرویی با

است حسابی و درست حواس نداری . 

 سد را راهش روشکو بست، ناهید مامان کمر دور را کمربند تا

گفت و کرد : 

- مونی؟نمی چرا خب !  

کرد هم در اخم : 

- بمونم ندارم حوصله! ترآروم . 

گفت و رفت ماشین در دمِ تا دنبالش کوروش : 

- بودم داده رو پولش کلی کردی؟ کار چی کالهم با بگو حداقل . 

کرد نزدیک کوروش صورت به را صورتش : 

- استخر توی انداختمش که، گفتم . 



 ماشین در به ایضربه کوروش. شد سوار و کرد باز را ینماش در

گفت و زد : 

- کردی کارش چی بگو. استخر تو نبود ! 

 نافرجام عقد روز. کرد حرکت را ماشین و زد کوروش به لبخندی

 دیدن با و دید را کوروش همه از اول شد حیاط وارد وقتی آرش،

 ایکیمش شلوار و جلیقه کوروش. ایستاد جا در لباسش و تیپ

 مشکلی کار جایاین تا. بود پوشیده سفیدی پیراهن همراه به را

 هم خیلی و داشت سر بر که بود شاپویی کاله مشکل اما نبود،

 تا داشت کم یزدی دستمال یک فقط! کردمی خوشتیپی احساس

 مجبور. برقصد کرمبابا برایشان اندآورده رقاص کنند فکر بقیه

کشدب سرش از را کاله و برود شد . 
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 طرز به ناهید مامان فهمید تازه رفتند را مسیر از که کمی

گفت و انداخت سمتش به نگاهی. است کرده سکوت مشکوکی : 

- اونجا؟ بمونی داشتی دوست! مامان؟  

داد تکان "نه" معنی به سری ناهید مامان . 

- ساکتی؟ و کنینمی نگاه منو الکی لکیا یعنی  

گفت و کشید آهی ناهید مامان : 

- نذاشتی؟ بگه خواستمی چی کوروش  

 :خندید

-  حرفش تا ده هر از کوروش! شما دست از افتادیم گیری عجب

 حرف خوادمی کوروش وقت هر باشه من به پرته؛ و چرت تاشنه

ذارمنمی بزنه . 

گفت ناهید مامان : 

- نسترن یخونه رفتند علی و مریم یهو ! 

 ناهید مامان به حقیقت از بخشی گفتن که کرد فکر خودش با

ندارد اشکالی : 



- اونجا رفتن همین برای نسترن، بود شده حرفش ارغوان با . 

گفت و کرد ی "نوچ" ناهید مامان : 

- گرفته رو بچه این دامن دیگه نفر دو شر . 

گفت ارغوان پیش ساعتی بران نگاه یادآوری با : 

- نیست؟ ارغوان انشاهلل منظورت که چهب  

-  روی! لج یدنده روی افتاده االن لجبازه؛ نسترن کیه؟ پس خب

 راه جنحال و جار داره دوست فقط میوفته که لجم یدنده

 .بندازه

داد را ناهید مامان جواب آرام : 

- نباش نگرانش شما. آدبرمی نسترن پس از اون ! 

 

 بود مجبور. خورد زنگ خانه تلفن گذاشتند خانه به پا که همین

 را اشگوشی چرا پرسیدمی و بود خط پشت داریوش. دهد جواب

 دقت با و بود نشسته مبل روی ناهید مامان.است کرده خاموش

گفت جواب در. دادمی گوش : 



- شد خاموش نداشت شارژ . 

گفت و نکرد باور داریوش : 

- شده؟ چی گفته بهت کوروش نکردی، خاموشش خودت باشه  

گفت تفاوتبی : 

- نیست مهم .  

گفت داریوش : 

- گرفتی؟ قیافه ما برای چرا حاال !  

- کنم استراحت برم خواممی مخسته چیه؟ قیافه .  

پرسید داریوش : 

- بزنی؟ حرف تونینمی پیشته؟ ناهید مامان  

گفت کوتاه : 

 .آره-

-  که کوروش بگم بودم زده زنگ فقط کنیم،می صحبت بعداً باشه

دراومد ارغوان خجالت از حسابی عدشب هم اشکان زد زنگ . 



 و کرد ناهید مامان به پشت. شدند جمع هم در هایشاخم آنی به

 :گفت

- نکرد؟ بلند که روش دست  

گفت جواب در داریوش : 

-  هم ارغوان. گفت بهش دراومد دهنش از چی هر فقط بابا؛ نه

 رو اشکان جواب هم کلمه یک بود، دراز تو برای فقط زبونش

 ازت باید که گفت بهش اشکان. باال رفت گذاشت تهشم. نداد

 باال بلند عذرخواهی یه باشی منتظر باید حاال کنه، عذرخواهی

بکنه ازت . 

چسبیدمی ارغوان عذرخواهی داشت، دوست را یکی این . 

پرسید ناهید مامان کرد خداحافظی داریوش با تا : 

- کرد؟ بلند دست کی  

بود نوبر هم ناهید مامان کنجکاوی ! 

- مامان کس یچه . 

گفت و رفت اتاقش سمت به : 



- پیشت آممی کنم عوض لباس . 

. کرد روشن هم را اشگوشی کند عوض را لباسش کهاین از قبل

. شد تلگرامش یصفحه وارد و کشید بیرون سر از را پیراهنش

 یک عکس. کرد باز را عکس. بود فرستاده عکسی برایش رامین

 نظر به و پوشیده رنک زرد تاپی و جین شلوار که بود جوان زن

 این ":کرد تایپ. است داده تکیه تراسی هاینرده به رسیدمی

 دوست سوزوانه،":داد را جوابش بعد ثانیه چند رامین  "کیه

 "مژگان

 هم را مژگان زیبایی درصد ده. کرد دقت عکس به بیشتر

 رامین به کرد قطع مژگان با را صحبتش کهاین از بعد. نداشت

 بر عالوه رامین حال و بود گرفته اطالعاتی سوزان از و زده زنگ

بود فرستاده هم را عکسش داده، که اطالعاتی . 

خورهمی درد چه به ":کرد تایپ رامین جواب در "  

 فقط ":داد جواب سپس و فرستاد خنده شکلک چند ابتدا رامین

 صبح هفت تا شب شنبهپنج ده ساعت  از که خورهمی این در به

کنی پر باهاش ور فرداش " 



داره وزن اضافه خوره،نمی همونم درد به ":داد جواب " 
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 درد به پرسیمی چرا دیگه تو ":فرستاد سریع را جوابش  رامین

 خودش دیگه ،رسید دادت به اسمش فقط امروز خوره،می چی

بشه مشکالت حالل تونهمی قدرچه دونهمی خدا " 

 کهاین. آمد بیرون تلگرام یصفحه از نخوانده و خوانده

 و کرده دنبال را آرش و مژگان قدم به قدم کسی چه دانستنمی

 بگیرد، عکس هاآن از تا رفته هم شمال خود تا ارغوان قول به

 حس! بیهوده و ثمریب سوزاند؛می را آرامشش از اعظمی بخش

 این و است جلوتر خودش از قدم یک کسی که داشت را این

 سعی قدر چه هر. انداختمی سایه افکارش روی بودن جلوتر



 کار است ممکن هاعکس پخش که کند آرام را خودش کردمی

 یا زنانه حسادت یا شخصی حساب تسویه یک که باشد کسی

 با رابطه در دیگری تاهمیبی چیز هر یا و کوچولو تالفی یک

 چیز یک پای رد چون شدنمی. شدنمی باشد؛ داشته مژگان

 کردمی حس طوراین یعنی. شدمی دیده ماجرا کلیت در بزرگتر

. دارد خبر چیزها خیلی از و است مژگان دنبال هدفمند کسی که

 از و ماندمی غافلگیری منتظر باید کردمی فکر درست اگر

 را مژگان کسی اگر. بود بیزار بدش چه و خوب چه غافلگیری

. شدمی سخت کارها رفتن پیش داشت نظر زیر جدی قدراین

 نه و بود دیده نه شناخت،می را او نه که زدمی رکب کسی به باید

 و حدس فکر، صرفاً یا و دارد خارجی وجود که دانستمی اصالً

 نشان و نامبی دشمن یک مقابل احتیاط و جنگیدن. اوست گمان

 دار ریشه و واقعی دشمن یک با جنگیدن از ترسخت فرضی و

 .بود

 

 کرد حس وقتی. زد زنگ او به بار دهمین برای نسترن جمعه ظهر

 تماس به است کرده تنبیه خوب را بقیه تا عمو از همگی که



 برود منزلش به شام خواستمی او از نسترن. داد جواب نسترن

 گونهاین هم را تدعو دلیل. است کرده دعوت را همه چون

 یخانه یک کردن پیدا خاطر به تشکری هم که کردمی توجیه

 زده که تهمتی از و بیاید ارغوان هم و بکنند او از خوب

 دعوت که فهمید گفت را دوم دلیل نسترن تا. بکند عذرخواهی

 خواهر رویِ کردن کم هم آن و دارد دلیل یک تنها نسترن

 شود، نسترن یبچگانه زیبا وارد نداشت دوست. است شوهرش

 ارغوان ببیند که بود مایل خیلی وجودش عمق در که چند هر

 و داد رد جواب نسترن به. کرد خواهد عذرخواهی او از گونهچه

 :گفت

-  ازم ارغوان بمونم منتظر و اونجا بیام پاشم من مونده همینم

دیگه گفته چیزی یه مثالً؟ چی که کنه، خواهی عذر !  

. بود کرده اصرار کماکان و نیامده خوش نسترن مذاق به حرفش

 از چه هر. آمد دنبالشان به علی عمو نرفت، و شد غروب وقتی

! کرد برمال علی عمو را بود داشته نگه پنهان ناهید مامان

 نشست احترامش به فقط. بگیرد را علی عمو جلوی تونستنمی



 خسته را او که پرسید سوال قدرآن هم ناهید مامان. داد گوش و

 و داد توضیح مو به مو. نیاورد ابرویش به خم علی عمو اما کرد،

 به را و گذاشت ناهید مامان کمر روی دست و شد بلند هم آخر

 به شام برای و بپوشد لباس کند کمکش ظاهر در تا برد اتاقش

 و پرسش یجلسه همان هم اتاق داخل اما بروند، نسترن یخانه

بود برقرار پاسخ .  

 

 عمو اما کنند، کمکش تا گرفتندمی را ناهید مامان تدس همه

 بود که بچه. کردمی هدایتش و گرفتمی را ناهید مامان کمر علی

 کمک ناهید مامان به رفتن راه در چطور پدرش کردمی فکر

 هنوز سوال، این را؟ کمرش یا گرفتهمی را دستش است، کردهمی

 ایعاریه پدر اشتند کردمی فکر خودش با. بود سوال برایش هم

. باشند داشته جوابی وقت هیچ نیست قرار که سوال کلی یعنی

 اسمش حتی. خواستمی را خودش پدر بود؛ عمو فقط علی، عمو

ملکان امیر... ادا خوش و بود محکم داشت، جذابیت هم .  

 



 او به که وقتی بود ناهید مامان کمر دور دستش هنوز علی عمو

 :گفت

- شهمی مارش زهر امشب نبرمت. منتظره نسترن پیمان، بریم . 

گفت و زد لبخندی : 

- دارم کار من باشین، خوش شما برین . 

 ناهید مامان پهلوی روی و طرف آن تا طرف این از عمو دست

 و مریم مامان جلوی که وقتی با داشت تفاوت این و بود آمده

 پشتش حائل عنوان به را دستش فقط موقع آن. بود بقیه

 چه بود بلد علی عمو. نبود صمیمی گونه ینا گذاشت،می

 را حساس و جوشی مریم مامان نه وگر کند رعایت را جزئیاتی

 هم ناهید مامان. بود سخت کردن کنترل سال همه این

شود ایجاد تنشی که بود آن از ترادعابی و ترتوقعبی .  

توپید علی عمو : 

- بریم پاشو! نزن حرف من حرف رو . 

رسید ادشد به ناهید مامان : 



-  از نسترن یخونه رهمی  خودش بعد بگذره روز چند بذار علی

 بیاد پیمانم و نسترن یخونه بریم همگی االن آره،درمی دلش

 عذرخواهی ما یهمه جلوی ارغوان اومدیم بگیم بریم. زشته

ایم؟بچه ما مگه کنه؟  

کرد هم در اخم مخالفت ینشانه به علی عمو : 

-  کارچی ارغوان به کنن؟ خواهی معذرت شاز تا بیاد گفته کی

 بهتر ما یهمه و نسترن حال خرده یه که مهمونیه یه داریم؟

 رم،می منم که نسترنه خاطر واسه. نداریم روزگار وقته چند. بشه

 دماغ و دل کرده آرش که کاری با نه گر و باشه آروم کم یه که

ندارم رو هیچی .  

برگشت طرفش به ناهید مامان : 

-  نه بیاد، داره دوست نه پیمان. دیگه ریممی داریم ام خب

بیاد که درسته . 
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 از ببرد، لذت مادرش یقاطعانه کالم از کهاین از بیشتر

 نبود، اهیدن مامان حریف. گرفت اشخنده علی عمو العملعکس

دوختمی او به را اشعاصی نگاه ! 

 خوشی حال اصالً که شد متوجه برگشت ناهید مامان که شب

. بود ریخته هم به ناهید مامان فکر و ذهن جسمی؛ حال نه! ندارد

 با نرفت؛ ناهید مامان رفت اتاقش به خواب برای علی عمو وقتی

 ناهید مامان نارک. خوابیدمی زود معموالً و بود وقت دیر کهاین

 چطور نسترن یخانه مهمانی امشب که بپرسد آمد تا و نشست

پرسید دفعه یک ناهید مامان است رفته پیش : 

- پیمان؟ خوشگله ارغوان  

 فرار اتاقش به و شدمی بلند زود بودند اگر عادی شرایط در

 مامان لحن اما نشود، دستی دم سواالت این اسیر تا کردمی

نبود دستی دم سواالت و یکنجکاو لحن ناهید .  



- تحمله قابل! نیست بدک !  

 را او طوری بیند،می که انگار. برگشت طرفش به ناهید مامان

دهد ادامه را حرفش شد باعث که کرد نگاه : 

-  هم شما کرده؛ تعریف شقیافه از مریم مامان بار ده حاال تا

 حاال. بگیرتش خواستمی هم داریوش برای!  دونیمی و شنیدی

 چی خب خوشگله؟ ارغوان پرسیمی من از اومدی شب نصف

 وجود با اونم رفتنمی طرفش مریم مامان که نبود خوشگل! بگم؟

پرسیدی؟ رو سوال این شده چی حاال! مژگان  

گفت متفکر ناهید مامان : 

-  رو اشکان نسترن شام سر کهاین تا. پایین نیومد اولش امشب

 اومدم. بیان تا کشید طول اعتس نیم بیارتش، که باال بره فرستاد

 همون و آشپزخونه تو رفت خورد که شامم  نزد، حرف کلمه یه

. نذاشت اشکان که بره کنه خداحافظی اومد یهو هم بعد. موند جا

 تحمل روز یه. کننمی عاصیش جوریاین. بمونه کرد مجبورش

. آرهنمی دووم زیاد اونجا! شهمی خسته کنه؛ تحمل روز دو کنه،

 اشکان اجبار و زور از که آدمی روزم یه. موند اشکان ورز به



 با دیگه! کنه کار چی نیست معلوم وقت اون! شهمی خسته

 دنبال نسترن. نیستن بیا کنار هم با. بسازن تونننمی نسترن

. خوبه باشن نکرده عاصیش یعنی. رو در راه دنبال ارغوانم شره؛

 اون کنه،می غیانط و شهمی جمع دفعهیک خودش تو بریزه هی

کرد کنترلش شهنمی دیگه وقت . 

گفت و شد بلند جایش از. کرد مکث ناهید مامان : 

-  زدم حرف کلی عقب کشیدم رو نسترن رفت ارغوان که آخرش

 بلند برداشته کنه؛ صبوری و بیاد راه شوهرش خواهر با گفتم و

 بره داره خواستگارم خوشگله ارغوان که بشنوه اشکان تا گهمی

 شوهر و زن دیگه هیچی. کنم صبوری من چرا کنه وهرش

شد بحثشون .  

-  شوهر نگفته، بدم نسترن کردی؛می دخالت نباید مامان خب

نیست بد کنه . 

گفت برود اتاقش سمت به تا برداشت را قدم اولین که حالی در :  

- نیومدیا تو شد خوب ! 



 حس ترجلو را هاچیز خیلی اما دید،نمی کهاین با ناهید مامان

 از گونهاین که دیده چه ارغوان سکوت در دانستنمی. کردمی

گویدمی طغیانش . 

 نازگل به راجع مامان با آرش وقتی هم عقد به مانده هفته چند

 بوی آرش هایحرف از که بود داده هشدار ناهید مامان کرد بحث

رسدنمی مشام به خوبی . 

 

 بود مجبور آمدیم بنگاه پایین طبقه از که سروصدایی خاطر به

. بود انداخته راه دعوا برنگشته هنوز سپهر. کند پادرمیانی و برود

 صندلی پشت خودش سپهر به ایخیره نگاه از بعد و رفت پایین

 به با. شنید را داشت گله سپهر  از که مشتری دل درد و نشست

 مکث مژگان یشماره دیدن و جیبش داخل گوشی درآمدن صدا

 صبح از. سپرد کارمندان از دیگر یکی به را عصبی مرد و نکرد

 صاحب که این منتظر پیش یهفته از و بود مژگان زنگ منتظر

 که هلدینگی شرکت در مژگان که بفهمند کارخانه اصلی منصبان

 برنامه و هماهنگی مسئول شوند اشمجموعه زیر است قرار



 رده سایٔ  رو از یکی حمایت مورد شدت به آن از بدتر و ریزی

 باراین به و بود نشده میسر پیش یهفته. است هلدینگ باالی

داشت امید . 

گفت تماس آیکون لمس محض به و رفت بیرون بنگاه از : 

- مژگان الو  ... 

 ... داریوش-

 غرور با همراه بود گفته که ایکلمه یک همین در مژگان لحن

 .بود گرفته یاد مادرش از را صدا حالت نوع و لحن به توجه. بود

زیادش هیجان از ناشی هم مژگان مکث ! 

- چی؟ داریوش ! 

- داد ادامه صدا حالت همان حفظ با مژگان : 

- دید رو من .  

پرید حرفش میان به : 

- دیدت؟ کجا و چطور  



-  بیارم، مانیتور روی براشون رو برنامه تا جلسه داخل رفتم وقتی

خورد جا هم خیلی. دید اونجا . 

- بود؟ تنها  

- بود همراهش هم کارخونه وکیل نه؛ .  

گفت کوتاه : 

-  بیرون که اتاق از داریوش بعدش فقط شناسه،نمی رو تو اون

سراغت؟ نیومد اومد  

-  اومدم، بیرون و گرفتم اجازه شد تموم کارم وقتی من نیومد؛ نه

 هاشدایی و عموت گوش به االن تا احتماالً. فهمیده رو فهمیدنی

هلدینگم شرکت تو من که رسونده . 

گفت و کرد دستش در ساعت به نگاهی : 

- رفت؟ بیرون شرکت از کی  
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- پیش ساعت نیم از کمتر ! 

-  اطالع منم به و زنهمی زنگ آینده ساعت دو یکی تا احتماالً

دیده هلدینگ شرکت توی رو تو که دهمی . 

گفت دهد پوشش را اشنگرانی کردمی سعی که لحنی با مژگان : 

- کنه؟نمی شک نظرت به  

 :پرسید

-  شرکت یک توی که ماهیه چند تو کنه؟ شک باید چی به

 دست و بیاد قراره شرکت این حاال کاری، به مشغول هلدینگ

 داغون وضعیت این با سختشه که ایکارخونه یک توی بذاره

 از نگهداری همینه، شرکت این کار. نشه بسته رشد و بیاره دووم

 ایعادی غیر اتقاق! گرده هم دنیا! ترکوچک هایمجموعه

افتاده؟! نیوفتاده  



-  رو چیز همه نیست معلوم کنن، فکر خوایممی ما که چیزیه این

 توی من که دنیاست بودن گرد خاطر به کنن فکر و کنن باور

 باال آقا بشه قراره که کنممی کار هلدینگی شرکت همون

 .سرشون

گفت کوبنده و کوتاه : 

-  و قضا چیز همه که نکنن فکر اگه! خودشونه مشکل دیگه این

 از شده، شروع امروز از تو اصلی کار مژگان. شنمی اذیت قدره

 از بیشتر رو حواست باید!  بدی نشون رو خودت باید امروز

 شبییمهن و کوفتی تفریحات فکر از مدت یه! کنی جمع همیشه

 مونی،نمی جا نترس! کاراین پای بذار رو خودت تموم و بیرون بیا

شهمی هم زیادتر داره جوریهمین زیاده، احمق !   

گفت تند تند مژگان : 

-  همه این دارم اگه که دونیمی خوام،می چی من که دونیمی

 کی راهم سر نیست مهم اصالً. کیه و چیه خاطر به ذارممی وقت

 آخرش ولی بگذرم، مانعی جور همه از حاضرم گفتم بهت باشه،

کنمنمی فکر نشه یگزینه به بشه، باید فقط . 



-  به وار اتوماتیک بدی، انجام درست وراین رو کارت تو

رسیمی هم تخواسته .  

داد ادامه گونه تهدید لحنی با و کرد مکث : 

-  شهمی بد نبینمش خونه هفته آخر تا. شو خیالشبی! آرش و

 باشی، داشته من روی فشار اهرم یه که ستعاقالنه ببین. برات

 نشدنیه خب اما درسته، کارت نظر این از! عقله شرط احتیاط

 خالصش نازگل شر از! کنهمی مدیوونه بودن فشار تحت چون

برو بزن کافیه، بودی مفید قدرهمین ولی شدیم، خوشحال کردی  

... 

 

 خانه راهی آرش که ادد اطمینان سریع کرد، قبول سریع مژگان

 با مقابله برای باید. گویدمی راست که نبود مطمئن اما شود،می

 مثل که همه! بود سخت چه اگر کرد؛می فکری قضیه بخش این

 محکمی بنای قدرآن گاهی. ریختندنمی فرو راحتی به آرش

 و شوی دستانت هایتوانایی خیالبی شدیمی مجبور که داشتند

بیوفتی جانشان به و برداری کلنگی !   



 

 دعوای و اشکان از و زده زنگ زاری و گریه با نسترن که صبح

 سرش که عصر داد قول نسترن به بود کرده شکایت شاندیشب

 داده مژگان که خبری این با و زد خواهد او به سری شد خلوت

 وفا قولش به که بود آن وقت و نداشت مشغولیدل دیگر بود

 و بزند زنگ داریوش که بود آن منتظر حظهل هر که حالی در. کند

 به بزند حرف او با دیده هلدینگ شرکت در که عجیبی آدم از

راند نسترن یخانه سمت . 

گفت تعجب با نسترن زد که را آیفون زنگ : 

- آی؟می عصر نگفتی مگه پیمان  

گفت تعجب با و رفت عقب کمی : 

- اومدم؟ االن داره ایرادی  

داد در کردن باز با را جوابش و نزد حرفی نسترن .  

 و بود دستش در کماکان گوشی. رفت باال و زد را آسانسور

 زودتر چه هر خواستمی دهد،نمی خبر داریوش چرا فهمیدنمی

 در. است بوده چه هلدینگ شرکت در مژگان دیدن بازتاب بداند



 نسترن واحد سمت به قدمی سه دو و کرد رها محکم را آسانسور

 پایش از زودتر چه هر تا بود کفشش به چشمش. برداشت

 سر انگار. بود افتاده زمین روی پایش از جلوتر  ایسایه. درآورد

 خودش روی به. است تماشایش حال در سر باالی از چشمی و

 که نکشید ثانیه به اما رفت، و گذاشت پا سایه روی آرام و نیاورد

 االب از که را کسی و برداشت عقب به رو را رفته قدم همان

 محض به که بود ارغوان سر. کرد غافلگیر بود بانیدیده مشغول

 دیگر و زد لبخندی. شد دزدیده برداشتنش قدم عقب به رو

 نیکی چون کند فکر ارغوان زدن چوب سیاه زاغ به نکرد فرصت

 نسترن از را نیکی. بودند منتظرش و کرده باز را در نسترن و

شد خانه داخل و گرفت .  

 بار چندین و کرد نزدیک خود هایلب به را نیکی صورت

 شد متوجه که رفت سالن تا بغل به نیکی. بوسید را صورتش

گفت و برگشت. نیست عادی نسترن رفتار : 

- شده؟ چیزی  

گفت و کرد ساعت به ایاشاره نسترن : 



-  دیگه کردم فکر منم آی،می بشه تموم کارت گفتی پیمان

 از تا دو یکی دارم، مهمون االن شیشه، ساعت بیای زود خیلی

آنمی دوستام . 

گفت و داد باال را ابرویش : 

- رممی من اومد دوستت وقت هر نداره، گرفتن ماتم که این خب .  

 داد اجازه و نشاند پایش روی هم را نیکی و نشست مبل روی بعد

بردارد جیبش از را اشگوشی نیکی : 

 اشکان نجو از چی چیه؟ جریان ببینم بگو بیا هست وقت تا حاال

خوای؟می  

گفت و خورد تکانی نسترن. پیچید خانه در آیفون زنگ صدای : 

-  تا نزدی زنگ یه شد، خودتم تقصیر پیمان، ببخشید! اومد وای

بدی خبر . 

 تا رفت سمت همان به هم خودش و دوید آیفون سمت به نسترن

 کمک به را نسترن شد مجبور و شدنمی جدا او از نیکی. برود

 .بطلبد
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 و کرد جدا پیمان آغوش از زور به را او نسترن و زدمی داد نیکی

دوخت در به را نگاهش شرمنده رویی با .  

 اما گشت سایه دنبال باز پوشید که را کفشش و بست که را در

 سرش و بماند توانستنمی هم بیشتر. نبود سایه از خبری باراین

 رسیده نسترن مهمانان و شده باز آسانسور چون بگیرد، باال را

 بیرون که در از. رفت پایین و شد آسانسور وارد سریع. بودند

 تازه و شده پیش یدقیقه چند از زیادتر گرما که کرد حس آمد

 قدر چه نگاهب به برگشت برای و ستخسته قدر چه که فهمید

 ماشینش فرمان پشت و زد چشمش به را عینکش! حوصلهبی

 تا کرد بلند که سر بگذارد، آهنگی تا برد پایین را سرش. نشست



 کم یفاصله با ماشینش مقابل که کسی دیدن از بیوفتد راه

 را عینک و کند قطع را آهنگ بالفاصله شد مجبور بود ایستاده

 و ایستاده ماشین جلوی انارغو. دهد هل سرش باالی به هم

 این بکند توانستمی که فکری ترین لوحانهساده. بود اشخیره

 حرکتی نداشت قصد ارغوان. باشد آمده عذرخواهی برای که بود

 مشتاق قدراین. شود پیاده ماشین از خودش شد مجبور بکند؛

 را هوا گرمای ایذره دیگر که بداند را ارغوان کار دلیل که بود

 اوهام آمدمی نظر به هم پیش ثانیه چند خستگی و کردینم حس

 بست را در وقتی و شد پیاده ماشین از. است بوده خیالش و

 :گفت

- شده؟ طوری  

 همان هنوز نگاهش. آمد سمتش به و کرد حرکتی باالخره ارغوان

 اما آمد، ماشین داخل از همراهش گوشی زنگ. داشت را خیرگی

 و سر با ارغوان. بود خط شتپ داریوش اگر حتی نبود، مهم

 تا طلوع علی علی صبح از انگار که بود ایستاده مقابلش شکلی

است بوده خودش آراستن مشغول پیش دقیقه ده همین . 



گفت داد، سالم و رسید اشقدمی یک به ارغوان تا : 

- ماشین تو بشین داری کاری اگه سالم، . 

گفت و چرخاند چشم ماشین طرف به ارغوان : 

- من حرف کشهنمی طول بیشتر هدقیق یک ! 

گفت و داد تکان سری : 

- منتظرم من بفرمایید . 

 باالیی به را زیرینش لب دهد را جوابش کهاین از قبل ارغوان

 از رنگش کرده استفاده که رژی شد متوجه تازه. داد فشار

 آرایشش کند فکر شده باعث رژ همین و است تندتر همیشه

 جمع هم به که شاننگاه حواس .است دیگری وقت هر از ترغلیظ

گفت ارغوان شد : 

-  اگه مخصوصا! نبوده سختی کار وقتهیچ عذرخواهی من برای

 هم بخش لذت کار یه وقتاون کردم، اشتباه هم خیلی بدونم

 چیز همه! سخته برام قدراین باراین چرا دونمنمی اما! شهمی

نیست شما کار عکسا پخش کردم، اشتباه خیلی من دهمی نشون  

... 



 بود منتظر شدت به! خردکناعصاب مکث یک کرد، مکث ارغوان

 ارغوان لحن. شود ختم است قرار کجا به جمالت این پایان بداند

گرفت خودش به ناباوری حالت و کرد تغییر : 

-  واسه سخته برام باز وجود این با ولی! سوزانه کار کهاین مثل

 یکی چون کنم، اهیعذرخو ازتون زدم بهتون که جاییبی تهمت

! نیست درست چیزی یه لنگه،می کار جای یه گهمی گوشم تو

 شناسمش،می خوب من شناسی،نمی رو سوزان شما دونیدمی

 به رسهمی تهش مژگان با دشمنی برای بده قد خیلی عقلش

 رو لباس کنه مار زهر و بخره مژگان لباس شبیه لباسی بره کهاین

 !بهش

گفت ادامه در و داد باال تمسخر به ابرویی : 

-  ترزرنگ ظاهراً شناسمش،می خوب که کردممی فکر من البته

 عذر زدم بهتون که ناروایی تهمت خاطربه من و حرفاست این از

خواممی ! 

 



 سوزان از ارغوان که گفتمی چی! بود زده مفت زر فقط مژگان

 که آیدمی سوزان به کاری طور چه داندمی و آیدنمی خوشش

 یک کهاین بود؟ کرده باز حسابی چه ارغوان روی مژگان. دبکن

 خودش! شود؟می باورش بسازند و بگویند چه هر و است احمق

گفت و نباخت را : 

-  نبودن یا بودن عکاس نه مهمه، شما عذرخواهی نه من برای

 ممکنه که کنی ردیف آدم تاان تونیمی شما. خواهرتون دوست

 نکن، من تلف رو فکرت بیخودی اما باشن، کرده پخش رو عکس

 کار": گفتممی و زدممی زل چشمت توی االن همین بود من کار

اصال؟ آدبرمی دستت از چی بکنی؟ من با تونیمی کار چی منه، " 

برداشت عقب به قدمی ارغوان : 

- شهنمی حل دست با که کارا یهمه ! 

 فکر اتفاقاً و شدنمی حل دست با کارها یهمه! بود موافق 

 حل دست با که است کارهایی نوع همان از ارغوان خود کردمی

شودنمی .  



 زور به کوتاهش مانتوی. چرخید سریع و گفت را این ارغوان

 کرد شلوارش جیب در دست بود، پوشانده را جینش شلوار جیب

 داشت کمرش که قوسی. کشید بیرون را آپارتمان در کلید و

 باز را ماشینش در. آمدیم نظر به مطلوب بیشتر از بیشتر کمی

 او روی نشود که بود ایدفیسی مادام مژگان اگر. شد سوار و کرد

 !بود* کلئوپاترایی خوب ارغوان کرد، باز حساب کمال و تمام

 لزوم وقت به و بجنگد نفس آخرین تا توانستمی که کلئوپاترایی

بمیرد و بزند نیشش کبرایی مار تا دهد اجازه شجاعانه هم . 

ـــــــــــــــــــــــــــ  

*  قدرت و زیرکی خاطر به که مصر سرزمین فرعون آخرین

 اشایافسانه زیرکی و قدرت با او. است معروف اشاغواگری

 او که است آمده هاافسانه در. شد روم و مصر بین اتحاد باعث

 و معشوقه آنتونی مارک شدن کشته و جنگ در شکست از بعد

بزند نیشش کبرایی مار تا داده اجازه اشرومی همسر . 
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*   *  * 

 به پاساژ ابتدای از تا کشیدمی طول ایدقیقه ده معمول طور به

 زمان این بود شده باعث منا دیدن شوق اما برسم؛ کامیار بوتیک

بودم دویده تقریباً. برسد خود حد ینترکم به . 

 جلوی که پوشیخوش زنان ردیف رسیدم بوتیک به وقتی

 را منا زودتر چه هر تا کردم رد سریع را بودند ایستاده پیشخوان

 به بود خواسته من از و زده زنگ کامیار پیش ساعتیک. ببینم

 منا همراه به خودش عکس وقتی اما کردم؛ مخالفت. بیایم پاساژ

 نگهم خانه در که نبود جلودارم چیز هیچ دیگر فرستاد برایم را

  .دارد



 داخل به کرد اشاره. بود ایستاده پیشخوان انتهای در کامیار

 سینه. شوم رد من تا رفت کنار بوتیکش یفروشنده دختر. بروم

پرسیدم شدم که کامیار یسینه به : 

- منا؟ کو پس  

گفت و کرد ایاشاره پشت به کامیار : 

-  تا زنهمی هم به رو هالباس یهمه داره و نشسته پشت اون

بچینه دوباره !  

 برای کردم ضعف و آمد لبم روی به لبخند کامیار حرف همین با

بچیند منا است قرار که لباسی . 

 ویترین پشت به را خودم و زدم کامیار به ایتنه مالحظهبی

 و شستهن زمین کف من به پشت منا. رساندم رنگش و آب خوش

. بود هاآن ریختن هم به و رنگارنگ هایشومیز کردن باز مشغول

 دلم اصالً. بودند رها پشتش و شانه روی سیاهش موهای

 جورهمین همیشه تا خواستمی دلم کنم، صدایش خواستنمی

 داشتم و بودمش ندیده که بود ماهی سه. کنم تماشایش و بمانم

 را اشدوری توانستمی ونهگچه مژگان. زدممی پرپر اشدوری از



 که هاییشومیز. شدممی دیوانه مادر یک بودم من! بیاورد؟ تاب

 به همزمان لبخند و اشک. ریخت هم به دوباره را بود کرده تا

 هشدار خودش به و کرد ی"نوچ".آوردند هجوم سمتم

 رنگ باشه، همه زیر باید سیاه که، چینننمی طوریاین":داد

. برداشت را رنگ لیمویی شومیز بعد و "ننبمو سر باید خوشگال

 موهای روی که دست. نشستم کنارش. رفتم طرفش به آرام

 با دید را من تا. چرخاند سر طرفم به گذاشتم بلندش مشکی

 من و شد گوله. شد گوله آغوشم در و گفت ای "خاله " هیجان

 را دستانم. بود خدا بهشت از ایتکه. کردم حلش خودم در

 در که اشکی به و گرفت باال را سرش. کردم حلقه دورش

 بالفاصله که بود دیده قدرآن. کرد نگاه خوردمی غلت چشمانم

 باعث ماناشک دیدن دیگر که ریزیممی اشک دیدنش بعد

 نگاه چشمانم به فقط و گرفته باال را سرش. شدنمی تعحبش

 و آورد باال را دستش بوسیدم را صورتش وقتی. کردمی

گفت و داد نشانم را ایشهناخن : 

-  بیا. مونهخونه. گرفتم تو برای هم دونه یه خاله، ببین رو الکم

بدم بهت بریم . 



 روی دست. بوسیدم بار چندین را صورتش و بردم پایین را سرم

 بود، شب مثل منا. بود شده قبل از بلندتر کشیدم، موهایش

 این و بود مانده جا روشنایی از فقط شب! بدشانس قدرهمان

 جا روشنایی از هم منا. بود شده آوار رویش جهتبی روسیاهی

بود مانده !  

 بودیم زده حرف منا به راجع مژگان با که باری آخرین 

 را زهرش تا کردمی تعریف شوخی و خنده با را تلخ ایخاطراه

 وقتی و پرسیده را منا اسم معنی متین عمویزن گفتمی. بگیرد

 نظرش مد کیپا مظهر یعنی اسم ستاییاو معنی که گفته او به

 اسمش اما بود، کچل خدا بنده یه ":که است گفته طعنه به بوده

 !"زلفعلی

 حریفش من و بود سنگین. شدم بلند و گرفتم آغوشم در را منا

 ایستاده روبرو کامیار. فشردمش امسینه به سرسختانه اما نبودم،

 چه او پیش منا بپرسم دبای که افتاد یادم تازه. کردمی ماننگاه و

 و برداشتم سمتش به قدمی سخت وضعیت همان با. کندمی

 :گفتم



- چطوری کنه؟می کار چی جااین منا کامی  ... 

 از دفعهیک مهدی. بست یخ جا در مهدی دیدن با سوالم یادامه

گفت منا به رو! لبخند با هم آن آمد؛ بیرون هاویترین کنار : 

- خوب ایج یه برمتمی گفتم دیدی ! 

 من ماند، جواببی سالمش. کرد سالم هم من به لبخند همان وبا

کندمی چه کامیار بوتیک در کردمنمی درک . 

گفت ذوق با منا : 

-  یهمه بیام دوباره من بعد بخوریم، بستنی بریم خاله با عمو

بفروشم رو لباسا . 

 به. بود کوک کیفش کامیار اما بودم، مانده جایم سر بر مات من

گفت مهدی به رو و خندید بلند منا حرف : 

-  و خرید فکر به االن از! کاسبه پا یه رفته، خودت به تبرادرزاده

 .فروشه

 به که چیزی تنها. شناسندمی را همدیگر کجا از که بودم مانده

بود بودنشان صنف هم رسید نظرم . 



گفت من به رو کامیار : 

-  امروز. یمشد آشنا چین به سفر تو پیش وقت چند مهدی و من

ببینی رو منا بیای تا گرفتم اجازه ازش جااین اومد منا با که . 

 زده حرف مهدی مورد در باریک. بود خوانده را سوالم صورتم از

بود نکرده چین سفر به ایاشاره بودیم، . 

 هیچ برادرش و من خواهر انگار که حالتی با من به رو مهدی

پرسید ندارند تلخی یگذشته : 

- بودمت ندیده که وقته خیلی خبرا؟ چه خوبی؟ ! 

انداختمی متین یاد را من لبخندش حالت . 
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 در را من که کردم کامیار به تندی نگاه و دادم تکان را سرم فقط

 شدمی باعث منا وجود چند هر. بود داده قرار موقعیتی چنین

 برادرِ دیدن. نکنم بارشان بیراه و بد و دارم نگه هبست را دهانم

 هم آن نبود، برایم خوشایندی چیز خیلی سابق منفور دامادِ



 بدش زن داشتن وجود با حتی که بودم متوجه بارها که مهدی

 دستش از کاری همه دادممی رو. بزند الس هم من با آمدنمی

 هم همین روی و بود هیکلیخوش و پوشخوش مرد. آمدبرمی

 سنگین اختالفات ماجرای در البته. بود کرده باز ایویژه حساب

 مژگان و بود داشته نگه دور را خودش همیشه متین با مژگان

نداشت او از ایگله هیچ . 

گفت و کرد پا آن و پا این دید را تندم نگاه که کامیار : 

- آممی زود دارم کاری یه وراون برم من . 

 با. گذاشت تنها مهدی با را من و رفت فروش قسمت طرف به

 به رو و گرفت طرفم به را دستانش و آمد جلو مهدی کامیار رفتن

گفت منا : 

- شهمی خسته خاله عمو بغل بیا . 

رفتم ترعقب و فشردم خودم به بیشتر را منا : 

- شمنمی خسته من . 

گفت مهدی. شود جدا آغوشم از نبود مایل هم منا : 



-  البته داری؛ نگه خودت پیش رو منا ساعت سه دو یه تونیمی

گرفتم قرضش رو منا متین از امروز!  خودت پیش فقط . 

شوم کالمشهم بودم مجبور و بود وسط منا پای : 

- بیرون؟ ببرمش تونممی من  

داد تکان سری : 

- و گردون برش زود فقط! نه؟ که چرا آره؛  ... 

دوخت صورتم به مستقیم را نگاهش : 

-  بده رو منا عمراً دیگه بفهمه متین ش،نبر مژگان پیش فقط و

 رو مژگان کنم، رجوع و رفع جوری یه تونممی رو تو. دستم

شهنمی .  

 دلم همان هم باز اما بود، خون دلم مژگان دست از کهاین با

ببیند را منا خواستمی : 

- ببرمش؟ شهمی چی خب  

گفت و کرد باز هم از را دستانش : 



-  مژگان خب اما ببر، گممی شهبا من به ندارم، مشکلی که من

 تو و من. متین خود سراغ بره باید ببینه رو منا خوادمی اگه

دیگه دارن هم با توافقاتی یه. بهتره نکنیم دخالت ! 

 و کرد بود چسبانده من به را خودش سخت که منا به نگاهی نیم

 :گفت

-  مژگان و متین که موقع اون نیوفتاده، خوبی اتفاقات ماها بین

 بیای تو که داشتم دوست خیلی زندگیشون به بودن زدهن گند

تولیدی هایروسری مدل بشی  ... 

پریدم حرفش میان به : 

-  رو منا که ممنونم نداره، ایفایده هیچ االن حرفا این گفتن

 حاال. نباشه ایدیگه حرف که بهتره اما ببینمش، تا جااین آوردی

ببرم رو منا من ممکنه اگه هم . 

داد تکان سری : 

-  درست که خورده گند قدراین چی همه به دیگه! توئه با حق بله

 چه. نیست مهم برام هاگذشته خیلی من اما نیست، شدنی

 و کرده بغلت چطور منا ببین! خدابه هیچی اصالً؟ داره اهمیتی



 کهاین دیگه داره، ارزش فقط همین من برای خوشحاله؟ قدر چه

 قاعدتاً بزنیم تیر با رو هم یسایه باید ما و مژگانی خواهر تو

نیستیم که بچه! پرته و چرت . 

 کل بلکه خودش، یسایه نه من گفت،می مزخرف داشت

بزنم تیز با توانستممی را خاندانش . 

گفت که شوم رد کنارش از تا برداشتم سمتش به قدمی : 

  -  پیش کنممی خواهش فقط جا؛همین بیارش دیگه ساعت دو

 بعد و شهمی بد برام بفهمه متین چون. نه مژگان باشه، خودت

دستم دهنمی رو منا هرگز دیگه . 

 را منا یساعته دو داشتن. شد باز تشکر گفتن به خودکار زبانم

 گذشته و بود مهم منا گفتمی راست شاید بودم، مدیونش

 را منا بودم مجبور اما بود، سخت خیلی کهاین با! اهمیتبی

باشم داشته خودم شپی ساعت دو مژگان از پنهان . 

گفتم و کردم موافقت : 

- هست حواسم. مونهمی خودم پیش فقط نه . 
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 سمت به و گرفتم دربست آمدم بیرون پاساژ از کهاین محض به

 رویش. بود آرا چرخدار یصندل عاشق منا. رفتیم آرا یخانه

 زمان هر از بیشتر و خندیدمی. خندیدمی وقفهبی و نشستمی

 تا خواستم او از و زدم زنگ آرا به. شدمی مژگان شبیه دیگری

 گفتم و شود اذیت خیلی خواستمنمی. بیاید پایین و شود آماده

رویممی شانخانه نزدیک پارک همان .  

 بیرون سخت آرا شد، لخوشحا آرا خود از بیشتر مادرش

 نداشتم وقت خیلی چون. باشد وسط من پای کهاین مگر رفتمی

آورد پارک به منتهی خیابان سر تا آرا مادرش . 

 دید را او تا. دید را او منا که برسیم آرا به بود مانده قدم چند

گفت و افتاد قبلش وقت چند یهخاطر یاد و کشید را دستم : 



-  من هم تو شم سوار دوچرخه من ریمب بدو !دوچرخه جون آخ

بده هل رو . 

 آستینبی پیراهن. دوید آرا سمت به و کرد رها را دستم

. شدمی مزاحمش دویدن برای داشت؛ معقول غیر پفی کوتاهش،

 هم منا و کرد باز او برای را دستانش و زد لبخند دیدنش با آرا

 مادرش با  و دادم تکان آرا  برای سری. کرد استقبال

. رفت و سپرد من به را آرا سفارش کلی از بعد. کردم پرسیحوالا

گفت آرا رفتنش از بعد : 

- پام رو بنشون رو منا . 

گفت و رفتم ویلچرش پشت به : 

- شیمی خسته سخته . 

نبود مانکدام هیچ موافق منا : 

- روش بشینم تنها خودم خواممی من خاله . 

. بود دوخته آرا به را ملتمسش نگاه و داشت من از را اشخواسته

 و برود راه تواندنمی آرا که بودم داده توضیح برایش قبل بار



 ایستاده آرا مقابل. بود رفته یادش اما نیست، اشدوچرخه ویلچر

بیوفتیم راه گذاشتنمی و بود . 

 روی بشینه باید بره، راه تونهنمی آرا جون خاله گفتم که بهت -

بدم هلش منم ش،دوچرخه . 

گفت و کرد آرا پای به نگاهی : 

- بخر برام برو دوچرخه جوریاین یکی  ... 

 به و کردم حرکتی ویلچر پشت از. خندیدم هم من و خندید آرا

بنشیند آرا پای روی کوتاه مسیری تا کردم بغلش. آمدم طرفش . 

- پایین آدمی و شهمی خسته خودش بشینه ذره یه آرا ببخشید . 

 و بود گذاشته باز منا یبرا را دستانش من حرف از قبل آرا

 آرا پای روی منا. بگیرد آغوشش در را منا که بود هم حالخوش

 هم را شیرینی لبخند و گرفت خودش به راضی یقیافه و نشست

 پشت. دوخت چشم روبرویش مسیر به و نشاند لبش یگوشه

 بیشتر که چه هر. دادم هلش احتیاط با و آرام و ایستادم ویلچر

 حلقه کمرش دور را دستش آرا. خندیدمی ندتربل رفتیممی جلو



 را آرا صورت آویزان موهای و برده باال را دستش هم منا و کرد

گفت و گرفت : 

- نکردی؟ شونه رو موهات  

گفت و خندید بلند آرا : 

- این شده شکرده شونه تلفن سیم این خاله نه ! 

گفتم شوخی به : 

-  جایک تو نددار همه خوبان آنچه فهمیده هم منا آرا؛ بفرما

 !داری

گفت منا به رو بدجنسی با : 

- ت؟خاله یا ترمخوشگل من منا  

گفت و کرد آرا سپس و من به نگاهی منا : 

- ترهخوشگل تونهمه از مامانم ! 

 هم خودش. کرد خراب را آرا حال هم و من حال هم حرفش با

 با که نکشید طول خیلی اما کرد، سکوت زده که حرفی بعد



 که چرخید من طرف به چنان دفعهیک امپولینتر و پارک دیدن

دارد نگهش ترسفت شد مجبور آرا : 

- اونجا ببر رو من. کنم بپر بپر برم خواممی . 

آوردم پایینش و رفتم جلو به و داشتم نگه را ویلچر : 

- بیا راه خودت رو جااون تا پایین بیا گیره،می درد خاله پای . 

آمد یینپا و گرفت را دستانم و کرد گوش زود . 

 برای کمی که جوری. بود کن گوش حرف ایمظلومانه جور یک

بود زود او سن به ایبچه ! 

 به را منا تا رفتم و گذاشتم تنها سنگی صندلی کنار را آرا

 عقب به قدم چند رفت باال که ترامپولین از. برسانم آرزویش

 و روبرو به مستقیم نگاهش آرا. نشستم صندلی روی و برگشتم

 هاآن از تا پرندمی چطور ببیند که کردمی نگاه بقیه به که ودب منا

گفت دید خودش به را من یخیره نگاه وقتی. کند تقلید : 

- ببینیتش مژگان بردیشمی کاش . 

آمد بیرون خود به خود قلبم اعماق از آهی : 



- چرا گفتم که بهت تونستم؛نمی ! 

- ندیده؟ رو منا وقته چند  

-  چند یه اما بینه،می رهمی یواشکی شه؛می ماهی سه دو یه

 بازی دوبار یکی متین. بمونه پیشش آدنمی منا دیگه که وقتیه

 کنه،نمی کار فکرم اصالً. سراغش نرفت دیگه هم مژگان درآورد،

ترسممی ازش دارم کمکم دیگه کنه،می کار چی داره فهممنمی . 
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گفت و کرد نگاهم تعجب با آرا : 

- منا؟ سراغ رهنمی کهاین از ترسی؟می چیش از   

دادم تکان سری : 



-  دروغ کی دونمنمی اصالً یا گه،می دروغ زیاد بهم تازگیا نه؛

 کار اومده عقد روز که عکسایی گهمی روز یه! راست کی گهمی

سوزانه کار نه که شهمی معلوم یهویی بعد روز چند پیمانه، .  

گفت دفعهیک آرا : 

- هلدینگ شرکت از نکنن اخراجش ! 

کردم نگاه آرا به متفکر : 

- کنن؟ اخراجش باید چرا  

- متین حتی یا! بزنه رو آبش زیر بره شوهرش پدر ممکنه خب . 

گفتم کالفه : 

-  کلیفت هلدینگ شرکت برای تونهنمی که کارخونه بابا، نه

 فکر این به شهمه. آدمی نظر به ترپیچیده جریان کنه، معلوم

درآورده سر جااون از الکی الکی یعنی که کنممی . 

گفت و داد عقب کمی را شالش : 

- فهمیدن؟ االن همه  



-  تو مژگان که دونیمی پرسید من از پریشب اشکانم آره،

 ودمخ منم ده،می پوشش رو کارخونه داره که هلدینگیه شرکت

 مذاق به کهاین مثل. ندارم خبر گفتم و راه اون به زدم رو

 گفته پدرش و متین به هم نسترن بابای نیومده، خوش طرفیااون

 مژگان که کنید فکر. بدتره بدین نشون حساسیت بیشتر چی هر

شناختیننمی و ندیدین هرگز رو . 

گفت راحتی خیال با : 

- انی؟نگر که چیه گیرت تو حله، چی همه پس خب  

دادم تکان برایش تاسف به سری : 

-  تو مژگان که بدشونه شانس از کننمی فکر بقیه گی؟می واقعاً

 که خودشم. کنمنمی فکر طوریاین من اما هلدینگه، شرکت

 که گفته آرش به باید چرا فهممنمی هنوز  کنه،می گیجم بیشتر

 درست اونم بگه، شخانواده به برگرده اونم که سوزانه، کار عکسا

پیمانه کار گفتم من که وقتی .  

- که نیست بعید. باشه سوزان کار واقعاً شاید ارغوان  ... 

شدم عصبی : 



-  این بگیره؟ عکس ازشون که بود شمال کجا اون! بعیده چرا

 فاش من تا بعد پیمانه کار گفت اطمینان با چرا اولش! هیچی

زیرش؟  نهزمی جمع، تو کردم ! 

-  روز رو عکسا سوزان که فهمید بعد و هبود کرده اشتباه شاید

فرستاده عقد . 

دادم باال ابرویی : 

-  رو من کهاین برای شب اون که همونه مژگان نیست، این نه

بوده اونا با بگه که بود کرده هماهنگ کامیار با کنه ساکت . 

 از بعد من که زد را حرفی سادگی و صداقت کمال در آرا

کردممی فکر یواشکی آن به کنکاش و کردن فکر هاساعت : 

-  چیزی یا و باشه کرده تهدیدش ممکنه. ترسوندتش پیمان پس

باشه گفته بهش . 

- کردم فکر زیاد همین به منم ولی! نیست عقالنی خرده یه . 

- منا پیش بریم بیا . 



 ویلچرش. بودم شده خسته هم من. بود شده خسته بحث این از

 دست برایمان نام. شدیم ترنزدیک ترامپولین به و دادم هل را

پرید پایین و باال هم همزمان و داد تکان . 

گفتم وار زمزمه و آرام : 

-  پیمانه، کار عکسا پخش گفتم که لج سر انداخت رو من نسترن

 هایبچه از یکی برامون، کرد پیدا خونه وقتی. گفتمنمی نه گر و

 رو خونه برم خواسته پیمان که گفت و بهم زد زنگ بنگاهش

 .ببینم

 داشته نگه را سرش کج که طورهمان و گرفت باال را سرش آرا

گفت بود : 

- پشیمونی؟ االن  

-  شب باشم؟ کرده اشتباه من کالً ممکنه کنممی فکر فقط نه؛

 پیمان از برم من تا بود گرفته مهمونی نسترن که هم ایجمعه

اومد ناهیدش مامان فقط نیومد؛ کنم عذرخواعی . 

گفت و گرفت رو لبخند با آرا : 



- بیای پیمان چشم به داری دوست خیلی تو که کنممی فکر من ! 

کردممی کمکش و رفتممی باید. بود شده تمام منا وقت : 

-  چشم به پیمان جای به اما داشتم، دوست که کنممی اعتراف

 ناراحتی با داشتم وقتی مهمونی شب! همیشه اومدم داریوش

 هاپله راه تو داریوش دیدم کردم باز که رو در باال رفتممی

 توی بگه کردمنمی فکرشم وقت هیچ که گفت چیزی یه نشسته،

وضعیت این ! 

 جا از ویلچرش آن هر کردم حس که شد خم جلو به طوری آرا

شود کَنده : 

- گفت؟ چی مگه  

کردم خالصش کنجکاوی از زود : 

-  راه هم نسترن با. کنم صبر مدت یه و بمونم منتظر که گفت بهم

کنهمی حل رو چی همه و آدمی شد آروم ضاعاو که بعدش. بیام ! 

 

 10.07.19, ]"را شب کنم می دود نخ به نخ" فالح مائده

02:34] 



# 80پارت  

# را_شب_کنممی_دود_نخ_به_نخ  

 

 

شد باز خنده به هایشلب تعجب از : 

- بهش؟ گفتی چی تو  

-  که بعدش البته بگم؟ داشتم چی! کردم نگاهش بز عین من

 اون داشت عقل ارزن قد. گفتم بهش یور دری کلی باال رفتم

 رو چی همه بیاد آقا تا کنم، صبر بمونم، منتظر. زدنمی رو حرف

نیست شدنی حل چیزا بعضی واقعاً فهمهنمی. کنه حل برام ! 

 

 نمانده زیادی وقت. گرفتم را منا و برداشتم جلو به قدم چند 

 آرا یدوچرخه روی دوباره داشت اصرار منا. گشتمبرمی باید. بود

 پای روی بیاد پایین زود جلوتر قدم چند کهاین شرط به. بنشیند

 هل را آن و ایستاده ویلچر پشت که موقعی. نشاندمش آرا

گفت آرا دادممی : 



-  بدی حرف همچین داریوش کنی فکر خرده یه ارغوان گممی

داری؟ جبهه بهش کالً چرا تو! نگفتا هم  

 چشم و هاگزیدن لب ها،ختناندا پایین و باال ابرو آن برای دلم

 و کردم جوابم چاشنی را شیطنت. بود شده تنگ کردنش درشت

 :گفتم

- بگم کشممی خجالت رو دلیلیش .  

 بود شده متوجه لحنم از. ببیند را من تا داد زاویه کمی را سرش

 همین ندارد، راهی او و من یرابطه بین که چیزی تنها که

است خجالت . 

- بعیده تو از شدی، لتیخجا حاال تا کی از !  

 بگم؟-

- بگی خوادنمی اصالً کنی، اذیتم نزن زور ارغوان !  

 :خندیدم

-  اصالً. نیست حسابی و درست بغلش همچین! بغلشه خاطربه

 بغل، نه. کنه بغل رو یکی آدنمی بهش بینممی کنممی فکر وقتی



 حالی و حس هیچ آره،نمی وجد به رو من. آدنمی بهش بوسیدنم

 من ولی خوبه؛ شمقیافه ها،خوشتیپه. کنهنمی جاجابه من تو رو

 دوست من باشم؛ داشته ازش موارد این در خوبی تصور تونمنمی

 همچین کنممی فکر دارم دوستش که مردی بغل به وقتی دارم

 بغلش تو نرم هم تا بزنه، تند تند قلبم. شه عوض کل به حالم

نگیرم آروم . 

 :توپید

-  مامانم. دهمی گوش حرفتم به داره. نشسته بچه بابا، تریواش

 زیر بود زده که هاییهندونه اون تموم بشنوه رو حرفات این

گیرهمی پس بغلت . 

 مرخصی مثل دقیقاً آرا، با بودن کردم، سکوت حرفش جواب در

 و کرد خوشحالی شدمی کوتاه و کم! بود بند در زندانی یک برای

فراموش هم را هابدبختی ! 

 آرا بیاید، راه را مسیر یبقیه تا آوردم پایین ویلچر روی از ار منا

گفت امکرده سکوت دید وقتی : 

- دهنمی فاز بهت داریوش پس گفتی،می خودت از داشتی خب !  



- گفتم چرتی یه کن ول !  

پرسید شانخانه به نزدیک : 

- شدی؟ چی  

گفتم نشنود منا که طوری : 

- سختمه ؛عموش بدم ببرم باید رو منا ! 

داد جواب من از ترآرام  : 

- نیست باقی شکرشم جای دیگه وقتایی یه . 

 به را منا. ببرد را آرا و بیاید پایین مادرش تا زدم را آیفون زنگ

گفت من به رو. بوسید را صورتش و کشید خودش طرف : 

- ارغوان بود بد حالم خیلی امروز . 

. سیدر خواهرش به و کرد حرکت ذهنم سریع رفت، باال ابروهایم

گفت و دوید افکارم به پابرهنه و کنم مجازات را کسی نگذاشت : 

-  پاهام؛ و بودم شده خسته خودم از نکن، جوریاین رو تقیافه

 همه فکر از زدی زنگ که تو بقیه؛ وبال خودم منه، وبال پاهام



 یه با رو من اما فهمی،نمی خودت وقتایی یه. بیرون اومدم چی

کنیمی ثواب کلی. بیرون کشیمی برزخ از زدن زنگ ! 

گفتم خنده با و نشستم روبرویش : 

-  قربت قصد به قبلش باید شه،نمی حساب ثواب که جوریاین

 ورش چند خدا، ثوابمه این بگی بندازی چرتکه بعدش. باشه

داریمی !  

 لبانش بر خنده کهاین برای آمد که مادرش هایقدم صدای

گفتم بیاورم : 

-  رو دامنت شرم تا کنیم عوض رو انالک آد،می داره مامانت

 .نگرفته

خندید آرا یخنده از هم منا و خندید آرا . 

 و کرده فوت بود بچه آرا وقتی پیش هاسال.  بود روحانی آرا پدر

بود کرده بزرگ تنها را دخترش سه هم آرا مادر .  

 فقط. گرفتم دربست برگشتم، بودم آمده که وضعی همان با

 مژگان امنبرده را منا چرا که داشتم هم وجدانی عذاب باراین



 منا تحویل از بعد کردم قصد وجدانم عذاب کردن کم برای. ببیند

 فهمیدمی اشکان! اشکان چشم از دور بروم؛ مژگان یخانه به

کردمی داغ . 
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 دادم مهدی دست به را دستش وقتی. داشتبرمی قدم سخت منا

افتاد غلغل به قلبم که زد حرفی : 

- مامان؟ پیش ریمنمی خاله   

داد تذکر مهدی : 

-  بابایی پیش رفتیم االن! دادی؟ بهم قولی چه نیست یادت منا

 گیمی! بزنی مامانی از حرف نباید! دیدی رو خاله بگی نباید اصالً

باشه؟ خوردیم؛ بستنی هم بعد و بازیشهر رفتیم  



گفت و کرد کج گردن سریع منا : 

 .باشه-

داد را اشجایزه هم مهدی : 

-  چی هر ریممی هم االن خاله، پیش آرمتمی بازم! آفرین

دممی هم بستنی. خرممی برات خواستی . 

 تا بگوید دروغ که دادندمی یادش! کردند؟می چه منا با داشتند

 ببیند، را اشخاله بخورد، بستنی بگوید دروغ کند، زندگی بهتر

شود نصیبش هافرصت این از هم باز .  

 را کمربند. نشاند ماشینش یجلو صندلی روی را منا مهدی

 منا یگونه روی بر را بوسه آخرین وقتی من به و بست برایش

گفت گذاشتممی : 

- دارم کارت بمون نرو لحظه یه . 

 دست کامیار با. بگوید خواهدمی چه ببینم تا کردم راست کمر

گفت و چرخید من طرف به. کرد پاساژ راهی را او و داد : 



-  و دارم اختالف بابا و مامان با متین سر من که دونیمی کنم فکر

ورااون افتاد راهم باز نازگل جریان سر. رمنمی شونمخونه ! 

 من به اصالً و خوردمی دردم چه به توضیحات این دانستمنمی

 که کند تمام را کردن تعریف خاطره تا کردم اخم! مربوط چه

 :گفت

-  شرکت همین توی انگار بود، مژگان حرف بودم اونجا که پریروز

شه جور و جفت کارخونه با قراره که کنهمی کار هلدینگی . 

پریدم حرفش میان به : 

-  هاستماه مژگانم. برم باید من ببینم، آوردی رو منا که ممنون

 اونم مطمئناً  دونم،می رو این منم و کنهمی کار نگهلدی توی که

 یهمه که بشه روبرو آدمایی با دوباره قراره که ناراحته االن

کردن ورق ورق رو زندگیش . 

زد لبخند : 

-  از هم من نون نگفتم، چیزی که من! شی؟می عصبانی چرا

 اونجاست، بابام خب اما کردم، جدا رو راهم آد،درنمی کارخونه



 داره شهمه پیش سال یه از هم کارخونه خوابیده، شهسرمای

دهمی ضرر .  

 باز متعجبم هایشحرف از دهد نشان که حدی تا را چشمانم

گفتم و کردم : 

-  جوری یه هم کارخونه دادن ضرر که بگید خواینمی االن خب

مژگان؟ به داره ربط  

-  بیچاره. بگم خواممی دیگه چیز یه نیست، که مژگان حرف نه

 ذره و وایستاده دور از یکی. ستدیگه جای یه از کارخونه نشد

 چی همه تو اما وایستاده، دور. کنهمی نابود رو کارخونه داره ذره

بزنه دست چیزی به کهاین بدون داره دست . 

انداختم باال شانه : 

- . برسید حسابشم و نکنه نابود رو کارخونه تا کنید پیداش برید

 پا روزی یه هم شما یکارخونه ت،هس جا همه رقابتا این از

باال اومده و کرده له رو دیگه یکی و گذاشته . 



-  دارم حرفی یه من فقط. ننشستیم کاربی کنیم،می که پیداش

 بین کنممی خواهش نگفتم، کس هیچ به که زنممی بهت

بمونه خودمون . 

کردم ادبش. بسنجد را من کنجکاوی میزان تا کرد سکوت : 

-  و حرفاتون به راجع نیستم مشتاق اصالً بگین، خوادنمی

 !کارخونه

گفت سریع شنیده؛ من از که حرفی برایش نبود مهم : 

-  همونم هلدینگ، برده رو مژگان که همونی کنممی فکر من

 رو مژگان کیه هر. ستکارخونه هم پشت کردن ضرر بانی و باعث

 بفهمی خواینمی نیستی؟ نگرانش تو خودش، یبازیچه کرده

 خودش قول به و کرد رو حماقت اون هم داریوش کیه؟

 بازی هم کارخونه حساب تو بیاره پول کلی دفعهیک خواستمی

 تله تو افتاد زد،نمی آب به گداربی داریوش نه گر و بود؛ آدم اون

خورد گول و .  

 نماند، آن در ردی تا کنم پاک صورتم از را نگرانی اثر کشید طول

دباش راست حرفش داشتم ترس . 



-  شرکت توی که مژگان از ترسین؟می چی از نیستم، نگران نه

 اون مژگانی؟ شدن بازیچه نگران کنم باور خوایمی یا هلدینگه؟

 سرش، نشید خراب نرید شما کنه،می رو کارش سروصدابی داره

نداره کارش به کار کسی . 

آورد باال را دستانش : 

-  اون از که من نه گر و بابامم؛ نگران گفتم، که من خانوم ارغوان

 رو خودم راه من! نماسیده بهم هیچی متین برعکس کارخونه

 کارخونه اون نبود وسط بابام پای. بهم گذرهنمی هم بد و رفتم

هم مژگان مورد در. شدممی خوشحالم بخوره زمین  ... 

 شد باعث نگاهم کالفگی. برگرداندم دیگری طرف به را صورتم

 :بگوید

- دکنی فراموشش اصالً .  

 از. مژگان به مربوط هایبخش جز به را، چیز همه کردم فراموش

 کرد باز برایم که را در. رفتم مژگان یخانه به راستیک جا همان

خندیدمی هم با صورتش تمام ' 

- کجا؟ جااین کجا تو! عجب چه   



 به توجهیبی با را امدلخوری. بوسید را صورتم و آمد جلو

 عقب قدمی چند شد مجبور بستم که ار در. دادم نشان اشبوسه

 که بودم برنداشته داخل سمت به بیشتر قدم یک هنوز. برود

دیدم سرش پشت درست را آرش ! 

 خانه به آرش برگشت از و بود خوشحال نسترن دیشب همین

شدنش آدم از شدنش، خالص فتنه شر از. گفتمی  ... 

گفت و ایستاد مژگان یشانه به شانه و ردیف هم و آمد آرش : 

- ارغوان؟ خوبی  

 را احوالم و بود چشمم جلوی قابلی انداز چاه به سنگ یِدیوانه

پرسیدمی ! 
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 نه و محترم نه داشتنی،دوست نه بود، مهربانی آدم نه دیگر آرش

دیگر خوبِ چیز هیچ  ... 

 هر و بندندمی را چشمشان که هااین از! بس و بود القید یک

  وجگر دل خیلی کنندمی گمان و کنندمی امتحان را راهی

 .دارند

- شمنمی بهتر این از خوبم، خیلی !  

 چرا دانمنمی و کنم برخورد گونهاین که نداشت را انتظارش

بود؟ برخوردی نوع چه منتظر. نداشت   

گفتم گانمژ به رو : 

-  به برگشتش از کردمی خوشحالی داشت دیشب همین نسترن

 !خونه

بود آرش سمت چشمم یاشاره . 

گفت و کرد باز برایم راه مژگان : 

- زنیممی حرف تو بیا . 



 را من بیشتر کوتاهش آستین سفید تیشرت. رفت کنار هم آرش

انداختمی مژگان با اشسنی تفاوت یاد . 

 که صدایی تنها سرم پشت نفر دو آن و مافتاد جلو من که موقعی

 محافظت را چشمانم. بود مژگان دمپایی لخلخ صدای پیچیدمی

 چشمم. نروند شب آن و مژگان اتاق سوی و سمت تا کردممی

. شد تکرار و زد زنگ گوشم در شب آن سروصداهای اما نرفت

 مژگان که اتاقی یفاصله که خطی همان مرکزیت در سالن، وسط

 دورانی حالتی با. ایستادم بود آشپزخانه تا گذاشته من یاراخت در

 تحمل و تاب. دوختم او به را نگاهم و چرخیدم مژگان سمت به

 هایآدم که گذشتمی ایگونه به اتفاقاتش که جایی در بودن

 را امنزده  هایحرف مژگان. نداشتم کردندنمی را فکرش بیرون

داد انتقال آرش به وار طوطی و خواند نگاهم از : 

- معذبه کم یه ارغوان! بری؟ شهمی نداره برات موردی اگه آرش . 

کرد سری خیره آرش : 

- بزنم حرف باهاش خواممی من خب .  

گفت انتظار از دور نرمشی با مژگان : 



- نیست وقتش االن . 

و زن سبک به کردند،می وگوگفت هم با داشتند  ... 

 و فکر چون رفتم .رفتم اتاقم سمت  به و کردم پرت را کیفم

 روز آن هایکبودی آوردمی یادم داشت و شدنمی آدم من خیال

را مژگان گردن و صورت روی صبح، ! 

شنیدم را آرش صدای : 

- جدی جدی جدیه؛ چیز همه من برای ! 

 ماندم اتاق در قدرآن. مژگان یا بود گفته من به خطاب دانمنمی

. کردم باز را نتوامما هایدکمه. درآمد صدا به خانه در. برود تا

نشستم تخت روی و کشیدم سرم از شال . 

 موهای. شد کشیده سمتش به نگاهم. شد اتاق وارد مژگان

 اشمشکی تاپ. بود بسته اسبی دم و کشیده جلو از را بلندش

 پررنگ هم اشسینه خط. زدمی فریاد را پوستش سفیدی

 اهنپیر با منا! بدنش جذاب چاکراه کشید؛می رخ به را خودش

 و سر و پوشیدمی کوتاه و تنگ مژگان آمد،می پارک به دار پف

انداختمی بیرون آرش برای سینه ! 



داری؟ خبر منا از - ! 

ایستاد جا در که بودم پرسیده سخت و جدی قدرآن : 

- زدیم حرف تلفنی پیش روز چند آره؛ . 

- پیش؟ روز چند   

گفت و زد زانویم به ایضربه دست کف با : 

- آدنمی زدنم حرف جااین بیرون، بیا . 

 سمت به راست یک. رفتم بیرون و شدم بلند دنبالش به

 چند. کردم تماشایش و ماندم کانتر به چسبیده. رفت آشپزخانه

. کرد خرد بشقاب یک در متفاوت هایاندازه با را درشت هویج تا

. شد پر بشقاب حجم تا متوسط یکی کوچک، یکی بزرگ، یکی

 در را شده خرد نامیزان هایهویج امتم و شد بلند هدفبی

 چه نفهمیدم کردم فکر چه هر. ریخت جوش حال در یقابلمه

 و نفهمیدم. باشد داشته هویج همه این به نیاز که است غذایی

کندمی چه داندنمی هم خودش کردم حس فقط .  



 درِ. کرد باز را سینک زیر کابینت و انداخت سینک در را بشقاب

 و شست سرانگشت با و برداشت را نجبر سطل پالستیکی

 بودم مانده. برد دهانش طرف به و زد نوک را خام برنج اشاشاره

 بازی هایشدندان دیدم که وقتی اما بکند، خواهدمی چه

 به دادن تکیه اندانداخته راه به برنج هایدانه با را داری سروصدا

رفتم آشپزخانه به و کردم رها را کانتر : 

- مژگان؟ نیکمی کار چی  

آمدمی برنج جویدن صدای هنوز : 

-  یخ و خاک و خام برنج دارم دوست هی دارم، شدید خونیکم

 !بخورم

 آشپزخانه فضای در بود معمول که چهآن از زودتر هویج بوی

 مشکی، بلندِ موهای با دختری هم آن فرزند، از دوری. پیچید

شدیدش؟ نوع از هم آن آورد؟می هم خونیکم  

- شهنمی که طوری این تر،دک برو ! 

گفت و شد فارغ برنج جویدن از : 



-  آب برام رهنمی بابا شبا. بمون پیشم بیا مامان گفتمی بهم

 بیدار شلوارم توی کردم دستشویی کنم، بیدارش تونمنمی. بیاره

ببره رو من نشد . 

کشیدم عقب برایش صندلی : 

-  تونست شاید کن، صحبت متین بابای با دیگه بار یه برو بیا

داری نگه تو بده رو منا کنه راضی رو متین . 

داد تکان را سرش : 

- نگفتم؟ کنیمی فکر  

. رفت گاز اجاق طرف به بنشیند، صندلی روی کهاین جای به

 از که غریبی و عجیب صداهای و سر از اما کرد، چه دانمنمی

شدیم خالص حدودی تا آمدمی قابلمه داخل .  

 روان مثل که بود ایستاده زگا اجاق کنار پوشی مشکی زن

 جوهر از اما داشت، پسندیده و درخور ظاهری شیک، نویسی

تازاندمی اشظاهری یپوسته با. بود نمانده چیزی درونش . 
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 هر. نشست بودم کشیده عقب برایش که صندلی روی و آمد

 سمن زبان آموزشگاه در که روزی آن مثل بودم منتظر لحظه

 اما بخندد، و شود خوب ساخت، را خودش یشده آوار دفعهیک

پرسید. نبود خبری : 

- خوری؟می چی  

- بود؟ جااین چرا آرش! هیچی  

 بود بسته سفت چون اما سرش، جلوی موهای به انداخت چنگ

ترفنمی جلو به رو چنگش : 

-  بکنم؛ رو خودم کار بذار نکن، آرش آرش و بیا ارغوان، کن ول

کن ول . 



. نشست صندلی روی امشده پنجر اما بودم، آمده پر توپ با

 یخانه در آرش حرف و آرش دیدن آرش، بودن دانستمنمی

دشمن پنجم ستون بشوم یا کنم، پنهان را مژگان ! 

 بقیه و بود خودی او کنم، رها توانستمنمی که را مژگان! دشمن

بقا برای تنازع جنگلم، وسط انگار! دشمن و اغیار بیگانه،  ... 

 بدنی تربیت یدانشکده و دلگیرش بارانی غروبِ پاییز، رشت، 

 بود شده عاقبتم که بودم کرده نعمت کفر. نالیدممی قدر چه... 

بشمارم را مژگان هایاشک و بنشینم کهاین . 

نکردم ول : 

- سوزانه؟ کار گفتی آرش به چرا بود؟ پیمان ارک عکسا فرستادن  

زد لبخند : 

- جمع خیالت نیست پیمان کار! کنینمی ول آدمی خوشم ! 

کردم باد را پنجرم توپ : 

- سوزانه کار البد ! 



- . کنم جمع زدی که رو گندی گفتم چیزی یه نیست، اونم کار

 رو زندگیت و بشین ارغوان؟ خارهمی تنت تو. ستدیگه یکی کار

 .بکن

. کرد خاموشش و شد بلند. بود درآمده قابلمه سروصدای دوباره

 طول ها،درشت دانه آن مخصوصاً بودم، هایشهویج نگران

بپزد تا کشیدمی . 

گفت و کرد روشن را کتری زیر : 

- بمون پیشم شب . 

- تونمنمی که دونیمی . 

دادم ادامه وارطعنه : 

- هست آرش که جایی جا؟این بیام . 

- رهمی شب آرش ! 

 من بین سد مژگان اما بود، قابلمه در برداشتن هدفم. شدم بلند

بود گاز روی یقابلمه و . 



-  پس شده، تموم باهاش که کارتم! نداری که دوست رو آرش

کنی؟می لجبازی چی برای  

-  یه از گرفته، کردنت نصیحت تو طرف یه از! روزیه چه امروز

خونه روب ارغوان، برو! اعصابم به زنهمی گند آرش طرف . 

کردم اخم : 

- کرده؟ کار چی آرش  

-  و گیج هنوز کرد، تعریف برام مزخرف یخاطره یه نکرده، کاری

 .هنگم

گفتم و نشستم صندلی روی. شدم خیالبی را غذا یقابلمه : 

- بود؟ چی شخاطره  

گفت تند تند نکرده پاک و نَشُسته : 

-  رو خودش که رسید خبرش امروز داشت، همکالسی یه

کرده آویزحلق . 

 در و نخورم تلنگر دادممی ترجیح نداشتم، بیداری یحوصله

 آرش دوست شدن آویزحلق دلیل دنبال همین برای. بمانم خواب



 به برسد چه نباشد، خودش تن به سر خواستمی دلم. نگرفتم را

داد ادامه مژگان اما باشم؛ دوستش شدن آویزحلق نگران کهاین : 

-  رابطه و هم رو ریزهمی باباشزن با! هگیرمی جوون زن یه پدرش

 باباشزن. بود گفته آرش به هاموقع اون خودش. داشتن هم

 و نیست ناتنی برادر نگو. آرهمی برادر یه براش شه،می حامله

کشته رو خودش بیاره طاقت نتونسته! پسرشه ! 

 موهای میان در که مژگان هایچنگ همان انگار هیچ، که تلنگر

 احشا و امعا و شده سرم وارد رفت،نمی جلو اشبسته سفت

 طوراین  گاهی که شودمی چه. دادمی فشار محکم را درونش

 و پراندمی فیوز انسانیت. شودمی لحظه یک فدای چیز همه

را جا همه کندمی تاریک حیوانی خوی  ... 

 مرغ هایسینه. برداشتم را قابلمه در. رفت و گذاشت مژگان

هویج و زمینیبسی! شده تیکهتیکه  ... 

بود منا یعالقه مورد درآوردی من سوپ  ... 

*  *  * 



. بود جمعه ترینتعطیل. کوچکم سالن وسط بود داده لم آفتاب

 دعوای هم با دیشب. نبود هم اشکان نبود، نسترن. بودم تنها

 اشکان. بود کرده دیر و رفته جایی نسترن. بودند کرده شدیدی

 هاساعت و داد گیر. برنداشت دست و شد شدنش دیر پیگیر

 هیچ دیگر که بست طوری را دهانش هم نسترن. کرد غرغر

نیامد در اشکان از صدایی : 

-  خیانت باباتم، مثل من کنیمی فکر تو اشکان، مریضی تو

 شک باید که اونی ره،می کج فکرت کنممی دیر تا. بهت کنممی

پدری اون پسرِ تو تو، نه منم کنه ! 

 مرکز در و رفتمی. نباید که جایی رفتمی داشت کمکم نسترن

 هایشدیواره جان به انگشت با و نشستمی تحملم و صبر

 سرش روی بریزد اگر دانستنمی بریزد، فرو خواستمی. افتادمی

ریزدمی ! 

 وسط آفتاب در و زده الک را پایم انگشتان. خورد زنگ امگوشی

 کردممی بهینه یدهاستفا .شود خشک تا بودم کرده دراز سالن

 به شدنشان خشک از مطمئن و شدم بلند سریع. چیز همه از



 و بود شماره صفحه روی افتاد یشماره. دویدم امگوشی سمت

 انتظار خط پشت ایغریبه کهاین یعنی این و نبود کسی اسم

گفتم و کردم لمس را تماس آیکون. کشیدمی : 

 ... الو-

گفت محکم و شمرده ام،آر و خونسرد ایمردانه صدای : 

-  باهاتون مهمی کار من پایین بیاین لحظه چند یه خانوم ارغوان

 .دارم

بگوید "خانم ارغوان "نبود بلد او مدل کسهیچ بود، پیمان . 

نبودند نرمالی شوهر و زن دیشب اشکان و نسترن. شدم نگران . 

- شده؟ طوری خوبن؟ کجان؟ اشکان و نسترن  

-  من نشده طوری کجان؟ دونیدنمی تونخود پرسید؟می من از

دارم خودت با کاری یه . 
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"  معنا! بود گفته جوری یک. کردم تکرار لبی زیر را "خودت با

 از وزهن. بود خودش خاص که ی"خانم ارغوان" برعکس. بود دار

 و ایستاده مقابلش که وقتی بودم؛ کیفور روزم آن کشیعربده

 قضیه ور یک چون است سختم او از کردن عذرخواهی که گفتم

 موجود یک انگار که بود طوری روزش آن نگاه. لنگدمی ناجور

 داشتم دوست. بیاید راه او با باید و ایستاده مقابلش الخلقهناقص

 و آمد نخواهم پایین بگویم و مبکش تلفن پشت دیگر ایعربده

 امخفه داشت کنجکاوی اما شوم؛ صحبتش هم ندارم عالقه هیچ

 آرش یا و اشکان و نسترن به مربوط کارش کهاین از غیر. کردمی

رسیدنمی ذهنم به دیگری فکر باشد مژگان و . 

- پایین آممی دیگه ربع یه . 

- منتظرم من باشه ! 



بود کرده قبول نشزما به اعتراض بدون و ساده خیلی . 

 وسط ایستادم؛ سالن وسط واج و هاج و کرده قطع را گوشی

بود شده ترسوزنده پیش دقایق از گرمایش که سالن کف آفتاب .  

 هم موهایم داشت، آرایش قبل از صورتم! بودم شده تنبیه خودم

 پنج که شلوار و مانتو یک ماندمی فقط بود، خورده اتو و شانه

 زدم زل ساعت به دقیقه ده من و بود نکشیده طول بیشتر دقیقه

شود کامل ربع یک و بگذرد تا .  

. بود ایستاده ماشینش از دورتر کمی دیدم کردم باز که را در

 ضربه دیدمنمی که شیءای به  کفشش نوک با من به پشت

 طرفم به شد بسته که در. بود کسی با صحبت مشغول. زدمی

 بود خط پشت که کسی هایحرف تایید در دانمنمی و برگشت

 جز من حال هر به. بودم آمده بیرون تازه که من یا داد تکان سر

. برنداشتم جلو سمت به هم قدمی حتی. نکردم کاری کردن نگاه

 رنجه قدم خودش را مانده راه بقیه و شود تمام صحبتش تا ماندم

 منهای عموهاپسر. گرفتمش نظر زیر و دادم تکیه در به. کند

 اما نداشتند، ترکم او از چیزی بودن جذاب در تخفیف با کوروش



 خودش کار که کشیده خودش روی ایاعتناییبی روکش پیمان

 روبرو متفاوتی آدم با که داشتند را تصور این همه و بود کرده را

 به منجر کردمی ایجاد دافعه او برای باید که صفتی. هستند

بود شده جاذبه !   

 دیدمش اشکان و نسترن عقد در تیوق پیش سال هشت همان

 گرفت؛ اشندیده که چشمکی. کرد جلب خودش به را توجهم

 خورد؛می که حرفی زد؛نمی که لبخندی انداخت؛نمی که نگاهی

 نسبت دانستن وجود با عقد از بعد شد باعث هااین یهمه

 رفته اما کنم؛ فکر او به و نیایم کوتاه هم باز نسترن با نزدیکش

 دارم، کالی افکار و کنممی فکر او به من اگر که میدمفه رفته

 سن در هاموقع آن او. است کرده پیشروی هااین از بیشتر مژگان

 از ترعمیق کرد،می فکر مسائل این به ترعمیق که بود سالی و

 خوش آن از بود، آمده خوشش پیمان از مژگان. ساله پانزده منِ

 کنار من! کندمی افکف زندگی عمر یک برای که هاآمدن

 پیمان زندگی، به راجع امانیمیشنی تصورات از آرامآرام کشیدم،

 که بودم برده پی که چرا کشیدم، دست عاشقی و عشق و

 با بلندِ فیلم مژگان نیست، کارتونی مانند به مژگان تصورات



. بود ساخته واقعی عاشقیِ و عشق و واقعی هایآدم با کیفیتی

 خواهدمی که چهآن به بودم منتظر و کشاندم حاشیه به  را خودم

 منع. رساند هم نسترن گوش به حتی بود؛ جدی! پیمان به برسد؛

 پیش ایگونه به اتفاقات سیر. برداشت دست...  شنید حرف شد،

 مژگان دیدم دفعهیک فقط. شد چه نفهمیدم دیگر که رفت

 گرفته را پیمان جای متین و نشده خودش آرزوهای عروس

 به پسرش عشق از ایمهمانی هر در مادرش که متینی. است

 ای که است گرفته او از را خوراک و خواب که گفتمی مژگان

 که متینی! گرفتمی را نفسش خوراک و خواب جای به کاش

 برای اوایل آن که متینی آمد؛ و رفت بار ده که بود؛ مهربان

 مژگان بود منتظر بود؛ بسته مژگان جان به جانش مرد؛می مژگان

 متینی! حرفش کردن عملی پی برود و دربیاید دهانش از حرف

- خودخواه پسرِ آن بود چه بگویی خودت به شدمی باعث که

 حرف در که اویی! بود کرده را هوایش دلش مژگان که -پیمان

 ابراز متین مثل کهاین به برسد چه مانده خودش ییومیه زدن

بگوید خوش کند؛ محبت و عشق . 



. نیست اعتباری آدمی به بفهمم که شد باعث متین! متین از امان

 توانندمی خصوصیتی هر با همه. ماند نخواهد خوب آخر تا خوب

 روزهای از روزی اگر حتی شوند، سر دو هیوالی به تبدیل روزی

 برای گل یروزه هر خرید برای محل فروشیگل با را شانزندگی

 خانه در یپاشنه روزی اگر حتی! باشند بسته داد قرار شانعشق

 در روزی اگر حتی باشند، کنده جا از مثبت جواب گرفتن برای را

 داشتن دوست با را عمرشان دقایق دور چندان نه ایگذشته

باشند گذرانده یکی . 

 است قرار که هاییآدم کنیممی فکر ما که اینجاست مشکل 

 قشنگ امروزشان روزهای در توانندنمی هرگز شوند بد هابعد

 مهربانی چشمان. بروند راه قشنگ.  ببوسند قشنگ. بخندند

 دارند، خاصی ینشانه و کد کنیممی فکر ما. باشند داشته

 شانیکی گرفتار بار هر که نداریم باور را شانبودن معمولی

 من برای داشتم، دوست را بودنم بدبین! بودم بدبین. شویممی

 نگیر و بگیر شانماندن مآد بودند، زنه آتش سنگ عین هاآدم

نشود یا بشود ورشعله نبود معلوم داشت، . 
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 بعد هایآدم با نبود معلوم. نداشتم اعتماد هم خودم به حتی من

 برخورد چطور اوتمتف شرایط و هاصحنه در امزندگی این از

 خواهد فرق حتماً آینده روزهای ارغوان با امروز ارغوان کنم،می

! گذردمی هم خوش نیست؛ لذتبی شدن سیاه و بودن بد. داشت

 عمومی استقبال از کارانگناه دنیای که است دلیل همین به

پرجمعیت و است برخوردار خوبی . 

 

 امروز. آمد ترجلو و داد سر جیبش داخل به را اشگوشی پیمان

 رفتار خواستممی که طورهمان. بود شده بینیپیش قابل چه

کردمی . 



 به شانخلقت اصل که هاییچشم. کردم نگاه هایشچشم به

 و! نتوانند هاآن بگویند دروغ هاعضو یهمه اگر که بود این خاطر

 هم هاچشم بودم دیده من. بود بزرگ دروغ یک خودش این

 دروغ داشت که پیمان االن همین هایچشم مثل. بگویند دروغ

بینممی را شما که خوشحالم گفتمی داشت گفت،می . 

 زیر چون داد، تشخیص را غالبش رنگ شدنمی که هاییچشم

 به هایچشم همین اما بود، شده پنهان اشمشکی براق ابروهای

 هایشچشم با را دنیا او. بودند صورتش یفرمانده جلوه کم ظاهر

 گاهی بود، عسلی گاهی. شناختمی هایشچشم با بلکه د،دینمی

 هافاصله به بستگی شد،می مشکی هم گاهی تیره، ایقهوه

 دو فقط و انداختمی سایه چشمش در ابرو دور از داشت،

 هر. کندمی وجب را اطراف دارد که دید شدمی مشکی یروزنه

 منظوره چند او چشمان داشت، کم ناهیدش مامان قدر چه

بود شده آفریده . 

گفت و آورد کش ماشینش طرف به را دستش : 



-  و زنیممی دوری یه اطراف این ریممی. ماشین تو بشین بفرما

گردیمبرمی هم زود . 

 کفشم یپاشنه. رفتم پایین را آپارتمان به منتهی هایپله از یکی

 از. کردمی ایجاد موزاییک روی دلنشینی صدای و بود بلند

 پایین را بعدی یپله دو بیشتری لذت با و دآم خوشم صدایش

 پاشنه کفش صدای از هم مردها بودم شنیده کهاین البته. رفتم

 نگه خودم برای را آخر یپله! نبود تاثیربی آیدمی خوششان بلند

کند جبران را پیمان با امقدی تفاوت تا داشتم : 

-  اومدین اشکان، نه ستخونه نسترن نه وقتی جمعه ظهر شما

 بزنین؟ باهاش دوری یه اطراف این ببریدش که خواهرش سراغ

مژگان سراغ رفته شما مثل هم آرش کنممی فکر  ... 

آورد باال را دستش : 

-  بود این زدن دور از من منظور. گفتم بد رو حرفم من بده، اجازه

 کنممی رو تالشم تموم نه گر و بگم بهتون ماشین تو رو کارم که

 نداشته فامیل دخترای با رو شماست نظر مد که زدنی دور تا

 .باشم



 او با دلخواه مدتی توانستممی من نبود، اخیر جریانات این اگر

 با خاص هایزدن دور از تواندمی چطور بفهمم و شوم سرگرم

کند خودداری فامیل دختران . 

- ماشین؟ تو بشینم حتماً باید چیه؟ کارتون  

- گفت شهنمی نخیابو تو براتون، دارم پیشنهاد یه . 

 حرف به و شد بزرگتر من کنجکاوی! من برای داشت پیشنهاد

 :آمد

- گفت؟ جاهمین شهنمی که پیشنهادیه چه  

گفتمی دروغ باز داشت چشمش که حالی در زد، لبخندی : 

- من؟ خود از هم یا ظهر؟ آفتاب  از یا ترسی؟می ازماشین  

-  داشتم، پسر دوست سرتون روی موهای یاندازه به من ترس؟

 تکیه هم اطراف همین تو زدن دور داشتند، ماشینم شونمهمه

بود شونهمه کالم . 

 را خودش دیسپلین دهانش و لب اما زد،می قهقهه چشمانش

 :داشت



-  کنممی فکر من زنیمی حرف تا که  هستی دختری دومین تو

عقبم دنیا از کمش کم سال ده . 

 اممیانی اندام به هینگا چشمی زیر و زیرکانه بود؟ کسی چه اولی

داد ادامه و انداخت : 

 -  داشتین پسر دوست سرم موهای یاندازه به گینمی کهاین

 قول شما به من! شده فراگیر االن بود، پسرا مباهات یمایه قبالً

. باشه خانوادگی و کاری فقط من طرف از ما حرف که دممی شرف

 من باال، بیام کنید دعوتم ماشین، توی بیاین تونیدنمی هم اگر

آرممی جوش آفتاب توی . 

 به من طرف از کردمی فکر یعنی من؟ طرف از بود چه منظورش

 روی. بود هم خانوادگی من با کارش. شودمی ختم دیگری جای

 از بداند تا رفتم ماشینش سمت به توجهبی و کردم ایست همان

. شودنمی ختم امخانه به بردنش و کردن دعوت به من طرف

 درِ. نشستم جلو و کشیدم را دستگیره بیاید، تا نماندم ظرمنت

 کهاین برای. نشست و کرد باز من از بعد ثانیه چند را ماشینش

گفت افتاد راه تا بماند قولش سر : 



-  با جریان همین سر و کاری دنبال که شنیدم نسترن از دیروز

 جای دارم، سراغ براتون کاری یه من. داشتین مگو بگو اشکان

من با هم اشکان کردن راضی موجهیه، و بخو ! 

 را آخرش یجمله مغرورانه کمی بودم؟ چه مدیون را لطفش این

بگوید اشکان پیش اشویژه جایگاه از خواستمی. بود کرده ادا . 

-  خبر براتون رو شوهرش یخونه حرف نسترن نیست درست

آرهمی . 

 اما شده، خبرچین کالغ نسترن نیست درست بگویم خواستممی

ستزشتی حرف که بودم رسیده نتیجه به خودم با خب . 

-  شده که داشت گله زندگیش وضعیت از نیاورده، خبر برامون

 کنیم صحبت. دارم سراغ خوب کار یه براتون من! جنگ میدون

بجنگیم؟ هم ما بیایم یا ش؟درباره   

 این به راجع که فکرهایی چه بود، فرمان روی دستش به نگاهم

بود حقش عذرخواهی یک! بودم دهنکر هادست ! 

گفتم و گرفتم خودم به را مهری عمه خوی و خلق : 



- قدره؟ چه حقوقش  
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زد لبخند واقعاً و زد کنار را دیسپلین بار این : 

- ونیم یک تا یک ماهی خوبه؛ . 

دادم باال ابرویی : 

 !میلیون؟-

- لیاردمی نه ! 

دادم جواب باالتری بلند تمسخر با را تمسخرش : 

- دربیارم تونممی هم خونه تو بشینم من که رو مبلغ این . 

. تابیدمی صورتش در مستقیم داشت، جنگ سر او با آفتاب

گفت و پیچید چپ سمت به آفتاب از کالفه : 

-  داشت؟ درآمد قدر این و نشست خونه تو شهمی چطور

نیستن اخالقی خیلی رسهمی رمنظ به که هاییراه ! 



 مسیر و شوممی سفید و سرخ هاحرف این با من کردمی فکر اگر

بود خوانده کور کنممی عوض را صحبت : 

-  هم میلیون یک از بیشتر یکیشه، هم اخالقی غیر هایراه اون

 منظور اما داره، هم رو خودش دردسرای خب ولی درآورد؛ شهمی

 که چیزهایی سال رنگ و لباس و مد تلگرامیه، کاناالی من

 با شکم و فود فست از بعد درآورد، پول ازش راحت شهمی

 این توی دارم زیاد تجربه منم. داره رو دوم یرتبه کم اختالف

 .موارد

گفت جوابم در : 

-  تو زنهمی مستقیم آفتاب خیابون؟ همین سر یکافه بریم

 .چشمم

ایشج سر نشاندمش چطور که نیاورد خودش روی به . 

 .بریم-

پرسید گفتم را کوتاه یکلمه این تا : 

- اومد؟می گیرت ماه در شدن مدل از قدر چه  



دادم هل گردنم روی و پایین به سرم از را شالم : 

- آد؟می گیرتون ماه یه توی بنگاه از قدر چه شما  

 نگاه. شد همزمان پارک برای جا کردن پیدا با اشسوالی نگاه

 سوالش در خیلی نگذاشتم من رفت، پارک جای پی در و گرفت

بخورد ملق کله : 

-  درآمد من خب ولی بپرسه، دیگران درآمد از آدم نیست خوب

بود تومن سه میانگینش داشتم، متغیری .  

گفت کرد پارک که را ماشین : 

- تو نمیدن راهمون. شو پیاده و سرت روی بکش رو شال ! 

شدم پیاده و آوردم باال کمی گردن روی از را شالم . 

 بود رستوران مناسب بیشتر که ایمشکی چرم مبل روی زود من

 بود رفته. آمد دیرتر قدری پیمان. نشستم کافه، یک تا

وسواسی مردک! بشوید را هایشدست !   

 نگاهم و انداخت پا روی پا نشست روبرویم مبل روی که همین

 با تا باشد جوان عشاق برای جایی کهاین از بیشتر کافه. کرد



 هاییزوج مناسب بزنند، عاشقانه مفت زرِ کمتر چه هر ایفاصله

 تا مبل این از. بگیرند جشن را شانرابطه ختم و بیایند که بود

 برای مبل دو هر از فاصله با که بود قوارهبی میز یک روبرو مبل

 تمام دادمی فرصت من به فاصله این. بود شده گذاشته پذیرایی

 و شد کشدار نگاهش! اشاالتنهب فقط نه باشد روبرویم پیمان

کرد پیدا تمایل سوخته ایقهوه به هم چشمانش رنگ . 

-  زرنگ اگه. باالست رانتش فرصت اما نیمه، و یک تا حقوقش

میلیون پونزده تا ده بین. آدمی گیرت حقوقش برابر چند باشی .  

کرد موکد تکرار میلیون روی . 

- کثیفه؟ درآمد همون رانت از منظور  
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- داره؟ تمیز و کثیف! درآمده درآمد   

 و بود خبری اولش بخش. نبود خبری جمله بود؟ چه هدفش

سوالی دوم بخش ! 

-  اخالقی غیر هایراه از داشتین پیش دقیقه چند همین نداره؟

 رغی که گذاشتنه مایه تن از فقط کنینمی فکر نکنه یا. گفتینمی

 کرور کرور و صندلی یه پشت نشسته که اونی کثیفه، و اخالقی

 کارش آرهمی گوری کدوم از نیست معلوم و ذارهمی هم رو پول

 چیز، هزارتا از یکی اون گذره،می تنش از فقط یکی درسته؟

 من. کنهمی بدبخت رو بقیه دومی زنه،می صدمه خودش به اولی

 تا بزنم صدمه خودم به شدم درمونده اگه روزی یه دممی ترجیح

 خیلی کنم فکر اخالقی غیر هایراه به و خونه تو بشینم. بقیه

 شده نفرین نکبت یامفتِ پول تومن پونزده تا ده که اینه از بهتر

 .دربیارم

 عقلیبی ":که گفتمی بود آرا اگر بود، شده تمام امسخنرانی

 بودم منتظر  "نیستم شدنی درست و است من رکا و کسب



 آسوده و راحت ولی دهد، نشان العملیعکس بزند، حرفی

کردمی نگاه من به و بود نشسته . 

- بدین سفارش شکالت شیک میلک یه من برای . 

آمد جلو کمی و برد هایشدندان زیر به را لبش یگوشه : 

-  من سر ویر موهای یاندازه به که دختری کردمنمی فکر من

 اصالً! کنه برخورد پیشنهادم با خشن قدراین داشته، پسر دوست

هست چی کارم نپرسیدید ! 

پریدم حرفش میان به : 

-  به بگم، رو درستش یجمله من بذارید نیست، این موضوع نه

 گرفته که کالنی یرشوه خاطر به خواهرش که دختری نظرتون

 و لب از آب باید بگی که پول از بعدی، اتفاقات و شده اخراج

 چیه حروم بدونه نداره امکان صد در یک و بیوفته راه شلوچه

چیه حالل . 

گفت آن تکان با و گرفت کمک سرش از : 



-  صد در یک! بودم پیشنهادم رد منتظر کامالً من برعکس، اتفاقاً

 فکر چون شما نظر برعکس باز و کنیمی قبول کردممی فکر

 قبول خورده ضربه اینا و رشوه همین از مژگان کردممی

 داشتم دوست خب اما  سیاه؛ و سفید ریسمون همون کنی،نمی

 تا ده. رسهمی کجا به و درسته قدر چه من ذهنی حدسیات ببینم

ندازهمی چشماتون تو برق تا چند پول میلیون پونزده . 

پرسیدم تعجب با : 

- نداره؟ وجود گفتین که شرایطی این با کاری اصالً یعنی  

-  تونهمی -شنبه- فردا همین بخواین اگه شما هست، اچر نه؛

 با اما بزنید، لنگ خرده یه اول ماه شاید. باشه کاریتون روز اولین

 یاد رو درآوردن پول چاه و راه تونیدمی سریع دارین که زیرکی

  .بگیرین

 را هایمچشم هایبرق که! زد؟می محک را من داشت مدت تمام

 مرده چند بفهمد تا دادمی دانمی داشت مدت تمام بشمارد؟

 هایشحدس ببیند و بزنم حرف وقفهبی تا بود زده گولم حالجم؟

. انداختمی هایم همکالسی از یکی یاد را من درستند؟ قدر چه



 منتظر لحظه هر که زده بیرون حدقه از سبز چشمان با پسری

 که پسری. بیفتند زمین روی زدگی وق شدت از چشمانش بودی

 اولِ سال دو تا! نداشت لهجه ایذره اما بود، صیلا رشتی یک

 یک بین که است جردن ناف یبچه کردیممی فکر دانشگاه

است افتاده گیر شهرستانی یساده دانشجوی مشت . 

 از خاموش گیریمچ پی در مدام و زدمی حرف کم کهاین نظر از 

 هابچه اما بود، زمانی صابر اسمش. زدمی پیمان شبیه بود دیگران

. نداشتند جرات روبرو. زدندمی صدا چرچیل صابر را او خفا در

 اهل هایدانشجو بین مواد گفتندمی و بود ترسناک چشمانش

 دوست خیلی. نشد رو دستش گاههیچ اما کند،می پخش دل

 اما دهم، نشانش را خودم قابلیت و بگیرد پرم به پرش داشتم

. رفتمی و دادمی رد او بیایم، کوتاه من کهاین نه نشد، هرگز

: است گفته که شنیدم مشترک دوستان از هم دانشگاه آخر سال

 کجا از دانستمنمی "شودنمی حساب طرف جماعت یتیم با "

 چیزهایی هم چرچیل صابر. اندکرده فوت مادرم و پدر که فهمید

داشت خودش درون در خوبی . 



 برویمرو چرچیل صابر جذاب و خوشتیپ ینمونه کردممی حس

شودمی طرف هم جماعت یتیم با که تفاوت این با است؛ نشسته . 

- تشویق؟ یا کنیدمی منعم دارین االن  

-  مهمه کهاین. نشدین وسوسه که جالبه برام فقط! کدومهیچ

 همه کمیابیه، ویژگی بشه تامین تمیز جای یک از درآمدت منبع

 تمیز دارن بگن کهاین برای هم کلی. دارنش که کننمی ادعا

 به اصرار نه تو اما ندازن،می راه جنجال و جار کنندمی زندگی

 من که همینه برای. کنیمی طمع بزنگاه سر نه داری، بودن خوب

 کارِ یک* "!شهنمی مفخر خر فاخری لباس هیچ با ":گممی

تمیز و باشه درخور که حقوقی با خوب  ...  

 بودم نتظرم اینکه با. بودیم چشم مقابل در چشم. کرد مکث

 به دانستمی که آمدمی بدم اما کند، کامل را ابترش یجمله

کرد خالصم. محتاجم جمله یادامه شنیدن : 

- خانوم ارغوان باش منتظرم! زود خیلی. کنممی پیدا برات من ! 

بودم بدبینی خانم ارغوان من خب اما بود، کرده تعریف من از : 

- بکنید؟ بهم لطفی همچین شهمی باعث چی  



 یک. گرفت باال را آن. برداشت میز روی از را منو من جواب رد

 برسد او کهاین از قبل. بود کافه خدمتپیش به دادن عالمت جور

 :گفت

-  کمتر تونجفت کار، سر بری که شما! نسترن زندگی آرامش

 که کنید یادآوری هم به و بشید روبرو هم با کنیدمی پیدا فرصت

کردن چه برادرتون و خواهر . 
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 هم خودش برای پیمان بود، میز روی محبوبم شکالتی شیک

 مشغول و برداشت من از زودتر. بود داده سفارش را همان

 بردم دهانم به را نی که همین و برداشتم هم من. شد نوشیدنش

 شیک محتوی بلند پایه گیالس. خورد سر پیمان سمت به همنگا



 را ایجرعه تک همان سوالش با و برگرداند میز روی را شکالتی

کرد کوفتم بودم داده فرو لذت با که : 

- کرده؟ پخش رو عکسا کی فهمیدین باالخره  

گفتم مطمئن : 

- نبود سوزان کار ! 

 راه تازه اما نپرسد، سوالی دیگر تا بردم دهانم داخل به را نی

بود افتاده : 

- منه؟ کار  

- شکم به دو . 

 هر از شکالتی چند هر شیک یک با نداشت که انتظار زد، لبخند

نبودم که نیکی کنم؛ اشتبرئه اتهامی .  

-  بهتره، بودن مطمئن صد در صد از بودن شک به دو خوبه، باز

 کنم فکر حساب این با. منه کار گفتیمی یقین به خیلی روز اون

آره؟ داره؟ ادامه قیقاتتتح  

 !آره-



 من پرگویی برای را زمینه دوباره خواستمی. گفتم گزیده و کم

 کشف ایمنی نکات و بگردد هاآن بین هم آخرش کند، فراهم

 .کند

 ماشینش سوار که موقعی. نپرسید سوالی دیگر و کرد مرحمت

 ممکن که سواالتی از فرار برای برگرداند خانه به را من تا شدم

 بدون. کردم شروع را پرسیدن سوال خودم بپرسد، ادامه در ودب

گفتم دفعه یک آالرمی هیچ : 

-  شهمی باعث که دختریه دومین من با گفتین که  دختری اون

کیه؟ عقبید سال چند دنیا از کنید فکر  

داد جواب من به نگاه بدون لحظه همان : 

-  نه،زمی ترکوچیک ازت سالی سه دو! ستغریبه نیست، آشنا

 که کنهمی رو کاری همون و وایمیسته بنگاه از باالتر خیابون یه

 جلوی پیش روز دو. بقیه نه و خود به زدن صدمه گیمی بهش تو

گرفت رو ماشینم . 

برگشت طرفم به و کرد کم نهایتبی را ماشین سرعت : 



-  بهش شدم مجبور! خوابیدم کجا و کی با بار آخرین پرسید ازم

کنار بره اشینمم مقابل از تا بگم .  

 را سرعتش دوباره تا بود الزم وقت ثانیه صدم از کمتر. برگشت

 نگاهش طورهمان هابدید ندید مثل من. برگرداند نرمال حالت به

 الزم بودم، پرسیده سوالی یک من حاال بود؟ گفته چه. کردممی

 رخش نیم به کردن نگاه از. دهد خرج به صداقت قدراین بود

دوباره. رسیدم اش شانه هب کشیدم، دست   

 به گریزی جا همان از چشمانم. زدم دید را رخش نیم و باال رفتم

 جوابی چه! بود؟ خوابیده کجا و کی با بار آخرین. زد هایشدست

 پیشکش را خودش و بستمی را دیگران راه که دخترکی به

داد؟ کردمی   

 

 فکر مداشت هنوز من کرد پارک آپارتمان روبروی که را ماشینش

 جدا توانستمنمی. بود چسبیده من به ماشین صندلی. کردممی

 به. بود رفته ترپایین هم امشانه روی از حتی بار این  شالم. شوم



 زیاد قوس و کش با را آن و نشستم شال کردن مرتب یبهانه

انداختم سرم روی .  

گفت کنم باز را در کهاین از قبل : 

- شهمی راضی هم اشکان زنم،یم زنگ بهتون من خانوم ارغوان .  

گفتم و شدم خوبی دختر : 

- . کارم دنبال منم نندازین، زحمت رو خودتون زیاد اما ممنون،

آدمی کوتاه زود یا دیر هم اشکان . 

 که زدمی دیگری حرف اما چشمانش داد، تکان تایید به را سرش

نبودم کشفش دنبال اصالً . 

 صدایی آهنگ با بارینا که بودم نگذاشته اول یپله روی پا

 باشد آورده کش را ش "خانم ارغوان " انگار که طوری متفاوت،

گفتم و چرخیدم تعلل با. زد صدا را اسمم : 

 بله؟-

 واکنش یک به دستش داخل طالی زنجیرِ دیدن با من ی "بله "

بود او دست من طالی زنجیر. شد تبدیل بیهوده . 



- شماست؟ مال این  

 حین. درخشیدمی پیمان دست داخل شال، با کشمکش ینتیجه

گفتم رفتن جلو : 

-  باره چندمین این. داره سابقه شده، خراب قفلش احتماالً آره

گردنم از افتهمی که . 

 جای به را زنجیر و آورد بیرون کنارش یشیشه از را دستش

 گرفته انگشتش دو بین بردارم، را آن تا بگیرد دستش کف کهاین

 اما بیندازد، را زنجیر تا گرفتم فشطر به را دستم کف. بود

 انگشت که طوری افتاد، فاصله انگشتش دو بین دفعهیک

گرفت قرار دستم کف اشاره و دستم پشت شستش : 

-  لجبازه بیا، راه بیشتر تو هم نسترن با. بکن کاری یه رو قفلش

شده قرمز گردنتم! کم یه . 

 لمس را دستم دستش ایلحظه فقط! هیچی بود، نشده هیچی

 لمس را دستم هم کامیار دست بارها اتفاقی، تماس یک کرد،

 بار چندین دستش بازی ورق موقع هم آرش حتی بود، کرده

 تماس این با فقط من اما کوروش، یا خورد،می دستم به اتفاقی



 بود تماس این با فقط دادم، قورت سرعت با را دهانم بزاق اتفاقی

 روی منبع دونب انرژی یک از سنگینی حجم کردم حس که

 کردم مشت دستم در را زنجیر زود. است کرده خوش جا امسینه

 و آرام خداحافظیِ یک از بعد و کردم ظاهر حفظ. کشیدم عقب و

 وسیعی پهنای اما بود، لحظه یک فقط. آمدم داخل به شمرده

داشت انگار .  

 شده قرمز چرا گردنم. زدم کنار را شالم آسانسور یآیینه مقابل

کردمی کار هم ناکجاآباد تا مشچش بود؟ . 

 جنگ از شبیه اما بودیم، جنگیده سالح بی هم با کلی کهاین با

نبودیم هابرگشته . 
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 گردنم پشت را دستش کسی کردم احساس شدم که خانه وارد

 خانه درون و بیرون تفاوت است برده فرو آب زیر به و تهگذاش

 که پیمانی با گذراندن وقت وجود با حتی بود؛ زیاد قدر همین

 امزندگی آدم ترینناشناس لیست صدر در را او توانستممی

 !بنویسم

 

 به چشمم. نداد جواب را تماسم گرفتم، را اشکان یشماره  

 سالن یگوشه میز روی شده پیچیده هم در و کوچک کاغذهای

 است روزی شبانه یک خانه این انرژی چرا که فهمیدم تازه. افتاد

 شرایط با زنی کنم باور توانستمنمی. است شده منفی قدراین که

باشد داشته اعتقاد جنبل و جادو به نسترن سال و سن و .  

 را بالش. رفتم اتاقم به اشکان با مگو بگو از بعد وقتی ظهر دیروز

 چنگ که بود خدا کار شاید. کردم پرت و برداشتم تخت روی از

 یگوله تا چند دستانم و تخت و تشک بین درز به انداختم

 با و نشستم. کرد لمس را زیاد چسب با شده پیچیده کاغذی



 هم در واردایره متفاوتی هایکاغذ دور چند. کردم بازش زحمت

 سفید گوش سه کاغذِ تکه یک به نهایت در. بود شده پیچیده

 خطی با و نامفهوم کلماتی آن روی که کاغذی. رسیدمی رنگ

 نوشته رویش دکترها خط به رحمت صد که هادکتر خط شبیه

 با کلماتش ولی بود، همین هم آن کردم، باز را بعدی. بود شده

بود نوشته دعا نسترن برای نویس دعا. کردمی فرق قبلی !  

 یطبقه به پا اتاقم یپرده ریگیاندازه یبهانه به ترشقبل روز

 نوعی به تا آمده روز چند از بعد بودم کرده فکر بود، گذاشته من

 خوابمتخت درز بین و بالش زیر که چیزی اما دربیاورد، دلم از

 هر با من و است شده عوض واقعاً نسترن که دادمی نشان بود

 عمق هم باورم کردممی هابسته آن کردن باز برای که تالشی

 کس هیچ و است گرفته دل به ابدی یکینه یک او که گرفتمی

 پیش هاآن دیدن با. بشوید دلش از را کینه غبار این تواندنمی

 توانستمنمی ترپیش که اعترافی کردم، هم سنگین اعترافی خود

 ترس او. داشت مشکل او بود، زیلی و زخم نسترن روح بکنم،

 با دنیای زدن برهم باعث که عاملینی یا عامل از ترس داشت،

شوند او نظم . 



 غریب و عجیب هاینوشته کاغذ آن که کنم فکر توانستمنمی

 را ما عشق و باشد او و من بین محبت و مهر معجون است قرار

 البد تا بود کرده مراجعه نویسدعا به. دهند افزایش هم به نسبت

 اشکان هکاین تربدبینانه یا و شود کم اشزندگی سر از من شر

 مردم رسید،نمی نظرم به دیگری فکر. شود خالی محبتم از دلش

 رمال و هانویس دعا دامن به دست هاچیز این خاطر به معموالً

شدندمی . 

 که بار هر اما نداشتم، جنبل و جادو و طلسم به اعتقادی کهاین با

 یقفسه در ذره ذره دردی افتادمی کاغذی جادوی آن به نگاهم

 با را خودش تشویش یک آنیِ اثر. کردمی عیان رخ امسینه

دادمی نشان امسینه یقفسه شدن فشرده . 

 آن که بود گذاشته ودیعه به وجودم در بدجنسی خدا هم  قدرآن

 مدرک عنوان به خواستممی! نیندازم دور را دعاها و طلسم

 شاید دانست،می چه کسی کنم، حفظش نسترن علیه جرمی

 از هاآن به کردن نگاه هر با  اگر !خوردمی ردمد به زود خیلی

 که تخفیفی نهایت انداختم،نمی دورشان هم مردممی درد



 مشمایی یکیسه داخل را همه که بود این بدهم توانستممی

کنم دور چشمم جلوی از و بریزم . 

 و من هایخواهرانه. بودم نزده حرفی نسترن کار این از مژگان به

 بندیطبقه و دلخواه اطالعات او بود، دهش کدر کمی مژگان

 مثل گفتم،نمی او به را خبرها بعضی من و دادمی من به ایشده

 طلسم همین و پارک به منا بردن مثل مهدی، همراه منا دیدن

 چه هر. گفتنمی را کاری اصل اما گفت،می هم او. جنبل و جادو

 کرده داپی را دار آب و نون کار این چطور بفهمم خواستممی

 مهم برایش حتی گفت،می خدا خواست و شانسیخوش از است،

 شرکت در چطور که اندمانده نسترن یخانواده یهمه که نبود

 را مدارهایش و قرار هاآن با هم کارخانه که کندمی کار هلدینگی

 چون و دانستمی خدا خواست و اتفاقی هم را این. است گذاشته

 دارد که بودم مطمئن کردمی خدا خواست خدا خواست قدراین

 هایدرخواست با. نیست اتفاقی چیز هیچ  و کندمی کارهایی

 از. است درست تصوراتم تمام که کرد ثابت هم من از عجیبش

 ام،دیده اشخانه در را آرش که نگویم کسی به خواست من

 هر کند، رها را او تواندنمی و است اشبرنده برگ آرش گفتمی



  است، شده تمام رابطه این که کنند تصور باید اشادهخانو چند

 زار وقتی بود خواهرم. نزدم حرفی هم کسی به اما نکردم، قبول

 چطور کنم کمکش بیشتر آینده روزهای باید که زدمی

 شریکش قراردادی هیچ امضای بدون واقع در نکنم، توانستممی

 داریوش زا. نگفتم کسهیچ به آرش از. کردممی همکاری و شده

 از رسیدمی نظر به که هایحرف و متغیرش رفتار و گفتم برایش

گفت هیجان و شور با زد، برق چشمانش. است زده دیوانگی سر : 

"  پا  با بزن پس دست با ندیا، بهش تیزی و تند جواب ارغوان

چیه واقعیت نظر تو نفهمه کن سعی. بکش پیش " 

گفت پرسیدم را دلیلش تعجب با  هم وقتی : 

 بغض و درد با "خواممی رو منا من ارغوان، کن کمک بهم "

 قدرآن عطرش! مشامم نه بود، سرم در هم سوپش بوی گفت،

 کرده نفوذ پودم و تار تمام به کردممی حس که بود شده غالب

 .است
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 کور را منطقم لحظه آن بودنش یاوربی و مژگان نداشتن حامی

 که منا، دور راه از مادر نه روزی او خواستمی فقط دلم. کرد

 هزارتا و کند ست کفش و کیف برایش. شود منا اصلی صاحب

 هر مادری هر برای که محالی های آرزوی!  دیگر محال آرزوی

 وهم مژگان زندگی در اما و کردمی پیدا تحقق ثانیه هر و دقیقه

خیال و بود ! 

گفتم باشد کرده داغ پیشنهادش از که کسی مثل و تیز و تند : 

-  گوشه اما  گم،نمی آرش از کسی به کنم،می بگی کاری هر

آدبرنمی ازم داریوش به انداختن چشم . 



 چه منا داشتن فهمیدمنمی فقط. بودم نکرده داغ اصالً واقع در

 برایم بیشتر بودم خواسته. دارد او دادن بازی و داریوش به ربطی

. کردمی واگذارم آینده به فقط و زدنمی حرفی هیچ. بزند حرف

 نبودم، غمگین و ناراحت آرش با اشرابطه از قبل مثل دیگر

 گفتممی که زدمی هاییحرف کرد،می کارهایی گوشم زیر نسترن

 مقابل در اما باشد، مژگان با پنهانی برادرش  که است حقش

 توبه کارهایش از که کند جلوه پشیمانی و نادم پسر اشخانواده

 و برو کارخانه در! بود گرفته هم مقام ترفیع آرش. است کرده

. بود نویس دعا دنبال راحت خیالی با نسترن و کرده پیدا بیایی

 چرا کهاین هم آن کنم، حل توانستمنمی هنوز را چیز یک فقط

کندمی فرار مژگان آیدمی میان به پیمان اسم ! 

 

 لبم روی لبخندی ناخودآگاه آمد،می نیکی یگریه صدای

 کمی سنگی هاینرده از و کردم باز را واحدم در سریع. نشست

 سرش روی را دستش دو دلبرانه نیکی. شدم خم پایین به

 نرفته اشدایی به هم اصال.  کردمی گریه را اشکالفگی و گذاشته

 جانش، پیمان دایی چون شاید! نداشت چشم سرش باال بود،



 و گرفتمی باال را سرش االن همین نه گر و نبود، اشواقعی دایی

دیدمی را من . 

 هاپله از.بود ایخوشمزه خوراکی نیکی کنم، مقاومت نتوانستم

 تا زدم در. بودند رفته داخل نیکی و نسترن. رفتم پایین آرام

 استقبال همیشه نسترن. رمبب خودم واحد به و بگیرم را نیکی

 در. برسد خودش امورات به او و کنم سرگرم را نیکی که کردمی

 حالتبی جوری یک اما نداشت، اخمی صورتش. کرد باز برایم را

 برایم اشنداشته اخم افتاد صورتش به چشمم تا که طوری بود،

 و کرد رها را در وقتی ولی بروم، داخل خواستمنمی. شد مجسم

 چرا که کردمی فریاد و داد نیکی سر. بروم شدم ورمجب رفت

 عصبانیت با. است کرده رها سالن وسط و درآورده را شلوارکش

 دعوا را نیکی که مدتی تمام. کرد پرت و برداشت را شلوارک هم

 زنگ. بشنود دیوار تا گویدمی در به کردممی فکر من کردمی

 نسترن هایفریاد و داد از نیکی و درآمد صدا به اشخانه آیفون

 با و بوسیدم را صورتش. کردم بغلش و رفتم جلو. شد خالص

گفتم دستم ناخن الک دادن نشان : 



- بزنم هم تو برای بریم بیا. خریدم تازه ببین، رو الکم این . 

 و کرد حلقه گردنم دور را دستش سریع بیچاره یترسیده نیکیِ

 :گفت

 .بریم-

 مبل روی و درآورد را یشمانتو. شد خراب سرمان روی نسترن

گفت نیکی به رو و کرد پرت : 

- بری جایی خوامنمی حموم، ببرمت خواممی برو ! 

 که بودم نکرده فراموش هنوز را اشکان به هایشحرف و  دیشب

 مانده همینش. گذاشتمی نمایش به خودش از جدید یچشمه

 شررهای تا کشیدم عمیق نفس. دارد نگه دور من از را نیکی بود

 را نسترن و نیایند بیرون کنم خنک را درونم داغ سربیِ

 :نسوزانند

- حموم برمشمی خودم من ! 

غرید و آمد طرفم به : 



-  بگیره یاد باید باشه، داشته ادب باید من یبچه نکرده، الزم

بده گوش حرفش به باید و بزرگتره بزرگتر . 

گفت لباسم به اشاره با و گرفت من طرف به را دستش : 

-  خوشم باال آدمی داره داریوش نمون، اینجا وضع و سر این با

ببینتت آدنمی ! 

 از کردم، خودم به نگاهی ناخودآگاه. اشکان نه! بود داریوش پس

 بدتر وضعیتی با من. بود شده دار مورد من وضع و سر حاال تا کی

 آن چرا بودم، داریوش مقابل هم جین شلوار و تیشرت یک از

نگفت؟ نیامدن و آمدن خوش از حرفی موقع ! 

 نسترن با لجبازی و مخالفت خاطر به دانستمنمی هم خودم

 بلند. است شدن منگ و مات شدت از یا روم،نمی و امایستاده

 :گفت

- دیگه برو ! 

 آسانسور در شدن بسته و  باز صدای. نرفتم کردم؛ نگاهش خیره

شد طاق طاقتش نسترن. نرفتم هم باز زدم، لبخند نیکی به. آمد : 



-  تو ییای آدنمی خوشم بابا وایستادی، هادیوونه عین چرا

 برو باال، ببری بگیری رو مبچه دست آدنمی خوشم م،خونه

  .بیرون

 باز را خانه در داریوش. چرخیدم در سمت به اما نرفتم هم باز

 داده میدان بود، شنیده خوب را نسترن هایحرف. بود کرده

 بود جدیدی کلک بگوید، دخواهمی دلش چه هر نسترن تا بودم

 گرفته یاد جانش پیمان داداش خان از پیش ساعت سه دو که

 و کردم مظلوم چهره. کرد نگاه نسترن به اخم با داریوش!! بودم

 آن از و بود دیده را وضعم و سر خوب داریوش. رفتم در سمت به

 خواهر گیر که هستم گناهیبی دختر من بود فهمیده بدتر

 سرم پشت. رفتم بیرون و کشیدم بیشتر را در. افتادم بداخالقش

 جدیدی نویس دعا به باید نسترن آمد، بیرون و بست را در

کردمی مراجعه . 

 و آمد جلو. رفتممی بود دیگری زمان هر ایستادم، پله روی

 :گفت
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- دستش از نشو ناراحت نیست، خوب حالش خرابه؛ اعصابش ! 

 را پدرم یا شود، نویس دعا دامن به دست بود خوب حالش چطور

نبود؟ خوب حالش رسیدمی که من به بکشد، اشکان رخ به ! 

 اما کردم، نمی خرد هایشحرف برای تره بود دیگری زمان هر

 پا، با کشیدن پیش و دست با زدن پس برای مژگان، درخواست

 تبدیل نسترن پیش لحظه چند رامیاحتبی و نویس دعا طلسم

 با شیطان که لبخندی لبم، روی معصومانه لبخندی به شد

 از مستقیم که بود داده لعاب و رنگ را آن خودش هایدست

بود آمده بیرون شیطان آستین : 

-  دارین شما چون نمونم وضع و سر این با گفت !شد من تقصیر

 و نداد مهلت حموم ببرمش و بردارم رو نیکی خواستم تا. آینمی

انداخت راه بیداد و داد . 
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 با نسترن بداند خواستمی. گشت من تن احواالت روی چشمش

است کرده پیدا مشکل من پوشش در چیزی چه .  

 کردن مدارا معدن، در کار از بعد دنیا کار ترینسخت.گرفتم نگاه

گفت و داد تکان را سرش. است : 

- بدیم فرصت بهش باید نسترنم شه؛می حل چیز همه . 

داشت اعتماد آینده به قدر چه! دیر خیلی بود؛ شده دیر ! 

 شدن درست برای توانستمی بود؟ بسته جمع چرا! "بدیم " 

 را هرشخوا هوای او. دهد فرصت او به ابدالدهر تا خواهرش

را خودم خواهر هوای هم من باشد؛ داشته ! 

- دیممی فرصت بهش بله، . 



 از ی"خداحافظ " گفتن با و کردم حرفم  یضمیمه هم لبخندی

بود همراهم پله آخرین تا نگاهش. رفتم باال هاپله . 

 از که وقتی بود سوزانده!  بود سوزانده را هایشفرصت نسترن 

 اشکان از را احوالش و حال و ردکمی صحبت عموزن دوست پسرِ

 روزی یک که خواستگاری! کردمی نگاهم موذیانه بعد و گرفتمی

 ارغوان کردن شوهر وقت چه که بود کرده تخم و اخم برایش

 البد و گفتمی بودنش پزشکدندان از راست و چپ حال است،

 خواستمی باز. است زیاد هم من سر از که بود معترف خود پیش

 من. کند تعریف من روبروی هم را همان و بسازد. سازدب داستان

 جواب متین به تا کنند واسطه را کبیر و صغیر که نبودم مژگان

دهد مثبت . 

 داد صدای. آمدمی نسترن صدای هم بعد طوالنی یدقیقه چند تا

 این به را من خوردمی گوشم به که بلندش صدای تن! فریادش و

 و شوم تشرهایش و توپ و شکانا خیالبی که انداختمی فکر

بروم مژگان یخانه به همیشه برای .  



 اگر. کردم نگاه دستم یاندازه یک و دستیک هایناخن به

 شب آخر تا داشت وجود این امکان داد،می ادامه نسترن

بجوم را شانهمه . 

 

*  *  * 

 به رفتن! آسش پیشنهاد و کامیار آخر پیام به بودم زده زل

 حتی بود محال اشکان. جاآن لباس شوی در شرکت و ترکیه

 عنوان به من کهاین به برسد چه ببرم؛ کامیار از اسمی من بگذارد

 من از نزند، را حرفش که گفتم وقتی. شوم همراهشان مدل

 وقت آن و کنم زندگی مژگان با و بشویم اشکان از دست خواست

باشم خودم نوکر و آقا .  

 زندگی شدن مدل با که منی برای بود استثنایی فرصت یک

 آن از که شغلی کرد،می برابر چند را نفسم به اعتماد و کردممی

. نبود تاثیربی هم کامیار هایوسوسه. بردممی لذت وافر حد به

 این ترمهم یمسئله آیدمی گیرم گفتمی که خوبی پول از فارغ

 رکت مد هایگندهکله از تا چند شانمهمانی در گفتمی که بود



 من به و کنم جلب را نظرشان من است ممکن که هستند هم

 از اعظمی بخش. است روغن در نانم وقتآن بدهند، کار پیشنهاد

 از خیلی. بودم کرده سیر مد دنیای در و نشسته را امروزم

 خبری درونش از و بودم کرده جمع فقط که را مد هایمجله

 هاآن جای ار خودم دیدممی که مدلی هر. زدم ورق نداشتم

 به وقتی که شدمی جاندار تصور این قدرآن بعد و کردممی تصور

 وارگربه جهانی مد استیج یک در که دیدممی آمدممی خودم

 من. اندکرده کَرَم شانجیغ و سوت با هم حضار و دارمبرمی قدم

 روزی یک که گیرممی را  ایخرکی هایژست همان شانبرای هم

دمکرمی شانمسخره . 

 به هوا انداختم، پنجره به نگاهی خورد زنگ که امگوشی

. کند زدن زنگ به وادار را اشکان که بود رسیده ایتاریکی

گفت برداشتم را گوشی تا. بودم زدنش زنگ منتظر : 

- ارغوان؟ پایین نیومدی چرا  

-  گفتم زدی زنگ عصر دوباره. تونمنمی گفتم منم بیا، گفتی ظهر

 در من کنیمی اصرار قدراین چرا باش، خوش شو من خیالبی



 نسترن نه بیام، دارم دوست من نه ندارم، دوست که باشم  جمعی

 خوششون من از زنت نازنین فامیل و فک نه باشم؛ داره دوست

آدمی . 

بودم رفتن مهیای کامالً اما زدم، را حرف این ! 

-  بیای، باید گفتم بگو، رو شنیدی چی نیست، مهم گفتی چی

 دلم اما پایین، بیارم کنم خرکشت و باال بیام تونممی من! باید

 پایین، بیای شی بلند خودت خواممی بیام، بقیه پیش خوادنمی

 دلم. اعصابش به نزن گند الاقل نکردی، که نسترن کمک

 دیگه دقیقه پنج. بگیرن رو سراغت راه به راه هی خوادنمی

کنممی کار چی نیست معلوم نبینمت پایین . 

 دنبالش باید که زدمی حرف تند تند قدرآن کردمی که داغ

 موهایم به نگاهی آینه روبروی. گویدمی چه بفهمی تا دویدیمی

گفتم و کردم : 

-  رو شخانواده گرفت مهمونی بار سه ماه یه این توی نسترن

باشم شهمه تو تونمنمی که من کرد، دعوت . 

کرد تکرار : 



- ارغوان دقیقه پنج فقط ! 

 عصر از. برسانم را خودم توانستممی هم دقیقه پنج از ترکم

بودم خودم سازیآماده مشغول . 

 از نیمی از کمتر. ببینم را اممشکی دامن یاندازه تا رفتم ترعقب

 هایمهمان با خواستممی که کاری تصور از. بود بیرون پایم ساق

داشتم بکری هیجان و ترس بکنم نسترن خود و نسترن . 

- ! فهمی؟داغونمی. داغونم من! گیمی زور اشکان؛ گیمی زور

آممی که آخریه یدفعه . 

 آخریه یدفعه یعنی": دادم ادامه خودم برای. کرد قطع را تلفن

بیام ذاریمی که " 
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 از که هاییوقت مثل بودم شده زدم، آینه مقابل دیگری چرخ

 و دم در که هاییمدل. کردممی ذوق نهایتبی خودم دیدن

 با که داشتند خودشان بین جمله یک بودند  کامیار دستگاه

 کس هر به خدایا": زدندمی حرف اشدرباره شوخی و خنده

 به را زیبایی همان فقط خدا البته "دادی چه ندادی قشنگی

نداشتند عقل اتفاق به قریب اکثریت بود، داده هاآن .  

 شد بسته که در. رفتم بیرون و کردم باز را در. برداشتم را کلید

 تفاوت این با آمد، سراغم به خانه داخل کمرنگ ترس آن دوباره

 به تا نگاهی و ایستادم باال همان.  بود شده بیشتر کمی که

 راه برو نرو و تهنشس وجودم در نفر دو. انداختم پله انتهای

 به یکی آن و برگردم داخل به خواستمی یکی. بودند انداخته

 و بردم دست رفتم پایین که پله یک. دادمی هلم هاپله سمت

 فیتیله که انگار کشیدم، پایین کمی را سفیدم بلوز یلبه

 ایپله و دیگر ایپله. گرفتم آرام باشم کرده کم را اضطرابم

 کردم؛ بلوزم به نگاهی. رسیدم آخرینش به که وقتی تا...  دیگر

. است باز لباس صدتا از بدتر پوشیده مثالً لباس یک گاهی



. بود آمده باال گردنم روی تا پشت از. بود ربع سه بلوز آستین

 از کم یدریچه یک و بود تند ایزاویه با هفت یقه هم اشیقه

 این کلشمش تنها بود، پیدا سینه یقفسه باالی و گردن قسمت

. دادمی نشان برجسته و فرمخوش زیادی را سینه قسمت که بود

. گرداند باز را امرفته ذوق و کرد کفایت خودم، به نگاه همین

 شنیدن با اشکان دانستممی. زدم در و کشیدم موهایم به دستی

 دانستمنمی اصالً را بعدش اما است، شده حالخوش در صدای

 نتیجه این به نسترن امشب همین یدبا. کندمی برخورد طورچه

 اشخانواده یدقیقه به دم دعوت و گرفتن مهمانی با که رسیدمی

 به تا بودم کرده سعی خیلی. است خودش کندمی ضرر که اویی

 کارهایش برای ارغوان، من و است مژگان مژگان بفهمانم نسترن

 و هطعن کمتر و را مدام یمقایسه این کند تمام و دارد دالیلی

 خواهر کنم ثابت که بودم آمده اتفاقاً امشب اما بزند، کنایه

 از بودم شده خسته. بترسد من از دارد حق و هستم مژگان

 در کوروش. بود زده خواب به را خودش که نسترنی  با جنگیدن

گفت تعجب با دید را من تا. کرد باز برایم را : 

- شدی خوشگل! آدمی بهت چه کردی؟ بلوند کی اِ، !  



 همین ندادم آمار دیگر. کردم تشکر تعریفش از و زدم لبخندی 

 داخل. دادم صفا را موهایم خودم و خریدم رنگ رفتم ازظهربعد

نگفت دیگری چیر اما شد، بیشتر تعحبش آمدم که .  

 و حال در همه. رفتم سالن سمت به و افتادم راه او از جلوتر

 نیامدن اصالً ندکن وانمود خواستندمی و بودند خودشان هوای

 بودم منتظر من. است نبوده سوال جای برایشان االن به تا من

 نگاهش. دید را من همه از زودتر اشکان. ببیند را من و برگردند

 و داد اندازه تغییر بیشتر چشمانش لحظه هر و ماند موهایم روی

 اولین مو کردن رنگ ماند، حرکتبی باال همان هم ابروهایش

 نهایت در بود قرار که بود اسقالل داشتن برای من جدی اعتراض

 هم را اسمش. ما برادری و خواهر یرابطه در انقالب یک به برسد

بلوند موهای* مخملی انقالب بگذاریم توانستیممی ! 

 سپس و مو هم بعد و مو به اول و برگشتند تک تک بعدی نفرات

 بعد که یارغوان از ترکامل نمای تا شد کشیده پایین به نگاهشان

 سالم جواب. باشند داشته دیدندمی را متفاوتش نوع روز، چند از

. دادند تکان سر بقیه دادند، نسترن پدر و ناهید مامان را من



 از چیزی هیچ اما گرفتم، آغوشش در. دوید طرفم به نیکی

 شده بلوند که مشکی موهای نازنین آن حتی نگفت، تغییراتم

 و بیشتر همه از مریم مامان گاهن.  نیامد چشمش به هم بودند

 داد،می گوش نسترن پدر حرف به ظاهر به اشکان. بود ترخیره

 را من گوش شویم تنها هست فرصتی منتظر دانستممی اما

 به متفکر اولش، کشدار نگاه آن از بعد هم داریوش. بپیچاند

 صدای بود، اتاقش داخل نسترن. کردمی نگاه پدرش و اشکان

 سر. کندمی صحبت تلفن با رسیدمی نظر به آمد،می زدنش حرف

 بیرون که وقتی تا کردم مشغول نیکی با را خودم و ماندم پا

 آشپزخانه به در دم همان از کوروش. ببیند را من قد تمام آیدمی

برسد -غذا زدن ناخنک -محبوبش کار به تا بود رفته . 

پیمان و   ... 

 من و بود داشتم وستد که نبود، گذشته مهمانی دو معمول طبق

 و بود شده بلوند که مویی با. دیدمی جدیدم شکل و سر با را

 اشخوردگی جا دیدن! تنگ یراسته دامن به تبدیل که شلواری

 تغییرات هم بعد. بود الویت در نسترن خوردن جا از بعد برایم



 دیگر باریک کوتاه که داریوشی. داشت را سوم یرتبه داریوش

کرد نگاهم هم . 

 من دیدن با اما ببندد، را در خواستمی. آمد بیرون نسترن

 هم اشکان تعجب از حتی تعجبش رفت، یادش از در بستن

. شد قرمز کمی داد، رنگ تغییر واحد آنِ در صورتش. بود بیشتر

گفتم او به رو و چسباندم صورتم به را نیکی صورت : 

 

* است خونریزی و خشونت بدون انقالب نوعی . 
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- آدمی خوبی بوهای چه سالم، . 



 بدون شد که ترنزدیک.  آمد پایین پایم کف تا نگاهش 

گفت جمع یمالحظه : 

- کردی؟ رنگ کی رو موهات  

 قطف را ادایش خواستممی که چیزی کشیدم، خجالت سوالش از

 :دربیاورم

- گممی بهت بعداً . 

 نیکی با. رفت آشپزخانه طرف به بیچاره اشکان به نگاهی نیم با

 آن به نرسیده اما بنشینیم، رویش نفری دو تا رفتم مبل طرف به

گفت اشکان : 

- دارم کارت بیا لحظه یه ارغوان . 

 بلند ناهید مامان. چرخیدم اشکان طرف به و کردم رها را نیکی

گفت همسرش هروب و  شده : 

- بخونم نماز برم خواممی .  

 به را اشکان با دیدار موقتاً هم و کنم کمکش هم کهاین برای

گفتم و رفتم طرفش به بیندازم تعویق : 



- کنممی کمکتون من . 

  گذشتم که داریوش کنار از.بود گرم خیلی. گرفتم را دستش و

 و آنی لبخندی با را نگاهش. شد امخیره و آورد باال را نگاهش

 مریمش مامان تا کردم جمع هم زود دادم، جواب رفته و شسته

 پهن برایش ایسجاده و بردم نیکی اتاق به را ناهید مامان. نبیند

چرخید من طرف به سرش نشست که سجاده روی. کردم : 

-  بمونی جوری همین خوادمی دلش آدم! دیمی خوبی بوی چه

دلش ور .  

 امشب که بود تعریفی ترینقشنگ و ترینصادقانه این

! دیدمی کاش. شوم لذت غرق شنیدنش از و بشنوم توانستممی

 معامله بد قدر این هابعضی با چرا خدا آخر داشت، چشم کاش

 حس ناهید مامان! داده؟ چه نداده چشم که کسآن به! کندمی

 از پیش دقیقه چند همین! کردمی منتقل من به را عجیبی

 است خوب قدر چه که خوشحال حال و !بودم کیفور امزیبایی

بینممی را دنیا ! 

وگفتم کردم مرتب را اشریخته هم به یسجاده : 



- دلتون ور مونممی بخواین . 

داد تکان را سرش : 

- کن کمک نسترن به برو تو بخونم، نماز تنهایی دارم دوست من . 

 آدم یک ناهید مامان کنار. شدم بلند کنارش از و گفتم "باشه "

خودش سازدست آدم یک نه بودم، واقعی ! 

 ایلحظه خبرش بدون آمدن از. بود منتظرم در پشت اشکان

غرید. کشید کناری به را من و گرفت را بازویم ترسیدم، : 

-  چرا رو موهات کردی؟ درست خودت برای شکلیه و سر چه این

بیرونه پاهات نصف چرا کردی، رنگ .  

هم مریم مامان ایپاه نصف بود، بیرون هم نسترن پاهای نصف !  

-  داشتم دوست رو موهام. گرفت درد دستم اشکان، کن ولم

آمنمی دیگه باال رممی ایناراضی خیلی لباسمم. کنم رنگ . 

- بپوش بهتر چیز یه و کن عوض االن همین برو . 

گفتم چشمانش در خیره : 



-  پیش و بیام دیگه لباس یه با برم که نکن هم رو فکرش اصالً

آمنمی دیگه برم. بشم پول یه یسکه اینا .  

 اتاق دو بین کناری و پرت قسمت به داریوش یبارهیک ورود

 ما و ایستاده داریوش. کند رها را بازویم اشکان شد باعث خواب

 دیدن با نرمال حالت در که فهمیدنمی هم اصالً کرد،می نگاه را

دپرسی بلکه نرفت، تنها نه. برود و بگذارد باید ایصحنه چنین : 

- شده؟ چی  

کرد رها را بازویم و کرد مالی ماست اشکان : 

- زدیممی حرف داشتیم هیچی؛ . 

. گفتند چه دیگر نفهمیدم و رفتم آشپزخانه طرف به سریع من

پرسیدم. بود ایستاده گاز اجاق کنار من به پشت نسترن : 

- میز؟ روی بچینم ببرم رو بشقابا  

 که بکنم را کار همین تا کردم باز را کابینتش در. نداد را جوابم

آمد طرفم به سریع : 

- رو؟ خودت کردی طوریاین چی برای  



چیست منظورش دانممی که نیاوردم خودم روی به اصالً . 

 چطوری؟-

کرد نگاه موهایم به انزجار با : 

- کردی؟ رنگشون چی برای  

 بیرون کابینت از را هابشقاب تا نشستم زانو دو و کردم پشت

 .بکشم

-  من مگه کرد،می بازخواستم داشت اشکان پشت اون االن

 تونممی نه. کردین درست باال اون برام سلول یه اسیرتونم؟

 ازم که کارمم باشم، تنها نه بیارم، رو کسی نه برم، جایی

ندارم؟ لباسمم و مو اختیار یعنی خونه، تو نشستم بیکار گرفتین،  

 تکابین داخل همان را بشقاب  "نسترن؟ شده چی " صدای با

 صدای حتی من بود؟ آمده کی پیمان. شدم بلند و کردم رها

بودم نشنیده هم را زنگ . 

گفت و رفت سمتش به سریع شنید را سوال این تا نسترن : 

- پیمان دارم کارت بیا . 



 پایین و باال چشمانش بار چند! بود من روی نگاهش اما پیمان

 را بهتری دبرخور انتظار من. افتاد راه نسترن دنبال تعلل با و شد

 تحت بیشتر کند، دقت بیشتر کند، تعجب بیشتر اینکه داشتم،

 ماندن برای رغبتی هیچ دیگر! داریوش مثل بگیرد قرار تاثیر

 سری.  کشیدم بیرون را هابشقاب هدفبی و نشستم. نداشتم

 داریوش دفعهیک گذاشتم کانتر روی و آوردم بیرون که را آخری

دیدم کانتر پشت را : 

- میز روی بذارم نم بدین . 

 نسترن برگشت، لحظه همان ماندن برای رغبتم بود؟ آمده کی

 از بردمی لذت که قبل برعکس شد،می سر به جان دیدمی اگر

شدممی سر به جان من موقع آن و هم کنار داریوش و من دیدن . 

 بماند تا زدم دیگری زورکیِ لبخند و دادم دستش به را هابشقاب

 نیامده خوشش موهایم رنگ از البد اشت،د اخم. کند کمک و

 او دست اورجینالش باید که دانستمی متعلقاتی جزو را من بود،

 را لبم طرف دو کسی انگار دادم، حالت کمی را لبخندم! رسیدمی



 میز روی هایوسیله سری آخرین. بکشد صورتم بیرون سمت به

گفت آرام گرفتمی داشت را بود چنگال و قاشق که : 
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-  کمی کنینمی فکر اما! شدی خوشگل. آدمی بهت موت رنگ

کار؟این برای بود وقتبی  

 که بود این باشد خودش خودِ که ایعادی و نرمال ارغوان جواب

 برای که ارغوانی جواب ولی ".نگرفتم اجازه تو از که ببخشید  ":

 اشتباه. بود زود بله ": بود دیگری چیز زدمی چراغ تاریکی

 تا.  "شنمی ناراحت قدراین اشکان و نسترن دونستمنمی. کردم

 را هابشقاب داریوش. آمد پیمان بگویم را همین خواستم

 آشپزخانه وارد. بود داریوش روی پیمان نگاه. رفت و برداشت

 بریخ نسترن از. گذاشت کانتر روی را همراهش گوشی و شد

 اگر. ریخت خودش برای آب لیوانی و کرد باز را یخچال در. نبود

 خوب تا آوردممی فشار خودم به باید داریوش با صحبت برای



 یک خود به خود. نبود الزم فشاری هیچ پیمان برای باشم،

دادممی ادامه لذت با و شدممی عیار تمام بازیگر . 

 چیزی و زندب حرفی است قرار که گفتمی من به عجیبی حس

. کردم مهیا برایش را فرصت. گرددمی فرصت دنبال و بگوید

 کس هیچ که ایستادم کوری ینقطه در و شدم گاز اجاق نزدیک

 سرم پشت پیمان. دیدنمی جاآن را من پذیرایی سالن داخل از

 هایشقدم که دیدممی و بود پایین سرم اما دیدم،نمی را او. بود

 پر را چشمم تمام سفیدش جوراب. تاس ظرفشویی سینک به رو

 رها سینک داخل را لیوان و ایستاد من با راستا هم وقتی. کرد

 بار این. چرخاندم سر. ایستاد من به رو و چرخید طرفم به کرد

 هم ابایی زد،می را دیدش بال فراغ با و راحت خیلی داشت

. چرخدمی اندامم روی چشمانش طور همین ببینم من که نداشت

گفت چشمانم در مستقیم نگاهی با و گذاشت کنار را دنچرخی : 

- باشم داشته ازت درخواستی یه من شهمی خانوم ارغوان . 

- نه که چرا بله؛ ! 

- کنید عوض رو لباستون و باال برید شهمی . 



 صورتم تمام. باشد داشته درخواستی چنین کردمنمی فکر هرگز

 و دارم نگه ثابت را خودم توانستم سختی به. شد جمع هم در

 بگویم؛ چیزی یک که ترکیدممی داشتم. کنم نگاهش طورهمان

 زبانم نوک تا جواب. بکشم نفس ترسالم هوای کمی و بزنم حرفی

 کنید؛ جمع رو بندیلتون و بار ناراحتید شما! شهنمی نه ": آمد

ماند باقی زبانم نوک همان اما "! برید .   

کردم جور و جمع را خودم : 

- کنممی عوض و رممی اما چرا؛ فهممنمی کهاین با .  

 با چون است نداشته را جواب این انتظار هرگز رسیدمی نظر به

بود مشکوک اششنیده به و کردمی نگاهم شک .  

نکنید نگاه ناراحتین اگه شما "گیدمی االن کردممی فکر - ." 

 شنید،می رو همین گفتمی شما از غیر کسی هر اگه خب -

گفتین شما چون رممی .  

 بود آن از ترزرنگ. نیامد وجودبه صورتش در باراین تغییری هیچ

 و بودم کرده غلو زیادی. امگفته را محض واقعیت کند فکر که

بزنم هاحرف این از آمدنمی من به. بود باور قابل غیر برایش . 



-  و نسترن خاطر به! پوشهمی چی کی نیست مهم من برای

 نه کنن، خودشون خراب نه رو امشب نیمهمو تا گممی اشکان

تو خراب . 

 

 او  که بود چهآن کردن عملی آن و ماندمی راه یک فقط

خواستمی . 
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 ات رومنمی کنم؛نمی را کار این که بود مطمئن تقریباً نگاهش

 با را آخرش یجمله. کنم عوض را لباسم گفته که طورهمان

کردم تکرار اندک تغییری : 



- اونا خراب نه بشه من خراب باید نه امشب  درسته؛ بله . 

 یعنی. نکرد تغییر ایذره حرفم این با بود نگاهش در که حرفی

 گفته که آنچه به که داشت شک هنوز هم تاییدیه این با واقع در

. رفت بیرون آشپزخانه از و داد تکان سری کوتاه،. نمکمی عمل

 پیمان از ترشمرده و ترم9آرا خیلی آشپزخانه خروجی طرف به

 از بیرون بعد و در سمت به راست یک جاهمان از تا برداشتم قدم

 بقیه، به پیوستن جای به پیمان که دیدم وقتی اما. بروم خانه

 یادامه منتظر و کشیده عقب را ناهارخوری هایصندلی از یکی

 نشان ظاهرش. رفتم یخچال طرف به و کشیدم پس پا ماجراست

 من باور اما کنم؛می چه ادامه در نیست مهم برایش که دادمی

 تا نشسته منتظر اتفاقاً و اوست ظاهری نمای این که بود این

 کنم، معطلش کمی خواستمی دلم. کنممی چه ادامه در ببیند

 فکرش بیشتر کمی بگذارم، نتیجه والی و لهو در بیشتر کمی

 عمیق چاهی حفر مثل فکر شدن درگیرتر چه هر که شود درگیر

 و ساالد. کرد پرش شودنمی راحتی به بعداً که است

 بیرون را بود داده جا یخچال داخل نسترن که هایینوشیدنی

 که وسایلی ردیف به نگاهی چیدم کانتر روی وفتی. کشیدم



 زیر. بردم میزناهارخوری طرف به آرام و کردم بودند هم پشت

 من بعدی رفتارهای. چیدم را میز پیمان چشمان مستقیم نظر

 ریتمی که نمایشی. بود بیشتر چه هر دادن نمایش جهت فقط

 با و آرام یشیوه همان به من آمد که هم نسترن. داشت کند

 به همه و شد کامل میز وقتی. دادم ادامه خودم یطمانینه

 شده ناامید رفتنم از کل به. کردم پیمان به نگاهی آمدند متشس

 مادر با همراه کوروش وقتی. بود زدن حرف مشغول داریوش با و

 کردم کمک و کشیدم عقب مادرش برای ایصندلی آمد پیمان

 ناهید مامان دیگر طرف و نشست کنارش کوروش. بنشیند

 فضا. نشینمب توانستممی که بود جایی تریننزدیک و بهترین

 که بود کرده خوش جا نسترن صورت در اخمی بود، سنگین کمی

 بکشند غذا کرد تعارف کوروش. داشت بقیه روی مستقیمی تاثیر

 نزدیک. کرد شروع بقیه شدن کار به دست برای انتظار بدون و

 دو به  نگاهی نیم. کشیدم عقب را آن کمی و ایستادم صندلی

. انداختم بودند صحبت غرق پیش دقیقه چند تا که برادری

 در برنج ریختن پی حواسش و کشیده جلو را برنج دیس داریوش

 همزمان و داد نیکی دست به آبی لیوان پیمان. بود بشقابش



 اشکان و من فقط. بودم ایستاده پا سر که افتاد من به نگاهش

 به رو گرفت نگاه پیمان کهاین از بعد بالفاصله. بودیم ننشسته

گفتم بشنوند هم بقیه که طوری اما اشکان : 

- آممی دیگه دقیقه چند یه باال رممی من ! 

 کردندمی نگاه من به همه. انداختم جمع کل به نگاهی سپس و

 هم پیمان دید،نمی که مادرش! ناهیدش مامان و پیمان جز

بود زده نشنیدن و ندیدن به را خودش .  

 و امسینه در نفس لحظه همان از و برداشتم در طرف به قدم

 و باز را خانه در که وقتی تا شد حبس لبم دروازه از بیرون لبخند

بستم بعد . 

 یخانه جای هیچ فهمیدم تازه خودم یخانه به شدن وارد با 

 ایعاریه ایخانه خانه، اگر حتی. چه یعنی شودنمی آدم خود

  .باشد

 از پس یکی هم هایمنفس. شدم خودم خود. نبود کسی دیگر

 روبرو یآینه.  رفتم لباسم کمد سمت به. شد ترعمیق دیگری

 باز را دامن زیپ و بردم پشت به را دستم. بچرخم کرد وادارم



 تعلل و ناز با چیدممی سفره که زمانی من خود مثل دامن. کردم

 نشان را منی آینه. گذاشتم پا رویش. افتاد پایین و کرد حرکت

 را شلواری. داشت مدک در کردن باز به مبرم نیاز که دادمی

 داخل. بگیرد بر در را پایم تمام بار این تا کردم دامنم جایگزین

 یک هم مژگان که کوتاهی تک کت اما گشتم، بلوزی دنبال کمد

 لیمویی کت این مژگان وقتی. برداشتم داشت را بزرگترش سایز

 بهتری یجلوه صورتش و شدمی قشنگ پوشیدمی را رنگ

 پوشیدم را کت. بود شدن ترقشنگ هم نم انتخاب دلیل. داشت

برگشتم آینه سمت به و .  

 اما نداشت، اندامم کشیدن رخ به در تفاوتی قبلی لباس با خیلی

بود شده عوض که بود این مهم ! 

 پاسخبی تماس سه. کردم بررسی را امگوشی رفتن پایین از قبل

 جهنم مثل مژگان برای تعطیل روزهای. داشتم مژگان از

 تلفنی او با هاساعت تا شدمی من دامن به دست. تگذشمی

 پیامی. کنیم صحبت و بمانم که نبودم شرایطی در. کنم صحبت

 تماس او با خودم بعد و ندارم دادن جواب شرایط که فرستادم



 جوابی تا ماندم منتظر کمی رفت که پیامم. گرفت خواهم

 نهاییت بوی که ای "باشه ". فرستاد ای "باشه" تنها. بفرستد

 آرش. گرفت رفتن پایین برای را حالم و حس تمام و دادمی

 آرزو ایلحظه و بستم را چشمانم بود؟ کجا امشب مغضوب غایب

 به خورد؛نمی هیچی درد به باشد؛ مژگان کنار کاش که کردم را

 برای پایین هایآدم. خوردمی که مژگان درآوردن تنهایی از درد

 او بودن آرزوی من و بودند هگرفت جشن آرش شدن راه به سر

داشتم را مژگان کنار . 
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 دچار آنی مژگان کنار آرش اسم شنیدن با حتی که دیروز منِ

 شاید که کردممی خوش این به دل داشتم شد،می انزجار و تنفر

باشد مژگان با شآر . 

 محکم و ایستاده  روبرویم کسی که بود این مثل فعلی شرایط

! شدم پرتاب عقب به دادن هل این اثر در. باشد داده هلم

 بار این. شدمی آماده دیگر تالش یک برای که دیدم و ایستادم

 مجبورم نیفتادن و نشدن پرت برای. آمدمی هم ترمصمم نظر به

 خود به خیانت جور یک این. نخورم نزمی و بگیرم را دستش

نوعش بدترین هم آن است، !  

 چنین در را آدم که کندمی را سعیش تمام گاهی دقیقاً دنیا

کند رها برزخی . 

 تنها. کند باز را در اشکان داشتم دوست فقط زدم که را در زنگ

 اما بود، گفته زور چند هر. بودم راضی دیدنش به  که بود کسی

 برایم هایشزورگویی وجود با حتی صورتش رضایت کماکان

 باز را در و آمد نسترن. نبود یار من با بخت. بود داشتنی دوست

 ایجاد خودش برای فرصتی. شوم داخل تا داشت نگه را در. کرد



 منتظر گذاشتم که داخل به پا. ببیند را من خوب تا بود کرده

 او از ترآرام من. بست را در و کرد نگاه فقط اما بزند، حرفی بودم

 صندلی. افتادم راه سرش پشت من و افتاد جلو. برداشتم قدم

 تصرف را جایم کسی و داشت من برای جا هنوز پیمان مادر کنار

 رفته کنار ایپرده انگار رفت کنار مقابلم از که نسترن. بود نکرده

 دست هم اشکان. کرد نگاه من به تعجب با مریم مامان. است

 و آمد خودش به مریم مامان از ترسریع اما نداشت، او از کمی

 و ببینم توانستمنمی را همه. شد خوردنش غذا مشغول

 کنار را صندلی وقتی اما ،نبود شدنی. بسنجم را شانواکنش

.  انداختم هم پیمان و داریوش به نگاهی چشمی زیر کشیدم

 و بود خودش مشغول بود، خانه ترک موقع پیمان همان  پیمان

 مشغول بعد و کرد نگاهم داریوش اما مقابلش؛ غذای خوردن

 .شد

آمد حرف به ناهید مامان : 

-  زود ما نباش نگران! جان ارغوان بکش؛ غذا خودت برای

رسیمی بهمون. تموم کنیم؛دیرمی شروع رو خوردن .  



 کوروش. بودم موافقش. دیدنمی که بد قدر چه. زدم لبخند

 و بنشیند سفره کنار هاساعت توانستمی تنهایی به خودش

 بود که چه هر. نرفت پایین گلویم از غذا. نشود هم سیر و بخورد

 روی از شدن بلند یعنی بعدش برای کردن فکر درد و حرص

 هایشانبشقاب از که چنگال و قاشق مداوم صدای. بود صندلی

 خانه در که بود صدایی تنها دقیقه چند تا رفتمی پایین و باال

 فکر لباسم تغییر به داشتند پایین سری با انگار شد،می شنیده

آمدمی زدنشان حرف سروصدای آن از قبل تا. کردندمی . 

 غذایم من که زمانی. درآمد آب از درست ناهید مادر بینیپیش 

 مریم مامان و نیکی ناهید، مامان جز شدم بلند و کردم تمام را

 و ویدهنج تند، هم نداشتم اشتها هم. بود نرفته کنار کسی

بودم داده قورت را غذایم نخراشیده . 

 صدایی با. رفت آشپزخانه طرف به و شد بلند سریع مریم مامان

گفت بلند : 



-  جور و جمع کنممی کمک نسترن به من. آشپزخونه نیاد کسی

 تو چینممی رو ظرفا من کن خالی رو غذاها بیا تو نسترن. کنه

  .ماشین

رفت آشپزخانه متس به سریع و کرد امر اطاعت نسترن . 

 به زنی چطور. کردم تعجب حرکتش این از بقیه همراه به هم من

 از سال چند که منی برای دادمی اجازه خودش به او سال و سن

 کردن کمک از و بکشد نشان و خط بودم ترکوچک دخترش

 تعجب مادرش حرف این از هم خیالبی کوروش حتی. کند منعم

 نیم اشصندلی روی ناهید مامان. کردمی نگاه پدرش به و کرده

چرخید آشپزخانه طرف به و زد چرخی : 

-  سر رو امروز کل. نسترن کمک رهمی ارغوان بشین بیا تو مریم

بودی پا . 

گفت و گرفت را همسرش حرف یدنباله هم نسترن پدر : 

- مریم بشین بیا تو . 



 بغل یک. شد کارش مشغول و کرد شاننگاه فقط مریم مامان اما

 یک مریم مامان بود کافی. بود کرده احاطه را من درون از بغض

بزند حرف دیگر یکلمه . 

 آشپزخانه سمت به و زد کنار را اشصندلی و شد بلند داریوش

 و گرفت آغوش در بود گردنش آویزان که را نیکی اشکان. رفت

گفت او به رو پیمان شد بلند که همین : 

-  اتاقش ببره خانوم ارغوان بده اشکان، آدمی خوابش نیکی

  .بخوابونتش

 و داشتم برخورد او با که مدتی طول تمام در که حرفی بهترین

 هم من و داد دستم به را نیکی اشکان. بود حرفش همین بود زده

 به نداشتم دوست دیگر. بردم اتاقش به و گرفتم آغوشم در را او

 به راستیک خوابید که نیکی داشتم دوست. برگردم شانجمع

 با را امروز ناراحتی و درد تمام  و ببندم را چشمانم. بروم امهخان

 سازش بر مبنی هم مژگان درخواست. کنم مرور دوباره خودم

 کنم آلوده را دستم خیلی من کهاین بدون داریوش، با موقت

 رفتاری با خواهرش و مادر. رفتمی پیش خوب نهایتبی داشت



 عصبانیتی. دادندمی هل من به کردن فکر سمت به را او بچگانه

 گویای بود داریوش یچهره  در صندلی از شدن بلند هنگام که

بود موضوع همین . 

پایم روی نیکی و نشستم تخت روی من .  

. کرد جمع آغوشم در را خودش و داد تکیه امسینه به را سرش

 از را سرش دفعه یک که بود شدن بسته حال در چشمانش

گفت لودآخواب و کرد جدا امسینه : 

- خواممی رو خانوم رُزی . 

 شب هر باید که بود محبوبش سر به روسری عروسک خانوم رُزی

خوابیدمی کنارش . 
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- کجاست؟ خانوم رزی  

گفت و کرد اشاره در به : 

 .بیرونه-

 پایم روی و برداشتم بالشی. برگردم بیرون به نداشت امکان

 با و گذاشتم بالش روی را او بود بچه که وقتی سبک به. گذاشتم

 طوراین. زد بیرون پهلوهایم بغل از بلندش پاهای. دادم تابش پا

بود عادتش واقع در و داشت دوست خیلی را خوابیدن . 

-  کنممی پیدا رو خانوم رزی رممی خوابیدی وقتی! بخواب تو

بخوابه بغلت آرممی . 

 چشمانش و آمدمی خوابش اما کند قبول که بود آن از ترسرتق

. آمدمی همهمه صدای اتاق از بیرون. بود داشته نگه باز سخت را

نداشتم شنیدنش به هم ایعالقه گویند؛می چه شنیدمنمی .  

. دش باز در کوتاه مکثی با بعد و خورد اتاق در به ایضربه تک

 جور برایم اتاق در را نیکی با شدن تنها موقعیت این که کسی



 روی مستقیمش نگاه. شد اتاق وارد دست به عروسک بود کرده

گفت و آورد باال را عروسک. بود من صورت : 

- خوابهنمی بدترکیب این بدون خوابید؟ .  

 اعضای از عضوی او. بود شده سختم دادن جواب چرا دانمنمی

 پر دستشان از دلم خیلی روزها این که بود رننست یخانواده

 برایم حدود و حد شانمریم مامان پیش دقیقه چند همین. بود

 تغییر یک به من و برادرم یخانه در هم آن بود؛ کرده تعیین

مژگان با کردن زندگی و رفتن اندیشیدم؛می دیگر ! 

 کنار را بدترکیب عروسک همان  خانوم رزی و آمد جلوتر پیمان

 فرو عمیقی چندان نه خواب به آن روی نیکی و بود دراز که ایمپ

 کنارم نشستن نیمه و نصفه یک یاندازه به. گذاشت بود رفته

 به خوردممی تکان. نشست جاهمان که داشت جا تخت روی

 ننشسته هم نزدیک قدراین وقت هیچ. کردممی برخورد ششانه

 قدراین شدمی تعریف ینامتعارف رفتار او برای من نظر از. بودیم

 که بودم این نگران کشیدم، نفس جورتر و جمع. نشستن نزدیک

بشنود را کشیدنم نفس صدای .     



-  قدراین خودشم. کجاست دونستمنمی بیارم، براش برم گفت

نگرفت رو شدنباله دیگه اومد می خوابش . 

 نشست کنارم که بعد و ندادم را جوابش پرسید که موقع آن

. بدهم را جوابش باید که افتاد یادم و وسط بودم پریده دفعهیک

 که سرش بر بودم؛ شده نیکی هایبازی اسباب از یکی شبیه

 زدی،می دست دهانش به. شدمی بسته و باز دهانش زدی،می

ربطبی قدرهمین. خوردمی تکان سرش  ... 

 همین برای ست،وابسته خانومش زری همین یاندازه هم تو به -

نکرده ازیلجب . 

- رزیه نیست زری ! 

 که نگفت حتی کرده، اشتباه گفت نه کرد، تصحیح نه خندید، نه

 عروسک از نگاه. است زری عروسک اسم کردهمی فکر االن تا

گفت و گرفت : 

-  یحوصله گهمی کردم، صحبت کردنت کار به راجع اشکان با

 مد جایی چند یه من. شد راضی نهایت در ولی نداره، دردسر

 اشکان خاطر به و داری دوست رو جایی خودتم تو اگه اما رمهنظ



 وقت اون کنم، مطرحش خودم طرف از من تا بگو بری تونینمی

گیرهنمی جبهه هم اشکان .  

 از و برگشت طرفم به کامل و شد بلند کنارم از حرفش دنبال به

کرد نگاه بودم نشسته تخت روی که من به باال . 

 دور رسماً شدمی که این. بود متعارفنا کارش قدر به هم حرفش

 فشار زیر اندازهبی که فهمید یا بود سوخته دلش !اشکان زدن

 قدراین ذاتاً یا و کردمی کم را فشار از قدری داشت و هستم

بود؟ خیرخواه  

کدامهیچ  ... 

 من اما آمد،نمی پیمان به بودم کرده ردیف که هاییاین کدامهیچ

 که چیزی ولی آمدنمی او به که چند هر ؛گرفتم قرار تاثیر تحت

 این. رفتنمی پیش هایمبینیپیش مطابق افتادمی اتفاق داشت

. کردمی حقم در که بود اییواشکی و پنهان لطف چندمین

 آن از تا بود کرده کمک که! بود پیش دقیقه چند همین آخرینش

کنم خلوت نیکی با و شوم دور متشنج فضای .  



-  سراغ رو ایدیگه کار شدن مدل برای پیشنهاد جز من ممنون،

 ازش شما اگه حتی بده، رضایت بهش اشکان عمراً اینم. ندارم

 .بخواین

 را پایم. گذاشتم تخت روی و برداشتم پایم روی از آرام را نیکی

 ایستادم وقتی. گذاشتم تخت از بیرون و کردم بلند و کردم جمع

گفت کردم نگاهش و : 

- کنه؟می راضیت که چیزیه اون این شی؟ مدل داری دوست  

-  راضیم و دارم دوستشون که برم چیزایی دنبال خوامنمی فعالً

 و من بین تنشی نکنم کاری که اینه مهم بیشتر دارن،می نگه

بیاد وجودبه اشکان . 

. بود همین بدهم توانستممی که جوابی بهترین خودم نظر به

 انداختن تفرقه دنبال مکردمی فکر و بود آمده سراغم به بدبینی

 حکومت. بود لوحانهساده هم این آخر اما است، حکومت سپس و

. کند فتحش که نداشتیم مشترکی سرزمین اشکان و من کجا؟ بر

گفت و کرد اندامم به آشپزخانه داخل نگاه همان مثل نگاهی : 



-  راه مهمه برات قبلیت کار یادامه و  شدن مدل اگه حال هر به

هم لباس کردن عوض برای. برسی بهش که هست حالیی  ... 

گفت آهسته. شد پایین و باال لباسم روی دوباره چشمش : 

 .ممنون-

 بود؟ خاطر همین به کوتاهش تعلل و کند؟ تشکر بود سختش

گفت شود دراز در یدستگیره سمت به دستش کهاین از قبل : 
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-  نکنم فکر دیگه. باال برو زود نمون؛ دیگه بیرون رفتی وقتی

 بمونی مریم مامان حرف وجود با باشه داشته انتظار اشکان

 یه باز ممکنه شده، حرفشون مریم مامان و داریوش. پایین

 وقتایی شبیه بشه شام میز سر مثل تقیافه که بگه بهت چیزی

خوادمی کردن گریه سیر دل یه دلش نیکی که . 

 که با او.  گذاشت جای بر سرگردان را من. رفت و کرد باز را در

 قدرآن توانستمی یعنی اش؟خانواده و نسترن یا من؟ بود،



 و بگیرد ندید را اشخانواده که باشد داشته ایطرفانهبی قضاوت

 با. است نبوده درست من با هاآن رفتار که کند اعتراف خفیف

 وجودبه اختالل افکارم یرس طبیعی سیستم در هایشحرف

 یقوه و کند گم را بد و خوب آدم که وقتی مثل. بود آورده

بزند لنگ تشخیصش . 

 همه با. کردم گفت که را کاری همان دقیقاً گذاشتم که سالن به پا

 یک هم پیمان! نسترن و مریم مامان حتی کردم، خداحافظی

 به. دمشبو دیده نیکی اتاق داخل که بود پیمانی از دیگر مدل

 جواب نداد زحمت خودش به حتی و زده زل تلویزیون یصفحه

 نیکی اتاق دیوار و در انگار نه انگار. بدهد را امخداحافظی

 رفتن جز ایچاره دیگر مریم مامان حرف داده حکم که شاهدند

است نگذاشته باقی من برای .  

 امآر رفتممی باال هاپله از وقتی در دم. آمد دنبالم به اشکان

 :گفت

-  جای یه دنبال هم خودم. زد حرف باهام کارت به راجع پیمان

گردممی برات خوب . 



 و پیمان زدن زل تلویزیون یصفحه به کردم فراموش

کند رفتار طورآن که بود مجبور شاید! را اشاعتناییبی .  

 

 و بزنم زنگ مژگان به کهاین از قبل. گرفتم دستم در را امگوشی

 پس به نه احتیاجی و هست تله در خودش وشداری که بگویم

 کوتاهی پیام پیمان برای کشیدنش، پیش نه اوست زدن

بشه بدتر امشب بدِ شبِ نذاشتید شما ممنون، ":فرستادم " 

# سوم_فصل_پایان  
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 کند،می ترک را بنگاه که باشد آخری نفر آمدمی پیش کم

 برایش سر خروج از قبل آخر یلحظه در که کسی بود همیشه

 آنجا او از زودتر سکوت گذاشتمی پا که جا هر. دهد تکان

بود کرده پهن را بساطش . 

 راس در که خودش اختصاصی صندلی روی و برگشت عقب به

 تا دوخت در به را مستقیمش اهنگ و نشست بود سالن یمحوطه

برسد مژگان . 

 سر پشت را خوبی روزهای روزها، این اطرافش هایآدم

 مامان حتی بودند، دیگری وقت هر از ترتکلیفبی! گذاشتندنمی

. بود شده همیشه از بیشتر هایشدغدغه روزها این هم ناهید

 شیر اشگوساله مردن از بعد که گفت گاوی از دفعهیک دیشب

 بیفتد گیر طوری اگر آدم که گرفت نتیجه و خورده؛می را ودشخ

 را خودش جان یشیره پیش، راه نه و باشد داشته پس راه نه که

دیگری به برسد چه بمکد، تواندمی هم ! 



 همان که وقتی بود، ناهید مامان آخر سوال شوک در هنوز

 پرسیده خونسرد و آرام برود بیرون خانه از خواستمی دیشب

؟"داری قرار زن یه با ":ودب  

 

 هر که دید را مژگان برداشتن قدم موزون و آرام بنگاه درِ پشت

 قَدَر زنِ چند آن از یکی مژگان. شدمی ترنزدیک و نزدیک لحظه

 البته که شناختمی که بود داشتن زنانه نازِ و لوندی یعرصه در

 که دادمی حق آرش به نظر این از. بود شده بدشانسی دچار

باشد او یشیفته و مفتون .  

 در کردنمی فرقی زن این برای. زد لبخندی و کرد باز را در مژگان

 لب بر دیداری هر برای همیشه را لبخندش باشد، شرایطی چه

 گوشه آرش یک به شود تبدیل که دادمی حق آرش به. داشت

 اذیتش ":گفتمی جدی خیلی مریم مامان. جمع از فراری و گیر

 یه دست از تازه گذرونه،می رو نقاهتش دوران رهدا نکنید،

 برای "شه خوب حالش تا کشهمی طول و شده رها سلیطه

 ":که کردمی نقل مادربزرگش از المثلیضرب هم حرفش یادامه



 زن و دیوارشکسته هار، سگ: کرد دوری باید چیز سه از

 !"سلیطه

 

 ندشلبخ داشتبرمی شدن ترنزدیک برای که قدمی هر مژگان

 لبخند شبیه خیلی که لبخندی. شدمی ترکمرنگ و کمرنگ هم

 به که وقتی نسترن یخانه مهمانی شب لبخندِ مثل بود؛ ارغوان

 خودش "گفتین شما چون کنم عوض لباس رممی ":گفتمی او

 اما ،افتادمی پس بود زده دفعهیک که حرفی تعجب از داشت هم

 عوض هم را لباسش و رفت که داد ادامه جایی تا نکشید، دست

بود نشسته جایی خوب اشتاریکی در تیرِ کرد، .  

گفت و داد جواب را مژگان سالم : 

- کردی؟ دیر قدر چه  

 کار این کسی معموالً انداخت، او مقابل میز روی را کیفش مژگان

 اما انداخت، مژگان کیف به کاریطلب با نگاهی نیم. کردنمی را

فتگ و گرفت اشندیده مژگان : 

- اومدم اطالعات کلی با عوضش بودم، کرده گیر . 



داد ادامه و کشید بیرون جیبش از را اشگوشی : 

- تاشون هشت هر. بود جمع شونهمه جمع امروز . 

بود مژگان گوشی به چشمش : 

-  داری عکسی. بگو دیگه نفر دو اون از گفتی؛ بار یه که اینو

 .ازش

گرفت سمتش به را اشگوشی مژگان : 

-  بود، زبل خیلی نتونستم، رو فروغی پسرِ نائینی، از فقط

کنه شک چیزی به ترسیدممی ! 

 کردمی فکر گرفت، مژگان دست از را گوشی و کرد دراز دست

 کامل شرکت مدیر نفر هشت هر از اطالعاتش امروز باالخره

 عکس. کرد نزدیک صورتش به را گوشی نارضایتی با. شودمی

 یصفحه روی ترورزیده کمی ماا علی، عمو سال و سن به مردی

بود مژگان گوشی . 

گفت مژگان کردمی نگاه عکس به که طورهمان : 



-  ازش چیزی خیلی. برگشته هلند از پیش روز سه نائینی این

 ازش  چیزا خیلی شهمی بمونه بیشتر مطمئنم اما دونم،نمی

 توی چوله و چاله کردن پیدا رسه،می نظر به درستی آدم. فهمید

سخته خیلی یشزندگ . 

کرد رها میزش روی را مژگان گوشی : 

-  خاله اطالعات سری یه عمالً اطالعاتت؟ این خورهمی درد به چه

 .زنکیه

 کارش این. برداشت میز روی از را اشگوشی سریع مژگان

شنید که بود حرفی به اعتراض : 
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-  از عکسی یا فهمیممی بزودی  دونیمنمی نائینی از چیزی اگه

 راجع اطالعات کلی عوضش اما بدم، نشونت ندارم فروغی پسر

 پیرمرد- پدرش اون از قدم چند پدرسوختگی در دارم، بهش

 و زن. ستچوله و چاله از پر نائینی برعکس این. جلوتره - شیاد

 از داره، ساله هیجده و بیست پسر تا دو نیستند، ایران شبچه

 یک. بیاریدر ازش تونیمی ضعف نقطه کلی بگردی که اوناست

 زیادشم نیومدن دلیل! مدل آخرین بازِ خانوم یه! جنتلمنه عیاشِ

 از بیشتر برعکس اتفاقاً نیست، سیری شکم سرِ از شرکت به

 خیلی مثالً  گهب که آدنمی منتها. کارشه جمع حواسش بقیه

 بشه اگه. مدیره هئیت رئیس بشه زنهمی پا و دست داره. مهمه

 خیلی رفتناش آبیزیر تا چند از قشنگ شهمی وقتاون. عالیه

. دستت زیر آدمی کارخونه بیای برو تموم. بکنیم استفاده راحت

 دهمی آتو قدریاین خودش فروغی پسر همین کنیم احتیاط

 مدیرا یبقیه زندگی توی کنکاش معطل رو خودمون که دستمون

 .نکنیم

 از که را اطالعاتی فصل سر تکهتکه و داد تکیه اشصندلی به

کرد تکرار بود گرفته مژگان : 



- این نه ایرانه زنش نائینی نه! باز خانوم! جنتلمن عیاش . 

داد ادامه و کرد مکثی : 

-  گفته قبالً! انداختی جا فروغی پسر یدرباره رو مهم چیز یه

اُستانداره دوماد فروغی پسرای از یکی بودی . 

را قبلش حرف به حرف این ربط فهمیدنمی کرد، اخم مژگان ! 

گفت چشمش در خیره پیمان : 

- ...  استانداره دوماد همین یعنی داره، رو پسر یه همین فروغی

. باشه قرمز خط خیلی براش باید بودن باز خانوم و عیاش پس

بزرگیه گاف کرده؟ رد چطور ! 

 کل به که خبری بود، شنیده تازه که بود خبری غرق مژگان

ارزیدمی اطالعاتش .  

- عالیه استانداره دوماد کهاین. نداره بیشتر پسر یه فروغی آره ! 

پرسید بدبینانه پیمان : 

-  عیاشِ که فهمیدی کجا از شرکت، نبود بیشتر ساعت چند یه

 !جنتلمنه



گفت و زد متاسف لبخندی مژگان : 

- نکارهچی بارهمی وجناتشون از بعضیا. ودنب سخت ! 

-  رو کسی "ایکاره چی بارهمی وجناتت از " گفتن با! نده شعار

 دنبال فهمیدی کجا از گممی وقتی. گذاشت فشار تحت شهنمی

سرراستم جواب .  

گفت و گذاشت میز روی را دستش : 

-  ازت چیزی یا دیدی؟ ازش چیزی بپرسم، ترشفاف بذار

 خواسته؟

کرد اخم انمژگ : 

-  کجا کاره تو سرش یعنی! جنتلمنه گفتم! الشیه و عیاش نگفتم

 به اومدن زحمت خودش به کم گممی وقتی یعنی. کنه عیاشی

 دید شرکتش توی که زنی هر با آدنمی پس ده،می رو شرکت

هم رو بریزه . 

گفت نگاهش از آشفته مژگان. کردمی نگاهش تیز پیمان : 



- . داره رو قابلیتش انگار اما یست،ن کنیمی فکر که چیزی

 بعد به این از بمونیم منتظر باید. کرد رد قطعیت با شهنمی

کنهمی کارچی . 

-  ایساده چیز هر. داریم احتیاج بهش بده، تله به دم باید

نیست ساده آدم یه دوماد اون کنه، درست شر براش تونهمی . 

 که گفت دهشمر شمرده و چید هم کنار را کلمات دقت با طوری

گویدمی دیکته تنبل شاگردی برای دارد انگار .  

گرفت سمتش دوباره را گوشی مژگان : 

-  پیشنهاد گیمی که همون سعادته، صَفرِ از دیگه عکس یه اینم

 با خیلی امروز بوده، این کار هلدینگ شرکت برای کارخونه

. نگرفتن تحویل رو هم خیلی. داشتن کنتاکت فروغی پسر همین

 پسر همین یدرباره ازم شرکت اومد که باری دو فرص دختر

 مهم براش آمدش و رفت قدراین چرا دونمنمی. پرسید فروغی

 .بود

داد تکان را سرش : 

- پدرش؟ از نه تو؟ از اونم بگیره؟ خبر ازش باید چرا  



- سواله جای همین منم برای ! 

 - مهمه هم خیلی کن، زوم مسئله این روی . 

تگف و شد بلند جایش از :  

- برم دیگه باید من .  

شود بلند شد مجبور هم مژگان : 

-  کارخونه از هیچی ست،بسته بالمون و دست خیلی ما

 نیست معلوم حتی. کنه کمک بهمون اونجا یکی باید دونیم،نمی

هاتدایی تا دو گیمی که خالفی  ... 

کرد قطع را مژگان حرف : 

- نیستند من دایی ! 

- زد لبخندی دوباره مژگان : 

- نه یا بکنن خالفی اصالً نیست علومم !  

داد ادامه تردید با :  



-  فقط کنیمی فکر چرا گیرهمی صورت تخلفی داره هم اگر

مریمه؟ مامان برادرای تا دو متوجه   

 پشت از بکشد، است قرار کجا به مژگان حرف یادامه دانستمی

کرد کامل را اشجمله مژگان آمد، بیرون میز : 

-  زیر و باشه خبربی شهمی مگه جریانه، در حتماً هم علیت عمو

خودشون برای برادرزنش تا دو گوشش  ... 

-  مثل. بلدن رو کارشون اونا نیست، جریان در عمو نشه؟ چرا

کردن من پدر با که همونی . 

 به اطمینانش عدم یدهندهنشان انداخت باال مژگان که ایشانه

 از جلوتر .کردمی خرد را اعصابش داشت و بود موضوع این

 اول تا داشت نگه باز را در. رفت خروجی در طرف به مژگان

 ایستاده مژگان ولی برود؛ خودش سپس و کند راهی را مژگان

پرسید. بود : 

- مونده؟ حرفی هم باز  

گفت و ایستاد روبرویش رساند، او به را خودش مژگان : 



- دهمی نخایی یه بهش داریوش گهمی ارغوان ! 

-  کردهمی تعریف داستان برات داشته رِنده، دختر یه خواهرت

خودشه زندگی فکر داریوش! کنه سرگرمت !   

گفت کوتاه مژگان : 

 !شاید-
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" دادنمی خوبی بوی مژگان "شاید  ... 

 که استنباطی تنها که شد ادا پهلو دو قدر این ش"شاید " 

 داری؛ دوست تو" که بود این باشد داشته آن از توانستمی

کن فکر طوریاین "  



 یا کار رند، کلئوپاترای. کند فکر طوراین نداشت دوست که البته

! خواهرش هم آن! زدنمی دیگران کردن سرگرم برای حرفی

 سخیف رویاهای و کند سیر هپروت در که نبود هم دختری

 او یمرده کشته اطرافش مردان تمام کند فکر و باشد داشته

 اشکان نزد که خوبی مالی یپشتوانه وجود با که همین. هستند

 نبود آن خرج فکر به اطرافش دختران یبقیه برعکس اما داشت

 از اگر البته داشت؛ اشزیرکی از نشان خود گشتمی کار دنبال و

 "دارم پسر دوست سرت موهای یاندازه به "ادعای آن

گذشتمی ! 

 همچین بیهوده هم مژگان. نبود کشی نخ و نخ اهل هم داریوش 

 حرف این برای شدمی دلیل چند و چندین.  بود نزده حرفی

 تجزیه بود نتوانسته خوب وسط این را یکی پس. کرد پیدا مژگان

 و مژگان ارغوان، بین از یکی! گفتمی دروغ داشت یکی. کند

. کردمی سنگینی مژگان رذالت سمت به ترازو یفهک باز. داریوش

 و بود زیبا ارغوان چون آمد؛می خوشش ارغوان از فقط داریوش

 کردمی راضی را او خواهِ بهترین همیشه روح ارغوان زیبایی

 این در و بیاید که نداشت او به واریدیوانه بستگیدل وگرنه



...  ارغوان اام. کند تعارف محبت او به  عقرب در قمر اوضاع

 این با و بود مجهول او. شناختنمی شناختن عین در را ارغوان

 بود اشچهره پس در که معصومیتی خرده از توانستنمی حال

 توجه از محلی برایش هم او گوییدروغ فکر! نیکی مثل. بگذرد

 .نداشت

  

 دید خودش از دورتر و دور را مژگان و نشست که ماشین داخل

 ارغوان از که قولی نقل یدرباره مژگان حرف که شد متوجه تازه

 شرکت مهم مدیرِ هشت آن تا کرده درگیر را فکرش بیشتر گفته

 و خبط کردن پیدا و گذراندنشان روزگار نوع و هلدینگ

 و دیروز لوحساده زنِ این حرف پشت بود مطمئن. خطاهایشان

است بوده نهفته مهمی منظور حتماً امروز یشده افعی . 

 فکر فرمان اما بیفتد راه تا گذاشت ماشین فرمان روی را شدست

. دادمی چرخ وقفهبی داشت مژگان آخر حرف را خودش ذهن و

 بود، گفته داریوش از و زده مژگان به حرفی چنین ارغوان اگر

 که بگوید هم را این خواهرش برای و بنشیند داشت امکان پس



 و دست برایم کاری تا کند راضی را اشکان است قرار هم پیمان

کند پا . 

 موفق باالخره. افتاد راه و برداشت روبرویش به زدن زل از دست

 دستش در را اشدرنده افکار کیفی و کمی کنترل که بود شده

 حال هر در گفتنمی چه و گفتمی مژگان به ارغوان چه. بگیرد

 بهتر حتی؛ گفتمی خواهرش به اگر. شدنمی اشمتوجه ضرری

 اگر. ندارد شوخی آرش سر که فهمیدمی مژگان وقت آن. بود هم

 که بود متوجه. شودمی تمام گران برایش بگیرد، بازی به را آرش

 از قدر چه اما آوردنمی خودش روی به چه اگر گاهی مژگان

 و ترکوچک خواهر به که بردمی پی اگر و ترسدمی هایشتهدید

 در روز آن هایفحر فهمیدمی حتماً داده کار پیشنهاد محبوبش

 هر. کند جدا آرش راه از را راهش باید او و نبوده بلوف اشخانه

 نتیجه این به بیشتر کردمی فکر ماجرا این حول بیشتر که چه

 افتاد خواهد مژگان دل در که ترسی و ارغوان گفتن که رسیدمی

 مژگان به آرش بستگیدل مشکل حلراه به تواندمی قدر چه

 دهدمی مژگان را رابطه این اصلی حکم که نستدامی. کند کمک

 او که فهمیدمی بهتر چه پس. پا و دستبی و احساساتی آرش نه



 مژگان امروز هم شاید. است داده کار پیشنهاد ارغوان به

 ارغوان حال هر به.  بود نیاورده خودش روی به ولی دانستمی

 ایهخودسری از جلوگیری برای فشاری اهرم عنوان به باید

 از کهاین سمت به فکرش وقتهیچ شاید. ماندمی باقی مژگان

 بگیرد دست به را مژگان مباالتبی رویِ آن کنترل ارغوان طریق

کردنمی گشیگرو برای ایوسیله را آرش مژگان اگر رفت؛نمی . 

 

 و داشت نگه را ماشینش شد، نزدیک که علی عمو یخانه در به

 گفته مژگان. نداشت را فاصله ندکا این کردن تمام توان انگار

 حرفی. گذردمی چه گوشش زیر که نداند علی عمو شودنمی بود

 عمو بودن کارگناه فکر حتی اما کردمی هم تکرارش بارها که

 عمو. کردمی راست تنش به مو حال در چه و گذشته در چه علی،

 اما بپذیرد، بود نتوانسته هرگز پدر نقش در چه اگر را علی

بود  هم عمو یک از بیشتر بار هزار یشبرا . 
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 کوروش همه از اول شد حیاط داخل وقتی ماشینش روشن چراغ

 گرفته دستش باالی را کفشی لنگه که کوروشی. گرفت نشانه را

 و بپرد هست، که نژادی از فارغ سگشتوله داشت انتظار و بود

 شکارچی سگ خواستمی نمایشگربه سگ از. بگیرد را کفش

 .بسازد

 بیشتر که سرش تکان از بعد و کرد بلند را سرش کوتاه کوروش

 طرفش به. شد سگش آموزش مشغول دوباره بود تکلیف رفع

 سگ توله زودتر چه هر تا بخشید سرعت را هایشقدم. رفت

 به سگ توله. شد هم طورهمین. شود جلب او سمت به نظرش

 وفاداری تمام حیوان این. گذاشت قال را کوروش و دوید سمتش

 را او و شد خم.بود برده سوال زیر تنه یک را خودش نوعان هم

 ینتیجه بود معتقد هم داریوش که سگی. گرفت آغوشش در

است ملوس ایگربه با سگ آمیزش . 



 سگ شد باعث که اخمی. کرد سگش توله به اخمی کوروش

 یقیافه به لبخندی. ببرد فرو پیمان آغوش در بیشتر را سرش

گفت و کرد کوروش درهم : 

- داشت دوست تو از بیشتر رو من هم اولش از . 

گفت و کرد باز را موهایش کش و برد دست کوروش : 

- بلمبونه براش آوردی چی االن کرده فکر! شکموئه . 

 آهسته. کرد رها زمین روی را سگ و شد خم کوروش جواب در

گفت و زد او به لگدی : 

- بعد تا فعالً برو بدو . 

 ببین " گفتن با. شد دور نارضایتی با و رفت عقبعقب سگ توله

 توله بودن حرف به گوش و رفتن از را کوروش توجه "کوروش

گفت و گرفت سگش : 

- برام کنی کاری یه باید ! 

پرسید و داد تکان را سرش  کوروش : 

- دارم کار فردا! نیستما بیا بنگاه کنم؟ کار چه . 



- ست؟خونه داریوش  

 بود منظورش نفهمیدن از ناشی که درهم ابروهایی با کورش

 :گفت

- چطور؟ هست؛ آره  

گفت و برداشت کوروش سمت به قدم یک : 

- کنی بازی برام فیلمی یه جلوش باال رفتیم که االن باید . 

-  دعوا یحوصله منم. تنیس مودش تو االن اون فیلمی؟ چه

 .ندارم

- بذاری سرشسربه کم یه باید اتفاقاً ! 

گفت بپرسد سوالی آمد کوروش تا : 

-  رفتیم. ارغوانه عکسای که پیجی همون تو برو دربیار موبایلتو

 حرف ازش و بده نشون عکسشو یه یهو. پیشت شینممی من باال

گیمی همیشه که پرتایی و چرت همون. کن تعریف و بزن ! 

کرد بلند را صدایش کمی اعتراض به وروشک : 



-  اعصاب داریوش خاره؟می تنت بیکاریم؟ مگه بابا، کن ولمون

االن نداره . 

- بگه چیزی ذارمنمی. هستم من! نباش نگران تو . 

کرد تکرار کوروش : 

-  رو ارغوان عکسای پیجه اون هم بعد. ندارم حوصله من کن، ول

 .برداشته

 

- . داریوشه اذیت محض فقط بریم؛. هست هنوز تایی چند یه

گهمی چی ببینم خواممی . 

کرد نگاهش خیره کوروش : 

- دیگه فریاد و داد دوباره بکنه؟ میخواد چی . 

داد هل خانه سمت به را او و گذاشت کوروش پشت را دستش : 

- باال بریم  ... 

 



 داریوش. نشست کوروش کنار بود ریخته برنامه که طورهمان

 داخل بقیه. ریختمی چای خودش برای و بود آشپزخانه داخل

 مریم مامان که هاییمجسمه. زدندمی حرف و نشسته تراس

 کوروش تا. دادندمی جا کارتن در و کردندمی تمیز را بود ساخته

گفت کرد نگاهش : 

- کن شروع نشست اومد، . 

 با داریوش. کشید بیرون را اشگوشی  و زد چشمکی کوروش

گفت و آمد بیرون چایش استکان : 

- بریزین خودتون برای برین خورینمی اگه .  

 دعا فقط. بود اشگوشی غرق او. کرد کوروش به نگاهی نیم

 یبرنامه چه برود یادش از که نشود غرق قدرآن کردمی

 نوشید را چایش از ایجرعه داریوش تا. اندریخته هم با مشترکی

گفت شمرده و شد خم طرفش به کوروش : 

-  ببین! خوشگله؟ قدر چه دیدی رو ارغوان عکس این پیمان

افتاده قشنگ هیکلش چه جااین ! 

گفت و گرفت کوروش گوشی طرف به را سرش : 



-  رفته مگه باز جدیده؟ بودمش؟ ندیده قبالً چرا بود؟ کجا این

کار؟ این سراغ  

بروند تند قدراین نبود قرارشان کرد، نگاهش عجیب کوروش . 

 از قبل. گذاشت میز روی را استکان و آمد پایین داریوش دست

 و گرفت کوروش دست از را گوشی کند حرکتی داریوش کهاین

 :گفت

- شده خوب خیلی اینجا! گیمی راست هست که چی هر ولی ! 
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. بود دیده را دیدنی قبالً. دیدنمی را گوشی روی تصویر اصال

 در اشقیافه و شده بلند که بود داریوش پیش حواسش یهمه



! ایلحظه طوفان به مطلق آرامش از. بود کرده تغییر ثانیه صدم

 را میز داریوش. نبود پیش ثانیه چند دست به چای مرد آن دیگر

 شمقابل از و زد کوروش پای به ایضربه. داد هل عقب به پایش با

. بود شده مشت دستانش پرید،می قراربی هایشپلک. گذشت

 خبر چه پیمان دست گوشیِ یصفحه روی ببیند تا شد خم

 داریوش دید از مانع و کشید عقب سریع  را گوشی پیمان. است

 کرده کج را سرش که وقتی بود چسبیده اشسینه به گوشی. شد

 چند که نگاهی .بود داریوش گرنظاره رفته باال ابروهایی با و

 صد. شد محکم گوشی دور اشپنجه. خورد گره هم در ایثانیه

 آرامآرام. دادنمی داریوش دستِ به گوشی گذشتمی هم سال

.  شد پیمان یسینه به چسبیده گوشیِ معطوف داریوش نگاه

گفت و زد داریوش به لبخندی : 

- ! کنیمی پاره افسار الکی چرا! بخور چاییتو بشین برو چته؟

کنی؟ پا به شر باخود و بیخود داری دوست ! 

 به را آن اما! بود خودش خلف فرزند انداخته، راه به که جنجالی

دادمی نسبت داریوش . 



 کوروش ییقه گرفتن و چرخش نیم یک با را جوابش داریوش 

غرید و کرد بلندش.  داد : 

-  نکبت، شهمی سالت سی داره بشی؟ آدم آخه خوایمی کی تو

 بازی؟ مسخره دنبال پیج اون پیج این افتیمی راه وقت اون

 جلوم بیای دست به گوشی دیگه بار یه فقط دیگه، بار یه کوروش

 حلقت، تو کنممی ته تا رو گوشی بگی پرت و چرت و بشینی

گفتم کی ببین . 

 تراس از بود شده ایجاد که سروصداهایی اثر بر مریم مامان

گفت برآشفته صورتی با و آمد بیرون : 

- هم؟ جون به افتادین چرا شده؟ چی باز  

 ییقه از را داریوش دست. شد بلند و کرد رها میز روی را گوشی

گفت رفتن عقب حین در داریوش. کرد جدا کوروش : 

-  و بخوری مفت و بمونی خونه تو ذارممی دیگه من ببین فردا

خوابیدن و خوردن و پرویتن بسه کارخونه، ما با آیمی! بخوابی . 

 نگاهی. آمد بیرون تراس از هم علی عمو بلندش صدای دنبال هب

داریوش به سپس و کرد همسرش به : 



-  توی نشه دعوا یه جااین بیارم رو ناهید من نشده بار یه آخه

 مگه داریوش؟ شیمی درگیر کوروش با قدر چه! خونه این

این؟بچه  

گفت علی عمو به رو پیمان : 

- کنیممی حلش ببر، بردار ور مریم مامان بابا، نیست چیزی . 

 و آرش اتاق درِ بارهیک شدن باز با اما رفتنمی مریم مامان

 کند، حفظ را خود موضع کماکان کهاین برای صحنه، در او حضور

. کرد رها خشم با را آن  درِ و برگشت تراس به همسرش از جلوتر

گفت داریوش به رو علی عمو : 

- بخوره تهکل به بادی یه پایین برو هم تو . 

 توانستنمی حرفی اما کرد،می نگاه چپچپ پیمان به کوروش

 باال را اشاشاره انگشت کرد، تهدید را او دیگر بار داریوش. بزند

گفت و آورد : 

-  از. گفتم جدی هم کارخونه مورد در. من رسممی رو حسابت

 مال که چیزی. کردم حمالی خر براتون چی هر بسه آی،می فردا

کنم؟ بدو بدو براش باید فقط من چرا ست،همه  



 از بیشتر داشت، حرف خیلی داریوش حرف. خورد یکه پیمان

 راجع را موضعش که بود این دنبال او. بود گفته که ایجمله چند

 اما بود، کوروش با ظاهراً. شنیدمی تازه حرف اما بداند، ارغوان به

. آرش و کوروش هم و خودش، هم. بود برادر سه هر به خطابش

بماند باقی خوددار نتوانست : 

-  پول نبوده، خدا رضای راه در جوری همین که تو بدوی بدو

 گیر اومد گیرت تو که قدر همون. زدی جیب به هم بیشتری

! ما قشنگ مو بشه تا خونه شینهنمی کاربی خب بیاد هم کوروش

بخشیدم لقاش به رو چی همه عطای که منم ! 

گفت و زد لبخند کوروش  : 

-  کاکا حساب، حساب شهمی دیگه بیام اما آم،می فردا از اهلل،و

 .برادر

 و شود رها تبعید این از داشت دوست شاید. آمد جلوتر آرش

انداخت هوا در دستی داریوش. کند نظر اظهار : 

- نبودم تو با پیمان؟ گیمی چی .  

برنداشت دست کوروش : 



-  در به نکنید رفک بار یه. بود من با رو شهمه نبود، شما با آره

بشنوه دیوار که گفته . 
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 و شد رها. کرد رها را دستش و نکرد درنگ ایلحظه داریوش

 آمد جلو پیمان هم سرعت همان به. نشست کوروش صورت روی

. داد هل عقب به را او قدرت با و گذاشت اشسینه روی دست و

 بارهیک چرا داندنمی هم خودش انگار. ماند مات داریوش یهقیاف

 هل عقب به در قدراین پیمان چرا و رفته در کوره از قدراین

 را خودش تعادل کهاین با! است داده خرج به عمل شدت او دادن

 که جایی از اشفاصله اما نخورد، زمین تا بود کرده حفظ خوبی به

 ایسیلی فاصله، این. بود زیاد دهش پرت که جایی به و ایستاده

 سمت به را راهش. مداوم و یکی یکی یکی، نه زد؛می غرورش به

گفت بلند سالن ترک از قبل و کرد کج در : 

- کنممی گور به گور رو گوشیت اون حتماً فردا نشد امشب من . 



. معلوم کامالً هم حرفش مخاطب و بود واضح منظورش باراین

 که فضایی. برگرداند قبل فضای به را نپیما دوباره آخرش حرف

. بسنجد را ارغوان به راجع العملشعکس خواستمی فقط

. بود شده عصبی فقط. بود نداده خرج به متفاوتی رفتار داریوش

آمدمی وسط به ارغوان از حرف وقتی شدمی عصبی همیشه . 

پرسیدمی کوروش از که افتاد آرش به نگاهش :  

- کردی؟ کارچی تگوشی با باز شده؟ چی  

-  ور مونده. رهنمی جا هیچ وقتیه چند. شده دیوونه! بابا هیچی

 خواهر حرف تا اصالً. گذاشته تاثیر اعصابش روی! باال زده ما؛ دل

 عرضه هم تو نصف. پرهمی فیوزش این شهمی جونت مژگان

بگیره ماچ یه نیست بلد این زدی، مژگانو شکار تو نداره، . 

خوردمی آرش از باید رانگا را بعدی سیلی !   

 هیچ چرا بود، دلداده داریوش اگر گفت،نمی هم بیراه کوروش و

 وقتی هم آن کند؟ جلب را ارغوان مساعد نظر بود نتوانسته وقت

 و سخت امروز مثل اوضاع و داشت کافی یاندازه به زمان که

داد؟نمی راه ارغوان یا بود داریوش از کوتاهی. نبود پیچیده  
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 کوروش که بود این مشکل اما گفت، یی"شو خفه"لب زیر آرش

 کشید گردن آرش جواب در. بردنمی حساب او از داریوش قدر به

گفت و : 

- مگه؟ گممی دروغ  

گرفت متشس به و برداشت را کوروش گوشی و شد خم : 

- رو گوشیت ببر وردار ! 

چرخید طرفش به کوروش : 

- نبودی؟ راضی شد؟ چی  

گفت و زد پشتش به ایضربه : 



- فعالً کارت پی برو  ... 

گفت کردمی مقاومت رفتن برای که حالی در کوروش : 

-  برهمی خودش با رو من ببینم شم بلند زود صبح خواممی فردا

نه یا کارخونه  

 منت کنه؛بعدمی داغ بینهمی رو من هکارخون هم اتفاقی .

کنممی بدو بدو شماها برای دارم من که ذارهمی . 

 این جواب اما بزند حرفی او با آرش چشم مقابل خواستنمی

دادمی باید را کوروش حرف : 

-  هم رو سگ یه تو امید به. ایعرضهبی بس از! داره حق خب

کرد ول شهنمی . 

زد چنگ را اشگوشی کوروش  : 

-  نبردش؟ خودش مگه نساخت؟ چرا آرش با. عرضهبی من باشه؛

 دلش گوشش؟ تو زد نفر صد جلوی کارخونه تو چی برای

 چیزی یه تا زنهمی حرف این! بابا! اونجا بره آرشم اصالً خوادنمی



 بره خودش خونه بمونیم ما راضیه جوریهمین وگرنه باشه گفته

  !کارخونه

 به را این دانستنمی اما اشتد داریوش طلبیانحصار از خبر

 را داریوش رفتار این دانستنمی. نه یا دهد تعمیم موارد یهمه

 ناواردی به دهد ربطش یا طلبی انحصار همان پای به بگذارد

 به حوصله تا نبود مدارا اهل داریوش اصوالً چون. کوروش و آرش

 با بود وقتی چند کهاین با. دهد یاد چیزی کسی به و داده خرج

. شود قدم پیش بود الزم باراین اما زدنمی حرف کالمی آرش

 موی به مو از انگار که بود ایستاده توضیح به آماده طوری آرش

 تلنگر یک منتظر فقط و شده باخبر گذردمی ذهنش در چهآن

 صورتش روی اخم حفظ با. زد را تلنگر. بزند حرف تا بود کوچک

گفت باشد اشتهد را قبل روزهایِ موضع که لحنی با : 

- کارخونه؟ شده چی   

-  خودش جز نداره دوست داریوش. کوروش گهمی راست

 بهم ایرادی یه کنممی کاری هر من. بیاد چشم به اونجا هیشکی

کرده کارچی خودش رفته یادش انگار. گیرهمی . 



 :توپید

- زنیمی گند البد! نداری که ایراد کم . 

-  هم اعتراض. برسه گند به که بکنم کاری ذارهنمی اصالً! گند؟

کنهمی قلدری فقط کنیمی که .  

 ظاهر. کردمی تا را پیراهنش آستین او و دادمی توضیح آرش

 خیلی نکند فکر آرش تا بود گرفته خودش به اعتناییبی

 از که هاییحرف به داشت که حالی در زند؛می مهمی هایحرف

 در خیره دش تمام که آرش حرف. کردمی فکر بود شنیده آرش

گفت صورتش : 

- نیست بهت اعتباری. کردممی رو کار همین بودم منم . 

داد ادامه و برد باال ابرویی : 

-  تحمل بده؟ زدن گند واسه میدون بهت که نداری انتظار ازش

 خودم بیاری وجودبه ایمسئله کارخونه توی براش! فقط کن

جات سر نشونمتمی . 



 مامان فقط نه که طوری ،بلند. کرد کج تراس طرف به را راهش

گفت بشنوند هم بقیه بلکه ناهیدش، : 

- بریم بیا آیمی اگه خونه؛ رممی من مامان . 

گفت جوابش در علی عمو. بزند حرفی نکرد فرصت ناهید مامان : 

- مونهمی جااین امشب برو؛ تو . 

گفت و داد تکان سری : 

- خداحافظ پس باشه . 

آمد حرف به ناهید مامان : 

- برو بعد خورب شام بمون . 

- خورممی چیزی یه خونه رممی . 

گفت و زد علی عمو به لبخندی  : 

- بهم نزنه زنگ هی تا دارید نگه دور ازش هم رو گوشی لطفاً بابا . 

گفت تشر با مریم مامان : 



-  هم یکی همون خوراک و خورد نگران داشتم؛ یکی منم کاش

دارن دردی یه کدوم هر. اینا با شدم پیر. بودم . 

 که او چیست؟ داریوش درد بپرسد و بماند خواستیم دلش

 که داد تشخیص اما. است بوده دلخواهی و محبوب پسر همیشه

نیست سوال این پرسیدن وقت . 
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 زنگ که اشگوشی. دآم بیرون خانه در از و کرده خداحافظی

 امروز طول در. است خط پشت نسترن که نداشت شک خورد

 با را تماس آیکون. بود رفته طفره او با زدن حرف از باری چند

گفت و کرد لمس میلیبی : 



- نسترن؟ بله  

گفت و داد جا سوال یک در را هایشگله یهمه نسترن : 

- بهت نزنم زنگ کالً بگو بهم نداری وقت دوباره اگه ! 

گفت دلجویانه : 

- بزن حرف. دارم وقت نه؛ . 

گذاشت نسترن برای هم شرطی آمد پایین که را پله آخرین : 

-  حرفی اشکان به من. نباشه همیشگی همون حرفات اگه البته

 بگم بهش رمنمی بگذره هم سال هزار تا االن از! زنمنمی

بیرون بنداز خونه از رو خواهرت . 

-  اون. کنه زندگی مژگان با رهب چیه؟ بیرون بنداز خونه از

 رو تحملش اصالً دیگه! پیمان کشم؛نمی واقعاً من. تنهاست

بیاد دوباره بعد مژگان؛ با مدت یه بره. ندارم . 

. کند پیاده شیطان خر از را نسترن چطور دانستنمی. شد کالفه

 سگِ توله شکم زیر به را پایش. بود چشمش جلوی داریوش

. کردمی پرتاب جلو به خشونت کمی با را او بعد و برده کوروش



 داریوش تربیتی روش! شود پرت تا آمدمی دوباره هم نفهم سگ

 تفهیم سگ توله به خواستمی داریوش. بود کوروش برعکس

 شودمی پیدا یکی هم گاهی و نیست کوروش کسی هر که کند

 محکم ایضربه نوازش جای به شدن پیچپا هر جواب در که

زندمی . 

دادمی حال وصف داشت نسترن : 

-  پیش باال برده رو نیکی برداشته اشکان. نیست نیکی االن

. اونجا رو بچه برده باال؛ بره نیکی خوادنمی دلم دونهمی. ارغوان

 عین باز گفتم بارم هزار. کنه عادت بهش مبچه خوامنمی من

دروازه گوشش یه دره گوشش یه. نیست اشکان خیال . 

گفت تاسف با : 

-  رو نیکی راه به راه که دیروز تا چطور نسترن؟ دیش بچه

 و مهمونی پی رفتیمی خودت و ارغوان دست دادیمی

 کنه عادت نباید که افتاده یادت االن! بود خوب گذرونی،خوش

 اگر. کنم راحت رو خیالت بگم بهت رو چیزی یه بذار بهش؟

 هر کنه؛می گوش گیمی چی هر اگه آد؛می راه باهات اشکان



 پیش بمونه ارغوان که اینه خاطربه فقط رقصه؛می بزنی زیسا

. کنی قبولش جوریهمین تو و مژگان پیش نفرسته و خودش

 باهات که براش مونهنمی دلیلی دیگه رو؛ ارغوان بره بفرسته بگی

 پس. دارهمی نگه رو خواهرش و جلوت ایستهمی. بیاد راه

 احترام این ذارب. نکن مطرحشم اشکان با اصالً و نزن حرفشم

. باشه دار ادامه گیریمی ازش داری که رو سواری و بمونه برات

نسترن نکن؛ دراز گلیمت از بیشتر رو پات . 

 

 هم هاییحرف رسیدمی نظر به و شده جمع حواسش داریوش

 کهاین بدون. آمدمی جلوتر قدم به قدم چون است؛ شنیده

 و کرد طعق را گوشی بزند دیگری حرف نسترن باشد منتظر

گفت و کرد ریز چشم داریوش. انداخت جیبش داخل : 

- داشتن؟ مشکلی باز ارغوان با بود؟ نسترن شده؟ چی  

 یاندازه به سرش. ایستاد داریوش یسینه به سینه و رفت جلو 

 و گرفت کمک هم همین از. بود داریوش سر از باالتر سانت چند

گفت شمرده : 



-  کنترل رو دستت جاش هب. کن ول رو زنکی خاله حرفای این

 رو دستت که بشنوم دیگه بار یه. باال نره هرز جایی هر که کن

 گفتم. شهمی خراب حالم باال بردی آرش برای کارخونه توی

 تو بزنی زیردستاش جلوی نه کن؛ جورش و جمع رو آرش

  .صورتش

گفت داریوش : 

- چطوری دونینمی که تو آخه ... 

- بزنیش آدم تا چند جلوی نداری حق تو! طوری هر ! 

کرد کور را داریوش نطق و شد رد داریوش مقابل از . 

. ندید چشمی گوشه هیچ کرد چه هر. دوید دنبالش به سگ توله

بود گرفتن نادیده کالً خودش تربیتی روش .  

 

*  *  * 

 

 دست در دست بستنی خوردن هوای به که بود منا به چشمم

 که بودمش هبوسید قدرآن. شدمی دورتر لحظه هر کامیار



 مهدی طرف به. شد راضی کامیار با رفتن به و درآمد صدایش

گفتم و چرخیدم : 

-  رو من تونستی  منا دیدن هوای به که باریه آخرین این

 که نیستم خر قدراین. نداره وجود بعدی یدفعه! جااین بکشونی

 کردی بهونه رو منا. داری منظوری بازدیدا و دید این از تو نفهمم

خوای؟می چی چیه؟ من با کارت بشه؟ چی که  

 یسفره سر هایعروس تازه مثل. شد باز هم از لبخندی به لبش

بدهم لفظی زیر بود منتظر عقد . 

- برات بشه دلتنگی رفع ببینی؛ رو منار خواستممی فقط من ! 

-  تا اگه. زدی که حرفی از گیرهمی تخنده داره خودتم که خوبه

رممی ذارممی نزنی حرف دیگه دقیقه یه . 

 رسیدمی نظر به و شد هم بیشتر لبخندش. شد خم جلو به کمی

است شده من یشیفته خیلی . 

-  تو تا بیارم و ببرم رو منا باید باری ده یه حداقلش کردممی فکر

فهمیدی تو تا، دو شد دفعه یه اما! کنی شک . 



گفتم وارطعنه : 

-  چه جنستون بدم تشخیص تا باشم زرنگ زیاد نیست نیازی

زیاده یتجربه مال نیست؛ زرنگی. خرابه قدر ! 

زدم بود کرده مژگان حق در که اینامردی و متین به هم نقبی . 

داد تکان هوا در دستی : 

-  بهت خواممی. کنهمی فرق اوضاع االن کن، ول رو هاگذشته

برام کنی جبران هم تو. کنم کمک . 

- خواستم؟ کمک ازت  

- مژگان؟ پیش بیاد همیشه برای منا خوایمی  

گفتم است مقداریبی موجود که انگار خودش، به اشاره با : 

-  شد؛ تموم تدقیقه یه آد؟برمی ازت چی حسنی؟ کارهچی تو

برم باید . 

گذاشت دستم روی محکم و آورد جلو را دستش سریع . 
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- گفتم بهت رو چیزا سری یه کردیم صحبت هم با که دیشب . 

 تند تند قلبم. کشیدم بیرون دستش زیر از را دستم سریع

 که ریز تجاوز جور یک منفی، نوع از حال تغییر جور یک. زدمی

 برای دانشگاه پسران که بودم دیده هم قبالً. نبود غریب برایم

 دست. کنندمی کارها نای از مقابلشان طرف زدن محک

 همان از هم مهدی. بود شده بندی طبقه برایشان که هاییگرفتن

 گرفته اشبازی سرسره دستم پشت انگشتش چهار با. بود قماش

 زیر را دستم معناداری حالت چه با که نیاوردم خودم روی به. بود

است کردهمی نوازش ریز و گرفته دستش .  

-  کهاین. نداشت بهم طیرب هیچ گفتی دیشب که چیزایی

چیه؟ من به ربطش "نکرده چه کرده چه پیمان"   



 :خندید

-  گوش داشتی دقت با! گفتیانمی طوریاین دیشب کلک؛ ولی

پرسیدی سوال هم کلی و دادیمی ! 

-  تا دو کهاین. داره ربط خودشون به مردم خانوادگی دعوای

 چی نکنمی کاری چی هم علیه -عمو پسر تو قول به -نه برادر

 دونستم،نمی دیشب رو این. نیومده من به فضولیش کنننمی

داری آرامش کن باور بکن؛ رو من کار همین هم تو. فهمیدم االن . 

 بالفطره گویدروغ یک انگار که طوری. کردمی نگاهم ناباورانه

است نشسته روبرویش : 

-  بیشتر کنی تحریکم تا گیمی طوریاین داری االن همین تو

 درد به دختر خیلی! گی؟می فضولی از وقت اون! مبگ برات

هستیا بخوری ! 

کشید حرف زبانش زیر از اصول و ادا با شدنمی بود، زرنگ : 

- خبره چه بفهمم بذار بگو، بیشتر خب ! 

برد پایین و باال سری : 



-  رو آبروریزی اون که پارسال گفتم که بهت! شد حاال! آفرین

کارخونه تو داریوش  ... 

گفت و کرد ایخنده تک رسید که حرفش جایاین به : 

-  رسماً بیاد کردمی جور رو چی همه داشت! بیچاره داریوش

بساطش و بند تو زد بد آرش خواستگاریت، ! 

 اشچهره خندیدمی وقتی. خندیدمی خوب! خندید باز و

شدمی ترجذاب . 

دادم تذکر : 

- ندارم وقت من . 

-  و رفت داریوش آبرو هدیگ هیچی! ارغوان بداخالقی؛ قدر چه تو

 نفهمید کس هیچ اما. شد گور و گم و گذاشت کاله سرش طرفم

 خود. بوده پیمان طرف از داریوش مغز تو رفت که آدمی اون

 توش و ته طرف؛ سراغ نره کسی دیگه که کرد جمعش هم پیمان

فهمیدم رو چی همه و رفتم من اما. دربیاره رو . 



-  که داریوش سر بذاره کاله بکنه؟ رو کار این مریضه مگه پیمان

بشه؟ چی  

-  دست باالی دست منتها. زرنگه هم خیلی اتفاقاً مریض؟

 کارخونه و داریوش پول و سرمایه بردن هم پیمان هدف. بسیاره

 دم تو بفرسته خودش طرف از رو یکی خواستمی اون. نبود

 اما فرستاد گذار سرمایه هوای به رو طرف. کارخونه دستگاه

 کهاین برای کرد، شک طرف زیاد کنجکاوی به که داریوش

 کردش و کرد عوض جاسوس از رو یارو اون نقش نشه، رو دستش

 که پولی مقدار اون بعد خودشم. نمونه شکی جای تا کالهبردار

 که بود پولی همون اصل در اما. کرد جبران رو داد فنا به داریوش

برد طرف . 

-  که داریوشم لجما عاشق من کردی فکر نکنه! چه؟ من به خب

 بگی تو که کاری هر و کنهمی باد عاشقیتم رگ بشنوم رو این تا

نبینه صدمه داریوش تا کنممی برات ! 

گفت و کرد نگاهم ایثانیه چند : 



-  اگه مثالً. هستی کنم فکر مژگان عاشق اما! نه که داریوش

کنی؟می کار چی دهمی بازیش داره پیمان بفهمی یا بدونی  

- . شده براش خوبی یتجربه بوده؛ تو خط هفت درِبرا زنِ مژگان

 حسابت حرف. دهنمی کسی هر یتله به دم سادگی این به دیگه

باشه؟ داشته تونهمی مژگان به ربطی چه پیمان چیه؟  

آورد باال تسلیم عالمت به را دستش : 

-  فهمیدنش. بفهمی و بری تو باید که چیزیه همون این! آفرین

. خوامنمی ازت که زیادی چیز. من به هم کنه،می کمک تو به هم

 توی مژگان که کاری بفهمیم که بکنی باید کوچولو کار یه

 پیمان اگه که! دیگه کس نه یا پیمان از داره؛ کی از داره هلدینگ

 اونی. مژگان سرنوشت به کنی فکر باید وقتاون کرده جور براش

 دور که هم اونی. پارسال داریوش مثل. مژگانه کنهمی ضرر که

 رو دستش باید! پیمانه خطر؛ تو ندازهمی رو بقیه و وایمیسته

 بابام منافع خاطر به من خواهرت، خاطر به تو. کنیم رو همه برای

کارخونه اون توی .  

 



 تجزیه را ماجرا این کلیت خودش برای داشت مهدی که همزمان

 در من است، خطر در مژگان کند قانع را من تا کردمی تحلیل و

 ایمهلکه از را پیمان مژگان که روزی. زدممی پرسه دیگری یجا

 گردن را هاتقصیر یهمه و داد نجات بودم انداخته راه برایش که

 حس که احتیاطی همان یا انداخت؛ خبربی جا همه از سوزان

 هااین مجموع! دارد پیمان یدرباره کردن صحبت موقع کردممی

. گویدنمی راهبی اما نیتی، و فهد هر با حاال مهدی کهاین یعنی

. کردمی ایجاد نگرانی جای گذاشتممی که هم کنار  را موارد

داشتند هم به ربطی مژگان و پیمان . 

- چیه؟ بکنم باید گفتی که کوچولو کار اون  

 بودم منتظر. امکرده قبول شدنمی باورش. گرفت جان چشمش

 خسته من با زدن سروکله از اما بگوید دیگر " آفرین " یک

بود شده : 

-  خانوم یخونه مهمونی شده طور هر هفته همین آخر باید

 همه. کنی کار چی گممی بهت اونجا رفتی وقتی! بری رو پویان

پیمان حتی اونجان، . 
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 -درشت و ریز - اتفاقات یهمه از فهمیدم هتاز حرفش این با

 از بیشتر بلکه است، باخبر تنها نه کارخانه و اشخانواده پیرامون

 هاآن از برداریبهره حال در و کرده زوم اتفاقات این روی بقیه

 امور در و نبود پدرش محبوب متین برعکس مهدی. است

 موجود یک به تبدیل. کردندنمی حساب آدم را او خیلی کارخانه

 خندیدمی مردانه خیلی البته که بود، شده خطرناک یسرخورده

 از بعد را این. بود هم مهربانی عموی. داشت هم جذابی یچهره و

 مهدی منا. کردممی لمس نزدیک از هم به  منا و مهدی نگاه هر

 اشتباه هم هابچه حس...  را او هم مهدی و داشت دوست را



 باور همان برایم این کم دست تخواسمی دلم کند؛نمی

 فرو هایمفهمیده یبقیه مثل و بماند باقی درست همیشگیِ

 .نریزد

-  که دارم مهمونی اون به ربطی چه من!  پویان؟ خانوم مهمونی

نرفتم مهمونیشون به هم وقتهیچ نیستم، دعوتم برم؟ شم بلند .  

-  تنترف کنی،می زندگی اونا با هم تو دعوتن، نسترن و اشکان

باشه تونهنمی عجیب خیلی اونا همراه . 

گرداندم چشم کالفه : 

-  هم تمایلی و نرفتم وقتهیچ که جایی برم شم بلند چطور

برم؟ نداشتم  

-  باید بهونه یه! بری شده طور هر باید گممی که همینه برای خب

بری و بیاری . 

گفتم و زدم زل چشمانش در : 

- ! کن قانعم. رفتن یبرا نکرد قانع رو من گفتی که چیزهایی

مژگان؟ از کنهمی حل رو مشکلی چه رفتنم  



 چه کامی به. خندیدندمی هم با و گرفته آغوشش در را منا کامیار

 ربط مهدی به چطور و کی از. بود مهدی دوشادوش که رسیدمی

 جانب از مژگان به راجع هایشکنجکاوی و سوال. بود کرده پیدا

شد؟می هدایت مهدی  

-  ربط که اینه اونم. بدونیم رو چیزی یه باید جفتمون االن ببین

 کی سفارش به داره هلدینگ تو که کاری. چیه مژگان به پیمان

 کاری براش قراره هم مژگان حتماً طورهاین اگه که پیمان؟ داره،

براش خبرچینی هایمایه تو چیز یه. بکنه ! 

کرد ریز را چشمانش : 

-  بیخ خبرچین داف یه بفهمن هلدینگ مدیرای کن فکر

 گونی تو باید وقت اون که رسنمی رو حسابش جوری گوششونه،

بگردین مژگان دنبال . 

 

 چه هر که بود این داشتم حرفش شنیدن از بعد که حرکتی اولین

 ترسیده من. دادم قورت ترس شدت از را بود دهانم در بزاق

. رسیدنمی نظر به بعید کاری هیچ بود آرش با که مژگانی از! بودم



. ترسیدم که فهمید هم مهدی. بود آویخته را ترسش الک او

 گر نباختم، را خودم. کردمی نگاهم و ایستاده خبردار چشمانش

 و گذاشته تاثیر امحیاتی عالیم یهمه روی وحشت درون از چه

شد باز هم از سختی به هایملب : 

-  رو کاراین مژگان خود دوستان از یکی! توئه گمان شهمه اینا

کرده جور شبرا . 

گفت جدی : 

-  کنه، جور براش کاری همچین که نداره دوستی هیچ مژگان

 بشه ثابت هم من حرف بودن غلط یا درست گمان کهاین برای

 پویانه، خانوم برادر به شکم من. پویان خانوم یخونه بری گممی

 من و داره هلدینگ مدیران از یکی با آشنایی که کسیه تنها اون

. هلدینگ شرکت برده رو مژگان اون طریق از مانپی کنممی فکر

 هم مهمونی این توی و ایرانه ماه یه سال در پویان خانوم برادر

 و پیمان با که مشترک مهمونی هر  توی روز چند این. هست

 هم با آشنایی اظهار هیچ نفر دو این بودیم پویان خانوم برادر



 سالم یک دح در! چیزی ندیدم گرفتمش نظر زیر چی هر. نکردن

شناسننمی رو همدیگر اصالً که انگار دادن، دست و . 

کشید جلو به را خودش بیاورد کش را تَنَش شدمی که جایی تا  : 

-  خوب و کردندمی بازی نقش داشتند مدت تمام کنممی فکر من

 بین عجیب صمیمیتی که گهمی بهم قوی حس یه. آشنان هم با

 به بنا بقیه از دارن تشونجف که پویانه خانوم برادر و پیمان

 ازت من حاال. کنندمی پنهان دوننمی خودشون که دالیلی

 نظر در رو نفر دو این مدت تمام و مهمونی اون به بری خواممی

 .بگیری

 خوبی به را آخرش یجمله اما گوید،می چه بودم نفهمیده درست

آمد پیش برایم هم  سوال و شده متوجه : 

- بگیر نظرشون زیر و برو خودت منه؟ نرفت به احتیاجی چه خب . 

داد تکان کالفه را سرش : 

-  نشون هیچ ما جلوی اون و پیمان! گم؟می چی ساعته یه خب

 دلیلی تو پیش کنی،می فرق تو اما آشنان، هم با که دننمی

 تو واقع در! ربطیبی آدم یه خودت قول به. کنن بازی فیلم نداره



 ابایی کنارش تا دو اون که باشی جمع اون آدم تنها تونیمی

 فردای صبح. راه اون به بزنن رو خودشون کهاین از ندارن

 فرصتی دیگه! رهمی و داره بلیت پویان خانوم برادر مهمونی،

بفهمیم رو موضوع این کهاین برای نیست .  

کوبید ترمحکم را میخش. کردممی نگاهش مات : 

-  بلدی، خودت که طور هر ارغوان مهمونی اون به بری باید تو

آیبرمی پسش از مطمئنم ! 

 دیگر ایجمله با بعد و انداخت نگاهی منا و کامیار طرف به

زد میخش به هم را آخر یضربه : 

-  متین پیش خوادنمی دلم و دارم دوست خیلی رو منا دونیمی

 کهاین برای. گذرهمی خوش بهش بیشتر قطعاً مژگان با باشه،

 که اینه اونم گم،می بهت چیزی یه تبه کنم ثابت رو نیتم حسن

 که زیرآبیایی و خالف آمار نداره، پیشم خوبی یپرونده متین

کنم، آتو رو کاراش این از یکی کافیه! دستمه زیر رهمی  
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 ازش رو منا خوردن آب مثل و بترسونمش تونممی وقت اون

 کارت تو. پرم که دارم کینه ازش هم قدراین مژگان؛ بدم و بگیرم

 پیش بیاد دردسربی منا کنممی کاری منم بدی انجام خوب رو

چیه؟ جوابت حاال. مژگان  

 بود رفتن مهمانی یک نبود، سختی کار ظاهر به شد، کمتر ترسم

 دو بین کردن پیدا آشنایی از نشانی یک و گرفتن نظر زیر یک و

 کاش! بود پیمان نفر دو آن از یکی که بود این شکلم فقط نفر،

پیمان از غیر کسی هر کوروش، یا آرش، یا بود، داریوش ! 

-  مهمونی یه توی رو آدم تا دو شدن تنها تونممی چطور من

 آدم تا دو نقش جا همه گیمی که وقتی اونم ببینم؟ شلوغ

بکنم تونمنمی کاری کنند؟می بازی بقیه برای رو ناشناس . 

-  کمکت مهمونی، آمنمی من باشه، دستت گوشی شب اون

 و باشن تنها ایلحظه برای که کنه کاری یه تونیمی تو. کنممی

ببینی رو العملشونعکس . 



- نیارن هم روی به باشن، تنها هم من با اگه حتی ممکنه ! 

-  وقتی اونم دنمی نشون هم به العملیعکس یه باالخره شه،نمی

بیان کوتاه باید جایی یه حتماً. باشه یدارشوند آخرین قراره که . 

-  چیزی و گرفتی نظرشون زیر گیمی زنی،می بیخود زور چرا

 که تویی و نشناسن رو همدیگر اصالً شاید خب نیومده، گیرت

کنیمی اشتباه . 

-  این خوادمی دلم کنه،نمی ولم حسم اما باشه، طورهمین شاید

غلط یا کنممی فکر تدرس ببینم و کنم رها تیرمم آخرین ! 

 ادامه امدانشجویی روزهای ابد تا کاش کردم آرزو و گرفتم چشم

 بغل غم زانوی بعد و روزها آن هایدرگیر قدرچه داشت،

کردممی پادشاهی امروز، با مقایسه در. بود بچگانه هایمگرفتن ! 

. کشید بیرونم کردن فکر از و خورد پهلویم به سنگینی یضربه

 از داشت که دیدم خودم به چسبیده را منا رخاندمچ که چشم

 بگیرم خودم پناه در را او که بود این دنبال. رفتمی ریسه خنده

 به رو و گرفتم آغوشم در را منا. بماند امان در کامیار دستان از تا

گفتم مهدی : 



- رو مهمونی رممی ! 

*  *  * 
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 نسترن، همان هم نسترن! نیکی هم نیکی. بود اشکان اشکان،

 که بودم قبلم خودِ از اینیمه فقط من. نبودم ارغوان من، فقط

بود ایستاده اشکان یخانه سالن وسط . 

 خواستمی. کردمی نگاهم لبخند با و نشسته مبل روی اشکان

 منتظر. باشیم دنیا شوهر خواهر و عروس بهترین ننستر و من

 داخل جاهمان را اختالفات همه و بروم آشپزخانه به بود



 از را بهبود بوی خواستمی. کنم حل متری بیست یآشپزخانه

بشنود آشپزخانه . 

 آن به را سرش و چسبانده گوشش به را عروسکش هم نیکی

 را یکی و آیدمی خوابش که دادمی هشدار. بود داده تکیه

بگیرد آغوشش در و برود که خواستمی . 

 از. بود شامش هایظرف شستن مشغول ما به پشت نسترن

 منتظر اشکان. بود نزده حرف کالمی اشخانه به ورودم ابتدای

 رضایتی لبخند. دهم خاتمه هاکدورت یهمه به و بروم جلو بود

 با و بمبیا خواهممی بودم گفته که غروب از. بود لبش روی

 زنگ باری چند برگردد سابق روال به اوضاع تا بزنم حرف نسترن

 چون بودم زده زنگ.  آیممی کی که پرسیدمی مدام و زده

بود نزدیک پویان خانم یخانه مهمانی .  

 قدیمی هایدوستی آن از بود، شانخانوادگی دوست پویان خانم

رسیدمی سال چهل از بیشتر به قدمتش دار؛ریشه و رگ و . 

 برداشتنم قدم از مانع. بود افتاده التماس به خوابیدن برای نیکی

 از سریع اشکان. گرفتمی بهانه و گرفته را شلوارم. می،شد



 آشپزخانه به گذاشتن پا. کرد جدا من از را او و شد بلند جایش

 قدمی هر. بودم داده انجام را مهم این من و بود آخر و اول غول

 چشمم مقابل یکی یکی هایشبدی شدممی نزدیک نسترن به که

 من گوش ولی زد،می مژگان به که هاییطعنه. گرفتمی جان

 کاغذ و نیکی داشتن نگه دور زبانش، نیش. شنیدمی فقط

 مسموم را امخانه فضای قدرآن که شده گوله یمسخره هایپاره

 را نسترن کردن ادب و هاآن از کردن استفاده قید که بود کرده

بودم کرده زباله سطل روانه را همه و هزد . 

 سمتم به اخم با دفعه یک رسیدم اشقدمی یک به که موقعی

 تا بگویم چه دانستمنمی اصالً بود، سخت زدن حرف چرخید،

 بد هم با قدر آن. نبودیم هم قهر حتی که بیاید حساب به آشتی

 نسترن با که بود سال هشت. کردیمنمی هم قهر که بودیم شده

 کنار را اخیرش هایبدی کوتاه لحطاتی برای این و بودم مخانهه

 و اخمو ژست. بوسیدم را صورتش و بردم جلو را سرم. زد

 در بوسیدم هم را صورتش دیگر طرف. کرد حفظ را بدقلقش

 را کار این وقت هیچ عادی شرایط در بودم مطمئن که حالی



 امیدوار لالعمعکس این جز اما شد، باز اخمش کمی! کردمنمی

گفتم آرام. نداشت دیگری یکننده : 

- کنممی جور و جمع رو آشپزخونه من بخوابون رو نیکی برو . 

 کالمی بدون بعد و کرد نگاهم چشمی زیر کوتاه یلحظه یک فقط

 نگاه لحظه یک همان از! شد رد کنارم از و کرد اعالم را موافقتش

 پاورچین دیدم، را چشمانش در نشسته مغرور آدمک کوتاهش

شد رد و آمد پاورچین . 

 من وجود عصیانگر هایآدمک اما شدم، ظرف شستن مشغول

 و گرفته را دستم قدرت با شانیکی بودند، سربرافراشته هم

 ":زدمی داد و کشیدمی بشقاب کف روی را اسکاچ محکم

 خوار چنین این را خودم هرگز نبود شب فردا مهمانی اگر نسترن

کردمنمی ." 

. بود منتظرم. گشتم اشکان دنبال چشم با شد تمام که کارم

 بود موقع بهترین. بود نیامده بیرون نیکی اتاق از هنوز نسترن

 هایظرف.  کنم صحبت شب فردا مهمانی به راجع اشکان با که

گفتم هاآن به نگاه با و کردم جمع را مقابلش یمیوه : 



- مهمونی؟ بیام باهاتون فردا منم اشکان  

رفت هم در اخمش : 

- آی؟می گی؟می پویانو خانوم مهمونی  

-  بیشتر دلخوره؛ هنوز بزن، حرف نسترن با. بیام دارم دوست آره

شممی هم نیکی مواظب. شهمی رفع دلخوریش باشم کنارش . 

داد تکان تایید به را سرش : 

-  موهات رنگ ببینم دفعه یه که نشه شب اون مثل فقط بیا، باشه

لباستم و کردی عوض رو  ... 

 برای من مشکل. نداد ادامه را حرفش نیکی اتاق درِ شدن باز با

 شدن راضی مشکل کرد،می هم استقبال او نبود، اشکان آمدن

 کهاین حین. بروم خود سر بودم مجبور من هم نبود. بود نسترن

. انداختم اشکان به معناداری نگاه کردومی جمع را میوه ظرف

 ظاهر به. است بوده چه سر از منگاه که شود متوجه بودم امیدوار

 حواسم و هوش یهمه اما بودم؛ شانبرای چای ریختن مشغول

 آمد یادش را من اشکان بردم که را چای سینی. بود هاآن سمت

گفت و : 



- مهمونی بیا ما با شب فردا هم تو ارغوان . 

 اگر قطعاً. شدنمی این از بهتر بود، کرده مطرحش خوب خیلی

 نسترن امداده خودم را مهمانی به مدنآ پیشنهاد گفتمی

 نسترن مخالفت بر را راه تا گفتم ای"باشه " سریع تابیدبرنمی

گفت اشکان به رو و نیامد کوتاه نسترن اما ببندم؛ : 

- بیاد؟ باید چرا  

گفت و برداشت را چایش استکان. نکرد نگاهش اشکان : 

- گردیمبرمی دیر! خونه بمونه تونهنمی که تنها . 

 به و شده بسته نسترن دهان که کردممی نیاز و نذر داشتم

گفت نسترن و نشد اما نشود، باز مخالفت : 

- خواهرش یخونه بره . 

 بار هر انگار. بود کرده پیدا مقام ارتقاء " خواهرش " به مژگان

گرفتمی انتقام او از ایذره بردنمی را مژگان اسم که . 
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توپید اشکان : 

- نداره رو مژگان یخونه به رفتن حق . 

 هم و من هم کشید، ما نفر دو هر برای که بود نشانی و خط

 فقط و فقط مهمانی به آمدنم دلیل من که نداشت خبر نسترن؛

است مژگان .  

 خودم یخانه راهی هم من .رفت اتاقش به و شد بلند نسترن

 نسترن و ندهد دستم کار شوهر و زن خلوت بود امیدوار. شدم

نکند قانع من نیامدن برای را اشکان !  

 در که بودند جزئی نداشتند، قرار و آرام من درون هایآدمک

بودند افتاده گیر شرایط به محدود کل یک . 

 



 راضی تا چرخیدم نسترن دور و شدم پروانه را بعد روز کل 

 کفشم، حتی خواستم، نظر او از هم لباسم یدرباره حتی. بماند

لبم رژ رنگ حتی  ... 

 از کهاین. بروم که کردم را تالشم تمام بود کندنی جان هر به

 بگذارم مایه همیشه از ترخودخواه نسترنِ برای غرورم یتکهتکه

 مخالفتی شدیم، حاضر هم با. بروم خواستممی فقط نبود، مهم

. کردمی رفتار رق و شق طورهمان! زدنمی هم حرف اما کرد،ن

دادم انجام برایش که کارهایی تمام برای کردنمی هم تشکر . 

 یقیافه کماکان نسترن نشستیم اشکان ماشین داخل وقتی

 خرم نبود؛ مهم چیز هیچ دیگر اما داشت، همراه به را اشناراضی

 و گفتممی او با و اندهنش پایم روی را نیکی.  بود گذشته پل از

خندیدممی .  

 پویان. برد پویان خانم بزرگ حیاط داخل را ماشینش اشکان

 از هم گرفتن مهمانی عادت این. بود مرحومش همسر خانوادگی

 خوش زن. بودم دیده را او باری چند. بود زن این روی قدیم

 کرد،می شوخی و بود جور نسترن برادران با خیلی و بود مشربی



 که مشترکی عالیق سبب به هم آن کوروش؛ الخصوصعلی

 به بود، داشتنیدوست زن. بود یکی هم شانسگ نژاد داشتند،

بود ناهیدش مامان حتی و نسترن مریم مامان از روزتر . 

 ماشین. گذراندم نظر از را حیاط تمام شدم پیاده که ماشین از

 خانوم خود. ایمرسیده او از زودتر که بودم خوشحال. نبود پیمان

 ابراز و کرد من از که گرمی استقبال با آمد، ماناستقبال به پویان

 که چه هر امکرده شرکت اشمهمانی در کهاین از اشخوشحالی

 بودیم اولی نفرات جزو. برد و شست را کرد تخم و اخم نسترن

 هامهمان بین فقط را نسترن مریم مامان و پدر. رسیدیم که

. نبود پیدا دیگر هایمهمان از کدام هیچ یسروکله. شناختممی

 داد پیامی مهدی اگر تا و بودم گرفته محکم دستم در را امگوشی

 را مردی تا کردم رو و زیر را سالن. باشد حواسم زد زنگی یا و

. بود فرستاده برایم مهدی که باشد عکسی شبیه که کنم پیدا

 و ادهایست ایگوشه که سالن داخل مرد چند از کدام هیچ

 دو منتظر قدرآن. نبودند پویان خانم برادر خندیدندمی بلندبلند

 دوخته در به چشم -پویان خانم برادر و پیمان-مشکوک مرد

 نه و بود مهم برایم مریم مامان هایگرفتن قیافه نه که بودم



 که لحظه هر. داشتم پویان خانم نشدنی تمام تعارفات به توجهی

 از خبری. شدم ترمضطرب هم من شد، ترشلوغ سالن و گذشت

 نبود هاآن با پیمان و آمدند هم کوروش و آرش وقتی. نبود پیمان

 منتظرشان که نفری دو آن از کدام هیچ که دادم مهدی به پیامی

 قدری پویان خانم برادر که نوشت جوابم در. نیستند هستیم

 هر با. باشیم پیمان آمدن منتظر باید و آیدمی حتماً اما دیرتر،

 داشتم در به چشم من و آمدمی حیاط از که ماشینی بوق صدای

 وقتی. شدممی ناامید اما باشد، پیمان یکی این کردممی دعا و

 هامهمان یهمه که دهم پیام مهدی به خواستم دوم بار برای

 را حیاطش درِ هم پویان خانم و نمانده کسی دیگر و اندآمده

 هایکشیدن سرک از نیکی. دش حیاط وارد دیگری ماشین بسته

 پای روی و شد بلند پایم روی از کالفه و شد خسته من مداوم

 را شانکدامهیچ که زنی دو با و نشسته من کنار که نسترنی

 در طرف به پویان خانم. نشست کرد،می صحبت  شناختمنمی

 اگر. داشت دنباله پشتش که بود پوشیده رنگی آبی پیراهن. رفت

 قدم. بود کرده زیبایش اما نبود، سالش و سن مناسب چه



 ایذره بلند پاشنه کفش آن و پیراهن آن با برایش هم برداشتن

نبود سخت .  

 که آمد یادم من کند دعوت داخل به را مهمانش تا چرخید وقتی

 اشسروکله باالخره که مهمانی. است خودش از ترمهم مهمانش

 امشب مهمانی رایب بودمش؛ دیده شلوار و کت با کم. شد پیدا

 شمرده شمرده پویان خانم دوشادوش. بود گذاشته تمام سنگ

 به. بود لبش یگوشه هم کمرنگی لبخند و داشتبرمی قدم

. دادمی تکان سر احترام با و دادمی گوش پویان خانم هایحرف

 همان انداخت؛ برخوردمان اولین یاد را من اما چرا، دانمنمی

 داشتم حیاط داخل که موقعی همان د،بو سالم پانزده که موقع

 دل مه".  کردممی زمزمه را مازندرانی فولکور موسیقیِ یک

 کنان زمزمه مصرع تک همین تکرار با بعد و "شیشه مثال نازک

 در که ستپسری ترینخاص کردم فکر و دیدم را او و رفتم جلو

نستمدامی زیادی عمر را سال پانزده. امدیده امساله پانزده عمر ! 

 و کرد تمام را اشپرحرفی پویان خانم. زد صدایش نسترن 

 به و شدمی رد نگاهم و من از باید. برگشت مانسمت به پیمان



 دوباره اما رسید، نسترن به شد، رد من از رسید،می نسترن

 .برگشت
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 وقتی همان مثل. ماند من روی کوتاه یثانیه صدم چند و برگشت

. بودم کشیده خودم بند در را نگاهش و بودم زده چشمک که

 خاطربه نگاهش سریع برگشتِ و رفت. نداشت را دیدنم انتظار

 را مهمانی در من حضور دلیل توانستنمی  هرگز. بود همین

 برایش سالم ینشانه به سری و مزد بندینیم لبخند. بفهمد

 به و داد جواب بود ایستاده که ایفاصله همان از. دادم تکان

 خم. رساند او به را خودش زودتر نیکی. برداشت قدم ما طرف

 مامان با. بوسید را صورتش و گرفت آغوشش در را نیکی و شد



 کهاین برای و ایستاد من به رو و داد دست نسترن و مریمش

پرسید تهگف چیزی : 

- خوبید؟ شما  

 "  حس. کردم تشکر همیشه از ترصمیمی و گفتم ی"خوبم

 یگونه به دیگری یبوسه. دارم نیاز صمیمیت این به کردممی

 دادنش دست اما داد، دست او با. رفت پدرش سمت به و زد نیکی

 نگاه ثانیه چند زحمت حتی. بود تکلیف رفع بیشتر متین پدر با

 ممنونش باید من حال این با نداد، خودش به هم را او کردن

 برخورد من با ترگرم خیلی اشدایی با مقایسه در چون شدم؛می

  کوروش و اشکان طرف به و نماند پدرش کنار زیاد. بود کرده

 پدرش؛ نه و نریمان پسرعمویش نه و بود متین از خبری نه. رفت

 شده هاآن آمدن از مانع مهمانی در آرش حضور رسیدمی نظر به

 به گاهی از هر و نشسته مبل روی تنها ایگوشه که آرشی. است

 و داشت را من به شدن نزدیک جرات او نه ولی کرد،می نگاه من

 اشخانواده. دادم نشان واکنش هایشنگاه از یک هیچ به من نه

. کند حفظ من با را اشفاصله کردمی سعی او و داشتند حضور



 دلیل. بنشیند تنها گوشه یک و بیاید مهمانی به نداشت دلیلی

 خانم برادر بود گفته مهدی چون. نبود معلوم هم داریوش نیامدن

 در حاضرین تکتک راحت خیال با آیدمی مهمانی به دیر پویان

 بار یک دقیقه چند هر که البته کردم؛می دنبال نگاهم با را سالن

بودم -پیمان-اصلی هدف دنبالبه .  

 را دیوار روی بر شده نصب تابلوهای و بود تهگرف را نیکی دست

 شیرینی میوه، رویش که میزی دور مردان یهمه. کردمی تماشا

 پیمان و بودند مشغول بود شده چیده پذیرایی وسایل دیگر و

 کوروش همراه هم آرش حتی. باشد شانجمع در دیدنمی لزومی

 به هم هانمخا. کردندمی پذیرایی خود از و ایستاده پدرشان کنار

 و گفتندمی همه. بودیم سالن دیگر سمت در شکل همان

 زیاد سکوتم کهاین برای بار هر که بودم من فقط و خندیدندمی

 خواستم تا. زدممی لبخندی و داده تکان سری نزند شانذوق در

 پیام زنگ صدای بردارم گیالسی و کنم استفاده فرصت از

 خانم برادر گفتمی که ودب مهدی از پیام. شد بلند امگوشی

 برای که دستی. باشد جمع حواسم و است خانه نزدیک پویان

 و کرده کوتاه را بود شده دراز میز روی ورنگآب خوش گیالس



 دو. شد تنها پیمان. آمدمی ما طرف به نیکی. شدم بلند دفعهیک

. مردان طرفش یک و زنان جمع طرفشیک بود، پر سالن طرف

 که خانمی نفر دو با آشپزخانه داخل همه از دور هم پویان خانم

 شد فارغ وقتی. زدمی حرف بودند مشغول جاآن مهمانی اول از

کرد اشاره پیمان به و آمد سالن به رو کانتر طرف به .  

 جمع هم اگر کرد، جمع را حواس شدمی مگر بلبشو این در

 انپیم فهمید شدمی چطور سالن داخل آدم همه این با کردممی

 برادر و پیمان باید. نه یا و دارند هم با آشنایی پویان خانم برادر و

 راحت بتوانند که شدندمی روبرو هم با جایی در پویان خانم

 پویان خانم برادر که آمد مهدی از دیگری پیام. باشند خودشان

 پیاده برای زیادی وقت. است رسیده خانه به نزدیک خیابان به

 پیمان طریقی به باید. نبود گذشتمی نمذه در که چهآن کردن

 انداختم، نسترن به نگاهی نیم. کشاندممی حیاط داخل به را

 معرفی را خودش کهاین با که بود دختری با زدن حرف مشغول

 ازغفلت که خیالم. بوده کسی چه آمدنمی یادم اصالً اما کرده،

 شمگو پشت به را موهایم. رفتم پیمان طرف به شد راحت نسترن



 در پیمان که زد پیمان به حرفی خنده با پویان خانم دادم هل

گفت جوابش : 

-  غذای خوردن مرد یه برای لذت بزرگترین نباشید؛ نگران

همیشه ذاریدمی تموم سنگ که هم شما محبوبشه، ! 

 با. شدمی مرگ ذوق داشت پویان خانم اما نبود، خاصی حرف

 دادن دستور شغولم دوباره و برگشت عقب به خوبش حال همان

 دوتا پدرش. گفتمی دارشاخ هایدروغ داشت هم پیمان. شد

 یک برای لذت بزرگترین بود معتقد پسر وقتآن داشت، زن دوتا

 دستش داخل لیوان. است خوشمزه غذای وعدهیک خوردن مرد،

دید را من که چرخید سالن طرف به و گذاشت کانتر روی را : 

- خوای؟می چیزی  

. خواهدمی او از چیزی که بودم ایستاده آدمی شکل هم واقعاً

گفتم سریع! بودم شده سبز راهش سر مقدمهبی دفعهیک : 

 !نه-

 خیابان یفاصله داشتم ذهنم در. گویممی چه فهمیدمنمی خیلی

زدممی تخمین دقیقه حسب بر  را پویان خانم یخانه تا . 



 نگذاشتم هک بگذرد کنارم از داشت قصد و کرد نگاهم تعجب با

گفتم آرام و شدم  ترنزدیک شود، دور : 

- بگین دروغ بلدین خوب هم شما ولی ! 

گفت و داد باال را ابروهایش از یکی تعجب ینشانه به : 

- دروغی؟ چه دروغ؟  

-  تونهمی مرد یک که لذتی بزرگترین گفتین پویان خانوم به

محبوبشه غذایِ خوردن کنه، شتجربه ! 
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برگشتند عادی حالت به ابروهایش : 



- دروغه؟ این و ! 

 تایید. بردم پایین و باال را سرم چشمانش به خیره نگاهی با

 باز لب بود منتظر و نبود پذیرفته برایش سر تکان با فقط کردن

 جسارتی چنین چرا و است دروغ حرفش چرا که بگویم و کنم

 داشتند که چشمانش کنجکاو و منگ گیج، حالت آن. امکرده

 از شدمی. بود دیدنی بشنوند را توضیحم تا زدندمی پا و دست

 دلخواه جای به را او صحبت یادامه برای و جست بهره هاآن

 کج را مسیرم آمدم. بشود طورهمین که کردم آرزو یعنی. کشاند

 بماند باقی خوددار نتوانست دیگر که بروم حیاط طرف به و کنم

گفت و : 

- چرا؟ خب  

گفتم و کردم جمع شلوغیِ و طرف دو به ایاشاره چشمانم با : 

-  بمونیم زیاد سخته، آدم همه این وسط خرده یه توضیحش

 ناراحت نسترن حتماً نشن حساس بقیه بزنیم، حرف جااین

 جوابش اگه. بدم توضیح تونممی بهتر ترخلوت جای یه! شهمی



 اگه هم شما بخورم، هوایی یه حیاط رممی مهمه براتون

بیاین خواستین . 

 

 تا کرد شدمی که کاری همه. رفتم حیاط به و شدم رد کنارش از

 نامحرم چشمان از دور جای یک در پویان خانم برادر و او

 نومخا برادر ورود قبل از را او که بود همین ببینند را همدیگر

 ممکن بودم زده که تخمینی همان اساس بر ببرم؛ حیاط به پویان

 وسط و رفتم حیاط سمت به سرعت با برسد، سر لحظه هر بود

 دیگر ماشینی پارک برای مانده باقی جای تنها نزدیک آن،

 زند، سرباز آمدن از کل به بود ممکن. برسد پیمان تا ایستادم

 بیشتری قوت ذهنم در ظهلح هر امکان این و داشتم در به  چشم

 تیررس در رنگشمشکی شلوار و کت با وقتی اما گرفت،می

 شک آمدنش به پیش ایثانیه تا که رفت یادم گرفت قرار نگاهم

 فاصله خانه ورودی در از و برداشت کوتاه قدم سه دو. داشتم

 ایعجله بعدی هایقدم و قدم برای بود؛ گرفته اشبازی. گرفت

 سرش در چه. کردمی نگاهم و بود ایستاده جاهمان و نداشت

 حیاط به کشاندش از را من یانگیزه که بود محال گذشت؟می



 نگاهم و ایستادمی جاهمان صبح تا اگر حتی باشد، فهمیده

 به بگذارد را کارم این توانستمی نهایت. توانستنمی باز کردمی

. بود شمقابل پله چند. دارم را توجهش جلب قصد کهاین پای

 بیا لعنتی":کردم زمزمه لب زیر. آمدمی پایین هاآن از باید

 برای شد نزدیکم تا. آمد پایین را هاپله شنید؛ که انگار "دیگه

گفتم لبخند با استرسم کردن کم : 

- یکیه من پیرهنِ و شما شلوار و کت رنگ ! 

 که کردمی نگاهم طوری بودم، افتاده گویی پرت و چرت به

 و مقصود تمام از کردممی حس کامالً پیش نیهثا چند برعکس

است آگاه من اهداف . 

گفت آورد بیرون را بود جیبش داخل که دستی : 

- بگید دروغم از داره؟ اهمیتی چه لباس بودن رنگیک ! 

 سوالش جواب دنبال کهاین از. کردم نگاهش کوتاه یثانیه چند 

 یک انگار که طوری شمرده، و آرام بعد و شد بهتر حالم کمی بود

 گوش او خواهممی فقط من و شنوندمی را مانحرف آدم لشگر

گفتم کند، : 



-  شتجربه تونهمی مرد یک که لذتی بهترین چون دروغه خب

 یهمه از که شبی! شبه یه نیست؛ محبوبش غذای خوردن کنه

نظیربی و رویایی شب یه! ترهتاریک قبل شبای ! 

 باقی تعحبی جای حرفم برایش نباید رفت؛ هم در هایشاخم

 خیابان سر دخترِ و من که بود گفته قبالً خودش گذاشت،می

 از سال چند کند فکر شویممی باعث همیشه بنگاهش به نزدیک

 زودتر را خالص تیر من اما بزند، حرفی خواست. است عقب دنیا

 :زدم

- کنه صبح محبوبش زنِ با رو شب همون قراره و !  

 داشتند چشمش اطراف خطوط چون م،مُردمی خوشی از داشتم

 که هاییحرف به دارند شک انگار که رفتندمی سمتی به

 به او آوردن از اصلی منظور که بود رفته یادم اصالً. اندشنیده

 جمع را صورتش خطوط یاضافه پای و دست زود. بود چه حیاط

گفت و کرد : 

-  گمب مادرمه سال و همسن که خانومی یه به من داشتی انتظار

محبوبمه؟ زنِ با مشترک شب یه داشتن من برای لذت بزرگترین  



گفتم و دادم تکان منفی عالمت به را سرم : 

-  چی؟ نیست پویان خانوم که حاال اما! شدنمی! گیدمی راست

چیه؟ مرد یه برای لذت ترینخاص به راجع نظرتون  

- یکیه باهات نظرم ایچونه و چک هیچبی ! 

 غرقِ حرف این خاطربه دهد شانن که چیزی هر کردم سعی

درآورم نمایش به صورتم در را شدم تحسینش : 

-  حاال خب اما شدم؛می ناامید ازتون داشتم خونه توی راستش

 به خلوت توی و گنمی دروغ جمع توی که آدمایی کنممی فکر

 چه کننمی اعتراف بعد دقیقه چند اونم حرفشون بودن دروغ

باشن جالبی و جذاب هایآدم توننمی قدر ! 

-  بهتر خطرناک و مرموز نکردی؟ شل زیادی رو کیسه سرِ

چیه؟ زن یه برای لذت بهترین سوال، یه حاال خب نیست؟  

 ماشینی و سرم پشت به من نگاه و شد باز که دری ماشین، بوق

 چرخیدم پیمان طرف به. شد من منجی آمدمی داخل به در از که

گفتم و : 



- بیاد؟ که مهمونا از بود مونده هم ایدیگه کس  

 پویان خانوم برادر ماشین و سرم پشت به حواسش از چشمه یک

 :بود

- دونمنمی . 

بدهد توانستنمی دیگری جواب این از غیر . 

 برود و بگذارد مرد شدن پیاده از قبل لحظه هر کهاین ترس

 آمدنش و مرد شدن پیاده زمان تا را زدن حرف که شد باعث

دهم طول : 
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-  بهتون خیلی رنگش هم و مدلش هم پوشیدین که وشلواریکت

آدمی ! 

گرفت سرم پشت از نگاه .  

 پیراهنم به نگاهی نیم با. بودم کرده متعجبش هم باز کهاین مثل

 :گفت

- ونی؟مهم اومدی شد چطور! ممنون   

 از مرد تا خرید وقت کافی یاندازه به. بود کَنده را گورش خودش

 عقب به توانستم تا کامل آرامش در هم من. شود پیاده ماشین

 با خواهدمی دلم کهاین تا نسترن یخانه در رفتارم از و زدم گریز

 دقت با مدت تمام. زدم حرف باشم داشته خوبی یرابطه نسترن

 عقب به که دیگری نگاه یک از دریغ و ددامی گوش حرفم به

 و من. ببیند شنیدممی را هایشقدم صدای که مردی تا بیندازد

 ایستاده پویان خانم برادر به نسبت تریروشن جای در پیمان

 داشت کماکان پیمان شد ماننزدیک که پویان خانم برادر. بودیم

 عادی کامالً...  نبود آشنایی از خبری و دادمی گوش من به

 مهدی هایگمان و حدس علیه داشت چیز همه و بود ایستاده



 سقف زیر روشنایی در را ما که پویان خانم برادر. رفتمی پیش

 موهای و بود سالیمیان مرد. برگشتم سمتش به. ایستاد دید،

 نگاهش پیمان. بود زده هم کراوات. داشت سفیدی دستیک

 نگاهش نه؛ مرد اما! دیگر یا غریبه به غریبه یک نگاه مثل کرد،

. کردمی نگاهش عجیبی جور پیمان. آمد مانسمت به. بود آشنا

شد ظاهر لبم روی لبخند یک شکل به امید ! 

 روبرویش مرد اما بود، بلد را قواعد خوب خودش! بیچاره پیمان

 به را خودش و کند ظاهر حفظ باید جا همه که دانستنمی. نه

 از لبخندی پدرانه، لبخندی. زد مانپی به لبخندی. بزند نشناختن

آشنایی سرِ از لبخندی احترام، و اعتبار سر  ... 

. شد من یمتوجه مرد. بود ایستاده خشک چوب مثل پیمان

 ایستادنش خشک چوب مثل با پیمان. رفت لبش روی از لبخند

 افتضاح توانستنمی اما نیاید؛ ترنزدیک که بود داده آالرم

بود شده رویت هادیدنی. کند جمع را آمده وجودبه . 

 جلو دوباره بعد و کشید عقب ایناشیانه طرز به پویان خانم برادر

 رسمی کامالً هم پیمان. کرد پرسیاحوال معمولی پیمان با و آمد



 دهند نشان تا کردندمی تالش بیشتر که چه هر. داد را جوابش

 که دشمی معلوم برایم بیشتر اند،غریبه دنیای دو از آدم دو

است خوانده را دستشان خوب مهدی .  

 قدم جلو به پیمان از زودتر. بمانم حیاط در نداشت لزومی دیگر 

گفتم و برداشتم : 

- تو رممی دیگه من ببخشید .  

من پشت هم پیمان و افتادم راه پویان خانم برادر سر پشت .   

 دوری هم از. بود نفر دو این پی چشمم مدام هم خانه داخل

 به من که مردی هم آن! شدندنمی هم صحبت طرف و کردندمی

 لبخندش و آمده جلو پیمان هوای به که بودم دیده خودم چشم

 برای فقط نه که دانستنمی فقط. بود پیمان دیدن برای هم

 بازی نقش حال همه در و جا همه باید بلکه کارخانه، هایآدم

 کارخونه یهاآدم یدایره از من بود دیده کهاین محض به. کند

بود کرده عیان پیمان با را رفاقتش بیرونم، . 

 از بعد و بکشند خودشان برای همه تا ماندم منتظر شام موقع

 کنار. بکشم غذا خودم برای و شوم نزدیک میز به شدن خلوت



 دفعه یک که بخورد را غذایش کردممی کمک و نشسته نیکی

 پر بشقاب رفیح هیچبی و شد نزدیک غذا از پر بشقابی با پیمان

 قدرآن کنم، نگاهش تا گرفتم باال را سرم. گرفت سمتم به را

 را چیز همه کردم حس باز که کردمی نگاهم خیره و عمیق

بیاید حرف به شد باعث مکثم. داندمی : 

- بودی نیکی سرگرم. کشیدم برات ! 

 تشکر لبخند با و گرفتم دستش از را بشقاب و بردم جلو دست

 غذا من برای! بزنم لبخند هنوز توانستممی که بود خوب. کردم

بودم؟ چه مدیون را لطفش بود؛ کشیده   

 قورت فقط هم را غذا. شنیدمنمی چیز هیچ جمع یهمهمه از

 پا و نشسته روبرویم درست. بود شده گرشکنجه پیمان. دادممی

 که هم بار هر. خوردمی را غذایش آرامش با و انداخته پا روی

 من در چیز چه. کندمی نگاهم که دیدممی افتادیم او به نگاهم

 نگاهش از دست که بود آمده نظر به جالب قدراین برایش

 و نشسته جاهمان باز خورد که هم را شامش حتی. داشتبرنمی

کردمی نگاه من به متفکرانه . 



 و اشکان که کرد غرغر قدرآن. گرفت بهانه زود عزیزم نیکیِ

 ترک بودند نشده خسته هنوز که ار جمع شدند راضی نسترن

 چه هر بودم منتظر. رفتم حیاط به و گرفته آغوشم به را او. کنند

 نسترن. خورد زنگ همراهم گوشی. برویم و بیاید اشکان زودتر

 به و کردم لمس را تماس آیکون سریع آمد، بیرون خانه در از

گفتم تند تند بود خط پشت که مهدی : 

-  تونمنمی پیشمه نسترن. بهت زنممی زنگ خودم شب آخر

بزنم حرف . 

 و ندهد طول را زدن حرف مهدی تا کردم قطع را گوشی سریع 

 سوار سریع. شد نزدیک ما به ماشینش با اشکان. نرسد نسترن

 بیرون که خانه در از. کشیدم عمیق نفس آرام هم پشت و شدم

 نیکی. دادم لم و کردم رها ماشین صندلی روی را خودم رفتیم

 را آرامش اما گذاشت، امسینه روی را سرش و آمده خوشش هم

 به. برد هوا به و کرد دود امگوشی پیام زنگِ صدای ثانیه صدم در

. بود پیمان از پیام اما کردم، باز را پیام است مهدی کهاین گمان

بودم نکرده ذخیره اسمش به هنوز که ایشماره همان .  



"  من سوال فقط داشتم، دوست رو امشب بحث خانوم ارغوان

موند جواببی "! 

 

*  *  * 
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 که پیامی. گذشتمی بودم داده مژگان به که پیامی از ساعتی ده

 مژگان دارد ادعا مهدی کهاین. گفتم مهدی با مالقاتم از آن در

 هم مدارکش و داشته پیمان از هلدینگ شرکت در را کارش

 نیت و بعدش اتفافاتش و پویان خانم مهمانی از. است موجود

 تا بودم کرده خاموش بالفاصله هم را گوشی. نزدم حرفی رفتنم

 روز آن تالفی تا بماند، استرس و ترس در تا بگیرد، تماس نتواند



 از دروغ با را پیمان او و گفتم شده پخش هایعکس از من که

 گفت، دروغ من به یا مدت تمام مژگان. درآورم داد نجات مهلکه

 نگرانش همه از بیشتر که! خواهرش من، به! کرد کاریپنهان یا

باشم داشته عمیقی دلگیری او از شدمی باعث این و بودم . 

 آمدن جرات بگیرد، تماس من با تا نداشت راهی همراه تلفن جز

 را التهابی از پر ساعت ده مطمئناً نداشت؛ هم را اناشک یخانه به

 دنبال حتماً بود، آمده پیش هاییسوال برایش حتماً بود، گذرانده

 چه بداند خواستمی حتماً است، برده پی کجا از مهدی بود این

است شده بدل و رد مهدی و من بین هاییحرف . 

 

 به را ودشخ حد این تا مژگان کهاین از! بودم نخوابیده دیشب

 یبازیچه کهاین از. کشیدم رنج فهمیدنمی و بود انداخته خطر

 فهمیدممی حاال. ساییدم هم روی دندان بود شده پیمان دست

 من که پیمانی! کندمی احتیاط شودمی پیمان حرف تا چرا

 قدرآن. بود هاملکان آستین در مار بودم دیده مهمانی در دیشب

 پویان خانم برادر با بفهمد کسی بود محال که کرد رفتار مسلط



 چیز همه بود کرده حس خوب قدر چه مهدی و دارد ایآشنایی

  !را

 

 خودم به هم مغرورانه حس یک بد، هایاحساس همه این میان

 و دهم نجات بد اتفاقات از را مژگان توانممی من کهاین داشتم،

 حق احقاق برای نداشت حق پیمان. باشم مواظبش نوعی به

بگذارد مایه مژگان از خودش . 

 که شغلی از متین بودم دور تهران از هاکیلومتر من وقتی باریک

 بیمه خسارت ارزیاب مژگان. بود کرده سوءاستفاده داشت مژگان

 به وقتی و بود افتاده گیر جابی اعتماد و سادگی در باریک و بود

 و نمتی بلکه خود، خطای تاوان تنها نه شد متوجه آمد خودش

بدهد باید هم را خواهرش شوهر .  

 را گوشی است شده تنبیه کافی یاندازه به کردم حس وقتی

 را جوابش کهاین به التماس از هایشپیام ردیف. کردم روشن

 و بود کرده پیدا ادامه بیراه و بد با آخر در و شده شروع بدهم



 ":بود قبلی پیام از بعد ساعت دو یفاصله به آخرش پیام بعد

بده جواب خدا رو تو ارغوان " 

 باز اگه فقط ت؛خونه آممی دیگه ساعت دو تا ":نوشتم برایش

کنممی کارچی نیست معلوم بشنوم، دروغ ." 

 بیرون برای و شوم جور و جمع تا خواستممی وقت ساعتی دو

 پا از دست تا کشیدمی بو نسترن. باشم داشته ایبهانه رفتنم

 جوابم سریع مژگان. بکند را الزم داریبربهره وقتآن و کنم خطا

 پیامش به جوابی هیچ "بیا زودتر دیره، دیگه ساعت دو ":داد را

 نداده پیمان دیشب پیام به جوابی هیچ که طورهمان ندادم،

 شود، بیشتر عصبانیتم شدمی باعث فقط مژگان نگرانی. بودم

 خطرناک بازی این وارد را خودش چرا ترسیدمی قدر این اگر

بود؟ کرده ! 

 را خودم و زدم بیرون خانه از بیچاره آرایِ بودن مریض یبهانه به

 اخم با دید اشخانه در مقابل را من تا. رساندم مژگان یخانه به

 :غرید

- شدم زنده و مرده ارغوان؟ بودی کرده خاموش رو گوشیت چرا ! 



 را امشانه و آمد دنبالم. شدم اشخانه وارد خیالبی ژستی با

گفت و برگرداند خودش سوی به را من. رفتگ : 

-  چرا باهاش؟ قرار سر رفتی چرا تو اصالً زد؟ زری چه مهدی بگو

کرد؟می کار چی اون پیش منا بگیره؟ تماس تو با باید  

چرخیدم طرفش به عصبانیت با : 

-  راست مهدی مگه چی؟ برای شدی؟ زنده و مردی خبرته؟ چه

 دوستت شوهر رو تو نگ؟هلدی برده رو تو پیمان مگه گفته؟

 اشتباه هم مهدی پیمان، نه هلدینگ، شرکت بری تا شده واسطه

نگفتی؟ بهم خودت رو همینا مگه.  نداره نگرانی جای کنه،می  

 دفعهیک غضب و حرص شدت از و داد تکان بار چند را سرش

کشاند سالنش وسط مبل طرف به سریع و گرفت را دستم : 

-  اصالً گفت؟ چی مهدی بگو خدا رضای محض جااین بشین

 شرکت توی من واسه پیمان که گفت بهت یهو شد چطور

کرده؟ پیدا کار هلدینگ  

 کردم سوءاستفاده داشت که باریاسف و نگران وضعیت از

 :وگفتم



- زنمنمی حرف بهت هم کلمه یه ندی رو سوالم جواب تا . 

زد داد : 

- سوالت؟ چیه  

-  هلدینگ؟ شرکت توی بری شده واسطه که کسیه همون پیمان

 ازاش در باشه، کرده پیدا برات فقط کاری یه کهاین برای نه اونم

 ازم هیچی نگی، رو راستش نه؟ مگه داره، انتظاراتی ازت

طورههمین که دونممی من شنوی،نمی ! 
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 را صورتش. نشست رویش آمد و زد دور را مبل. شد آرام کمی

گفت و کرد هم در : 

- گفته؟ چی مهدی بگو حاال! طورههمین آره  

 یواسطه پیمان که بودم مطمئن دیشب اتفاق وجود با کهاین با

گفتم تعجب با است هلدینگ به مژگان رفتن مستقیم غیر : 



-  رفتی! بازهحقه عوضی یه اون چرا؟ طوره؟همین! مژگان؟

 پوشش زیر رهمی کارخونه داشت خبر قبل از اون چون هلدینگ

 یه تو از تا کرده سوءاستفاده بیچارگیت و کسیبی از هلدینک،

 ایکارهچی جااون ببرن بو اگه بری، لو اگه بسازه، خبرچین

 که  نیست بیمه یاداره جااین آرن؟می سرت بالیی چه دونیمی

 ضرر که پیمان. رسنمی رو حسابت! تمام کنن اخراجت یه

ماجرایی وسط که تویی ه،کننمی . 

گفت و آورد باال را دستانش کنترلی قابلغیر و عصبی شکل به : 

-  چی مهدی بگو! نزن بیخود حرف پس دونی،نمی هیچی تو

 گوش اراجیفش به و دیدنش رفتی کردی غلط تو اصالً گفت،

 !دادی

 دست به را عنانم هم من گفت ایکارانهطلب شکل به که را این

گفتم و دادم خشمم : 

-  تو هایحرف فقط و تو پیش اومدممی باید رفتم،می نباید آره

 دوست! بگی دروغ نیستی بلد اصالً تو آخه کردم،می باور رو

 برات پیمان زنهمی حدس که گفت گفت؟ چی مهدی بدونی داری



 پویانی خانوم برادر. پویان خانوم برادر توسط اونم کرده، پیدا کار

شناسهنمی رو اون کنهمی ودوانم همه پیش پیمان که . 

. شدمی تعجب غرق بیشتر و گردتر  لحظه هر مژگان چشمان

 ام،فهمیده و دانممی مهمی چیزهای قدر چه بگویم کهاین برای

دادم ادامه : 

-  برادر و پیمان ببینم و پویان خانوم مهمونی برم خواست ازم

نه یا شناسنمی رو همدیگه پویان خانوم . 

 برایش بیشتری تاسف با را سرم. رفت باال هم یشابروها مژگان

گفتم و دادم تکان : 

-  که بود نزدیک پویان خانوم برادر وقتی شد؟ چی دونیمی

 که پویان خانوم برادر حیاط، توی کشوندم رو پیمان برسه

 چند هر رو، هم شناختنمی اون و پیمان طرفمون، اومد سررسید

 گاگول خرده یه طرفش اما نکرد، خطا پا از دست زرنگ آقای

زد لبخند بهش چطور که دیدم! برام شد رو دستشون بود؛ ! 

. بود خیره سرم پشت به چیز همه از فارغ باراین مژگان چشم

 همه این سرم پشت چیز چه ببینم و بچرخم کهاین از قبل



 را عمرم صدای ترینوحشتناک است، کرده جلب را توجهش

 :شنیدم

-  دیشب شما یهو چرا آخه کردم فکر دمخو با هی خانوم؛ ارغوان

حیاط توی کشوندی رو من . 

. برگشتم پشت به و چرخیدم جایم در عمیق ترسی با و سریع

 و خونسرد اتاق، در چهارچوب به داده تکیه را اششانه پیمان

 در. کردمی نگاهم شام خوردن موقع دیشب مثل درست متفکر،

 و شدم بلند اما دانستم،نمی دیگری چیز یا و بود ترس اثر

داد ادامه. ایستادم دستپاچه و هول روبرویش : 

-  حتی هم یکیش اما کردی، که کاری برای زدم زیاد حدس

ایالعادهفوق تو گفتی، که نبود اینی نزدیک ! 

 خفه صداهای از پر درونم و کردممی نگاهش مات فقط و فقط

زدمی صدا بلند و وقفهبی را مژگان اسم که بود ایشده . 
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 هایمشت خیال در من و کردمی نگاهم خیره و سرکش پیمان

 حظ نهایت شدنم غافلگیر از. کردممی مژگان یحواله را امنامرئی

 و گذاشتم هم روی پلک کوتاه خیلیخیلی ایلحظه. بردمی را

 یک در. دادم قرار هایممشت هدف را مژگان صورت پیدرپی

بود کشانده فرشم به عرش، قدمی .  

 و پیمان اگر شد، مشت دستم ایستاد، کنارم و آمد جلو مژگان

 کرده تبدیل واقعیت به را خیالم نبود تکبرش از پر و سوزان نگاه

مگرفتمی ندید میل کمال با را تریبزرگ و ترکوچک و . 

- آره؟ شده؟ چی که گفتی گفتی؟ مهدی به رو اینا تو ارغوان ! 

 چه پرسید؟می هم سوال که شده مرتکب خطایی چه فهمیدنمی

 من از بدتر مراتب به حالش او؟ یا من شد؟می کارطلب باید کسی

 جنایتی خرده کنم فراموش شدنمی باعث حال بدیِ این اما بود،

 دستپاچه و ایستاده طورهمان هنوز. بود کرده من حق در که را



 معتقد که زبانش برعکس را؛ من هم او. کردممی نگاه را پیمان

 که انگار نداشت، ایعقیده چنین چشمانش امالعادهفوق من بود

داد قرار خطاب مورد را مژگان ولی نگرفت، من از چشم. نداشت : 

- بیار آب لیوان یه خواهرت برای ! 

 را امشانه. نداشت آوردن آب و چینی مقدمه یحوصله مژگان

گفت و گرفت : 

- بهش؟ گفتی چی بگو گفتی؟ چی مهدی به ارغوان؟ توام با  

گفت و گرفت در چهارچوب از را اشتکیه پیمان : 

- براش بیار آب ! 

 کند؟ تحقیرم که کرد؟می تاکید چه برای را آوردن آب این

 دلرزمی ستونشچهار. است کرده خالی بدنم کردم حس دفعهیک

 و زدم چرخینیم آرام. کنم شاننگاه و بایستم توانمنمی دیگر و

. رفت آشپزخانه به کنانغرغر هم مژگان. نشستم مبل روی

 هر. کردم نگاهش و کردم بلند سر. نشست روبرویم و آمد پیمان

 رکب منِ تماشای مشغول و بود آرام او بود، ناآرام مژگان چه

 !خورده



 و آوردم باال را دستم گرفت سمتم به که را آب لیوان مژگان

 از تا نکرد اصراری و گذاشت میز روی را لیوان. زدم پسش

 کوتاه یفاصله به. نشست فاصله با پیمان کنار. بگیرم دستش

 شد باعث " خب " گفتن با پیمان که کردم نگاهی نیم شانبین

بدوزم صورتش به را نگاهم .  

-  بازحقه عوضیِ بگیرِ نهگرد سر دزدِ بنگاهیِ یه خانوم، ارغوان

 تمیز خیلی رو زرنگ آقای همین دیشب تو که نشسته، روبروت

 من که هستی اونی از ترعاقل تو یعنی این! دادی بازی نقصبی و

 هیچی مهدی به مطمئنم! بپرسم ازت مژگان سوال شبیه سوالی

نگفتی من گاگول خرده یه طرف هایلبخند از !  

 حتی و دهم انجام کاری چه و گویمب باید چه دانستمنمی اصالً

 خودش حرف این با اما کنم، کنترل را کشیدنم نفس ریتم چطور

 فقط و دیدمنمی دیگر را مژگان. داد من به را تالفی فرصت

بود آخرم و اول هدف پیمان : 

-  دیشب همون بهش که بودم عاقل قدریاون کنی،می اشتباه

شناسینمی ور همدیگر پویان خانوم برادر و تو که بگم . 



گفت کالم یک : 

- نگفتی که مطمئنم ! 

-  هر خونه رسیدم کهاین از بعد بالفاصله دیشب همون گفتم،

گفتم بهش رو بودم دیده که چی . 

 وجودبه صورتش خردکن اعصاب آرامش در خللی ترینکوچک

گفت و کشید جلو به را خودش مژگان اما نیامد، : 

-  لحظه یه اصالً کثافتیه؟ هچ اون دونینمی تو ارغوان؟ گفتی چرا

 بفهمی و بری بخواد ازت باید چرا اون که نکردی فکر خودت با

 خوب نیت تونهنمی نفهمیدی هلدینگ؟ شرکت رفتم چطور من

 که آدمی برادر حرف به چطور ببینیش؟ رفتی چرا باشه؟ داشته

 مهمونی؟ رفتی شدی بلند و کردی اعتماد نکرده رحم زنش به

 از که بدبختیایی. منه یریشه زدن بالدن اون نکردی فکر

بود؟ رفته یادت بودم کشیده دستشون  

بدهد ادامه این از بیشتر نگذاشتم : 

-  رفتم، چشممه جلوی لحظه هر و ساعت هر تو بدبختیای چون

 راست خواهرم بفهمم تا رفتم خبره، چه برم و دور بفهمم تا رفتم



 گهمی که دیمه یا داره، دوستش شوهر از رو کارش که گهمی

خبرچینی برای  ... 

دادم ادامه. انداختم پیمان سمت به نگاهی نیم و کردم مکث : 

-  گفت! دنمی بازیت دارن کنن،می سوءاستفاده ازت دارن گفت

! رفته چی برای مژگان بفهمن هلدینگ شرکت مدیرای کن فکر

 خبرایی واقعاً نه دیدم. نگفته راهبی فهمیدم و رفتم منم خب

 همون سمت ریمی داری دوباره شدی، گرفتار باریک. هست

 به نگفت، بد مهدی. زمین خوردی سر با و رفتی قبالً که مسیری

 هر! بیاری خبر دیگه یکی برای و جایی بری که رسهمی چی تو

 بالی سپر شدی چرا تو! جلو بیوفته خودش بره داره مشکلی کی

دیگه؟ یکی  

زد داد مژگان : 

- زدی گند یچ همه به! تو زدی گند ! 

 برایش دلم...  پایش هم اش،چانه هم دستش، هم لرزید؛می

 که ستخواهری مژگان شدم یادآور خودم به دوباره و سوخت



 که طورهمان. بکنم کاری همه آرامشش برای حاضرم من

داد ادامه لرزیدمی : 

-  دنبال نفهمیدی سوخته؟ من برای دلش مهدی کردی فکر واقعاً

 و قصد روی از هلدینگ شرکت توی من بودن بفهمه فقط که اینه

 رو دستش هیچی و زده رو زورش تموم نفهمیدی نه؟ یا و غرضه

 چه دارم نمیفهمم من کردی فکر تو طعمه؟ کرده رو تو و نگرفته

 بگه؟ بهت بیاد یواشکی باید و دونهمی مهدی و کنممی غلطی

پَرتی؟ قدر این ارغوان؟ آره  
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کرد نگاهش پیمان : 

-  به دونه؛می بهتر تو از رو گفتی که اینایی یهمه نیست، پرت

نزده حرفی فهمیده و دیده که چیزی از مهدی . 

. کنم تاییدش بود منتظر فقط که حالی در برگشت، من سمت به

نداشت را تالفی و دادن ادامه ارزش مژگان هایلرزش : 



- منزد . 

شد پدیدار لبش یگوشه کمرنگ، و دور لبخندی : 

- دونستممی . 

کشید جلو به را خودش مژگان : 

-  بهش تا برگردی و بری نبود منتظر مگه گفتی؟ بهش چی پس

شده؟ چی بگی  

برگشتم سمتش به : 

-  برادر اومدن و آخر یلحظه جز کردم تعریف براش رو چیز همه

 و سالم یک با گفتم! وردمدرآ خودم از رو اونجا. رو پویان خانوم

 و بودن تنها که وقتی اونم شدن، رد هم کنار از معمولی علیک

 کنه باور که دیگه دروغ سری یه. نبود کردن بازی نقش به نیازی

کنهمی اشتباه که خودشه این ! 

گفتم و دادم تکان سری اخمم حفظ با : 

-  هلدینگ شرکت بری شده باعث که آدمی اون شد قانع فقط

سمت از که ستدیگه یکی. نیست پویان خانوم برادر  ... 



رساندم را منظورم و کردم نگاه پیمان به . 

-  پویان خانوم برادر کنهنمی فکر دیگه فقط باقیه، شکش

 بفهمه باید که دیگه یکی هلدینگ، شرکت بری کرده سفارش

 توی رفتی چطور بفهمم و پیشت بیام بیشتر خواست ازم! کیه

 به دیگه گفتم منم. رو کاراین کرده جور برات کی و هلدینگ

دمنمی جواب طرفش از تماسی هیچ . 

داد تکیه مبل به را سرش و کشید راحتی نفس مژگان : 

-  قدراین. ترهخطرناک برابر صد! بدتره متین از این رذل، کثافتِ

بفهمه رو چیز همه تا شهمی سیریش ! 

 که یزیچ همه کردممی حس دوختیم، هم به نگاه پیمان و من

 و تمام است، فهمیدنش پی در مهدی و زندمی حرف آن از مژگان

 بیرون خانه این درِ از فهمیدمنمی تا. دارد ربط پیمان به کمال

گفت و کنم فکر بیشتر نداد فرصت. رفتمنمی : 

-  جمع رو خیالش جوری یه باید! بدی جواب بهش باید اتفاقاً

 بهش دیگه روز دو .نزنه سرش به کنجکاوی هوس دیگه که کنیم

فهمیدی چی که گیمی و زنیمی زنگ ! 



دادم باال برایش ابرویی : 

- فهمم؟می چی دیگه روز دو  

- بگی بهش چی که گممی بهت من فقط! هیچی ! 

زدم تمسخر سر از لبخندی : 

- نیستم مژگان من !  

-  کاری افتخار به! کنیمی زده شگفت رو آدم تو! نیستی که البته

بیرون کنم دعوتت شام مشبا خواممی کردی که ! 
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 تا انداختم باال برایش ایشانه. کشیدم دندان زیر به را زیرینم لب

برسم نظر به القید : 



-  هستی یکی شما من برای. رهنمی من بغل زیر هاهندونه این

 کهاین مگه کنه،نمی فرقی بهترش یا بدتر کمی! مهدی شبیه

هست؟ کنم،می اشتباه کنه ثابت که باشه چیزی  

 نگاهش. کرد جدا آن از بود داده تکیه مبل به که را سرش مژگان

بود وآمدرفت در پیمان به من از .  

گفت جوابم در پیمان : 

- رسیممی توافق به . 

- نرسیم هم شاید . 

شکست ار سکوتش مژگان : 

- ارغوان دممی توضیح بهت من . 

گفتم صورتش در خیره : 

-  اما ذارم،نمی بیرون خونه این درِ از رو پام که نشنوم توضیح

کنم کار چه بعدش نیست هم معلوم . 

 به رو.  نشست کنارم و زد دور را مبل و شد بلند جایش از مژگان

گفت و چرخید من : 



-  دقیقاً و سراغت ومدا مهدی چطور بگو بهم و کن تعریف اول

گفت بهت چیا . 

 پیمان نگاه ولی کردم،می تعریف برایش مو به مو نبود پیمان اگر

 سکوتم به وادار داشت، نمود صورتش در که راحتی خیال آن و

 بود مفهوم واضح که دادمی گوش و نشسته راحت طوری. کردمی

 هم مژگان. دارد اطمینان تام طور به هایشقابلیت و مژگان به

 که جاییهمان بود، کرده شروع ممکن جای بهترین از را سوالش

کردمی راضی هم را پیمان . 

- کنی؟ کارچی خوایمی هلدینگ؟ شرکت رفتی چی برای تو  

 را خودش او و بگیرد پیمان از را خودداری سوال این بودم منتظر

 دیشب از هنوز و بردممی لذت ریختنش هم به از دهد، دخالت

داد را جوابم مژگان اما م؛بود کیفور : 

- دارم نیاز کمکت به چون. گفتممی بهت زود یا دیر . 

 شنیدن انتظار انگار هم او. رفت پیمان روی به مژگان از نگاهم

 ادامه و کرد پیمان به نگاهی نیم. نداشت مژگان از را حرف این

 :داد



- گهمی مهدی که همونی برای دقیقاً هلدینگم توی من !  

- فهممنمی رو دلیلش. دونممی رو این .  

-  اگه ن،کارهچی مدیراش خبره، چه جااون بفهمم خواممی

 برخورد طورچه کنهمی داره خالفی شونمجموعه زیر ببینین

 رو این خواممی. گیرنمی رو جلوش یا شنمی همراهش کنن،می

 .بفهمم

 رو و زیر و متین بود، خورده را پیمان گول چطور! هاغلط چه

 از کرد، تا گونه آن و بود شوهرش او بود، رفته یادش را شیدنشک

 وبا آوردم باال را دستم. داشت انتظاری چه بودنش آدم و پیمان

دادم قرار خطاب مورد را مژگان پیمان به رو آشکار اخمی : 

-  کارخونه چیه؟ مجموعه زیر خالف از منظورت! ببینم کن صبر

 کاری نذارین فهمیدن گها که بشه؟ چی بفهمی  آره؟ گیمی رو

بکنن کارخونه علیه . 

زد لبخند مژگان : 

 ولی کنن؛ نابودش و کارخونه سر شن خراب که برعکس، اتفافاً

دوزنمی کالهی خودشونم برای نمد این از زیاد احتمال . 



 پیمان چشمان مقابل مژگان. رفت باال تعجب شدت از ابروهایم 

 که پیمان، پدری یکارخانه زد،می  حرف کارخانه نابودی از

 سمت به نگاهم گفت؟می چه مژگان. بود سهامدارش هم پیمان

 را مهم خیلی مهم، چیز یک من فهمید آمد؛ کش پیمان

 قالب هم در را دستانش و کشید جلو به را خودش. فهممنمی

 :کرد

- بدم توضیح براش من بذار . 

-  ما برند اسم به تقلبی هایروغن شدم متوجه من پیش سال دو

 ماجرا یسررشته نداره، خبر ازشون هیچ علی عمو که بازاره تو

 داره عموش و پدر طرف از دونممی. متین به رسیدم گرفتم که رو

 هاسال که کننمی علی عمو با رو کاری دارن. شهمی حمایت

کردن پدرم با پیش . 

گفتم صورتش در خیره : 

-  و درپ و متین کنیدمی فکر که نیست لوحانهساده خرده یه

 توی تقلبی مواد دارن بدونه چیزی علی عمو کهاین بدون عموش

چیزی؟ همچین شهمی کنند؟می پخش بازار  



زد من به آمیز تحسین لبخندی مژگان : 

-  در همیشه زیرش از! بزنی حرفا این از آدنمی خوشش پیمان

رهمی ! 

داد را جوابش شمرده شمرده پیمان : 

- نیست کارهاین علی عمو . 

گفت جوابش رد مژگان : 

- چیه؟ مدرکت و دلیل  

. گفتندمی نظرشان اختالف از و زدندمی حرف هم با داشتند

مژگان هایحرف از بود عصبی پیمان و کردندمی بحث . 

شدند من یمتوجه دو هر زدم که حرفی با . 

-  رو کار همین پیش سالها پدرتون با که  معلوم کجا از اصالً

 نه بود، پدرتون آخر و اول متهم دونممی من که جایی تا کردن؟

 پدرتون کار که نشد ثابت هم وقتهیچ عموش؟ و پدر و متین

 ماجرا یدنباله پدرت فوت از بعد علیت عمو همین برای. نبوده

 برادر که شده مطمئن حتماً نیاد، در گندش تا نگرفته رو



 بعد و داشتند دست هم با همگی شاید یا. بوده مقصر مرحومش

. نفر چند نه شده، تموم نفر یه نام به که بودند لخوشحا مرگش

نهمه با همه. طورههمون هم االن .  

 بار اولین انگار بود، گرفته گر شد، عوض صورتش آفتابی حالت

 است بار اولین. است کرده او به اهانتی چنین کسی که است

 نگاهش چشمی زیر مژگان. است تاخته پدرش گناهیبی به کسی

 خوبی حس خودم اما بود، آمده خوشش من فحر از کرد،می

 بود نیاورده پیمان روی به کسی هاسال این تمام یعنی. نداشتم

گویند؟می که باشد همانی پدرش شاید که  
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- نداشت برخ روحشم شد؛ قربانی من پدرِ . 

 نگاه مژگان به من که گفت لجبازانه و محکم و قاطع قدرآن

 بحثی. بحث این یادامه از کردم نظر صرف! من به مژگان کردم،

بودم نشده قانع آن در که . 

. یابد خاتمه جاهمین بحث که بود این مشتاق من از زودتر مژگان

کرد تعریف خودش را ماجرا یبقیه : 

-  به شدنش برمال که کارایی کنن؛می اراییک کارخونه توی دارن

 که بالیی خوادنمی پیمان. کنهمی کمک جور یه ما از کدوم هر

 تاوانی و گذشته طرفی از. بیاد ش علی عمو سر اومده پدرش سر

 شد بدنام پدرش که جایی. کنه تالفی خوادمی رو داد پدرش که

 متین. رسممی حقم به هم من. رفتن در قسر واقعی مقصرین و

 چنگش از رو منا همیشه برای من بشه مجازات و بره لو اگه

 که مونهنمی خانواده اون از کسی دیگه برن لو اگه. آرمدرمی

 نگه دور منا از رو خودم. باشه داشته رو منا داشتن نگه جون

 ساعتی هر و روز هر اما شدم خیالشبی کنه فکر متین تا داشتم



 یه شهمی چطور اینم دنبال فقط هلدینگم شرکت اون توی که

شن بلند نتونن دیگه که زد ضربه جوری . 

کردم نگاه نفرشان دو هر به حرص سر از لبخندی با : 

-  فکر. حرفاناین از ترزرنگ. بکنید کاری تونینمی شه؟می مگه

 کردین فکر کنن؟می کارچی دارن بفهمه کسی ذارنمی کردین

 اونجا بری که ذارنمی نآبیاشوزیر جریان در رو هلدینگ شرکت

 شرکت توی تو دوننمی که همین. بفهمی رو چی همه و

کننمی احتیاط خود به خود هلدینگی . 

گفت پیمان : 

-  متین پدر. بذارن خبربی رو هلدینگ شرکت خیلی تونننمی

 از رو تخلفاتش تونهمی ابد برای کنه فکر که اونه از ترزرنگ

 با ببینه تا زنهمی مَحَکشون رهدا فعالً. کنه پنهان هلدینگ چشم

 تبانی شونهمه با بتونه هم شاید. کنه تبانی تونهمی مدیر کدوم

بزنه کنار کل به هم رو علی عمو و کنه . 

گفتم جوابش در : 



-  نقطه که منا از تو مثل اونم. بود ترخطربی که مهدی حل راه

 تا کنم کمک بهش اگه گفت بهم. کرده استفاده ماست ضعف

 متین روی بر فشار اعمال با هلدینگ رفته چطور مژگان بفهمه

مژگان دهمی گیرهمی رو منا داره، ازش که هاییآتو توسط . 

داد باال را هایشابرو پیمان : 

-  رفته چطور مژگان بفهمه اون شد؟ باورت حرفاش از قدر چه

 شک. اونجاست از مژگان حذف کنهمی که کاری اولین هلدینگ

 بودن اتفاقی بین زنهمی پا و دست هنوز. تو اغسر اومده که داره

 بهتر. غنایمه دنبال اون! نبودنش یا هلدینگ توی مژگان حضور

 چی کارخونه توی متین و عموش و پدرش دونهمی کسی هر از

. خودشه برای بزرگ جای یه دنبال اینا وسط. کننمی کار

 ایهسفر این از اون کهاین قبل چی همه به بخوره گند ترسهمی

 اما. متین از داره آتو نگفته، دروغ بهت. ببره نصیبی پهنه که

 و من توافق. کنه خرج مژگان یا تو برای رو یکیش ممکنه محال

 اوضاع و حال از ده،می خبر بهم اون. ستطرفه دو مژگان

 پا کله. گیرممی براش رو منا نهایت در منم گه،می هلدینگ



 دونممی ازش مهدی از بیشتر .نداره کاری من برای متین کردن

 باید. بکنه برام رو خواممی ازش که کاری باید مژگان قبلش اما

 و ناصر با کنهمی قبول و دهمی وا باالخره  مدیر کدوم بفهمه

 من پدر بشه ثابت هم که مدرکی مدرکم، دنبال. بیاد راه محمود

 از  علی عمو هم و شده هااون سازی جریان اسیر پیش هاسال

کنه پیدا نجات مهلکه این . 

. کشید پایین را آن و زد پیراهنش به دستی. شد بلند جایش از

گفت من به رو : 

-  تماس دیگه ساعت دو. جاشه سر امشب مشترک شام پیشنهاد

 بهش که هاییحرف و مهدی به راجع باید. دنبالت بیام بگیر

 اما دونم؛می نیست، خوشایند خیلی. بزنیم حرف مفصل میزنی

 مهمونی به دیشب وقتی. بوده خودت انتخاب این نکن اموشفر

 آب مثل تو! نباش نگران! اومدی کجا که دونستیمی باید اومدی

 و من نقص بدون تونستی وقتی آی،برمی مهدی پس از خوردن

کالنتری آقای  ...  



. شد سوالی کالنتری آقای اسم شنیدن با واحد آن در نگاهم

گفت و فهمید : 

-  اون و من بفهمی تونستی وقتی! گممی رو پویان خانوم برادر

 تا دممی یادت من که حرف تا چند گفتن شناسیممی رو همدیگر

نیست هیچی بگی مهدی به .  

 و نشستم دهم حرفش به جوابی هیچ کهاین بدون و حرکتبی

 برگشت و کرد اشبدرقه وقتی مژگان. شدم رفتنش گرنظاره فقط

 روی و کشید عمیقی نفس. کردم هشنگا خیره و باز چشمانی با

نشست مبل . 

-  خوب. ندادی ادامه رو باهاش بحث دیگه که کردی خوبی کار

 سر و زنیمی زنگ بهش هم دیگه ساعت دو. اومدی کوتاه موقعی

 پیش دردسربی تا کنیم کار چه گممی بهت من. ریمی شام قرار

  .بریم

 و کشید جلو به کمی را خودش که کردم نگاهش فقط هم باز

 :گفت



-  دست از بهم رو اعتمادش داشت پیمان. نکن نگاهم طوریاون

 که کاری این با االن اما کشید؛می سرک کارم تو زیاد داد،می

 رو تو که دیده و دونهمی وقتی. بهم کنهنمی شک دیگه کردم

 یعنی بشنوه خودش هایگوش با رو حرفات تا جااین کشوندم

 نیاز شبسته چشم اعتماد این به ست،نی کارم توی ایپیله شیله

دارم نیاز همیشه از بیشتر هم تو به. ارغوان داشتم . 
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کرد تکرار : 

-  به بندازی کک و بری باید. امشب بری باید! کنی کمکم باید

 !جونش



 که مژگانی با ها فرسنگ زدمی را ها حرف این که یمژگان

 با بودم فهمیده که مژگانی با حتی. داشت فاصله شناختممی

 چپ یدنده روی از روز هر که مژگان وجدان! دارد رابطه آرش

 و خط هاخوبی یهمه برای اخم با شب آخر تا و شدمی بلند

 گذشت؟می شلوغش ذهن در چه گفت؟می چه. کشیدمی نشان

 کند قدراین ناآرام روزهای این چرا بکند؟ خواستمی کاری چه

بیندازم؟ پیمان جان به توانستممی ککی چه من. کردمی عبور  

نشست مقابلم و زد کنار را میز آمد. شد بلند جایش از : 

-  بهش. دونهنمی پیمان که کارخونه، از دونممی چیزایی من

 .نگفتم

 مستاصل همزمان زد؛می حرف و اددمی توضیح آرامآرام داشت

بود هم . 

- بگی؟ بهش نباید چرا چرا؟  

-  من دل که طوراون بگم اگه نیست معلوم. بگم تونمنمی

 علیش عمو فهمیده، درست پیمان نه؛ یا کنهمی رفتار خوادمی

 اون فقط اما نیست، کننمی زناش برادر که کارایی جریان در



 هاییخالف یهمه از! باخبره یزچ همه از کامل داریوش دونه،نمی

داریوشه ماجر پای یک اصالً و کنن؛می داییش پسر و دایی که ! 

پرسیدم بهت با : 

-  رو حرف این حسابی چه روی دونی؟می کجا از داریوش؟

زنی؟می  

-  ترسممی ترسم،می ازش. بگم پیمان به تونمنمی ولی فهمیدم،

 من خالی، دست بمونم من کاراست این پشت داریوش  بفهمه تا

 اون باشه، داشته رو داریوش هوای بتونه تا کنار زنهمی رو

 کنه شروع هم بعد. بده نجات رو داریوش تا چیز همه از گذرهمی

 آخر تا اون بود وسط متین پای فقط اگه! برداره راه سر از رو من

 اصالً ولی! من از ترسخت و سفت اومد،می من با و رفتمی رو راه

 بهش داریوش از خوامنمی نیست، بینیپیش قابل مورد نای توی

 همه اگه. آورد متین که آدمی سرم بالیی همون بگم اگه که بگم

 رسیدیم،نمی جااین به من و متین رفتمی پیش سروصدابی چی

 و خواهرش شوهر پای که کرد خالی رو من پشت متین زمانی

 هیچی منم و کنه خراب رو اونا نخواست وسط، اومد خواهرش



. کردم اعتماد بهش بسته چشم. کنم دفاع خودم از تا نداشتم

 ن،همه با متین و داریوش که بفهمه اون طوره،همین پیمانم

 من! بزنه همبه رو گنداب این نخواد دیگه زیاده خیلی امکانش

 خیلی آرشم با فهمید که زمانی. کنم اعتماد بهش تونمنمی

 باهاش تونممی کردممی فکر موقع اون داد، نشون تندی برخورد

 یه کارخونه از تا کنیم استفاده آرش از کنم راضیش و بزنم حرف

 اجازه حتی که شد عصبی و تند قدراین اما بیاره، برامون خبرایی

 معامله برادراش روی اون. بشم هم حرف این گفتن نزدیک نداد

 و عموش به وقتی ندیدی امروز همین. کرد تهدیدم کنه،نمی

 امید شهنمی آدم این به شد؟ عصبانی چطور توپیدی پدرش

  !بست

- شینمی حریفشون تو خدابه! خبره؟ چه مژگان ! 

-  متین و داریوش از جوری یه. بلدم رو کارم من! نباش نگران

 هم بخواد بعداً پیمان اگه حتی که کنممی جمع اطالعات دارم

نتونه بده نجات رو داریوش . 



-  هلدینگ توی فهمیدی؟ چی دونی؟یم داریوش از چی تو

شده؟ چیزی  

شیطانی و شرور زد؛ لبخندی : 

-  که یکی فروغی، پسر شدم؛ دوست هلدینگ مدیران از یکی با

. دونهنمی پیمان. خودش یسلطه زیر بگیره رو همه بلده خوب

 منم. داشت خصوصی مهمونی پیش وقت چند. نگفتم بهشم

 کارخونه اعضای از که  کسی تنها. کشیدم حرف ازش. بودم

 متین و داریوش زدمی حرف موردشون در زیاد و شناختمی

 بهش داریوش. مخفیانه اونم بود، دیده بار چند رو داریوش. بودن

 هم خوبی سود و کننمی هاشدایی با یواشکی که گفته کارایی از

 ناز ظاهراً. نکنه قبول که اونه از ترطماع هم فروغی پسر. داره

 با همه بینیمی. سنجهمی رو جوانب داره واقع رد اما کرده،

 برمال رو شمجموعه زیر تخلف آدنمی هلدینگ شرکت. همند

 هم مدار و قرار داریوش با فروغی پسر مثل یکی برعکس کنه،

 سعی خیلی پیمان.  کنند همکاری هم با بهتر آینده در تا ذارهمی

 فروغی پسر از فقط و کنم رها رو چی همه بگه بهم که کرد



 ایبهانه یه بار هر و ندادم پس نم االن تا منم کنم، جمع اطالعات

 متوجه زود یا دیر اما دونه،نمی رو اینا. شهنمی و نشده که آوردم

 قبل تا همین برای...  دارن روابطی داریوش و فروغی پسر شهمی

 هیچ مدیرا بقیه و فروغی پسر این به. ببندم رو بارم باید من اون

 یهو زنی،می رو دلشون یهو مزاجن، دمدمی نیست، دیاعتما

 چهچه من برای طوریهمین کی تا نیست معلوم. ذارنمی قالت

 فهمهمی رو اونی یعنی نفهمه، هیچی فعالً باید پیمان پس بزنه،

 به که بگیم چیزایی یه فقط باید فعالً. بفهمه خوادمی دلم من که

کنه شک داریوش . 

بریدم را حرفش : 

-  اونم با چی؟ آرش خوابی؟می باهاش چی؟ یعنی شدی تدوس

 جوریاین نیست حقش آرش مژگان؟ کنیمی کار چی! هستی که

بدی بازیش ! 

آورد کش را لبانش : 

- مردی هیچ! بسوزه مردی هیچ برای دلت نباید تو ارغوان ! 

آورد قلبم سمت به را دستش : 



-  مآد داد به هیچکس. ارغوان کنی سنگ از رو اینجات باید

 از تونیمنمی ما حتی. خورهنمی درد به مردی هیچ رسه،نمی

داره زندگیش توی گور و گیر که قدراین بخوایم، کمک اشکان . 
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کرد حساب شهنمی اصالً بقیه روی پس . 

گفتم عصبی و تند : 

-  به. بدی بازی آرشم گهدی نداری حق هستی دیگه یکی با اگه

 رو کاراشون تالفی خوایمی که اونایی یهمه داری؟ کارچه اون

 حتی. نداشته باهات کاری که اون چی؟ آرش اما مقصرن، بکنی

 و بزن خط رو آرش و بیا. شده رونده شمخانواده سمت از

شو خیالشبی . 

برد پایین و باال را سرش : 

-  خودخواه باید. کشیدم رساست قدر چه. بود بدی روز چه امروز

 بیخ رفتم که هاییآدم این با نیست معلوم! باید ارغوان باشم



 دلسوزی. باشه جمع حواسم باید. بکشه کجا به کارم گوششون

. ندازهمی عقب رو خودم فقط ایدیگه کس هر یا آرش برای من

 خیالشبی اما سوزه،می براش دلم که کسیه تنها اون آره؛ آرش

روزی یه خورهمی دردم به اون. مبش تونمنمی ! 

راند عقب به را موهایش و کشید سرش به دستی : 

 - خوابمنمی فروغی پسر با من ! 

کردم نگاهش ناباورانه : 

 کهاین بدون زنهمی چهچه برات! مژگان کنمنمی کنم؟ باور باید

بیاد؟ گیرش چیزی  

- خوابمنمی باهاش گفتم ! 

گفت و کرد ریز را مانشچش بعد. گفت را این بلند فریادی با : 

-  اگه. بده دقیق رو من جواب. پرسممی ازت سوال یه ارغوان

 رو هم پویان خانوم برادر و پیمان فهمیدی که دیشب

 به هم باز کردی؟می کارچی نبود، وسط من پای شناسن،می

 خاطر به گفتی؟می بهش رو چی همه یا دادی؟نمی لوش مهدی



 فرقی نه، یا مهدی، به گفتی دروغ بود وسط من پای کهاین

برات؟ کردنمی  

 من مکث. کردم فکر و کردم نگاهش و کردم سکوت جوابش در

بگوید شد باعث : 

- نه؟ مگه دادی،نمی لو پیمانو حال هر در تو  

 به کلمه با دیشب که لحظاتی تمام. بود پرسیده عجیبی سوال

 که کنم مجاب را مهدی تا کردممی سعی هایمحرف یکلمه

 را دیگرهم پویان خانم برادر و پیمان و کندمی شتباها

 سوالی مژگان حال اما. کردممی فکر مژگان به فقط شناسندنمی

 و پیمان. کردممی رجوع درونم و خودم به باید که پرسیدمی

 هیچ مهدی از.گذاشتم ترازو یک یکفه طرف دو در را مهدی

 داشتن وجود با چطور که بود یادم هنوز آمد،نمی خوشم وقت

 پیمان اما است، داده من به آمیزیشیطنت هایپیام چه همسر

 برگشتم، هاگذشته به! بود خوبی مرد مورد این در همیشه نه،

. نیاورد خودش روی به و دید پسری موتور ترک را من که روزی

 هم من نبود وسط مژگان پای اگر کردممی کاری چه که فهمیدم



 با. است آشنا پویان خانوم برادر با که آوردمنمی خودم روی به

گفتم مژگان به رو اطمینان : 

- گفتمنمی هیچی مهدی به. دادمنمی لوش . 

گفت و گرفت را دستانم : 

-  چه پیمان رفت لو آرش و من جریان کهاین از بعد دونیمی

 شونه و شاخ خوب که وقتی. مخونه اومد رو؟ من کرد تهدیدی

 هر که نشه جوری یه ":گفت همب یهو رفتمی داشت و کشید

 "ارغوان سراغ بره کنه صاف باهات رو حسابت نتونست کس

 باید. باشم داشته رو خودم رو در راه باید که فهمیدم جااون

چیه به چی بفهمه کهاین از قبل بذارم، جا رو پیمان . 

-  وقتی نگفتی؟ زودتر چرا گی؟می بهم رو اینا االن! مژگان؟

کردی؟می سکوت باید دکر تهدیدت طوراین   

-  االن باید تو همین برای. پیمانم زدن دور فکر تو همین برای

باهاش بری و شی آماده . 
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-  برم باید چرا فهممنمی ککی؟ چه جونش؟ تو بندازم کک که

 بخور درد به اطالعات کلی! حریفشی تنه یه خودت تو  !اصالً

 دیشب که کاری با آد؟برمی چی من دست از کردی، قایم ازش

 نگاه شک با منم معمولی زدن حرف به دیگه کردم باهاش

کنهمی . 

-  جوری یه گاهی. ترسممی ازش که گفتم تونم،نمی تنهایی به

 باید زود گذره،می چی من سر تو دونهمی که انگار کنهمی نگاهم

 متین از کم داریوش بفهمه پیمان کهاین قبل بِکَنم، رو کار کلک

 وقتاون کنه، احساس رو خطر بوی کافیه متینم خود حتی. نداره

 سری یه زود باید کنم، عجله باید بره،می دارهبرمی رو منا

 چطور بیوفتن فکر به کهاین از قبل کنم، جور و جمع مدارک



. آدبرمی  ازشون کاری همه هستن، بلدم بدن، تنجا خودشونو

 وجود با حتی پیمان هم، تو مورد در. بخرن توننمی هم رو همه

 داره، اعتماد من از بیشتر بهت باز کردی باهاش دیشب که کاری

مطمئنم اینو .  

گفتم شک با : 

-  تو که اونی ماجراهاست این گیر پاش یه داریوش بفهمه شایدم

کنه کمکت و نشه کنیمی فکر ! 

کرد تایید : 

-  بهش برو شو بلند االن تو. کنم ریسک تونمنمی اما ممکنه، آره

جاهمین دنبالت بیاد دیگه ساعت یه بگو بده پیام یه ! 

دادم باال ابرویی : 

- دمنمی بهش پیامی هیچ برم باید چی برای نگی تا . 

کرد اشاره خودش به : 

-  منا متین و نشه ردی که. برسم منا به زود که من، به کمک برای

 مهدی، همین االن. نرسه بهش دستم وقتهیچ که جایی نبره رو



 اومده پیش جااین تا وقتی داره، کینه متین از کلی خودش اون

 از کنیمی فکر هلدینگ، برده رو من پیمان کرده شک که

 ریمی نداره؟ خبر داریوش و متین سودآور هایکاریخرده

 از. بگی داریوش از بزنی، محکش رو پیمان کهاین برای امشب

 به پیمان! کن نفوذ بهش. بمون منتظر گفت و زد بهت که حرفی

 همین. ارغوان بیرونیشه پوستیه فقط این اما سختیه، آدم ظاهر

 یه یعنی هم،به ریزهمی داره دست هم علی عمو گیمی بهش که

 از بعد عموش دونهمی کهاین با. قلبشه وجودش مطلق ینیمه

 کاریکم کارخونه اتفاقات روی گذاشتن سرپوش با پدرش مرگ

کارهخطا علیش عمو که بکنه فکرشم حتی خوادنمی باز کرده . 

زدم لبخندی : 

- آد؟می گیرمون چی کنم؟ نفوذ بهش من  

-  یه رو حرف بیرون رفتین که امشب. گممی چی ببین کن گوش

خواستگاریش و داریوش به کشونیمی جوری  ... 

پریدم شحرف وسط به : 

- نکرده خواستگاری ! 



شد کالفه : 

-  خواستگاری کنممی حل رو چی همه کن صبر و بمون منتظرم

 داریوش گفتم سربسته خیلی پیمان به پیش وقت چند! نیست؟

 دارم من یا انگار که کرد نگاهم جوری یه دارد، تمایل ارغوان به

 ور صداقتش و داریوش خیلی سرت، به زده تو یا بافممی اراجیف

. نیست خبرا این از نه که کنیمی روشنش امشب تو ، داره قبول

 یه خودشم برای جوری یه گیمی داریوش از داری که همزمان

 به نبود وسط منم پای گفتی من به که االن همین مثل. بذار جایی

 تاثیرتحت. بگو بهش جوری یه رو این. دادینمی لوش مهدی

 به اون. نکن تلخی قاتاو باهاش داریوشم. بده قرارش خودت

راحته خیلی باهاش کارت نیست، زرنگ پیمان یاندازه . 

. چیست منظورش فهمیدممی. خواهدمی چه من از فهمیدممی

 آخر حرف گفتن چون چرخاندمی سرش دور این برای را لقمه

بود سخت برایش . 

- چرا؟ بپاشم؟ دون باید دو هر برای زمانهم من یعنی  



-  یکی اون بست،بن به خوردیم یکی با هاگ چون. گممی بهت

 این الزمه فعالً شدنش عملی برای سرمه، تو فکرایی یه. باشه

 یه رو داریوش نره یادت مخصوصاً. بکنی رو گفتم که کارایی

 از شهمی چیزا خیلی داریوش با. دار نگهش امیدوار جورایی

 به رو دلش هم رو اون بعدیه، رده در پیمانم. فهمید کارخونه

 هر. نکن باهاش مهدی مورد در مخالفتی هیچ امشب. بیار ستد

 بگو کنه اعتماد بهت کهاین برای حتی و کن گوش گفت چی

 به داریوش از کمکم. گیمی مهدی به خودش حضور در تلفنی

 دلخواهی و تند العملعکس العملش،عکس اگه گیم،می پیمان

بفهمی ور این خرد خرد باید تو حله، مشکلمون بیشتر باشه . 

. بود نرفته خاطرم از هنوز که ایتجربه. داشتم دور یتجربه یک

 نگه عالف خواست،می من از مژگان که کاری به شبیه ایتجربه

 بودم، کرده دوست دو با  قبالً را کار این همزمان، نفر دو داشتن

شده برادر عمویپسر یا برادر، دو نه .  



 دوباره! بودم کرده را کاراین زیاد لجبازی سر از بود؛ پیش هاسال

 من یانگیزه که تفاوت این با. بودم گرفته قرار موقعیت همان در

تاریک و سیاه بود، درآمده شب رنگ به  ... 

 سر به باید حاضر حال در دانستممی فقط. کنم چه دانستمنمی

 خودم اما نبود، خوشایند گفت؛می راست پیمان. بروم شام قرار

مبود کرده انتخاب . 
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 آرام آوردنمی آورد،درمی متین چنگ از را منا باید مژگان

 صورت به و رفته فراتر مادری مهر از خواستن این گرفت،نمی

 احتیاج منا به مژگان روان و روح.بود درآمده روانی مهر یک

 نبیند آسیب این از بیشتر وانشر تا گرفتمی را منا باید داشت،

نرساند آسیب و . 

 



 به که حرفی دیدم ماشینش در نشسته و منتظر که را پیمان

  را حسابی اگر بود کرده تهدیدش کهاین. آمد یادم به زد مژگان

 مشتاق. کرد خواهد صاف من با کند، تسویه مژگان با نتوانست

بکند؟ را کاراین خواهدمی طورچه بودم !  

گفت جدی نیمه ایقیافه با و برگشت. شدم ماشینش سوار : 

- بیای کردمنمی فکر ! 

گفتم کمربند بستن حین و بردم دستم : 

- بود؟ عبدالعظیمیشاه تعارف بیام، داشتین اصرار شما  

 وجود با و کامل. انداخت راه را ماشین و کرد سکوت جوابم در

گفتم و چرخیدم سمتش به کمربند محدودیت : 

- نکنید الکی تعارف دیگه بمونه دتونیا تا اومدم . 

گفت کوتاه : 

- نکردم الکی تعارف ! 

 هست کافی فقط کردمی فکر که بود مطمئن خودش به قدراین

 باورش که دارند وظیفه هاآدم و دنیا وقت آن بزند، حرف که



 کرده تغییر لباسش. است خودشان مشکل نکردند اگر که کنند

 به تبدیل مژگان یخانه رنگ آبی بلند آستین پیراهن. بود

 یخانه که وقتی از ترراحت. بود شده کوتاه آستین جین پیراهن

بود پوشیده لباس بود مژگان . 

- کردین؟ عوض رو تونلباس  

- داره؟ اشکالی  

-  آراستگی به خیلی من. آدمی بهتون بیشتر خیلی این اتفاقاً نه،

 و بپوشه خوب که مهمه برام. دممی اهمیت همراهمه که کسی

 طرف باید برداریم قدم هم کنار قراره وقتی. باشه خوشتیپ

بیاد من به مقابلم .  

 مال را توجهش و تمرکز تمام شدم موفق باالخره حرف این با

 نتوانسته ماشین داخل نشستن ابتدای از که چیزی. کنم خودم

کنم برداشت طوراین داشت سعی عامدانه او یا و بودم . 

-  دیشبیه دختر یاد من زنیمی فحر که طوریاین ارغوان؛

 تو که اونی با بود متفاوت کامالً زبونش روی حرف که افتم،می

سرته تو چی خب کنممی فکر این به دارم هم االن! سرشه . 



. بود کرده ادا ترصمیمی اصالً. بود انداخته جا را خانمش! ارغوان؟

زدمی حرف طوراین که بود خودش سر در چه . 

-  دارن دوست دخترا یهمه. نزدم اییچیدهپ و سخت حرف من

 دیشب. براشون مهمه مردم هاینگاه. بشن دیده جذاب مرد یه با

 کار غرض و قصد دونیدمی شما هم االن. کنید فراموش رو

 اگر. فهمیدم شما از چیزا خیلی من هم و بوده چی من دیشب

 چی مقابل طرف سر تو  که کنیم فکر این به دائم بخوایم

 شما. باشیم هم برای خوبی دوستای تونیمنمی خیلی ،گذرهمی

 و بخوری شام رستوران بری یکی با داری دوست خودت االن

 خودش با برداشته رو کی ببین سلیقه،بی چه اه اه":بگن بقیه

 "!آورده

گفت حرفم جواب در : 

-  که جایی فقط. نیستم هم سلیقهبی که شکر رو خدا نه؛

 اشکالی خونه، رسیمی دیر ه،دور خرده یه ببرمت خواممی

 نداره؟

دادم تحویلش و کرده مزین لبخندی با را جوابم : 



-  و سوال دیگه وقتاون. بودم شما با گممی شد دیر اگه خب

شمنمی جواب . 

-  نگه پنهون همه از رو قرارمون و امشب باید کردممی فکر

 .داریم
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 خودش از حتی که افتادم مانخوابگاه غرغروی همیشه دختر یاد

 سرییک فقط ما نیستیم، دانشجو ما ":گفتمی. داشت گله هم

 برای بعد و ایمکرده گم را اهدافمان یسررشته که هستیم آدم

 خودمان جایی کی به نباشیم هاداده دست از چیزی شبیهِ کهاین

باشد  ما تشخص از نشان که ایمزده گره را " 



 اشزندگی جایهیچ وقتهیچ رسیدمی نظر به پیمان و

 چه دانستمی همیشه. است نکرده گم را اهدافش یسررشته

 اول از هدفش مسیر. بود همین گویای جوابش این و خواهدمی

بود معلوم . 

 را روبرویش به کردن نگاه و برگشتن به میل وقتی آخرش، نگاه

پرسیدم. بود من لبخند روی داشت، : 

- نسترن؟ حتی ! 

داد را جوابم معمول حد از دیرتر : 

- هستی طلبی فرصت آدم تو ! 

 و جادو کاغذهای بودم طلب فرصت اگر بگویم خواستمی دلم

 امشب. کرد نهی عقل اما انداختم،نمی دور را خواهرت جنبل

بودم آمده کردن وصل برای . 

-  شب آخر و دوستمم یخونه کننمی فکر اشکان و ننستر

بده؟ بودن طلب فرصت. گردمبرمی  

- نشه ما بین جرقه باعث که شرطی به! عالیه هم خیلی نه، ! 



 این در مانبحث ندارد قصد ابداً فهمیدم که زد حرفی سپس

شود دارکش خاص مورد : 

- رفتم آرش با باریک فقط بریم خوایممی که جایی . 

- آدنمی خوشم آرش از . 

 خوردم،می جا اول گفتمی برادرم به طوراین کسی و بودم من

 که لحنی با بود ممکن سپس و کردممی نگاهش زل زل بعد

 خوشت که درک به ":بگویم کندمی خرخره انگار را کلمات

 لحنی با هم بعد بود، روبرو به نگاهش فقط پیمان اما "آدنمی

گفت حسابی و درست : 

- داشتی رو نظر این خالف قبالً یادمه . 

 تحویلش و زدممی حرف آرش با فقط قبالً گفت،می راست

 و آیدنمی خوشم آرش از بودم گفته بود خوب باز. گرفتممی

 دومی اما بود، یکی دو هر معنایی بار. آیدمی بدم آرش از نگفتم

داشت تریمنفی حالت خیلی . 



 نامطلوب بحث یک به من باراین"کردممی اشتباه قبالً": گفتن با

 سکوت در چیز همه بود مشتاق ابتدا از که هم پیمان. دادم پایان

نزد حرفی دیگر بگذرد، . 

 نداده آن یدرباره اطالعاتی هیچ پیمان که باغی به رسیدن با

 دوست که درونم یرفته دست از و خاموش تمایالت تمام بود

 هازدن حرف پسِ در و بزند حرف هاساعت وقفهبی داشت

 به. شد روشن بچیند هم روی را مژگان یشده طراحی آجرهای

 محصول که تازه نسیمی باغ در ماشین شدن داخل محض

 به پنجره یشیشه باریک درز از بود باغ هایگل و درهم درختان

 بهتر را صورتم دادم اجازه و دادم پایین را شیشه. آمد داخل

 و بود شده چینسنگ مسیر. بردم بیرون را دستانم. کنند نوازش

 با فرم لباسی در مردی. داشت آبشار که رسیدمی میدانی یک به

 البته. برود طرف کدام از که کرد راهنمایی را پیمان سر بر کالهی

 مسیر یک هم آن. بود پیچیده طرف همان به پیمان او از قبل که

 هاماشین پارک برای مکانی که بود شده چینسنگ راهروی و

 گوهاییبلند از کالمیبی موسیقی. آمدمی نظر به زرگیب باغ. بود

 از زودتر من. رسیدمی گوش به شده نصب باغ جای جای در که



 از راه دو فقط. آمدم آبشار میدان سمت به و شده پیاده ماشین

 کجا به دانستممی را بود کرده احاطه را میدان که چهارراهی

پارکینگ سمت به یکی و خروج به یکی شود،می ختم .  

پرسیدم او از رسید وقتی پیمان : 

- ببینم رو دو هر برم خواممی نه؟ دارن فرق هم با راه تا دو این . 

گفت و کرد نگاه باریک یشده چینسنگ راه دو هر به : 

- پرسید دیگه جور یه رو تو سوال اومدم که آرش با . 

داد ادامه که کردم اخم : 

- بریم باید ور کدوم از پرسید ازم . 

زد بخندل : 

- خواهیزیاده خیلی تو ! 

گفت و کرد اشاره روبرویش مسیر به : 

-  وراون. ماست مناسب هم تره،قشنگ هم. بریم وراین از باید ما

خصوصیه و خانوادگی خرده یه . 



. کرد معنا ابروهایش بردن باال با هم را خصوصی نامفهوم یکلمه

گفتم برقصم بودم بلد نزده که هم من : 

- . باشن خوش بذار بشیم؛ تونیمنمی که مردم یخصوص مزاحم

 چطوریه وراون که فضولی این البته تره،قشنگ که وراین بریم

کنهنمی ول رو من . 

 راهی سمت به کمی را گردنش و کرد شلوار جیب در را دستانش

 فاصله با کنارش! داشت عجله. کرد کج برویم بود قرار که

. نبود من با موازی هایشقدم. برداشتیم قدم هم با و ایستادم

 حرف به رفتیممی پیش که چه هر. بود جلوتر همیشه قدم یک

 رفتیم که جلوتر. آوردممی ایمان بودن قشنگ به راجع پیمان

 که هاپله از. شد پله پله بعد و ترعریض شده چینسنگ خیابان

 هم را جوی دور. گذاشتمی خیابان وسط از آبی جوی رفتیم باال

. بودند داده زینت خیابان فرشسنگ از ترکوچک ایهسنگ با

 از بزرگ و کوچک ابعاد به که بود سنگی خیابان یک مقابلم

 و درخت آب، ترکیب. بودند گرفته کمک آن تزئین در ها،سنگ

بگویم و کنم نگاه پیمان به شد باعث بوشب هایگل : 



- قشنگ خیلی هم خنکه خیلی هم اینجا ! 

 چوبی هایکلبه فاصله با خیابان طرف دو. کرد تایید سر تکان با

 ینقطه در دور ایکلبه یاد را آدم رنگی زرد نور داخلش که بود

 محلی پنیر و نان فقط صبحانه که هاآن از. انداختمی متروک

 .دارند
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 کنار در هایی صندلی و میز هاکلبه بین طوالنی یفاصله در

 هاکلبه در نخواهند که بود کسانی برای بود شده چیده درختان

 که دیدم را ها آدم تازه. شد شلوغ جا همه دفعه یک. بنشینند

 تنگ و کردندمی شوخی زدند،می حرف بلند خندیدند،می بلند

 گردن روی هاروسری و شال. بودند نشسته رها و راحت هم



 هم هاییزوج. نیست جغرافیا این مال جااین که انگار  بود هاخانم

 هم کمر در دست بودند، هم آویزان شدندمی رد کنارمان از که

 آب شرشر ریز صدای. داشتند هم گوش در سر و انداخته

 پیمان که طرفی آن بود، این طرف این. بود کرده ترشانعاشق

 یوصله کردند؟می غلطی چه دقیقاً ستخصوصی گفتمی

 راه هم کنار در رنگین و سنگین که بودیم پیمان و من ناجورشان

 چگونه وضعیت این میان در پیمان ببینم تا برگشتم. رفتیممی

 نگاه و رفتمی راه داشت حضور آن در که جایی خیالبی. است

 تادهاف جلو من از هم قدم یک از بیشتر.  بود دوخته روبرویش به

 به. نداشت او برای داشت من برای که جذابیتی آن جااین. بود

 دوست. زدم صدا را اسمش آرام و کردم نگاهی بینمان یفاصله

 به بزرگی آدم با که سالهشش یبچهدختر یک مثل امشب داشتم

 اشبیچاره کند،می اشچارهبی و رودمی اشداشتنیدوست جای

بود همراهم مهمانی دیشب غرور هنوز. کنم . 

-  رن،می راه هم تنگ! نصمیمی هم با زیاد همه جااین پیمان آقا

 خیلی ما دیدن از کنممی فکر. خندنمی بلند زنن،می حرف



 راه و کنم حلقه بازوت دور رو دستم تونممی من! کننمی تعجب

 بریم؟

. بود بازوهایش به هم من نگاه. سوال از پر و خیره. کرد نگاهم

 دو اما بودم، سریعی واکنش منتظر. بود افتاده دیشب یاد باز البد

 و ایستاد دفعهیک. داد ادامه راهش به و برداشت جلو به قدمی

 :گفت

-  رو دستم هست اجازه بگم منم که اینه به شبیه تخواسته

موهات تو بکنم !  

 نوش ضربتی و زده ضربتی. شود خشک حرفش مهر نگذاشتم

بودم کرده . 

- ستنی اجازه نه؛ . 

  ایستاد کنارم. برگشت عقب به را فاصله قدم چند. زد لبخندی

آورد جلو را وبازویش : 

-  طوریاین جااین. بریم راه صمیمی که دممی اجازه بهت من ولی

 .درسته



 نرو" و "بردار امشب محکم گام یک و بگیر را بازویش برو" بین

بودم کرده گیر "کن فکر کمی .  

 درست آدم عقل حساس مواقع در که است خوب خیلی

 هم من عقل. بیندازد وسط را خودش موقع به. دهد اولتیماتوم

 از توانینمی دیگر وقتآن بروی اگر نرو، ":داد دستور موقع آن

 دیگر شودنمی وقت آن. خودت به تمایلش از و بگویی داریوش

 چه اششده برادر عمویپسر بگویی و کنی نگاهش مظلومانه

 توانستمنمی من. گفتمی راست عقلم "تاس داشته درخواستی

 یدرباره. بگویم داریوش خواستگاری از بعد و بگیرم را بازویش

. بعدی اقدامات برای کردمی ایجاد مانع که کردمی فکرهایی من

 جبران را دیشب یبرده بازی که بود آورده جلو را بازویش اصالً

 .کند

شدم رد کنارش از و برداشتم جلو به قدمی : 

- . نشه ایجاد جانابه توقع برات بگیرم رو بازوت نیستم مطمئن

کردین متوجهم دادین که جوابی با مخصوصاً . 



 که مردانی  از یکی به. آمد دنبالم. است کرده چه ندیدم دیگر

 و میز. زد حرف او با و کرده ایاشاره بود تشریفات مسئول

 درختی زیر کورتری اینقطه در بقیه از افتاده جدا ایصندلی

 صورت به که بود چوبی تخت هم کنارش در. بود شده گذاشته

 پوشانده رنگارنگ فرشی با هم آن کف و داشت پشتی سنتی

 داد نشانم را سمت آن دست با و شده جدا او از پیمان. بود شده

گفت و : 

- ارغوان جااون بریم . 

 و میز یبقیه از هم جاآن نور. کردم حرکت گفت که سمتی به

 و کشیدم عقب خودم برای را چوبی صندلی. بود کمتر هاصندلی

گفتم رویش نشستن حین : 

- تاریکه خرده یه جااین . 

گفت و کشید عقب خودش برای را من روبرویِ صندلی : 

- شهنمی مزاحممون کسی دنجه؛ عوضش . 

گفت و کرد ایاشاره میز کنار تخت به سر با : 



 هم با بخوان نفر دو که وقتایی برای. داره هم خوب آپشن یه -

کنند بحث ترمهربون . 

 داد،می چنانیآن هایپیشنهاد جدی جدی. زدمی حرف پهلو دو

 به ببرد و کند عوض را من حس توانستمی! انگار نه انگار

 جنس با زدن حرف هر و بودم رسیده بلوغ به تازه که هاییسال

 هم شاید  یا. کردمی گرفتگی  دچار را تنم و قلب مخالف

 دنیای چه کرد؟می گیجم چرا. بود دیگری چیزی کل به ظورشمن

 از حتی! اره نه خواست،می تیشه و بود سنگ.  داشت سختی

 از منظورش که بود معلوم. بود ترعجیب هم چرچیل صابر

 ترینمعمولی انگار که گفت عادی قدری به اما چیست، ترمهربان

زندمی را دنیا حرف . 

. دادممی را هایشسوال جواب و دمکرمی نگاهش گاهی از هر 

 خودم به وقتی. نگفتم نه بود داده پیشنهاد شام برای چه هر

 دو. غذا از بود شده پر. ندارد خالی جای میز شدم متوجه آمدم

 چند که چیزی هر و جوجه چنجه،. بود داده سفارش ساالد جور

کردمی سیر را آدم نفر .  



گفتم و گرفتم میز از چشم : 

- دادین؟ سفارش همه نای چرا  

 را مرغ شیر تا آدمیزاد جون از که ساالدش ظرف در را چنگالش

گفت و برد فرو کرد پیدا داخلش شدمی : 

- باشم برات خوبی میزبان خواستممی . 

گفت خاصی نیت و قصد روی از هم را این خدا به . 
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 چشمانش و نبود متفاوت حرف این گفتن موقع لحنش اگر

 لرز تنم پای تا سر دفعه یک کردنمی رویم و زیر مستقیم

گرفتنمی نامحسوس .  



 در بدانم خواستممی روزگاری روزی که بود همانی پیمان

 که خلوتی شبه در او دیدممی حال و. ستمردی چگونه خلوتش

ستهمیشگی ناشناس همان ایمداشته هم با ! 

 تا بودم آمده. خوردم را غذایم و رفتم فرو تدافعی حالت یک در

 کمتر هم لشگر سیاهی از اما باشم، امشب یصحنه اول نقش

 وسطش. خوردمی را غذایش آرامش در پیمان. بودم شده

 وقتی و پدرش یکارخانه از. گفت هلدینگ از. زد هم هاییحرف

 ورود اول از خواست من از کردند تمیز را میز کامل و آمدند

 هاحرف کردن دوره. کنم تعریف برایش را جریانات این به مهدی

 برایش اما کرد،می امکالفه داشت دیگر مهدی هایدرخواست و

 به را من منا یبهانه به که روزی از. کردم تعریف اول همان از

 به شدم مجبور کامیار بوتیک خاطربه. کشاندند کامیار بوتیک

. بگویم هم کامیار معمول غیر کنجکاوی از و برگردم ترعقب

گفت پیمان شد، تمام وقتی : 

- مهدیه ببر خبر خودشم کامیار پسره این . 

کرد تاکید که دادم تکان سر نفهمیدن و ندانستن عالمت به :  



- هست که نکن شک ! 

- داده هاییقول کامیار به مهدی حتماً . 

گفت و کرد تایید : 

- نزد زنگ دیگه مهدی االن به تا دیشب از . 

 .نه-

 به پایش کردن دراز و صندلی کشیدن عقب با و داد تکان سر

گفت جلو : 

-  مژگان برای کی فهمیدی گیمی و زنیمی زنگ بهش فردا پس

 از بیشتر. بگی بهش که گممی بهت اسم یه. کرده جور رو کار

 که بینممی دارم نچو. بهتره نزنیم حرف ازش امشب اینم

آدنمی خوشت . 

گفتم و دادم تکان شودنمی عالمت به دستی : 

- حرفاست این از ترزرنگ خیلی کنه؛نمی باور . 

گفت فوری : 



-  و کنه باور شهمی باعث گممی بهت که اسمی. تو از ترزرنگ نه

 که من. بچرخه خودش دور هی بعد  و نکنه شک هیچی به دیگه

 شیمی. شه شر برات بعدش که مبگ بهت اسم یه آمنمی

 رو هست تیمم توی کی رو کسی هوای همیشه منم! معتمدش

فامیلی نیستی، غریبه که هم تو. دارم ! 

. امآمده چه برای فهمیدم و برگشتم خودم به امشب دوم بار برای

 باعثش رستوران باغ مطلوب و مالیم نهایتبی هوای را بارشیک

 نیستی، غریبه که تو ":گفتن با پیمان هم دیگر بار و بود شده

 اطرافش مردان با رفتاری نوسانات این دچار هم مژگان "فامیلی

 کالفه را من داشت امشب یک! کشیدمی زجری چه بود؟ شده

 شبیه تعاملی در اطرافش مردان با من از بیشتر او. کردمی

بود صدابی جنگیدنِ . 

-  فقط شده چی بگم خواست ازم و زد زنگ مهدی که دیشب

 بودن فامیل همین. نگفتم چیزی بهش که نبود مژگان خاطربه

 بهش نباشه وسط هم مژگان پای اگه حتی کردممی وادارم



 نتیجه به سریع شد باعث کوچیک یمقایسه یه. نگم رو راستش

هستین بهتری آدم کدومتون برسم . 

بود ریاکاری سر از گفتنش دلیل اما گفتم،نمی دروغ . 

- من به دارین ارادت قدرنای دونستمنمی ! 

 رها خیال در را من و زد را اشجدی هایحرف آن از یکی هم باز

گفتم زود کرد، : 

-  نسترن از بعد کنممی فکر هم من و هستین نیکی دایی شما

باشه داشته دوست رو نیکی من یاندازه به که نباشه زنی . 

 و داشت دوست را نیکی! واقعی لبخند یک زد، لبخندی

 که خدمتپیش به نگاهی نیم. نبود نمایشی و ساختگی شلبخند

 محض به. کرد بود آورده عطری خوش دارچینی چای برایمان

گفت رفتنش : 

-  شه،می عوض وقتی صورتشم هایحالت. شبیهته خیلی نیکی

 باز ستحوصلهبی وقتی عصبانیه، وقتی کنه،می گریه وقتی مثالً

 داشته امتیاز قدراین ودنب نیکی دایی دونستمنمی!  توئه شبیه

بشی قائل حدود و حد خاطرشبه تو که !برام . 



رفتمی پیش من دلخواه مسیر سمت به داشت مانبحث . 

-  زندگی خونه یه توی اشکان و نسترن با دارم هاستسال من

 بعد هم من که طبیعیه خب و شینخانواده جزو شماها. کنممی

. مهدی تا کنم فکر بیشتر شماها مصلحت به سال همه این

داریوش و کوروش  ... 

 جایی. دادمی گوش افاضاتم به دقت با داشت. کردم مکث عمداً

 قلب. زدمی دو دو چشمانش. بودم داشته نگهش هوا و زمین بین

 چای استکان و بردم دست.  کردمی را کارش داشت آرام نه، من

گفتم و برداشتم را : 

- بگم خواستممی داریوش مورد در چیزی یه راستی . 

 و ترعمیق. کرد نگاهم قبل لحظه چند از تردقیق بار هزار

زدم زل دستم در چای  استکان به و گرفتم چشم! ترموشکافانه : 

-  یعنی. نگفتم موردش در کسی به مژگان جز که چیزیه یه

بگم که ترسیدم حقیقتش . 

پرسید کالم یک : 



 چی؟-

 سریع که بودم یا"چی "همین منتظرِ صبرانهبی که فهمیدمنمی

بود رانده زبانش بر . 

-  تموم جریانات این تا بمونم منتظر و کنم صبر خوادمی من از

کنه حل رو چی همه و بشه ! 

گفت انکار حالت با : 

- کنه؟ حل رو چی چی؟ برای صبر! داریوش؟  

گفتم ایپوشیپرده هیچ بدون و شمرده : 

-  هم نکرد حل. اوضاع شدن بهتر برای صبر دونید؟نمی شما

ازدواجمونه راه سر که مشکالتیه منظورش .  

دادم ادامه بیشتری قدرت با. نداشت باور هم باز. زد لبخند : 

- گفته هم بار چندین بار،یک نه ! 

انداخت باال ایشانه : 

-  تو با ازدواج فکر در دیگه اومده پیش که اوضاعی با داریوش

فهمیدی اشتباه احتماالً نیست، . 
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"  "گوییمی دروغ حتم به" همان  "فهمیدی اشتباه احتماالً

 امگوشی و بردم کیفم داخل دست همزمان و کردم نگاهش. بود

 به حتی کهاین بدون و گذاشتم میز روی را آن. کشیدم بیرون را

گرفتم را داریوش یشماره کنم نگاه پیمان . 

 چایش نوشیدن حال در کماکان پیمان. بدهد جواب ماندم منتظر

 بکشد ته چایش بود مانده کم. خوردمی بوق هم من گوشی. بود

. بیاید جلو به کمی پیمان شد باعث داریوش آلودخواب صدای که

 روی را استکانش! باشد پریده جلو به که بود این ترشدرست

 و کشیدم جلو را امگوشی وقتی داشتم او به نگاه. کرد رها میز

 :گفتم

- شدم مزاحمتون که داریوش آقا ببخشید . 

گفت بود مشهود لحنش در که نگرانی با : 

- نسترن خوبه؟ ارغوان؟حالت شده چیزی  ... 



بکشاند درازا به را حرف نگذاشتم : 

-  فقط. بشم مزاحمتون خیلی خوامنمی نشده، طوری اصالً نه

 گفتین که اهپله راه تو روز اون منطورتون بپرسم زدم زنگ

بود؟ چی کنید حل رو چی همه تا بمونم منتظر  

گفت مندانهگله  : 

-  که بدی اتفاقات یهمه علیرغم نفهمیدی؟ بگی خوایمی یعنی

 بود همین هم روزم اون حرف یهمه. دارم عالقه بهت من افتاده

نسترن و مامانم و بابا وقتش به تا کنی تحمل که  ... 

 به را امگوشی. کرد دراز دست نپیما. نیامد صدایی هیچ دیگر

 عاطفی سرتاسر سخنرانی میان در و برگرداند خودش طرف

کرد قطع را تماس داریوش . 
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کردم اعتراض حرکتش به : 

- زنهمی زنگ دوباره ناال زد؛می حرف داشت! کردین؟ قطع چرا ! 

 میز سطح از را آن کهاین بدون و گذاشت گوشی روی را دستش

داد هل طرفم  به کند جدا : 

- کن قطع رو صداش . 

- . بدم جوابی بهش باید چی؟ که آخرش! نیست صداش مشکل

بگم؟ بهش چی  

 عوض صورتش لعاب و رنگ. بودم کرده غافلگیرش بود، متفکر

باشد نداشته من برای جوابی نشد باعث هااین اما  بود، شده : 

-  خاموش رو گوشیت االن همین تونیمی هست، دلیل هزارتا

بود شده تموم شارژش که بگی و کنی . 

 هم به دو هر شد باعث خوردن زنگ صدای و شد روشن گوشی

 خوب تا گرفتم سمتش به و برداشتم را گوشی. کنیم نگاه خیره

است گرفته تماس کسی چه که ببیند : 



- شده خاموش بگم تونمنمی گهدی . 

-  ادامه رو کردن صحبت تونستینمی که بود پیشت یکی بگو

  .بدی

 هم را صدایش. دادم تماس رد خوردمی زنگ گوشی طورهمین

 داخل را گوشی نگاهش سنگینی زیر و گذاشتم سکوت حال در

گفتم کارانهطلب سپس. انداختم کیفم : 

- فهمیدم؟ اهاشتب که گینمی باز یا شد؟ باورتون  

گذاشت اشچانه زیر دست و آمد جلو  : 

- بود؟ چی داریوش به جوابت  

-  جوابی هیچ که بود بد شرایطم قدراین گفت بهم که باری دو هر

نداشتم براش . 

 از نشان صورتش جایجای و بود نکرده پیدا را خودش هنوز

 جاجابه پایین و باال بین مرتب که هاییابرو. داشت شدن غافلگیر

 و بود شده بیشتر زدنش پلک شدت که چشمانش شدند،یم

شد کَنده اشچانه از بارهیک که دستی . 



- بدی؟ شرایط چه   

-  برای اشکان یخونه اومدی که بود روزی اون از بعد بار یه

 .عکسا

دادم ادامه و دزدیدم چشم : 

- آشپزخونه توی بود مهمونی شبِ همون هم دوم یدفعه . 

-  گرفتن جواب دنبال هم شد مساعد اوضاع که بعدش یعنی

 نبود؟

دادم تکان را سرم : 

-  تا کنم صبر که گفتمی فقط. خواستنمی من از جوابی اصالً

مدت یه و کنه درست رو اوضاع  ... 

کرد قطع را حرفم : 

- چیه؟ بهش تو جواب  

 اما بود، نه داریوش به جوابم همیشه بود، من جواب محکم نه یک

بفهمد نبود قرار پیمان .  



-  کنممی فکر  افتاده که اتفاقاتی با اما خوبیه، پسر داریوش خب

کنننمی قبول هم مادرتون و پدر و نسترن. نباشه درست . 

بود زدن میخ به یکی و نعل به یکی بارز مصداق جوابم . 

 یک مثل و زد زل بعد. کند صاف را گلویش تا کرد ایسرفه تک

گفت کندمی نگاه رعیتش به گویی که اشرافی یخانزاده : 

-  این قبل چه االن؛ برای فقط نه منتها! کنیمی فکر درست تو

 داریوشه! شما ازدواج نبود درست اتفاقات این بعد چه و اتفاقات

 هم با که هاییتفاوت بر عالوه نیست متوجه. کنهمی اشتباه که

 موضوع این بیشتر خوادنمی دلم. بده هم شرایط قدر چه دارین،

 بهش شفاف و روشن رو خودت موضع باید تو لیو کنم، باز رو

 چه نسترن و مریم مامان که باشی متوجه امیدوارم. گفتیمی

 این اگه شهمی پا به بلوایی چه و دارن موضوع این روی نظری

بشه مطرح حتی موضوع . 

 جواب از مانع توانستنمی دیگری کس هیچ نه و مژگان دیگر نه

شود پیمان به من دادن : 



-  کنید پیدا رو داریوش و خونه برید راست یه جااین از االن خب

 سراغش، نرفتم که من شه،می برپا بلوایی چه که بگید بهش و

 تعجب از من که زنهمی حرفایی و آدمی شرایط بدترین در اون

کنم باز دهن تونمنمی . 

گفت من به دهنده حق کامالً لحنی با : 

-  برخورد و زنهمی حرف جوری یه داریوش که اینه موضوع

 یه براش شده مطرح تو یدرباره که چه هر انگار که کنهمی

 کردممی فکر جوریاین امشب تا یعنی. ستشده تموم موضوع

 کنه،می کاریپنهان فهمیدم زد تلفن پشت که حرفی با خب که

 که گممی همین برای. دونهمی خودشم که دالیلی همون به البد

بدونه رو شما جواب باید . 

 

 آرام که طوری. بود زده را حرف این درصدی صد صداقتی با

 اما کردم، نگاهش بهتری یرویه با انداختم، زمین سپر شدم،

 که توانستمنمی. ندادم خودم از داریوش راندن بر مبنی قولی



 زده هم زنگ بار چندین االن به تا داریوش بودم مطمئن. بدهم

 .است

گفت و کرد ساعتش به نگاهی نیم پیمان : 

-  نداری میل چیزی اگه. کشهمی طول برسیم تا طوالنیه، راه

 .بریم
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 کردممی فکر که چهآن از بیشتر. بودم مشتاق هم من رفتن برای

 زد،می حرف کم کالً. دبو کرده درگیر را او داریوش به زدن زنگ

 پی در دیگر و بود درآمده پویا حالت آن از هم هایشنگاه اما

 پای که جایی پیمان گفت،می راست مژگان. نبود من با اندازیمچ

 دعوای...  واقعاً نداشت. نداشت شوخی باشد وسط هایشبرادر



 و بسته را چشمش پیمان آمد؛ یادم به خیابان در آرش روز آن

 که بود گرفته هایشلگد و مشت زیر را آرش به مهاجم مرد چنان

 هیچ که داشت وجود این امکان گرفتنمی را جلویش کسی اگر

نماند باقی مرد تن در سالمی جای . 

 

 بود ماشین فرمان روی دستش دو هر. برگشتم سمتش به سریع

 مشت طورچه هادست این که بودم دیده چشمم به من و

زنندمی . 

 کهاین آن و شدمی پایین و باال ذهنم مرورگر در جمله یک فقط

 مژگان! دانستنمی هیچ اشکان. است رفته شیر دهان به مژگان

 که فهمیدندمی هلدینگ مدیران اگر. بود خطر در طرف همه از

چیست هدفش  ... 

 اگر. بیاورند سرش بالیی چه بکنم توانستمنمی هم را فکرش

 هایآبیزیر پای یک داریوش که شدمی  متوجه پیمان

را برادرش نه کرد،می فدا را مژگان شکبی ست،کارخانه  ... 



 در هم آن کرد،می رانندگی آور سرسام سرعتی با پیمان

 داریوش هایحرف که فهمیدممی داشتم تازه. شلوغ راهیبزرگ

گفتم مقدمهبی. است شده تمام گران برایش تلفن پشت از : 

- هلدینگ فرستادینمی نباید رو مژگان ! 

 :توپید

-  و بدتر راه یه نه گر و هلدینگ، رفته که کن شکر رو خدا برو

 رو متین کارهای تموم جوری یه تا کردمی پیدا پردردسرتری

کنه تالفی . 

بودم شده ناآرام : 

- نیست دردسربی همچین هست، که هم جاییاین . 

- بود خودش یعالقه سر از انتخاب نکردم، مجبورش من .  

گفت و انداخت سمتم به نگاهی نیم : 

-  قراره و رفته کجا که توجیهه اون هم دارم، رو هواش من هم

بکنه کاری چه . 



 چه متین با داریوش نفهمد که وقتی تا داشت، را هوایش کی تا

 قدر چه کهاین. کردمی صحبت وقت از مژگان کنند؟می کارهایی

 کافی یاندازه به کوتاهی زمان در باید کهاین است، باارزش

 فکر قضیه این پیرامون بیشتر که چه هر اما کند، جمع مدرک

 ست،ثانویه بحث هلدینگ به رفتن که رسیدمی نظرم به کردممی

 نباشد، غریبه که یکی. آوردمی خبر کارخانه داخل از باید یکی

 داشته تام اعتماد او به و باشد معرفش داریوش خود که یکی

 فکری تصور از. کردم باز را مربندک. شدم جاجابه جایم در. باشد

گرفتم قلب تپش گذشت سرم از که .  

 کمی. کرد کم را سرعتش و دید را  مداومم شدن جاجابه پیمان

 برانگیزی چالش چیز هیچ به خانه به رسیدن تا و گرفتم آرام

 خانه به منتهی اصلی خیابان نزدیک که موقعی. نکردم فکر

گفت من به رو پیمان شدیم : 

- ندادم بهت رو درستش جواب من که زدی حرفی یه زامرو . 

- حرفی؟ چه  

- خودش پدرم معلوم کجا از که گفتی  ... 



 بدی روحیِ شرایط سرِ از را حرف آن بگویم که کردم باز دهان تا

گفت و آورد باال را دستش زدم، داشتم لحظه آن که : 

-  و بدم نشون ایدیگه کس هر یا تو به که ندارم دلیلی هیچ من

 که حرفی جز شد، بقیه هایخواهی زیاده قربانی فقط بابام مبگ

 هیچ که انقالب از قبل پدرم که گهمی اون. گهمی ناهید مامان

 مشروبات کارخونه که نداد این به تن نبود روش پیش مانعی

 با جنگ، وسط که شده طورچه تولیدش، خط توی بیاره هم الکی

 شهمی رو یهو موانع و نخفقا همه اون با وحشتناک، اوضاع اون

 زیر اونم ماست، یکارخونه واسه بازار توی الکی مشروبات که

پدرم؟ مستقیم نظر ! 

 بودم گرفته قرار کالمش تاثیر تحت قدر این که بود بار اولین

 دلم. کنم فکر شنیدم کهآن جز چیزی به کهاین بدون

 لندب و شناختممی را او روشن و تاریک زوایای یهمه خواستمی

 ظلم تو پدر قدر به هم مژگان حق  در که  گفتممی او به بلند

 است، شده اطرافیانش هایخواهیزیاده قربانی هم او است، شده



 برادر غیر چه و برادر چه بگذار. نگذر داریوش گناه از و بیا پس

شدنمی که افسوس اما شوند، مجازات ! 

- گهمی راست ناهیدت مامان .  

 نظری چه بود شنیده که عصر از و داشت نیاز دتایی این به انگار

 کند قانعم تا بود کرده جزم را عزمش تمام دارم پدرش به راجع

نیست گویندمی که کاریگناه مرد پدرش . 

 در خواستممی که موقعی. کرد پیاده خانه به نرسیده را من

گفت ببندم را ماشین : 

-  اسم به یکی بگو بهش بزن، زنگ مهدی به ازظهربعد فردا

هلدینگ برده رو مژگان رستمی ! 

گفتم تعجب با : 

- کیه؟ رستمی  

-  گیرهمی عقب دنده خودش بشنوه رو اسمش مهدی تا که یکی

مونپشت رهمی .  



 ماشین یشیشه. داد باال را ماشینش یشیشه حرف این از بعد

 ینشانه به و آوردم باال را دستم رفت،می باال آرامآرام که

 که هاییخداحافظی آن از. دادم تکان برایش وقفهبی خدافظی

 کارم از. شدنمی تعریف معمولی کامالً روابطی با آدم تا دو برای

 گویای شیشه کامل رفتن باال از قبل آخرش نگاه. کرد تعجب

 بگیرد قرار تاثیرمتحت پیمان کهاین به نیاز. بود کارم از تعجبش

بود شده خارج عادی حالت از من وجود در !  

 

 یک منتظر و خریده خودم برای که شالی ترینقشنگ صبح

گرفتم کادو نسترن برای را کنم سرم تا بودم خوب فرصت . 
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 آدم. بود نیامده بودم منتظرش که خوبی فرصت آن وقتهیچ

 باید من. باشد حالش به متعلق آدمِ رحمانهبی هاوقت گاهی باید



 نکرده و کردممی سرم فرصت اولین در را آن شال خریدن از بعد

 .بودم

 گذاشتم کفشیجا به شده نصب یآینه مقابل را گرفته کادو شال

 را هایشدلخوری تمام تا. کنم تقدیم نسترن به هدیه عنوان به تا

 او با خوب یرابطه ایجاد و کنارنسترن بودن به کنم، دور خودم از

 بودم، گرفته را تصمیمم. داشتم نیاز مژگان به کمک برای

 بدبختی در غرق را او من که بیاید بعدی هایسال خواستنمی

نبینم را منا اصالً یا ببینم . 

 بد. فشردم دستانم میان در و برداشتم را شده گرفته کادو شال

 لعنتی غبار و کردممی تقدیم ایهدیه او به نسترن، به کردمنمی

 مثل هاکردن بدی یهمه کاش اصالً. شستممی دلش از را نهکی

 پدرت که هاییبدی":که گفتمی مامان قول از مژگان. باشد من

 و "گرفت خواهد را اشیقه جایی یک روزی یک کندمی من به

. بود نگرفته را اشاشیقه روزی هیچ و جایی هیچ بابا هایبدی

 هاآن با مامان که بود کُنکی خوش دل هایحرف اشهمه

 مجازات حتماً بابا که دارد نگه خوش را خودش خاطر خواستمی



 به راحت خیلی مامان مردن از بعد بالفاصله بابا. شد خواهد

 تاوان. داد ادامه کارش به ترراحت و برگشت اشزندگی

بود نداده هرگز را هایشبدی . 

 کهنهمی ":داد جواب گفتم، مهری عمه به را این باریک وقتی

 نیومد اشکی هیچ مژگان اشکان، تو، هایچشم از مرگش از بعد

 یه و نکنن گریه شواسه هاشمبچه آدم داد، رو بدیش تاوان یعنی

نیست کم نگن خدابیامرزی "  

 و ناگزیر عاقبت مرگ. شدنمی و نبود بابا کارهای تاوان مرگ

بد هم و خوب هم بود؛ آدمی هر حتمی ! 

 را کادو. نسترن به شال دادن و تنرف پایین برای شدم مصمم

 به. بود برق و زرق عاشق نسترن بود، ساده خیلی آوردم، جلوتر

 صورتی ساتن پاپیون. کردم باز را تختم زیر کشوی و رفتم اتاقم

 زده زنگ مژگان. گرفتم دستم در هم را امگوشی. برداشتم را

 راگ که بود هاییآدم میان در داشت، هم حق بود، نگران بود،

. آوردنددرمی پای از زحمتی هیچ بدون را او کردندمی اراده

 زن عزیزترین. بود ندیده خوب مرد اشزندگی تمام در مژگان



 ناپذیرسیری هوس و شهوت برابر در -مادرم-مژگان زندگی

 در خود سال و سن موعد از بیش را مرگ و شده آب پدرم

 برایم مادرم که بودم آن از ترکوچک موقع آن. بود رفته آغوش

 مادرم که را التهابی از پر روزهای آن تمام مژگان اما کند، درددل

داشت خاطر به بود گذرانده . 

 متین اما شد، متین زندگی وارد خوب دنیای یک ساختن قصد به

 نکرد سعی کند، درست مردها از را مژگان تصور نکرد سعی هم

کرد تربد را چیز همه فقط کند، معتدل را اشطوفانی تصور . 

 

 را پاپیون. بود خط پشت آرا باراین. شد بلند امگوشی صدای

 و محبت از پر صدایی با. بدهم را آرا جواب تا گذاشتم کادو روی

گفت اشهمیشگی ظرافت : 

- نشده؟ تنگ دلت. پیشم آینمی چرا کجایی، جونی ارغوان  

شب آخر تا هم آن ام،بوده پیشش دیشب که نداشت خبر ! 

-  رممی یعنی دارم، کار اما شده، تنگ برات خیلی لمد آرا، چرا

پیشت بیام تونمنمی ایطوالنی مدت یه سرکار، .  



 آرا. بشنوم را هایشحرف خواستمنمی. ببینم را آرا خواستمنمی

 عین در دانستمنمی که مایی برای! بود ما الیق دوری...  من و

ریمآومی دوام هم کنار خوب قدرآن چطور هاتضاد تمام ! 

 رد بیشتری شدت با بار هر من و کردمی اصرار دیدار به آرا

 به و برداشتم. برداشتم را پاپیون و کردم دراز دست. کردممی

 باید دادممی نسترن به را کادو کهآن بعد. چسباندم کادو کنج

 چرا گفتممی و دادممی جواب داریوش پیام به و باال گشتمبرمی

کنم گوش هایشحرف هب آخر تا نتوانستم دیشب .  

 

# چهارم_فصل_پایان  
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 نیکی و بود گرگ اشکان. کردندمی هم دنبال نیکی و اشکان 

. خندیدمی نیکی از بیشتر اشکان. گله از مانده جدا یبره

 تا کردمی نیکی دنبال آرامآرام و کرده باز هم از را انشدست

 کمی. نبیند آسیب و نخورد چیزی به هایشفرار و گریز در نیکی

 پیدا دیگری یچاره هم نیکی شد زیاد که اشکان سرعت که

 باز برایش را دستانم که من به را خودش و دوید سرعت با. کرد

 نگهش اشکان از ردو و گرفتم آغوشش در. رساند بودم کرده

 به را خورده شکست و ناامید گرگ یک یقیافه اشکان. داشتم

گفت و گرفت خودش : 

- ناقال یبره رفتی در دستم از وای وای ! 

 تا اشکان که درآورد را گرگی ادای و شد خنده در غرق نیکی

 گرگ هوس و شده مغرور. کردمی ایفاء را نقشش پیش ایثانیه

 از دست اشکان اتاقش از نسترن دنآم بیرون با. داشت بودن

برگشت نسترن طرف به و شُست نیکی : 

- گفت؟می چی  



داد گردنش به تابی نسترن : 

- بود زنونه هایحرف سری یه! چه؟ تو به ! 

 

 و بود زده زنگ. بود زده زنگ نسترن به نازگل پیش دقیقه چند

 برای دوباره نکند کهاین فکر. بود زده سرم به فکر یک و هزار من

 که مردی با توانستمی نازگل یعنی. انددیده هاییخواب آرش

 بود رانده خودش از را او ممکن شکل ترینمفتضاحانه به باریک

باشد؟ داشته دوباره شروعی ! 

 بیرون کادویش کاغذ از بودم داده هدیه نسترن به صبح که شالی

 را آن حتی و بود نکرده سرش نسترن هنوز. بود میز روی و آمده

 اشکان و رفت مبل سمت به نسترن. بود برنداشته میز روی از

 روی نسترن. کرد نگاهش متعجب و سوال از پر طورهمان کماکان

گفت و نشست مبل : 

-  خواستمی اومده خواستگار نارین برای نکن، نگاه جوریاون

بگه بهم .  



 به و کرد باور اشکان. کرد بازش و برداشت را شال هم بعد

 مردها. گویدمی دروغ نسترن بودم مطمئنم من اما رفت؛ سمتش

 که آدم برادر سابق نامزذ که بفهمند توانندنمی و دانندنمی که

 هرگز شودمی فیکون کن چیز همه عقدش مراسم روز درست

 آمار نشده شوهر خواهر نسترنِ به و بزند زنگ تواندنمی

 مستثنی قاعده این از هم اشکان. بدهد را خواهرش خواستگاری

 را زن یک فریب سادگی به گاهی که بود مرد یک هم او. نبود

 پرت برای برداشت را شال نسترن که همین اصالً. خوردمی

 و رفت طرفش به اشکان. شد هم موفق. بود اشکان حواس کردن

 شال وقتی. بکشد سرش بر را شال کرد کمک. نشست کنارش

گفت اشکان شد مرتب نسترن سر روی : 

- هانداره حرف ارغوان یسلیقه! آدمی بهت چه . 

 برای. بود کرده زیباتر را نسترن شال گفت،می راست اشکان

 برای که آدم. بودم کرده خرج را امسلیقه نهایت آن خرید

گذاردنمی کم خودش . 

گفتم موقع همان که انداخت من به نگاهی نسترن : 



- باشه مبارکت. آدمی بهت. قشنگه خیلی . 

گفت بیل زیر. بود آمده خوشش : 

- نکنه درد دستت . 

! بودم آورده پناه او به حادثه بدِ از. بگوید بلندتر آمدمی زورش

کردممی تحمل باید پس . 

گفت و چرخید نسترن طرف به کامل اشکان : 

- حاال؟ هست کی نارین خواستگار  

شد بلند و کرد نگاهش چپیچپ نسترن : 

- کنه؟می فرقی چه تو برای! دیگه هست یکی  

گفت و ایستاد اناشک مقابل : 

- شهمی خوشگل کالباسیه مانتو اون با شالِ این . 

 تا بردم اتاقش به را نیکی کالفه هم من و کرد تایید اشکان

 راه به راه چشمم مقابل اشکان دیدممی کهاین از. بخوابانمش

داشتم بدی حس خوردمی کلک . 



 را خودم کاله گرفتم آغوش در را نیکی و نشستم که تخت روی 

. شال دادن با بودم زده کلک نسترن به هم من کردم، اضیق

 داشت توفیر سنگین و سرد چند هر رفتارش که بودم زده کلک

زدیممی کلک هم به داشتیم همه. ترشقبل روزهای و دیروز با !  

 بار هر وقتی که همان خواستم،می را پیشین روزهای نسترن من

 و بروم هم من کردمی التماس رفتمی پدرش یخانه به

 در را داریوش و من داشت دوست که نسترنی همان رفتم،نمی

دهد قرار رو در رو موقعیت .  

 پتو شد پیدا نیکی صورت در خوابیدن از که هایینشانه اولین با

 را امگوشی و بروم باال زودتر چه هر تا کشیدم سرش بر را

 .بردارم

 زده زنگ من هب داریوش ببینند اشکان یا نسترن کهاین ترس از

 زدن زنگ. بودم آمده و گذاشته باال را امگوشی داده پیامک و

 توضیح کهاین با. بود کرده جسورش کمی  من دیشب یبارهیک

 بحث ظاهر به و کنیم صحبت نتوانستم دیشب چرا که بودم داده



 بود خوب نبود، بد. بود داده پیام دیگر بار دو اما بود، شده تمام

بودم نداده نشان خوش روی وقتهیچ. دبو شده جسور که .  

 و نشسته مبل روی که اشکان و نسترن دیدن از و کردم باز را در

 دانستمنمی. رفتم عقب کمی بودند کشیده آغوش در را دیگرهم

 که هاآن یا امکرده باز را در دفعهیک که کنم سرزنش را خودم

گفتم و گذاشتم پیش پا. شناختندنمی مکان و جا : 

- باال برم من دیگه. خوابید نیکی . 
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گفت اشکان : 

- بخواب نیکی پیش بگیر . 



 طرف به حرص با را مقابلش یمیوه ظرف. نیامد خوشش نسترن

کشید خودش . 

- برم باید. باال دارم کار . 

کرد مشایعتم هم اشکان و کردم ظیخداحاف . 

 سراغ به کردم که کاری اولین امخانه به گذاشتن پا محض به

 کردممی حس. بود داده دیگری پیام داریوش. رفتم امگوشی

 خیلی خیلی هم شاید یا است؛ ترپیچیده هم پیمان از حتی

ترساده .  

نمی که. بود متین با کردن همکاری مثل همش پشت دادن پیام

عقلیبی یا است اشزرنگی از گفت شد . 

 دیگه داره، بهتری حال روزا این نسترن ":کردم باز را پیامش

 بهتر خیلی بهت نسبت حسش نیست، پیش وقت چند مثل

 دونممی. بود خوب خیلی زدم، حرف باهاش عصر امروز. شده

اومدی راه باهاش خیلی " 

 نسترن لحا که درک به. نداشتم دادن جواب برای تمایلی هیچ

 با او خاطر برای کردمی فکر خودش پیش البد! بود شده بهتر



 در که بود شده پوستینی یخرقه اجبار،. بودم آمده راه نسترن

کنند آدم تن به تابستان . 

 خواستمی دلش که کلماتی برایش. رفت کیبورد روی دستم

 همه ما بگوید که  کرد تایپ ببیند اشگوشی یصفحه روی

نیست لیمال و خوبیم . 

 تا و امشب آخر تا کردم عهد خودم با و فرستادم برایش را پیام

 فرستاده چه دیگر نبینم و نکنم باز را پیامش یصفحه فردا آخر

 .است

 

 زنگ مهدی به فعالً بود گفته کوتاه خیلی و زده زنگ پیمان ظهر

 و دهم خبر او به امروز همین بود گفته دیشب خودش.  نزنم

 و نزد حرفی خواستم توضیح چه هر. کردمی کنسلش هم خودش

 ثانیه سی از زدنمان حرف زمان جمع سر. کرد قطع هم زود

 کرد،می درازیروده و بود سمج داریوش چه هر. نشد بیشتر

 پیش پا خودش یکی. بود حرف کم و دسترس از دور پیمان

 از. کشیدیمی باید را نازش یکی آن زد،می زنگ و گذاشتمی



 پیمانش قسمت و بودم فراری مژگان ینقشه شِداریو قسمت

 را اششماره وقفه بدون که جالب قدراین. بود ترجالب برایم

 داده دستم به خودش هم را بهانه. ماندم جوابش منتظر و گرفتم

 دهانش تا زدیممی مهدی به حرفی ترسریع چه هر  باید. بود

 خیلی نه .بردارد مژگان یدرباره کنکاش از دست و شود بسته

گفت کوتاه. داد پاسخ زود نه کرد، معطل دادن جواب برای : 

 بله؟-

تمام و بله یک. را خانومش نه گفت، ارغوان نه ! 

پرسیدم صمیمی : 

- بودین؟ خواب  

 !نه-

 میلبی و کوتاه قدراین تا بیاورم جا را حالش کهاین برای دروغ به

گفتم ندهد، را جوابم : 

- بود زده زنگ مهدی ! 

گفت احدو آن در : 



- خواست؟می چی مهدی؟  

-  زنگ امروز گفتین چرا که بپرسم زدم زنگ. ندادم بهش جوابی

اومده؟ پیش مشکلی بهش؟ نزنم  

. گذاشت منتظرم کوتاه یثانیه چند "گوشی لحظه یه ":گفتن با

 باالخره. نشست لبم روی لبخندی. آمد در شدن بسته صدای

 بست را در. بگیرد جدی را من که کنم وادارش بودم شده موفق

 خیال طوراین من نبود هم اگر گوید،می چه نشنود کسی تا

داد توضیح سریع. کردممی : 

-  خودم جلوی و بیای فردا خواستممی چون! نیست مشکلی نه

 اسم شنیدن با طورچه که بشنوم خواممی! بزنی حرف باهاش

شهمی غافلگیر رستمی . 

- بیام؟ کجا باید و ساعتی چه فردا  

گفت قبل از ترامآر : 

- دممی بهت که ایخونه آدرس به بیا پنج ساعت . 



 قراردادنش تاثیر جهت هم و رفتمنمی مردی یخانه من هم

گفتم باید که آنی از ترمحکم : 

- ترعمومی جای یه لطفاً. آمنمی تخونه من ! 

-  و خارجه که مشتریاست از یکی یخونه نیست، من یخونه

دستمون داده ! 

گفتم قبل از ترهدندیک : 

- رمنمی کسی یخونه من. کیه صاحبش نیست مهم . 

کرد مکثی : 

-  بیرون یا ستخونه نسترن فردا. تخونه بیام من باید پس

ره؟می  

 الس من با داشت انگار هم پیمان بود، آمده خوشم بازی این از

چشم تا دو خواهد،می چه خدا از هم کور. زدمی . 

-  نسترن چه. دممی راه مخونه به رو تو نه آم،می تخونه نه

نباشه چه باشه، . 

- باشی ترمهربون کردممی فکر ! 



 و خشک پیمانِ آن از. زدمی الس داشت. بودم فهمیده درست

نبود خبری وگوگفت اول حرف کم ! 
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- نامهربونم توناجازه با خاص مورد این در . 

آرام و کوتاه خندید؛ : 

-  موهای با شتجربه یاندازه که کسی کردممی فکر من خب

نباشه گیرسخت کنهمی برابری سرم ! 

 طلبی فرصت به متهم را من! را اینم از پیش هایحرف بود یادش

بود کار این یکرده یسپیده مو خودش اما کرد،می . 

- خونه از بیرون به بودن محدود من هایربهتج . 



-  داخل یتجربه اولین که اونم از ترحسابی آدم من خانوم ارغوان

توش بخوره گند تخونه !  

. کرباسند یک ته و سر مردها یهمه داشت اعتقاد آرا خواهر

دارد زود و دیر فقط و بزند گول تواندمی زن یک را شانهمه . 

 اگر بودم پیمان جای من. نفهمیدم را نپیما حرف دقیق منظور 

 دو هایحرف مدل این از دارد، حس دختری به برادرم دانستممی

 را کار این کهاین کما داشتم،می نگه حریم زدم،نمی او به منظوره

 ارادت پیمان به مژگان فهمیدم قبل هاسال وقتی بودم؛ کرده هم

کردمنمی فکر پیمان به هم نهان در حتی دیگر دارد، ویژه . 

پیمان اما  ... 

آنم از ترحسابی آدم من که بود چه منظورش  ... 

 داریوش و من است ممکن که کردمی فکر درصدی یک باید

 دو! حرفی هر گفتن از کند خودداری و برسیم نتایجی به روزی

 و من و افتاد نخواهد هرگز اتفاق این کردمی فکر یا داشت، دلیل

 آخرین از هم یا و شویم نزدیک هم به که مآنی از دورتر داریوش

 این و گذشتمی طوالنی مدت زده الس کسی با شبی که باری



. بود گرفته او از را غلط و درست به کردن فکر قدرت نیاز، حس

 تمام گول لوحانهساده اشکان که پیش دقیقه چند همین  اصالً

 دبو ممکن. بود عادیغیر هم خورد را نسترن های سازی صحنه

 قول نقل را نازگل هایحرف دروغ به داشته نسترن که زمانی

 را اشکان عقالنی قوه نسترن گرفتن آغوش در تجسم کرده،می

 هم را دالیل ترینمسخره که داشت را این آمادگی و کرده احاطه

 .بپذیرد

 چه داریوش یعالقه دانستن صرف با او که نبود مهم حال هر به

 که بود هم خوب. دارد من با تیاطیاح از دور و باز برخوردی

 داشت را ایاخالقی رذیلت همان و کردنمی حرکت عصا به دست

 آسان را من پیشروی مسیر. باشد داشته داشتم دوست که

کشیدمش حرف به. کردمی : 

-  بگه دیدی رو کسی شما دارن، بودن حسابی آدم ادعای همه

 خودتون به نحواستو لطفاً من با برخورد در ناحسابیم، آدم من

 باشه؟

- خانوم ارغوان باشه عاقل باید شنونده . 



 بعد و کند تعیین دیگری قرار محل حرفش پایان در بودم منتظر

 راه دلش به. کند کوتاه را حرف نداشت قصد اما خداحافظ، هم

 :آمدم

-  ندیدم وقتهیچ کنممی نگاه که عاقالنه. گیدمی درست شما

 خونه آدرس بگم تونممی فقط. نباشی داشته ناحسابی رفتار شما

باشم جااون پنج ساعت بدین رو ! 

گفت خنده با همراه : 

- آینمی که مطمئنم کردی؟ فرض چی رو من! کن بس . 

 دنبال بود، بزرگی پیروزی زدمی حرف و خندیدمی که همین

بود محض حماقت پیمان برابر در کردن طمع. نبودم بیشترش . 

- دارهن کاری. کنی امتحان تونیمی ! 

- شهمی برات خوبی خیلی یتجربه! خوبیه حلراه . 

 به را اششانه. است نشسته تختش روی که بود این من تصور

 کرده دراز جلو به را پاهایش که حالی در و  داده تکیه تخت تاج

 وقتی و بردمی وافر لذتی ناخوانده و ناخواسته وگویگفت این از



 از شودمی شوکه و یندبمی را ساعت آیدمی خودش به که هم

 نفهمیده خودش و کرده من با زدن حرف صرف که زیادی زمان

 در. گفت که بود ایجمله از برخاسته تصورم این. است

کرد ادایش ممکن حالت ترینراحت . 

- پس آدرستونم منتظر من ! 

- بنگاه بیا پنج ساعت . 

 روی را داشتم پیمان حالت به راجع که تصوری همان درست

 تعجب حرفش از. دادم تکیه تخت تاج به و کردم ااجر خودم

پرسیدم و زدم لبخندی کردم، : 

  بنگاه؟-

- . بیا بعد به پنج تو. برن کنممی راهی رو هابچه پنج قبل. آره

 براش ایبهونه و بده پیام یا نده جواب زد زنگ باز اگه مهدی

 .بیار

 همان. کنم تصورش تخت روی نتوانستم دیگر شد که جدی

 توپ به راکت با محکم و آوردمی باال را دستانش که یپیمان

 در طورهمان هم خیرشبهشب حتی آمد؛می یادم به زدمی تنیس



 کرد،نمی کوتاه را وگوگفت بود خودش میل به. بست نقش ذهنم

برود که بود مجبور شاید .  

 

 مژگان بودم شده آماده رفتن بیرون برای کامالً وقتی فردا عصر

گفت دادم را جوابش تا. دارم قرار پیمان با دانستیم. زد زنگ : 

- ای؟خونه هنوز یا راهی تو  
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 از کهاین برای و کردم مرتب گردنم دور را شالم آینه مقابل

گفتم شادابی صدای با کنم کم استرسش : 

-  جیگری چه بدونی اگه رم؛ب که کردم پیتانچیتان. درم دم

معیوبه مخش بدون حتم نگیرم رو چشمش اگه خدا به. شدم . 

- نباشی دهن و لب فقط امیدوارم !  



-  گنجشک بشم؟ گردنش آویزون برم دیدمش تا که نداری انتظار

 ارگ تو که هم فعالً. فروشهمی قناری جای کنهمی رنگ رو

گذاشته قرار باهام شاهیش . 

گفت اما جدی، یا بود شوخی دانستمنمی : 

- نرفتی تو شخونه بری گفت که بهت ! 

- من عزیز گاماس گاماس شد، بهتر طوریاین اتفاقاً .  

گفت ناله شبیه صدایی با : 

-  دایم! روزگار روزا ندارم، خواب شبا. ارغوان شممی دیوونه دارم

 از. نباید که بفهمه رو چیزی یه یکی ترسممی دایم نگرانم،

 همه روزی یه شهمی یعنی. بقیه مهدی و متین تا بگیر، پیمانش

بذارم؟ رو مرگم یکپه آروم شب یه حداقل من بشه تموم چی  

گفت خورده فرو بغض از پر حالتی با بعد و کرد سکوت : 

-  قدراین زرنگن، قدراین اینا. هیچی ارغوان، ندارم امیدی هیچ

 زا تونهنمی هم خدا خود که گذاشتن خودشون برای رو در راه

 بیشتر شممی نزدیک بهشون بیشتر که چی هر. بربیاد پسشون



 به برهمی دارهبرمی رو منا متین دونممی من آخرشم. ترسممی

نرسه بهش دستم هرگز که جایی . 

 چه صبح تا شب یک. بود دیروز و دیشب مژگان با متفاوت

کرد؟می سوگواری طور این که بود افتاده برایش اتفاقی  

- مگه؟ میدیفه چی شده؟ چی  

گفت سریع : 

- بزن بهم زنگ یه حتماً اومدی! شهمی دیرت برو تو .  

. رفتم بیرون و گرفتم دستم در را کیفم و کشیدم عمیقی نفس 

 دوست. بود گذاشته تاثیر هم من ذهنیت روی مژگان هایحرف

 هایمرگ پوشسیاه همیشه بوده تا. کنم فکر مژگان مثل نداشتم

 هر خواستممی. شود طور این خواستممین بار این شدیم، نیامده

 مژگان نگرانی و ترس دلیل ترینمهم و اولین و برسم زودتر چه

 تذکر بار چندمین برای راننده به. کنم خارج دور از را -مهدی-

گرفتم تحویل اخمی بار هر مثل و کند حرکت تندتر دادم . 

 



 کس هیچ و کرده راهی را همه بود گفته که طورهمان پیمان

 و کردم حرکت جلو به. نبود هم خودش حتی. نبود بنگاه داخل

 باال را سرم. بود رویم پیش کمرنگ ایسایه. برداشتم قدمی چند

 سالم. دیدم خودم تماشای حال در صدابی را پیمان و گرفتم

داد تکان سر برایم و گفتم : 

- باال بیا خودتم ببند، لطفاً رو بنگاه در . 
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 سمت به نگاهی نیم با. بستم را در و برگشتم عقب به را آمده راه

 تنها. نیست قبلش جای در پیمان شدم متوجه باال یطبقه

 سرامیک با کفشم یپاشنه برخورد صدای شنیدممی که صدایی



 دیگری از پس یکی را هاپله تعلل با. رفتم باال اهپله از آرام. بود

 در لحظه هر که بود رنگیکم ترس هم دلیلش گذاشتم، سر پشت

 گردنی با و گرفتم باال را سرم. گرفتمی بیشتری ابعاد وجودم

 از را آمدنم باال و من پیمان زدممی دید کهاین حین افراشته

دیدمنمی را نپیما. رفتم باال را هاپله بیندمی هاپله . 

 که دیدم برداشتم قدم داخل به که ایشیشه یدیواره کنار  از

 تریندستیدم. زدم لبخندی. بود منتظرم و ایستاده مبل پشت

 در وقتهیچ. بود همین باشم داشته توانستممی که واکنشی

 به وقتی تازه. بودم نیفتاده گیر پیمان با تنها چنینیاین موقعیت

 مبل پشت ایستادن از منظورش شدم متوجه رسیدم نزدیکش

 این در که احترام ادای نوعی. است نشستن برای من به تعارف

 جواب هنوز. کردمی چندان دو را اشجذبه کاری و خاص فضای

بود نداده را لبخندم . 

 طرف به هم پیمان و نشستم بود مدنظرش که مبلی همان روی

 صندلی روی که ودرمی کردممی فکر که حالی در. رفت میزش

 و شد خم پنجره طرف به. نشد طور این اما بنشیند، میزش پشت



 و نشست کنارم مبل روی و آمد سمتم به بعد و کشید را اشپرده

 :گفت

- خوبی؟ خانوم ارغوان  خب   

گفتم کوتاه. است کشیده را پرده چرا که بودم این درگیر هنوز : 

 .ممنون-

. داشتم نگه دستانم بین و کشیدم بیرون کیفم از را امگوشی

امگرفته دستم در را گوشی کاری چه برای شد متوجه . 

گفت و کرد کنارم رنگ سفید عسلی میزِ به ایاشاره : 

- زنیمی هم زنگ بعد بگیر، نفسی یه بخور، چیزی یه . 

 دختر فقط پسر، و دختر یک بین تنهایی در که بود بد قدرچه

 پیمان از و بودم کالفه خودم دست از. ترسیدمی باید که بود

 نفس به که آوردمی رویم به تمام خونسردی با که عصبانی،

 اصرار نکند فکر تا گذاشتم میز روی را گوشی. دارم نیاز گرفتن

 دراز دست. بزنم زنگ مهدی به باید حاال همین حتماً که دارم



 سرم با. شدم متمایل طرفش به کمی. برداشتم موزی و کرده

گفتم و کردم طرفم دو به ایاشاره : 

-  باشه چیزی اون یهمه تونهنمی بنگاه این کنممی فکر همیشه

 یه فقط شاید جااین دارین، بزرگتر هایهدف دنبالشین، شما که

براتون پوششه . 

. گرفتمی وسعت هم لبش روی لبخند گفتممی بیشتر که چه هر

 تکان تایید به را سرش. زدممی لبخند هم من لبخندش همراه

گفت و داد : 

- کنیممی ترمهم کار یه اصل در مسکنه، بنگاه ظاهراً جااین آره . 

- کاری؟ چه  

گفت و کرد منی و من : 

- آب وراون به وراین از خوشگل دخترای قاچاق  ... 

کردم کج کمی را گردنم! بود انداخته دستم : 

- خوشگل؟ قدرچه  



-  اسهحس خرده یه شم؛نمی راضی تو خوشگلی از کمتر به دیگه

 !تجارتمون

 خود مشت در را من درون از بخش لذت هیجان یک! آمد خوشم

 حرف این هم کاریفریب برای اگر حتی نبودم، که سنگ. گرفت

. شوم حالخوش دادممی حق خودم به من هم باز بود زده را

 و بیایم بنگاهش به بود شده باعث که چیزیآن تمام از فارغ

 پیمان با و بنشینم آمدمی خوشم مژگان، هایحرف تمام از فارغ

 معمولی غیر هایحرف نرم و مالیم و کنم شوخی بزنم، حرف

 دلم. همیشگی روتین هایوگویگفت همان برعکس! بزنم

 دیگری چیز هیچ به آمدن خوش همین جز لحظاتی خواستمی

 به کهاین. بروم پیش بسته چشمان با و خیالبی و نکنم فکر

 حریصم بیشتر بود کرده امزیبایی به ترافاع شیطنت با هم نوعی

بحث این دادن ادامه به کردمی : 

-  برگردم نتونم هرگز دیگه و بده دستم کار خوشگلی ممکنه پس

مخونه . 

گفت محکم : 



- هم با داریم زیاد کار. تخونه به برگردی باید تو نه؛ . 

 درون از چیز هیچ. انداختم مقابلم دستی پیش در را موز پوست

. بربیایم خودم پس از طورچه بودم بلد. دانستنمی طممپرتال

 اما زد،نمی حرفی. برداشتم میز روی از را گوشی و کردم نگاهش

 به زدن زنگ وقت حاال که فهمیدم نگاهش طرز از من

ستمهدی . 

 در را مهدی اسم تا نشست گوشی یصفحه روی که دستم

 با تماس. شد بلند جایش از پیمان کنم لمس مخاطبینم لیست

 اولین. زد کنار را من مقابل میز پیمان و کردم برقرار را مهدی

. شدمی دور من از که میز ینخراشیده صدای با شد همزمان بوق

 که وقتی و...  پیمان توسط مبل کشیدن با شد همزمان دوم بوق

 باشد نشسته کنارم کهاین جای به پیمان گفت "الو " مهدی

زد لب آرام. بود نشسته روبرویم :  

- آیفون رو بذار ! 

 هم من و کرد اشاره گوشی به سر با. بود کارش پرت حواسم

داشتم پیمان چشم در چشم که حالی در دادم را مهدی جواب : 



- سالم...  الو ! 

کرد من از را استقبال بهترین مهدی : 

- منا؟ داشتنیدوست یخاله خوبی خانوم، ارغوان سالم  

دیدممی چشمم به را هدیم شدن ذلیل و خوار روز یک کاش . 

- چطوری؟ تو ممنونم  

 فشار تحت. نیامد خوشم دادم مهدی به که جوابی از اصالً

 داده دست از را خودم اصلی کارایی و بودم پیمان نگاه مستقیم

 اصالً تا شدم متمایل چپ به کمی و گرفتم پیمان از چشم. بودم

نبینم را او . 
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گفت جوابم در : 

- شده؟ خبری! گذرهمی هی  

 مهدی صدای. بگیرم ندید را پیمان حضور کامل کردم سعی

شدمی پخش واضح . 

- کنیمی کار چی ازاش در تو ببینم باید زیاده، که خبرا ! 

گفت گرانهاغوا لحنی با مهدی : 

- خوای؟می چی مخلصتم؛ ستدرب که من  

 متفکر. ببینم را العملشعکس بودم مجبور. کردم نگاه پیمان به

 نگاهش از هم تاسف کمی. کردمی نگاهم رفته باال ابروهای با

مهدی یا و است من برای دانستمنمی که کردمی ریزش . 

-  مژگان با و بیاد منا کنی کاری کهاین دادی، که قوالیی همون

کنه زندگی . 

پرسید زرنگی با هدیم : 

-  ببینم باید خوای؟می چیزی همچین که فهمیدی چی مگه

نه یا داره رو ارزشش . 



گفتم شمرده شمرده : 

- هلدینگ برده رو مژگان کی فهمیدم من . 

. کردم نگاه پیمان به دوباره فاصله این در. کرد مکث کمی

 "هیس" ینشانه به و برده لبش سمت به را اشاشاره انگشت

 مهدی خود تا نزنم حرفی که بود این منظورش. باشد شتهدا نگه

بزند حرفی . 

پرسید ایثانیه چند مکث از بعد مهدی : 

- یهو؟ فهمیدی چطور کیه؟  

من به داشت شک !  

-  درست مژگان برای شری و بفهمی تو معلوم کجا از. گمنمی

 !نکنی

گفت تاب و آب با  : 

- تونم؟می بزنم، ایصدمه منا مادر به تونمنمی که من شری؟ چه  



 برادر. امآمده کوه پشت از هم من کردمی فکر و بود خوش دلش

 انتظار وقت آن بود نکرده رحم بوده زنش که مژگان به بزرگترش

برساند آسیبی منا مادر به تواندنمی او کنم باور من داشت .  

گفتم مظلومیت با : 

- مهدی؟ دیمی قول  

- جمع خیالت ارغوان، آره .  

- بگم هتب ترسممی ! 

- کیه؟ مگه. نترس  

گفتم کنخفه مهدی اضطراب و ترس از حالتی با جوابش در : 

-  حرفی بهت من که بفهمه ایدیگه کس یا مژگان خوادنمی دلم

 .زدم

- باش مطمئن. فهمهنمی تو و من جز کسهیچ شدی، دیوونه . 

 برای هم باز و نکردم نگاه پیمان به هم باریک مدت این تمام در 

 دهانم سمت به را گوشی که حالی در و کردم مقاومت ندیدنش

گفتم برده ترنزدیک : 



-  گفت. کشیدم حرف مژگان دهن از! رستمی اسم به یکیه

شده پارتیم رستمی . 

 داد دستم کار فاصله این...  قبلی مکث از ترطوالنی مکث، هم باز

 یفاصله قدر چه. شدم پیمان چشم در چشم دیگر باری من و

 تاریک را من. بود بد چشمانش دنیای قدر چه. بود کم مانبین

 که است نشسته مقابلش دختری انگار دید،می سیاه. دیدمی

 که مهدی. شد سنگین قلبم بارهیک. آیدبرمی او از کاریهمه

 :گفت

- مطمئنی؟ ارغوان  

 را گوشی. دیدممی تار را پیمان. شد سنگین بیشتر و بیشتر

گفتم و کردم دور خودم از کمی : 

-  نداشت دوست مژگان اما کیه، دونمنمی. رستمیه. مطمئنم آره

 بیاد منا کنه کاری باید بگی، کسی به نباید هم تو. بفهمه کسی

مژگان پیش . 



 که ستهمانی رستمی که شود باورش تا زدم هم را زورم آخرین

. نداشتم وگوگفت این دادن ادامه برای جانی دیگر. گویممی

گفت مهدی : 

- هرستمی پس ! 

. دهم ادامه کهاین معنی به. داد تکان هوا در را دستانش پیمان 

 به حواسم تمام. بگویم چی. دهم ادامه باید چطور فهمیدمنمی

. آمد ترنزدیک کمی. بگوید خواهدمی چه ببینم تا بود لبانش

زد لب صورتم مقابل آرام : 

- شناسیش؟می تو بگو  

 مرد. کشیدم عقب را خودم کنم، تکرار را حرفش کهاین جای به

 هایجاذبه به او ویژگی این و بود نشسته رویم پیش جذابی

. کردم تکرار مهدی برای را حرفش. زدمی دامن تنهایی شیطانیِ

گفت جوابم در مهدی : 

- شناسممی آره .  

 کیه؟-



گفت سرد : 

-  بهش خودش رستمی یا سراغش، رفته مژگان فقط. نیست مهم

داده؟ کار پیشنهاد  

. کند کمکم تا کردم نگاه پیمان به بدهم، جوابی چه تمدانسنمی

. گفتم مهدی به را همین. کرد تکرار لبی زیر هم باز را مژگان اسم

 هم با و داد دروغین هایقول و کرد تشکر چاپلوسانه هم مهدی

گفت پیمان خداحافظی بعد بالفاصله. کردیم خداحافظی : 

- خوابید بادش خوب مفتش جناب .  

 را چشمانش رنگ بودم نتوانسته هنوز من. گفتمی را مهدی

 شد بلند جا از. کنم فراموش کردممی صحبت مهدی با که موقعی

 میوهآب بطری تا دو. رفت میزش کنار کوچک یخچال طرف به و

 عادی نگاهش. نشست مبل روی. آمد طرفم به و کشید بیرون

گرفت سمتم به و کرد باز را میوهآب بطری در. بود شده : 

- دارم خور نون تا شیش پایین اون نم ! 

 دانستممی. گرفتم دستش از را بطری و کردم دراز دست

 شدممی هول که مواقعی عادت به را شالم. دارد ادامه اشجمله



 را اشنوشیدنی از ایجرعه. بردم جلو عقب جهتبی و بیخود

گفت و نوشید : 

-  نای برای تاشون شیش هر کردممی فکر پیش ساعت نیم تا

 کار تونیمی تنهایی به تو کنممی فکر حاال اما! الزمه بنگاه

بدی انجام تنه یه رو نفرشون سه حداقل !  

بود من از تعریف یک ظاهراً فقط این مطمئنا. خوردم یکه .  

- کنی؟می فکری همچین چرا  

 اشتباه خودم از اشظاهری تعریف یدرباره که کرد مطمئنم

کردمنمی . 
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-  به کنی، بازی نقش بلدی گی،می دروغ خوب خیلی تو چون

 لبخند وقتی. کنیمی عوض رو صدات تن خوردن آب راحتی

 کنهمی باور بسته چشم آدم بزنی که حرفی هر موقع اون زنیمی

 هم دختر این که بره کج فکرش که دهنمی اجازه خودش به و



 که چیزایی این یهمه. ببافه ریسمون و آسمون الکی نهتومی

 نقطه بهترین در پایین اون. ماست کار ملزومات از  دقیقاً گفتم

دیگه جای بره محاله دیگه تو اومد کی هر و بشینی ! 

 خرده نه، حرف کنم، فکر هایشحرف به بعداً بود فرصت

شاید هاتوهین ! 

- منه از ابزاری استفاده هکاین دی؟می کار پیشنهاد من به داری ! 

گفت مطمئن : 

-  اگه. شهنمی االن الاقل بدم، بهت پیشنهادی همچین تونمنمی

کردمنمی شک بود قبالً . 

 و نشسته راحت طوراین وقتی. کردم برانداز را پایش تا سر

 خودم به و خوردممی حرص چرا من نوشیدمی را اشمیوهآب

 و گذاشتم پا روی پا. مراند عقب به را شالم. گرفتممی سخت

 عقب بارهیک و نمایشی کامالً اما کردم، نزدیک دهانم به را بطری

گفتم و کشیدم : 

-  ترکیب! کن فکر بهش شد آروم چیز همه که آینده برای ولی

 و باشی پرده پشت متفکر تونیمی تو. ما شیممی جالبی



 دروغ و لبخند با پایین اون منم بکشی، العادهخارق هاینقشه

 اجرا به تو، از شرورانه فکر جوری یه. کنم اجراش برات

نیست؟ خوب من، از درآوردنش  

دادم ادامه. آمدنمی بند اشخنده. خندید من حرفهای به بلند : 

-  با که کاری همون مثل بلدی، خوب که هم رو کشیدن رو و زیر

کردی داریوش .  

کردم بیشتر را کالمم زهر. شد جمع اشخنده : 

-  تو گذاشت، کاله رو سرش و کارخونه رفت تو طرف زا که همون

 یه کرد شک داریوش که هم بعد نه؟ مگه دیگه، فرستادیش

 پسر شدی و کردی تموم خودت نفع به رو چی همه جوری

 !خوب

دادم باال برایش ابرویی : 

- . نشونیممی سیاه خاک به رو اطراف این هایبنگاه بقیه خدابه

شهمی خوب خیلی . 

اشخنکی از بردم لذت و چسباندم لبانم به کامل بارنای را بطری . 



پرسید جوابم در : 

- گفت؟ رو اینا مهدی  

- بود؟ تو کار! کی هر  

گفت و داد تکان تایید به را سرش : 

- بود من کار آره؛ . 

داشت ترسناکی صداقت ! 

-  تا بود ترزرنگ کمی طرفت کاش فقط بود، خوبی ینقشه

گردو پوست تو موندنمی وت دست و کردنمی شک بهش داریوش ! 

آمد من پای به پا : 

-  آدم آدمش، فقط. بود ایشده حساب ینقشه متاسفانه، آره

نبود درستش . 

 ترعقب کمی بود برداشته من مقابل از که میزی. شدم بلند جا از

 روی را دستم. بود نشسته آن روی پیمان که بود مبلی از

 روی را خالی ریباًتق بطری تا شدم خم و گذاشتم مبلش یدسته

 من که بفهمد پیمان خواست دلم لحظه یک. بگذارم کنارش میز



 که را بطری. کردم استفاده را عطرم بهترین خانه ترک از قبل

ایستادم روبرویش و گرفتم فاصله آرام کردم رها میز روی : 

-  کمکت تونممی من کنیمی فکر که اومد پیش برات کاری اگه

برم؟ تونممی. کردم لقبو شاید بگو، بهم کنم  

ایستاد مقابلم و شد بلند : 

- خونه رسونمتمی خودم! تو؟ از بهتر کی . 

گفتم که گذشت کنارم از آرام : 

- نداشتم رو خیابون سر تا رفتن پیاده حوصله! پیمان مرسی . 

 را "پیمان". زدم لبخند. کرد نگاهم و برگشت عقب به ایستاد،

بودم گفته صمیمانه خیلی .  

*  *  * 
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 که چه هر. بیاید کنار بود شنیده که چیزی با توانستنمی پیمان

 چیزی گشتمی کاریپنهان این چرایی دنبال و کردمی فکر

پرسید دوم بار برای. فهمیدنمی : 

- تو؟ مطمئنی  

کرد مرتب اششانه روی را کیفش زن : 

-  برم گرفتم، عکسم ازشون پرسی؟می بار چند مطمئنم؛ بابا آره

فرستممی برات شارژ بزنم رو گوشیم . 

گفت شمرده شمرده بعد : 

 -  سوار هم بعد خندیدن، کلی خوردن، شام رستوران رفتن

 خیلی شرکتش از بیرون طرف. خونه هم با رفتن شدن ماشین

 که نبود اونی یعنی. بود خفن خیلی نشمماشی. زنهمی شاخ

شرکت رهمی باهاش . 



پرسید و کرد هم در ابرو : 

- بودن؟ هم با صبح تا دیشب یعنی  

گفت و کرد نازک چشمی پشت زن : 

-  ببینم که خیابون توی بمونم صبح تا تنها زن تونستمنمی واهلل

 تا. شهمی تموم کرده تور که ماهیشاه با خانوم حال و عشق کی

 و گرفتم رو گازش منم نیومدن، خیابون توی موندم شب دویِ

بیرون زنننمی که شب نصفه البد، دیگه موندن صبح تا. رفتم . 

پرسید پیمان به ایموذیانه نگاه با  بعد : 

-  چه دیگه اون گذاشته؟ جات نداشتی؟ رو انتظارش چیه؟

 طورین،این بعضیا نکن، رو فکرش. ذارهمی جا رو تو که ناجنسیه

 پیش اومد شب فردا شاید بکن، رو سعیت تو حاال. دیگه وفانبی

  .تو

 :توپید

- برو حاال دادی، رو خبرات. نزن بیخود حرف . 

گفت و داد تکان کرشمه با را سرش. رفت عقبعقب زن : 



- . کجا جنبهبی مردک اون و کجا تو داد، دستت از مفت ولی

 براش شاید. شهنمی هم تو یکوچیکه انگشت هیکلش و قیافه

 که اینا. داشت زیاد بپاش و بریز براش این کنی،نمی خرج خوب

 کنن،می خرج خوب جوون دخترای برای باال رهمی سنشون

جاستاین کارت اشکال. گممی که دیدم . 

 

 آخرین  مدام و رفت ماشینش طرف به زن به پشت

. گذشت ذهنش از فروغی پسر مورد در مژگان با هایشوگوگفت

 ایکلمه اداری معمول روال و کاری هایحرف از یرغ بود گفته

 به بشود که نیست مردی بود گفته. شودنمی بدل و رد شانبین

 هزاران و درآورد او کار از سر شودنمی بود گفته. شد نزدیک او

دیگر جفنگ و دروغ  ...  

 که رسیدمی خبر حال و بود کرده باور را هایشحرف و مژگان

 شاید یا و! است بوده کوچک فروغی خدمت صبح تا شب یک

 حد بدین تا مژگان چرا. نداشت خبر که بود هم دیگری هایشب

 مهمی موضوع چنین تواندمی که بود کرده فرض زرنگ را خودش



 او به کی از داشت دقیقاً دارد؟ نگه پنهان او از همیشه برای را

 رقداین یرابطه مژگان چرا اصالً اول؟ همان از گفت؟می دروغ

 بود؟ چه دلیلش کرد؟می کتمان را فروغی با اششده نزدیک

 فروغی با اشجنسی یرابطه ستطبیعی خب که کند فکر شدمی

 کالمش طرف فروغی گفتمی چرا چرا؟ را بقیه اما کند، پنهان را

 خوابیدند،می هم با و رفتندمی حرفی هیچبی یعنی شود؟نمی

 ذره را جسمش تمام شاید نمژگا. باشد طوراین نبود ممکن هرگز

 دیگری چیز فدای را هدفش هرگز اما کرد،می هدفش فدای ذره

کردنمی . 

 دلیلی. دارد کارش این برای بزرگ دلیل یک مژگان بود مطمئن

 ارتباط این گرفته تصمیم سرانجام و سنجیده را آن هوشش با که

دارد نگه خودش برای فقط را فروغی با نزدیک . 

 توسط هم آن داشت، را بودن بازنده حس که بود بار دومین برای

 و کند حفظ را آرامشش کرد سعی. متفاوت شکل دو به خواهر دو

 مشغول خفا در مژگان شنید که بالفاصله. نزند زنگی مژگان به

 مژگان به و ماشینش داخل بیاید فقط خواستمی ستکاری چه



 که الح اما کند، معلوم همیشه برای را او تکلیف و بزند زنگ

 خودش و کرده سکوت که دیدمی بهتر بود گذشته کوتاه زمانی

. دربیاورد مژگان کار از سر آهستهآهسته تا بزند نفهمیدن به را

 کردمی کمک او به این. دارد بِپا نداشت خبر که بود خوب

 خودش با. ببرد مژگان دلیل هایزبر و زیر تمام به پی سروصدابی

 و خواهرش یرابطه جریان در هم ارغوان یعنی کرد فکر

 داد، را خودش جواب که نکشید دقیقه به ست؟ اشکاریپنهان

 سر بر منتی هیچ گذاشتن بدون که دارد خبر دارد، خبر حتماً

 این اشتباهش. کندمی کمک او به اشکان چشم از دور مژگان،

 قابل غیر دو هر دانست،می هم سوای را مژگان و ارغوان که بود

 به را او گاهی که بود کار بلدِ قدرآن یکی فقط دند،بو اعتماد

انداختمی اشتباه . 

  راند، علی عمو یخانه طرف به و کرد زیاد را ماشینش سرعت

 خودش یخانه به اگر بود، جاآن شلوغی دنبال همیشه برعکس

 به و بماند اشعاقالنه تصمیم روی تنهایی در نبود معلوم رفتمی

 عاقالنه را سکوت کهاین با. نگوید بیراه و بد و نزد زنگ مژگان

بود انفجار حال در درون از اما دید،می .  



 

 را اشگوشی حیاط، در ماشینش کردن پارک و خانه به رسیدن با

 دو که حالی در فروغی و مژگان عکس. کشید بیرون جیب از

 کردندمی نگاه هم به خندان و ایستاده فروغی ماشین طرف

 برای نه گرفت، را مژگان یشماره. بود شده ارسال برایش

 از که شود مطمئن خواستمی فقط! نبود وقتش که بازخواستش،

 و گویدنمی او به چیزی داشته فروغی با که مشترکی شب

 هایحرف همان و شده منکر را رابطه گونه هر وجود کماکان

دهدمی تحویلش را همیشگی نخور درد به و دروغ ! 
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 زد دامن عصبانیتش بر مژگان تعلل داد؛ را جوابش تعلل با مژگان

 تا کند حل را مشکل این پلهپله و باشد آرام شد مجبور باز و

 لحن همان با گفت "الو " که مژگان. نشود سقوطش به منجر

گفت معمول خونسردِ : 



  خوبی؟-

گفت جواب در مژگان : 

- دارم استرس قدر چه که دونیمی نه؛ . 

کشید عمیقی نفس  : 

-  چی مهدی به نکرد تعریف برات ارغوان مگه استرس؟ چرا

رو؟ مهدی العملعکس نگفت گفته؟  

داد قبل مشهود نگرانی همان با را جوابش مژگان : 

-  با چیز همه  شدن تموم تا استرس این منتها کرد، تعریف چرا

 منه؟

بپرسد را دشخو سوال بود وقتش : 

- شرکت؟ آدمی خبر؟ چه فروغی پسر از  

 دروغ حال در ترقبل روزهای خیلی از مژگان دانستمی کهاین با

 و بزند راستی حرف بود منتظر هم باز اما است، بوده  او به گفتن

 از خارج شدن نزدیک هم آن فروغی، به شدنش نزدیک از



 یک رفتنگ شکل باعث فقط مژگان جواب. بگوید اشبرنامه

شد لبش روی پوزخند . 

-  و مونهمی دقیقه چند هم آدمی شرکت، آدمی بار یه روز چند

درآورد کاراش از سر شهنمی. رهمی زود . 

پرسید تفاوتبی ساختگی، کامالً لحنی با : 

- دیدیش؟ کی بار آخرین  

- شرکت بود اومده که پیش روز چهار سه . 

 گرفت مشت در را خودش اما شد، عصبانیت غرق صورتش تمام

نگذارد لحنش روی تاثیری ترینکوچک تا : 

-  خرده یه. بگو بهم زود شد ازش چیزی خبری وقت یه اگه

ندیدیش؟ بعد به روزاون از یعنی. کاراش تو کن فضولی بیشتر  

گفت سریع مژگان : 

-  زرنگه، کاراش، تو کرد فضولی شهنمی. ندیدمش دیگه نه،

سرسخته خیلی. هست حواسش . 

گفت تمسخر با : 



-  بیایم راه باهاش خرد خرد مجبوریم باشه سرسخته؟ خیلی که

 باید بتونیه، دفاعیش هایدیواره فروغی مثل هم یکی. دیگه

کرد تا باهاش ترحوصلهبا . 

گفت و کرد تایید را آمیزشتمسخر هایحرف تمام مژگان : 

-  دارم مجبورم چون ولی ندارم، من که خوادمی حوصله آره

کنممی تحمل . 

پرسید مکث با : 

-  داشته خبری بدونه؟ چیزی کارخونه اوضاع از کنیمی فکر

نشده؟ چیزی متوجه مثالً یا باشه؟  

 جواب مژگان چه هر که بود پرسیده این برای فقط را سوال این 

بگیرد نظر در را برعکسش دهد، . 

-  جای سرش انگار فعالً بدونه، چیزی کارخونه از نکنم فکر

گرمه ایدیگه . 

 کهاین شدمی کردمی تعبیر برعکس اگر را مژگان وابج این

 گفتن با. کندمی رصد را کارخانه اوضاع خوب هم خیلی فروغی



 دنبال باز و کرد خداحافظی مژگان از سرد ی "خیریبه روز "

 چیزی دنبال کهاین نه مگر گوید،می دروغ مژگان چرا که بود این

 عرب که کند جایی یهروان طوالنی مدت برای را متین که است

بیندازد؟ نی  
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 را فکرش تواندنمی موقتاً که بفهمد تا بود کافی چرخ نیمه یک

 شلوغ دورش دیگر یثانیه چند تا. دارد نگه موضوع این درگیر

 نزدیک حال در نسترن همراه به بغل به یکین کوروش. شدمی

 بساط و داشت دست در ایسینی هم مریم مامان. بودند شدن

کند پهن میز روی خواستمی را اشعصرانه . 



 آرش یمتوجه بنشینند میز دور و بیاید کرد اشاره نسترن وقتی

 شانطرف به محکم چندان نه هاییقدم با همه از آخر که شد

 دیگرش، عمویپسر دو از بیشتر داشت، دوست را آرش. رفتمی

 دوست دیگر برادر دو از بیشتر را آرش ناهیدش مامان چون

 دوست که بود ایبچه همان ناهیدش مامان برای آرش. داشت

 که بود کرده تکلیف سرنوشت و باشد داشته او از بعد داشت

نیاید میان در دیگری یبچه وقتهیچ . 

 مامان نشست،می ناهیدش امانم پای روی بود که بچه آرش

 مامان. کردمی خشکش و تر ناهید مامان داد،می غذا او به ناهید

 او به مدام که بود آورده بار نازیناز قدرآن را کوروش مریم

 شانکم سنی یفاصله. بود جوییبهانه پی در مدام و چسبیدمی

 توان فقط و رفته تحلیل مریم مامان قوای بود شده باعث

 مظلوم و ساکت آرشِ این. باشد داشته را شانیکی به دگیرسی

 ناهید مامان. برد پناه ناهید مامان به و گذشت حقش از که بود

 او به دریغبی را هایشمادرانه و کردمی استقبال همیشه هم

بخشیدمی . 



 اولویت در آرش ناهید، مامان از بعد دنیا این در بود گرفته یاد 

 فاصله همان از آرش. بگیرد قرار اشیتیحما چتر زیر تا است

 مژگان کردمی فکر چرا کشید، ایکالفه نفس کرد،می نگاهش

 از را سرزندگی و حالیخوش و کشانده بستبن به را آرش زندگی

 خبر چون که کرد بازخواست را او منطقش یقوه. است گرفته او

 دید یهزاو آن از را چیز همه دارد شنیده، را مژگان کاری پنهان

 نه است خودش تقصیر آرش باراسف روز و حال و کندمی قضاوت

دیگری کسِ .  

 عقب را صندلی که آرشی! کردمی اشتباه منطقش نداشت، قبول

 او از خوشی روی تا بود نسترن صورت پی در نگاهش و کشیده

 دچار او. نبود ناهید مامان پیش هایماه یکرده عزیز آرشِ ببیند،

مژگان هایوسوسه و طلسم دچار بود، شده .  

 به و بیاید کردمی التماس کماکان نسترن برداشت، قدم سست

آرش به مهربانانه نگاه یک از دریغ و بپیوندد هاآن . 

 محتاطی مرد زندگی و خانه به کوتاهی مدت ظرف در که مژگانی

 یک کشیدن سر با او برای آرش بود، کرده پیدا راه فروغی مثل



 آسانی مرد فروغی، با مقایسه در آرش. کردمی برابری آب لیوان

 نگاه نیم گرفت آغوش در را نیکی و نشست که نسترن کنار. بود

 کرد فکر قبل ثانیه چند از تربدبینانه. انداخت آرش به دیگری

 باز این و است کرده خاموش آرش در را زندگی فروغ مژگان که

 این. گشتمیبر بود گذاشته رویش زن آن خبر که تاثیری به هم

 اغلب چرا بود؟ چه برای آرش ابری همیشه و آلودمه هوای و حال

 عالقه او به هنوز بود، مژگان برای یعنی بود؟ تنها و جمع از دور

 فکر مژگان به اگر کشتمی را آرش بود؟ درگیرش هنوز داشت،

کردمی . 

 دوست که هاییهمان از بود، کرده درست نیمرو مریم مامان

 بدون و کرد درست ایلقمه. نشده سرخ کامل و ندب نیم داشت

 و نان یلقمه. گرفت آرش سمت به برگردد طرفش به کهاین

 مجبور. نداشت را گرفتنش قصد آرش و بود دستش در نیمرو

 سمتش به و دارد نگه محکم نیکی شکم دور را دستانش شد

 یمهربان این نداشت باور. بود اشناباوری برای آرش تعلل. برگردد

 بلند خواستمی دلش. گرفت او از را لقمه. را آمدنش کوتاه و

 که بگوید. بیندازد راه فریاد و داد و بگیرد را آرش ییقه و شود



.  است زده غمبرک و گرفته عزا طوراین که شده مرگش چه

 شارالتان یک با را دیشب تمام که زنی! مژگان؟ برای بپرسد

 خدمات چه که نیست مه معلوم و رسانده صبح به کارههمه

 مرد درشت و ریز هایتجربه از متفاوت تا داده ارائه او به ایویژه

باشد همراهش . 

 خودش، برای بعدی یلقمه. گرفت نیکی برای را بعدی یلقمه 

 بود، چشمش مقابل آرش. رفتنمی فرو و کرده گیر لقمه اما

می کالهش یافتن از و زدمی غاز یک من صد هایحرف کوروش

 با میز دور که برادری دو. کشیدمی نشان و خط برایش و گفت

 عمل دق یآینه مانند به بودند نشسته او از کمی یفاصله

 گذشتمی که داغانش و درهم یقیافه آن با آرش از کردند،می

 در که بود آدمی ترینهدفبی که رسیدمی -کوروش-یکی آن به

 پیدا او اخیر وفقیتم بزرگترین که آدمی شناخت،می اشزندگی

 جایش از و داد نسترن به را نیکی. بود اششاپویی کاله کردن

 و کرد نگاهش مریم مامان. گرفت فاصله اشصندلی از و برخاست

 :گفت



- نبود؟ خوب دفعه؟ یه شدی چی  

گفت و خندید مریم مامان جواب در کوروش : 

- داره؟ بد و خوب نیمرو دیگه  

داد ادامه ترآهسته : 

- باشه شپاچه کله تا یهچ مورچه . 

گفت و کرد کوروش به واضحی اخم : 

- افتاد یادم یهو مریم؛ مامان برم جایی باید .  

 شد خم. داد نشان ابروهایش بردن باال به را تعجبش مریم  مامان

 سمت به بقیه از خداحافظی با و بوسید را نیکی صورت و

رفت ماشینش . 
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 خبربی! تنها و یکه! لباس و چمدانبی خواست،می سفر دلش

 فقط که هاییسفر آن از. رفتمی و رفتمی و جاده دل به زدمی



 خبر ماشینش داخل نشستن محض به هم آن ناهید مامان به

 با را هایشغرغر کهاین از بعد و داشتبرمی را گوشی. دادمی

 از مقصد همان به بخش لذت سرعتی با دادمی گوش دل و جان

رفتمی شده تعیین پیش . 

. شد شاخ به شاخ داریوش با برد بیرون در از که را ماشینش

. شود حیاط وارد بتواند داریوش تا برود عقب به شد مجبور

گفت و داد پایین را ماشینش یشیشه. شد حیاط وارد داریوش : 

- پیمان؟ ریمی کجا   

 حد همین تا. داد جلو به اشاره و سر تکان اب را داریوش جواب

برود بیرون خانه این از خواهدمی که گفت . 

کرد سماجت داریوش : 

- دارم کارت بمون . 

 حرف یحوصله. رفت بیرون در از سرعت با "بگو بعداً ":گفتن با

 شب چند تلفنی وگویگفت نداشت، هم را داریوش با زدن

 باعث بود، کرده قطعش شانیمه و نصف که ارغوان، با پیشش

 از. کند کشف را داریوش شخصیتی هایشیشهخرده  شده



 بسته حال در که دری پشت کمکم که دید را داریوش بغل یآینه

گشتمی پنهان بود شدن . 

. براند پدرش دنج یکلبه و دریا خود تا کله یک بود آماده کامل

 مسیر یک مثل برایش پیچ در پیچ یجاده. کرد رانندگی وقفهبی

 پیاده ماشینش از اصالً باریک جز. آمدمی نظر به هموار و صاف

 دریا با که بود ساعتی چند خورشید دریا، به رسید وقتی. نشد

 مفهوم و معنی زمان. زد باال را شلوارش هایپاچه. بود گفته وداع

 را دلپذیر صبح یک حس. بود داده دست از او برای را خودش

 که قدر آن. رفت جلو آرام آرام. سپرد آب به را پاهایش. داشت

 باشد زده گوشش در محکم کسی که انگار و آمد زانوانش تا آب

 این از بیشتر نباید. کشید عقب و آمد خودش به. آمد خودش به

 همراه به که لباسی دست یک همان برای نه کرد،می پیشروی

شب تاریکی برای نه و آب سردیِ برای نه  داشت،  ... 

 او. بود پدرش نرود جلوتر و بکشد عقب کرد وادار را او که چیزی

 این به تهران از سفری برنامهبی دور هایسال در شبی هم

 به را خودش فکر شدت از هم او داشت، افتاده دور جغرافیای



 تا گذشت قدر آن گذشت، زانوانش از آب. رفت جلو و سپرد دریا

 غرق شد، دریا همراه و رفت. گذشت سرش از و رسید سرش به

 قدر چه لعنتی افکار آن چنگال که نفهمید هرگز کس هیچ و شد

 او و گرفته خود مشت در را پدرش ذهن تمام که بودند تیز

 دلی و کندمی خالی را پایت زیر ندارد، شوخی دریاست، نفهمید

 مادر همراه به ایماهه شش یبچه بگوید و بسوزد تا ندارد هم

برگردد پدرش تا است منتظر نابینایش . 

 

 رفته دست از تماس چندین. کشید بیرون جیبش از را گوشی

آرش و داریوش نسترن، علی، عمو مادرش،. داشت  ... 

 و شماره که گرفت را کسی یشماره و زد کنار را هااین یهمه

 از دورتر کمی. نبود اشرفته دست از هایتماس لیست در نامش

 دراز جلو به را هایشپا. نشست ساحل به رسیده موج آخرین

 پایش انگشتان نوک به که داشت قدرت قدر این فقط موج. کرد

 .برسد



 گوشش به شده ساحل تسلیم هایموج با همزمان ارغوان صدای

 :رسید

-  همه. گرفت تماس باهات بار ده نسترن پیمان؟ آقا کجایی

 !نگرانتونن

 این شناسی موقعیت! پیش و پس بدون. بود پیمان پیش روز دو

بود انگیزحیرت و جالب خودش نوع در هم دختر . 

- چی؟ شما  
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پرسید متعجب ارغوان : 



- باشم؟ باید شما نگران من؟ ! 

 را منظور. پیچاندنمی سرش دور را لقمه ارغوان که بود خوب

. کردنمی وگوگفت معیوب یچرخه یک وارد را خودش و هفهمید

است نفهمیده که آمدنمی ادا و ناز . 

- تو بله، ! 

- اصالً !نه واقعیتش خب ! 

 صدای شنیدن خوب کیفیت روی هاموج کوچک هایغرش 

 و دریا ساخت،می شرایط این با باید. بود گذاشته تاثیر ارغوان

کند اکتس را او اخمی با که نبود کوروش موج : 

- نگرانن؟ همه گیدنمی مگه چرا،  

 در کردمی تصور را او داشت، شک هم ارغوان کردن تعجب به 

 وقتی مثل درست را لحنش اما و دارد لب به لبخندی که حالی

 تعجب با همراه تا کرده کاریدست کردمی صحبت مهدی با که

 .باشد



-  به که هساعت چند یه نداره، نگرانی. شمان نگران بیخود بقیه

این طبیعیه. ندادی جواب تگوشی . 

 قبلش یجمله یادامه در زود خیلی ارغوان و افتاد کوتاه ایوقفه

 :گفت

 -  و دهم نفر شما باشم، نگرانشون من که باشن آدم تا ده اگه

 !آخری

بود طرف زرنگی دختر با .  

 چرا؟-

است نداشته را انتظارش هرگز گویی که کرد ادا طوری . 

-  و خودت به حواست هستی، منطقی زرنگی، ردی،مَ شما خب

باشم؟ باید چی نگران کنی،نمی اشتباه هست، دوروبرت  

 هضم و بلعیده را دریا تاریکی که جایی دوخت، چشم دورترها به

بود کرده : 

- کیه؟ نگرانی براش که اولی نفر  



-  زنگ نسترن به اول خوبه، حالتون که بدین خبر بقیه به باید

ستالفهک خیلی بزنید، . 

 خارج او اصلی و دلخواه مسیر از را وگوگفت داشت ارغوان

برگردد نداد اجازه. داشت برگشت قصد نیامده هنوز. کردمی : 

-  در دایم کنیمی فکر چون همیشه؛ نگرانشی که مژگانه اول نفر

 خودش به حواسش نیست، زرنگ نیست، منطقی اشتباهه، حال

دیگه دالیل کلی و نیست اطرافش و ! 

-  نسبت چون نگرانشم گفتی، که دالیلی به نه نگرانشم، آره

 اون چون. سمتش رهمی فکرم نخوام بخوام باهاش، دارم خونی

 خورد، شکست بار یه تنهاست، محدود، دسترسیاش و زنه یه

 روی سر که خورد کلک کسی از خودش، و خودش نداره، پناهی

 همه از فروریخته، اعتمادش یهمه باهاش، ذاشتمی بالش یه

داره فرق خیلیا با روزش و حال. نداره رو شبچه بدتر . 

ارغوان زدمی حرف ناهیدش مامان شبیه کمی .  

-  بره فکرمون کمتر ما شهمی باعث که چیزیه آدما بودن عاقل

 از بهتر خیلی من نظر به تو مثالً. بشیم نگرانشون و سمتشون



 باشه مژگان اظبمو مدام باید یکی. ترخانوم و ترعاقل و مژگانی

نیستی طوریاین تو نره، اشتباه تا .  

 در باالخره موج که بود کوچکی سنگ تکه به نگاهش

 داده تکان خود جای از و کند نرمش بود توانسته آمدهایشورفت

 و کرده پیشروی مالیم و نرم. بکشد خودش طرف به کمی و

. بود شده بخشش الهام موج. بود کرده آب را سنگ دل باالخره

نشست لبش روی لبخندی. گرفتمی وام او از : 

-  و خوب جور یه دفعه هر اما بودی، سخت شرایط در زیاد هم تو

 نسترنم، برادر من. کردی حلش و براومدی پسش از منطقی

 هر کار نیست، آسونی کار اصالً نسترن با اومدن کنار دونممی

 با رو رابطه بهترین اتفاقات این قبل تا تو. نیست هم کسی

 به نسترن، نه بود تو تدبیر که دوستانه؛ کامالً داشتی، نسترن

 که بعدشم. کردمی خراب اول همون رو چی همه بود نسترن

  شرایط بهم ریخت چیز همه و شد برمال مژگان و آرش یرابطه

 موقعیت اون توی هم باز اما برات، شد فرساترطاقت و ترسخت

 مدت این طی نسترن رفتارای. کردی مدیریت رو اوضاع بد



 اما رفتی، سوال زیر شدی، تحقیر. بود آزاردهنده خیلی دونممی

 نسترنی و کردی درست تنهایی به خودت رو چیز همه نهایت در

 تو پذیرفته و شد آروم بودن کرده روشن آتیش زیرش انگار که

شد؟می چی بود، مژگان تو جای کن فکر حاال. مژگانی جدای  

داد ادامه خواسته خدا از و نداد جوابی ارغوان : 

 -  دعوا حال در دایم هم نسترن و اشکان و خونه از بود رفته اون

 تو. باشه وضعیتی چه در آدمی چه مهمه خیلی. مرافعه و

 و بینممی اطرافم توی من که هستی دختری ترینزیرک

شناسممی . 

 گوشش به زمین اعماق از انگار تلفن، پشت از نه ارغوان صدای

شده خفه و شکسته دور، د؛رسیمی : 

-  که گیمی نسترن و من بین فعلی آرامش خاطر به اگه ممنون،

 با تو حرفای خاطر به نصفش بگم باید مژگانم، از بهتر من

 رو شنوی حرف حجم این حتی داره، شنوی حرف ازت نسترنه،

نبود من هنر پس نداره، هم اشکان از . 

شد بلند : 



- کردی تو رو بزرگ کار ! 

کرد اکتفا ی"ممنونم " گفتن به نارغوا .  

 زد، پس را آن به چسبیده هایشن و کشید شلوارش به دستی 

 کاری بودند چسبیده پایش به که دارینم و خیس هایشن با اما

 در و گذاشت جا سرش پشت را کفشش. بکند توانستنمی

 ممنونم. رفت جلو به رو زنان قدم ساحل و موج تالقی امتداد

 خداحافظی خواهدمی دانستمی داد؛می خداحافظی بوی ارغوان

 با که اصلی خودش، اصل به برگردد و دربیاید حالت این از تا کند

 تاثیر صدایش شدن نزدیک و دور روی قشنگ هایحرف شنیدن

 باز افتاده تله به پای از بند که نبود فداکار قدرآن اما نگذارد،

. نگذاشت کم هم دریا گرفت، دریا به رو ایلحظه را گوشی. کند

. برسد تهران تا خط پشت از صدایش تا کرد حواله سنگینی موج

چرخاند خودش سمت به را گوشی : 
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-  روی یه داره، رو دو تاریکی توی. دریاست صدای شنیدی؟

قشنگ روی یه زشت، ! 

گفت تعجب با ارغوان : 

- شمال؟ رفتین هستین؟ قو متل  

 واقعیِ ارغوان کالم در نهفته تعجب که داد تشخیص باراین

 برسد نظر به ترشاداب صدایش که طوری و بلندتر. ستواقعی

 :گفت

- دیدی؟ رو جااین حاال تا. پدریم زمین نزدیک دریام، کنار آره،  

ددا را جوابش آرام ارغوان : 

- پیش سال چند بار یه . 



-  فرق خیلی پیش سال چند با االن ببینی؟ هم باز داری دوست

شده ترقشنگ کرده، . 

داد را جوابش کوتاه و آرام ارغوان هم باز و  : 

- آدنمی بدم . 

گفت شمرده شمرده : 

- . کنه جورش تازگیا کنم فکر داشت، شمال یبرنامه اشکان

ببینی رو جااین آرمتمی اومدی . 

 ینشسته تاریکی نه و ببیند را دریا نه تا ایستاد دریا به تپش

را آن انتهای : 

- نزد؟ زنگ دیگه مهدی راستی  

- نشد خبری! نه . 

 ترقبل هایوگوگفت. بود یافته ایتازه جان انگار ارغوان صدای

 با همراه ولی ،دلسوزانه حالت به. بود چیده را صدایش پرواز پر

 بپوشاند را اشدلسوزی بودن عیتصن که همیشگی جدیت همان

 :گفت



-  مژگان به کشه،می سرک مژگان کار تو داره دیگه خیلی

 کالً باشه، خودش مواظب بخوام ازش و بزنم حرف زیاد تونمنمی

 و متین به نسبت منطقی غیر هایالعملعکس هاگذشته خاطربه

 در تو که حاال خب اما بیخود، ترس جور یه داره، شخانواده

 و بدونی که بهتره هستی مژگان هایبرنامه از خیلی نجریا

باشه کارهاش به حواست .  

- مشکلی تونهنمی متین دیگه که گفتی تو اما  ... 

 حرفش یکلمه به کلمه از نگرانی کرد، قطع را ارغوان حرف

بود مشهود .  

-  که نیست آدمی مهدی اما نیست، مشکلی خاص مورد اون در

. مژگان روی کرده زوم زیادی هم روزا نای کنار، بکشه سادگیا به

 و بگی چیزی مژگان به امشبمون هایحرف از خوادنمی تو

 جریان در منم و باشه بهش حواست دورادور فقط. کنی نگرانش

 توی مهیه آدم فروغی، اسم به هلدینگ توی هست یکی. بذار

 رو این مژگان داره، بروبیا باهاش کنم فکر مهدی. تشکیالت اون

بگو بهم زد فروغی مورد در حرفی بار یه اگه ونه،دنمی . 



- هست حواسم ولی نزده، بهم حرفی موردش در وقت هیچ . 

 

 اسم تا بود کرده طی را گو و گفت طوالنی مسیر یک و زده زنگ

 تمام سادگی همین به ارغوان و وسط بکشد را فروغی

نکشید دست. کردمی پنبه را هایشرشته : 

-  خاطر به مژگان کنممی فکر من. شمبا رک کوچولو یه بذار

 خرده یه بکنه، ناخوشایندی کارای یه داره متین از که ایکینه

 و چشمه تو مژگان. جلو بره پروابی بشه، قاطی فروغی با زیادی

 کارهای جزو شده روابط سری یه براش که آدم یه هم فروغی

 به حواسمون باید تو و من گم؟می چی متوجهی ش،روزمره عادیِ

 پیش شوجهه کهاین خاطربه اون باشه، مژگان هایروی زیاده

 باید تو اما بگه، بهم کارهاش بعضی از آدنمی نشه خراب من

 که این از قبل شده چیزی متوجه اگه و باشه بهش حواست

 رو هواش من دورادور تا بگی بهم بیای بشه کار به دست مهدی

فهمیدی؟. باشم داشته  

کرد شاکالفه ارغوان سکوت .  



- فهمیدی؟ ارغوان؟ آره  

- شدم متوجه . 

 دلش. کرد دور کمی گوشش از را گوشی و برگشت دریا سمت به

 آخر در ببیند که شاهدی یک خودش، جز باشد یکی خواستمی

 و دریا و خودش جز. است گفته وارانه تسلیم کالم یک ارغوان

 از رنگ و آب خوش بخیریشب با. نبود دیگری کس تاریکی

 اما مهدی، کار شبیه بود کرده کاری. کرد خداحافظی نارغوا

 اما بود، نداده قولی ارغوان تر،مندانهسیاست و ترتمیز خیلی

دهدمی آدم دست کار همیشه ترس و بود کرده حس را ترسش .  

. زد زنگ بودند او از خبری انتظار صف در که هاییآن یهمه به

 زد، قدم راه نرم ساحل روی. کرد راحت را شانناراحت خیال

 جاده طرف آن. رفت جاده طرف به و گرفت دستبه را کفشش

 کسی اما بود، شده کلنگی و کهنه که بود، پدرش ملک و ویال

 وضعیت این از و بزن آن ترکیب به دست بگوید نداشت جرات

 حفظ گذشته شکل همان به دو هر ویال، هم و کلبه هم. دربیاور

. رفتمی طرف آن به و گذشتمی جاده پیچ از باید. بود شده



 آمدندمی جلو احتیاط نهایت در که هاییماشین و جاده و تاریکی

بگذرند خطرناک پیچ از تا .  

 

 بادِ خنکی. کرد هدایت پنجره سمت به را او ویال داخل نای بوی

 صورتش سمت به مستقیم شده هدایت دریا و ساحل سمت از

 ویال همین و دریا یدند. برگردد توانستمی صبح فردا.  آمد

 و ریز مشکالت در شدن پرت و زندگی وسط به برگشتن برای

بود کرده قانعش درشت . 

 آمدنش از و کرد را هایشسفارش. زد زنگ دوباره ناهید مامان

 وعده و کرد آرام را ناهیدش مامان خیال  دوم بار برای. پرسید

 جز دبو کرده راحت را همه خیال. کندمی حرکت زود صبح داد

 ساعت چند به راجع نگرانی هیچ بود گفته که نفر یک نفر، یک

 اندخوابیده راحت همه اگر بود مطمئن حاال و ندارد او شدن غیب

 هاییآدم قراول پیش عزیزش مژگان چون نخوابیده نخوابیده؛ او

باشد نگرانش باید که است .  



 بست را چشمانش. شد بیشتر نا بوی گذاشت بالش روی که سر

 ارغوان به که هاییحرف مجموع از. بکشد عمیق نفس کمتر تا

 با اشرابطه در ارغوان. داشت باورً کامال را چیز یک بود زده

بود کرده درست را چیز همه تنهایی به نسترن . 
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 زرد یلکه را وسیعی بخشی و زده باران نم. بود قفس به چشمش

 دو شد متوجه و چرخاند چشم. بود برگرفته در ایبدقواره رنگِ

. است شده زدگینم درگیر هم سقف یگوشهچهار از گوشه

. رسندمی هم سقف وسط به هالکه این کمکم دانستمی

. شد دلگیر خودش از.  داشت نیاز اساسی تعمیر به ساختمان

 یاد از را جااین شده باعث قو متل وسط امکاناتِ با و بزرگ ویالی



 دفعهیک. بود کرده آزاردل را کهنه و آمده بازار به که نویی. ببرد

 طوراین وقتهیچ که زد نهیب خودش به. برداشت بالش از سر

 هایسال تمام وسعت به قلبش در مکان این همیشه و نبوده

است داشته جایی گذشته . 

 سقف به دوباره. کرد بدنش گاهتکیه و برد عقب به را تانشدس

 تاثیر تحت را ویال زیبایی کل سقف روی ناجور هایلکه. کرد نگاه

خودشان مثل درست. بود داده قرار  ... 

 زده شانپیشانی بر ایلکه آرش -پیش ماه چند- اردیبهشت از

. شدنمی قبل مثل دیگر چیز هیچ. بودند درگیرش هنوز که بود

 هنوز و بود گذاشته مریم مامان روی را تاثیر بدترین اتفاق این

 آرش نگران و گفتمی اششده ریخته آبروی از وقتبی و وقت

 خوبی دختر با تواندمی آینده در مگر آبروریزی این با که بود

 بفهمند تا باشند حسابی و درست اگر. کند شروع را ایزندگی

 که باشد یکی با است مجبور رشآ و کشندمی پس شده چه که

 آن به کوروش که هایینگرانی. است کرده غلطی یک هم خودش

 اتفاق این با که است دختر آرش مگر" گفتمی و خندیدمی



 بگذارد دختری هر روی دست او. شود گرفته او از ازدواج شانس

شنودنمی نه ." 

 ردهک فصل و حل زود ؛ بود آورده بار به کوروش که را افتضاحی

 رسوایی اما. بود نکرده پیدا درز بیرون به ماجرا چون بودند،

 رسیدمی نظر به و بود شده پخش فامیل بین اول همان از آرش

 آرش کار ماهیت خوردمی غصه برایش مریم مامان که چیزی

! بود داده انجام را همان شبیه چیزی هم کوروش چون نیست؛

 به گویی و کردمی راحتنا را مریم مامان مردم حرف و آبروریزی

 تا نداشت؛ آرش و کوروش ناجور هایلکه با مشکلی خود خودی

بمانند دور بقیه چشم از که زمانی . 

 قدراین چرا که کرد اعتراض نرمی زبان با مریم مامان به باریک 

 شبیه کاری هم کوروش که صورتی در گیردمی سخت آرش به

 که نرود زن آن طرف ات گرفته قرار حمایت مورد اما کرده آرش

. نازگله نامزدشم. داشت نامزد آرش ": بود داد جواب مریم مامان

 دیدم من نه رو بود کوروش با که زنی اون کوروش؟ با نداره فرق

 جواب این از بعد ".چشممه جلوی آرش بدبختی. شناسممی نه و



 به طوراین وقتی کند؛ بحثی مریم مامان با دیگر ندید صالح

ماندنمی بحثی جای کردمی هنگا موضوع .  

 که بود طرف هاییآدم با بود، هم فراتر هااین از خودش درگیری

 بودند، بلد خوبی به را هم داشتن دوست به کردن تظاهر قواعد

 هاسال شوند، چی همه منکر راحتی به توانستندمی

 قانونی غیر طور به کارخانه قِبَل از گونهچه کهاین هایکاریریزه

 از را علی عمو. بودند گرفته یاد را بزنند جیب به هنگفتی لپو

 راحتی به گذاشتندنمی. بودند دارسکان خود و کرده خارج دور

 زیاد احتمالش شدمی اگر و شود نزدیک شانمحدوده به کسی

 تباه را او چیز همه هایشانکاریکثافت ماندن پنهان برای بود

 مثل بزرگتر حامی یک داشتن. بردارند راه سر از و کنند

 از نصفی حالل که مهم امتیاز یک و بود قوز باال قوز هم هلدینک

 با و واسطهبی هلدینگ، شرکت مدیران. شدمی مشکالتشان

 یک این و بودند وصل هادرشت دانه و هاکلفت گردن به واسطه

 مریم مامان برادر دو که بود نبوغ و هوش از سرشار تصمیم

 نخواهد هم توپ شدمی جمع خیالشان دیگر. بودند گرفته

 اگر دانستندمی دیگر! قانون توپ حتی دهد، شانتکان توانست



 مدیران پشتیبانی یواسطه به شود پیدا ایحفره و شکاف جایی

 در محکم دفاعی سپر یک. کرد خواهند حلش هلدینک شرکت

 آن در کهاین فکر با بود سال دو! مشکالتی جنس همه برابر

 بلند و خوابیدمی شودمی چه نهایت در و کنندمی هچ کارخانه

 باراین. خوردمی بسته در به نوعی به هم بار هر. شدمی

 کارش مژگان گذاشتنمی. بود گذاشته وقت بسیار! گذاشتنمی

 یخانه از سر مژگان چرا فهمیدمی باید همه از اول. کند خراب را

 به شدن نزدیک با اگر بود، چه دنبال. است درآورده فروغی

 دست عمویش و پدر متین، مورد در اطالعاتی به بود قرار فروغی

 کنار باید را چیز همه بود؟ نگذاشته جریان در را او چرا یابد،

 از بزرگی بخش همیشه. فهمیدمی را این باید فعالً  و گذاشتمی

 همین. بود شده آینده ینیامده روزهای این قربانی آرامشش

 به ایساده دیدگاه بود نداده اجازه وقتچهی که هاییترس

 به سماجت علی عمو اگر شاید. باشد داشته اطرافش هایآدم

 و زدمی را حیثیت و آبرو چه هر قید هاسال همان و دادمی خرج

 کجا از الکی مشروبات همه آن باالخره کهاین دنبال افتادمی

 بهتر او اش؛شده غرق  برادرِ آبروی شدن دارخدشه با ولو آمده



 را ماجرا یدنباله سخت و سفت شدمی چه. کردمی زندگی

 امروز رسیدمی اگر که. هایشبرادرزن به رسیدمی و گرفتمی

نداشت را هاگذشته تکرار ترس . 
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 راه تهران سمت به داد خود به که ایوعده از پس زود صبح

 ویال گوش و سر به دستی و آمدمی فرصت اولین در. افتاد

 ناهید مامان که بود هاسال.زد حرف هم ناهید مامان با. کشیدمی

ویال از سردرآوردن و شدن غیب بارهیک این به بود کرده عادت ! 

 

 مامان ت،گرف دوش و رفت خانه به تهران به رسیدن محض به

 شدنمی مجبور که بود خوشحال همیشه برخالف و نبود ناهید



 آماده. بدهد توضیحی بارشاین موقعبی رفتن برای و بنشیند

 پارک همیشگی جای در را ماشینش. رفت بنگاه سمت به و شد

 صدا به اشگوشی زنگ که بود نشده پیاده کامل هنوز و کرد

 را ماشین درِ. بود دهافتا صفحه روی مژگان یشماره. درآمد

 لمس هم را تماس آیکون بنگاه سمت به افتادن راه حین و بست

 جوابش وقتی اما بگوید فروغی از برایش مژگان بود امیدوار. کرد

گفت مژگان داد را : 

- دارم کارت خیابون وراین بیا نرو، تو پیمان . 

 آمدنمی یادش. بود شده ادا دستوری. کرد تعجب مژگان لحن از

 جایش در. کند صحبت گونهاین او با باشد داده اجازه زهرگ

 مژگان از نشانی دنبال به مقابل طرف در چشمش و چرخید

گفت تندی به. گشت : 

-  حرف من با تونیمی بخوای که جا هر و وقت هر گفته بهت کی

جااین از برو  بزنی؟ ! 

 ماشین دو بینما را ماشینش. دید هم را مژگان گفت را این تا

کردمی نگاهش و کرده کپار : 



-  جااین اومدم. برنداشتی زدم زنگ بار چند! مهمه بودم، مجبور

 پنج هنوز خب که بنگاه اومدی شاید بمونم ساعت یه گفتم

شد پیدا تسروکله که نشد هم دقیقه . 

خیابان یک یفاصله به داشتتد، هم به نگاه .  

- بنگاه دم شیمی سبز هوابی یهو باشه آخرت و اول یدفعه . 

گفت و کرد هدایت مژگان سمت به را سستش هایقدم : 

- آممی وایسا جلوتر برو . 

 سر پشت. کرد روشن را ماشینش و داد گوش حرفش به مژگان

 با را قبل شب دو مژگان کهاین فهمیدن. افتاد راه ماشینش

 نهایتبی رفتارش حتی و لحن روی بوده خانه یک در فروغی

 کند کنترل را خودش توانستمی مواقع غالب. بود گذاشته تاثیر

 نبود، خودش دست باراین اما زند، لگام شادرونی خشم بر و

 درون هیوالی به شده حساب و آرام و باشد راحت توانستنمی

 عصبانیتش از نیمی. کند کنترل را او و شود نزدیک مژگان

 گذرانیخوش محض فقط آرش که دانستمی. بود آرش خاطربه

 آرش کاش و شده مژگان درگیری احساساتش و نبوده زن این با



 را ماشین در اخمش حفظ با. شدنمی مبتال زن این به و مردمی

 و چرخید مژگان طرف به. نشست صندلی روی و کرد باز

 مژگان اما بکشد، نشان و خط او برای تا آورد باال را دستانش

گفت مقدمهبی : 

- گفتی ارغوان به چیزایی یه دیشب ! 

 دستانش افتاد، پایین بود رفته باال کردن قلدری برای که ایانهش

 لبخند و کرد نگاه روبرویش به و نشست ترراحت! طورهمین هم

 !خودش برای بود ایاعجوبه که دختری برای مژگان، برای نه. زد

 مژگان بود نگفته مگر بماند؟ خودشان بین بود نگفته مگر

 اثری هیچ باز و بود تهبس دمش به تعریف همه آن نفهمد؟

! بود گذاشته خواهرش دست کف کاست و کمبی را همه و نداشت

چرخید مژگان طرف به : 

- ناراحتی؟ نگرفتم اجازه تو از! چی که خب  

گفت سرزنش از حاکی نگاهی با مژگان : 



-  مشکل فقط دربیاره فروغی و من کار از سر مهدی حاال تا کی از

 خواهر به شب نصف زنییم زنگ که نیست تو مشکل شده؟ من

جونش؟ به ندازیمی ترس و من یبیچاره  

پرسید تمسخر با : 

-  نه اشکانه باشه بیچاره کسی اگه شما بین تو؟ یبیچاره خواهر

 که خودش گلیم خواهرت این دممی قول بهت من. ارغوان

 نگو بیچاره. بیرون بکشه آب از تونهمی هم رو تو گلیم ،هیچی

توهینه بهش، . 

 کار هم بشود. زد گول شودنمی را ارغوان: کرد فکر خودش اب و

 توانستمی دردسربی که بود نفر یک تنها. دارد رو پیش سختی

 قرار هدف با هم آن. بود مژگان خود آن و بزند گول را ارغوان

 داشت ضعف نقطه یک تنها ارغوان. او یخواهرانه احساس دادنِ

بود پرشورش احساسات هم آن و . 

برگشت طرفش به کامل مژگان : 

-  من به بیای کهاین جای به چرا چیه؟ مهدی و فروغی جریان

گفتی؟ ارغوان به بگی،  



 بود کرده فکر چرا بود، ارغوان تقصیر این و بود شده غافلگیر

. بود عصبانی خودش از گفت؟ نخواهد مژگان به چیزی دختر این

 زا بازپرسی به مژگان بگذارد و بنشیند توانستنمی این از بیشتر

بست را مژگان دهان جمله یک با. بپردازد او : 

-  رو خودت وسط آدمی که مهدی و متین اسم! ترسویی تو

 تو خواستمنمی شده، حساس فروغی به کم یه مهدی بازی،می

کنی گرفتارمون و خودت دور بچرخی و بدونی . 

 از را زن این ضعف نقطه. شد دور مژگان از و نگفت هیچ دیگر

 را مژگان شر توانسته که دانستمی. دانستمی پیش وقت خیلی

 باز و شد بنگاهش وارد عقب به نگاه یک حتی بدون. کند کم

 به و است مژگان برای خوبی خواهر چه ارغوان که آمد یادش

 چیز یک تنها. نامطمئن کامالً آدم یک دیگران برای شدت همان

 آن و باشند نزدیک هم به قدراین خواهر دو این شدمی باعث

 مثل فکر این. باشند داشته خبر هم پوک و جیک از که بود این

بود احمق قدر چه. بود ذهنش در بزرگ یجرقه یک . 
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 با هرشخوا یرسیده صبح به شبِ از ارغوان گمانی هیچبی

 خیلی چیزهای ارغوان معلوم کجا از اصالً. داشت خبر فروغی

نداند خودش از بیشتری . 

 ارغوان را داشته نگه پنهان او از مژگان که هاییهمان اصالً

 حتماً! فروغی به شدن نزدیک نگفتن دلیل همین مثل داند،می

 نگه پنهان او از را موضوع این مژگان چرا که دانستمی ارغوان

 حال به را مژگان هم و ارغوان هم روزی چند باید. است تهداش

 قبل سیاق و سبک به و کردمی رهایشان باید. گذاشتمی خود

 با پر دست با و گرفتمی نظرشان زیر تحمل و صبر نهایت در



 مدتی باید. بزنند حقه نتوانند دیگر که طوری شد،می روبرو هاآن

کردمی دور دو این اطراف از را اشسایه حتی و خودش . 

 

 به نسترن. شد تغییر دستخوش بعد روز سه تصمیمش این

. بود کرده دعوت خودش یخانه به را همه نیکی تولد مناسبت

 این مهم دانست،می کافی هم را روز سه اما برود، که نبود مجبور

 بود ایدایی او هم ارغوان دید از و باشد مژگان نبود قرار که بود

 باب در کنکاش برای نه بود آمده اشاهرزادهخو تولد برای که

مژگان و فروغی یرابطه . 

 صرف را ازظهربعد کل گذاشت، تمام سنگ نیکی تولد برای

 نکرده جوانی هایسال تمام یاندازه به. کرد خود به رسیدگی

 یک کردن خالی کوروش مثل دلش. خواستمی هیاهو دلش

 هاساعت ریوشدا مثل خواست،می را لباسش روی عطر شیشه

 چشم کوروش مثل و موها به دادن حالت و نشستن آیینه مقابل

 قرار تاثیر تحت امید به مداوم زدن لبخند آرش مثل و چرانی

دارد حضور جمع در که دختری هر دادن . 



. گفتمی چیزهایی لب زیر و گرفته آغوشش در ناهید مامان

 ترننس تحسین در غرق نگاه با رسید نسترن خانه به وقتی

 را صورتش و آمد جلو نسترن. است شده خوب  خیلی که فهمید

 :بوسید

- کردی چه! بهبه ! 

 همه با و گرفت آغوش در را نیکی باز رویِ با. آویخت او به نیکی

 مامان گرم نگاه شنید؛ را کوروش هایتیکه. کرد بش و خوش

 اشکان و علیعمو هایکنایه را، داریوش هایلبخند دید؛ را مریم

 خودش به. نبود ارغوان از خبری اما و را شدنش داماد به جعرا

 دلیل ترینبینیپیش قابل. کجاست او که بپرسد نداد اجازه هم

 این کاش و اندساخته داستانی نسترن با باز که بود این غیبت

 کوروش و آرش. نداشت را اشحوصله اصالً امشب که نبود

 هم او از و بودند نیکی هایبادکنک کردن باد مشغول

 برساند، دستی و بیاید نیکی محبوب داییِ عنوان به خواستندمی

 به خواندن نماز برای تا کند کمک ناهید مامان به داد ترجیح اما

 تن از را کتش و کرد پهن ناهید مامان برای را جانماز. برود اتاق



 ناهید مامان دید وقتی. کرد آویزان کمد داخل و کشید بیرون

 به پشت. آمد بیرون اتاق از است شده نماز دنخوان مشغول

 بیندازد وضعش و سر به نگاهی آمد تا و ایستاد آینه مقابل سالن

 او به حواسش تمام که دید حالی در کانتر به داده تکیه را ارغوان

 چشمش از این و بود گرفته نظر زیر را او ارغوان. بود حرکاتش و

 کمی ارغوان شدند چشم در چشم آینه داخل از تا. نماند دور

. برد خودش با هم را نگاهش و ایستاد سالن به رو و چرخید

 را ارغوان خود حاال. چرخید آرام و کشید موهایش به دستی

 و ایستاد جاهمان قدرآن. را اشافتاده آینه در تصویر نه دید،می

 فر را موهایش. ببرد رو از را او تا کرد نگاه ارغوان به خیره خیره

 از بود، معقول هم لباسش. بود کرده رها اطرافش باز و کرده

 شلواری و کت. بود نسترن و اشکان پسند مورد که هاهمان

 بودن قامت و قد خوش اما نبود، خاص خیلی که رنگ آلبالویی

 ارغوان باالخره اشخیره نگاه. دادمی نشان خاص را لباس ارغوان

 و نصفه لبخندی طرح لبانش برگشت ارغوان تا. کرد تسلیم را

 استقبال به لبخند همین با فاصله همان از و گرفت را نیمه

 و زد لبخند یواشکی هم ارغوان کهاین ترعجیب و. رفت ارغوان



 و برداشت قدم. داد سرش نامحسوس دادن تکان با را جوابش

 کمک به. شد دور چشمانش مقابل از ارغوان. رفت جلوتر

 به چشمش کند دنبالش گاهن با خواست تا بود، رفته کوروش

 با و انداخته پا روی پا و نشسته مبل روی که افتاد داریوش

 آمدن از قبل امشب بود امیدوار. کردمی نگاه را ارغوان شیفتگی

 نکرده تر لبی و نرفته اشهمیشگی ساقی نریمان با جااین به

 .باشد
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 خیره نگاهی. بود رسیده ارغوان به و گرفته را داریوش نگاه رد 

 حواسش نکرده چه و کرده تر لب چه داریوش دادمی نشان که



 ارغوان به داریوش نگاه جنس. رودمی ارغوان پی در خودکار

 با نهگواین که بود مصمم موانع برداشتن برای. نبود هوس جنس

 سمت به قدمی. دویدمی دلش دنبال پابرهنه آسوده خیالی

 روبرویش هم اشکان. نشست کنارش و رفت برداشت؛ داریوش

 خواهرش به داریوش گاهبی و گاه نگاه پرت نگاهش و نشسته

 این به دلش آرش، و مژگان بین اتفاقات از قبل تا اشکان. بود

 نظر به و نداشت پیوند این با مشکلی هیچ و بود راضی وصلت

 به داریوش ایراد پا تا سر نگاه. ندارد مشکلی هم اکنون رسیدمی

. کردمی رصد را اوضاع سکوت در فقط و دیدمی را خواهرش

 خواستمی دلش او بگیرد، ایخرده اشکان به توانستنمی

 کامل را او که کسی با را دردسریبی زندگی خواهرش

 رفتار عاقالنه که داریوش از بهتر کی و کند شروع شناسندمی

بود خواهرش برای مرد ترینمناسب و کردمی .  

 مژگان و آرش آبروریزی از غیر داشت، وجود که مشکلی

 در کردمی حس که لبخندی بود؛ هم به ارغوان و او لبخندهای

 بوده ناخودآگاه ارغوان سمت از هم و او سمت از هم لحظه آن

 در که بود بار اولین اصالً! اینقشه کردن پیش و پس بدون است؛



 را کاری علت که بود بار اولین. بود مانده ساده لبخند یک تحلیل

 یشیفته نگاه لبخندش،. بود داده انجام خودش که دانستنمی

 هم، کنار گذاشتمی که را اشکان بخشرضایت نگاه و داریوش

 به هنوز روشنایی که شدمی ترسیم رویش پیش دنیایی

 ابتدا که بود سردرگم یقصه یک مثل. بود گذاشتهن پا سرزمینش

خوردندنمی هم به انتهایش و . 

 با و نشسته زانو دو کوروش به رو و آرش به پشت ارغوان 

. بود هابادکنک کردنباد برای او تالش گرنظاره محو لبخندی

 و شده ناامید آرش از. بکنند را کاراین تندتر کردمی اصرار نیکی

 بادکردن یمقوله در رسیدمی نظر به که داشت کوروش به چشم

 جای به را بادکنک کوروش. باشد آرش از ترزرنگ بادکنک

گفت و داد ارغوان به بدهد منتظر نیکیِ به کهاین : 

- داره زیاد خالی جای وسط اون بزن رو این . 

 و کشید خودش طرف به را او آرش که کوباند پا اعتراض با نیکی

 بادکنک کردن باد مشغول سریع و داد شدست به را بادکنکی

 بادکنک وقتی. کرد عمل کوروش از ترموفق باراین. شد دیگری



 از را بادکنک میلیبی با و توجهبی او گرفت، ارغوان سمت به را

گرفت او .  

 خصوصیبه هایحس آرش به ارغوان کردمی تصور که بود زمانی

. بود شده تفکرش این باعث ارغوان خود نداشت، تقصیری دارد،

 ارغوان و خودش برخورد. خندیدمی و گفتمی آرش با فقط چون

 را او هم  اشکان و نسترن عقد روز شیطنت سرِ از چشمک آن و

 توجه جلب جسارت ارغوان که کند فکر گونهاین داشتمی وا

 برد پی رفتند جلو که چه هر اما دارد؛ را دیگری مرد هر و آرش

 یک بیندمی که چهآن و ندارد شآر به حسی ارغوان که

 آن و است سال و سن بودن نزدیک اثر در گرفته شکل صمیمیت

 هیچ که دیدمی را ارغوانی!  ایلحظه شیطنت یک هم چشمک

 و نازگل ازدواج مورد در که هاییحرف به نسبت العملیعکس

 شده متوجه اشتباه برد پی کمکم و نداشت آمدمی پیش آرش

 خوشش ارغوان از که هست داریوش این فهمید هم بعدها. است

 انکارش در سعی همیشه داریوش چند هر آرش؛ نه آید،می

 .داشت



 و رفت علی عمو همراه به نیکی شدند دیوار وصل که هابادکنک

  ارغوان. گرفت عکس هم سر پشت و نشست صندلی روی

 کردن مرتب حال در و نشسته نیکی روبروی میز نزدیک

 میز گرد تا گرد و شدند بلند همه. بود آن روی هایوسیله

 مثل هم داریوش. دید شدمی سخت را ارغوان دیگر و ایستادند

 یآمده کش هایخنده به و نداشت شدن بلند به میلی خودش

  از بودند ایستاده هم کنار که کوروش و آرش. زدمی لبخند نیکی

 هاآن بین یفاصله از و شد بلند ارغوان و گرفتند فاصله هم

آمد عقب به قدری و کرد استفاده . 

 و شد متمایل داریوش سمت به آجیل برداشتن یبهانه به 

 مرکز باز و شسته دنیا از دست داریوش. انداخت او به نگاهی

 آجیل ظرف در هدفبی دستش. بود شده ارغوان نگاهش جهان

 با و شد بلند کنارش از داریوش. برداشت مشتی و چرخید

. رفت جمع طرف به زدمی دست آرام که الیح در لبخندی

 داریوش با برخوردی کهاین برای ارغوان. گرفت اوج سروصداها

 داریوش تا کرد باز راه و آمد عقب به قدم چند آرام باشد نداشته

 نزدیک پیمان به آمدن عقب این ینتیجه در. شود رد کنارش از



 فقط او اام شد، بیشتر و بیشتر همهمه و دست صدای. بود شده

 نگاه لبخند با جمع به و ایستاده رخ نیم که داشت ارغوان به نگاه

 گرفته قرار هم روی هایشدست کف فقط هاآن برخالف و کردمی

 متوجه که کند رها جایی در را هاآجیل تا کرد باز را مشتش. بود

. است ایستاده روبرویش و چرخیده سمتش به ارغوان شد

 ارغوانی طرف به ذره ذره شمشچ و شد مشت دوباره دستش

 موهای یهمه. کردمی آجیل از پر را ایکاسه و شده خم که رفت

 اما بودند، شده گردنش و شانه آویزان و آمده جلو به اششده فر

 از بخشی و گردن برای مناسبی و خوب پوشش نتوانسته

باشد داشته دلیلیبی رفتار نداشت قصد باراین. باشند اشسینه . 
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پیش دقیقه چند لبخند مثل ! 

 ولی کند؛ رفتار منطق و دلیل هزاران علت، هزاران با خواستمی

 رفتار یک رسیدمی نظر به بود مانده ارغوان روی که نگاهی



 و مات لذت دلیلش هم شاید. باشد دیگری کنترل از خارج

 روبرویش یصحنه به کردن نگاه از که بود ایدرونی رنگبی

 را آجیل از شده پر یکاسه. کرد غافلگیرش ارغوان. داشت

. هایشآشغال برای هم را دیگری خالیِ یکاسه گذاشت؛ مقابلش

 و کرد نگاهش و کرد بلند سر شد فارغ که کردن پذیرایی از

 با ترمتفاوت و ترجذاب! ترملیح باراین اما لبخند، همان دوباره

 و آمده جلو که فری موهای با. بود داده تکیه کانتر به که زمانی

 و کرد بازتر را لبخندش. بودند داده صورتش به زیبایی شکل

گفت آهسته : 

- آینمی دیگه کردممی فکر! کردی دیر ! 

 راه که جایی تا را آجیل ظرف و گرفت چشم حرفش دنبال به و

 و آمده خانی نه گویی. ایستاد راست و داد هل طرفش به داشت

 برای را او که داشتند هم با قراری و قول مگر. است رفته خانی نه

 این دلگیر انگار که لحنی با هم آن کردمی سرزنش آمدن دیر

 در قهرش و سرزنش از تا بخرد را نازش باید و است آمدن دیر

 که بود ارغوان یگونه معمای رفتار تاب و تب در. بماند امان



 ارغوان با آگاهانه کامالً باراین. برگشت سمتش به رغوانا دوباره

 اشپذیرایی برای که لبی زیر تشکر زد، که لبخندی. شد طرف

 داریوش. بود شده کنترل همه و همه آرامش صدای تن و گفت

 این یشرمنده او که شود ارغوان بست و چفت نبود قرار

 پشیمان فردا همین که نبود بعید داریوش از. باشد لبخندها

 نامیمون وصلت این که شدنمی راضی هرگز مریم مامان. شود

 توجهات این به ها،لبخند این به ها،نگاه این به او و گیرد؛ صورت

 ارغوان کنار. زد دور را میز و شد بلند. داشت نیاز هابازی و

 فقط که طوری آرام، که وقتی بود نیکی به نگاهش. ایستاد

گفت بشنود ارغوان : 

-  شمعمه و نیکیه تولد که وقتی هم اون! نیام؟ شهمی مگه

گیره؟می تحویل رو من قدراین  
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! شده غافلگیر کامالً و ناگهانی برگشت؛ سمتش به سریع ارغوان

 این دانستمی. کشیدمی او سمت از را العملعکس این انتظار

 دلش. کردمی نگاه جلو به مستقیم. کرد خواهد دگرگونش حرف

. کند کم را حرفش تاثیر و بگوید دیگری چیر خواستنمی

 قدرآن بزند، سروکله مداوم حرف، همین با ارغوان خواستمی

 یبقیه داشت تصمیم و بود کرده را کارش. کند نفوذ جانش در که

 طوراین. بگذراند ارغوان به نسبت مطلق تفاوتیبی رد را شب

 و رفت جمع سمت به. شدمی او درگیر بیشتر ارغوان

 سرسربه خندید، و گرفت عکس نیکی با. شد شانهمرنگ

 یانقطه به همیشه روال طبق را کوروش کاله و گذاشت داریوش

 تمد تمام در و کرد پذیرایی ناهیدش مامان از. کرد پرت نامعلوم

 ایمعرکه چه در او دانستمی اما و گرفت نادیده را ارغوان وجود

 کجا ارغوان دید نه هم شام صرف موقع. زندمی پا و دست

ببیند که دادمی اجازه خودش به نه و نشسته .  



 دور هاخانم و بنشینند مردها خواست مریم مامان که هم وقتی

 دورترین ،بچینند میز دور را کادوهایشان و شوند جمع نیکی

 کردن توجهیبی دانستنمی. کرد انتخاب نشستن برای را مکان

 تا کهاین از. است بخش لذت قدراین عامدانه هم آن ارغوان به

 کنترل. کردمی غرور احساس داشت تسلط خودش روی حد این

 در فکر این یجرقه. دانستمی بزرگ مردان کار را احساسات

 کجا نگاهش و او ببیند و رددبگ داریوش دنبال شد باعث ذهنش

 شدمی که بود چیزی بدترین دید که ایصحنه. کنندمی سیر

 و ارغوان هم کانتر طرف آن و داده تکیه کانتر به داریوش. ببیند

 نسترن هایاخم. بودند ظرف چیدن و کردن پاک مشغول نسترن

 فقط ارغوان و کردمی تعریف چیزی خنده با داریوش. بود هم در

 هابشقاب دور را هاآن تا داشت دستش در دستمال هب نگاه

 او. فهمیدمی را نسترن هایاخم دلیل. کند شانخشک و بگرداند

 تعریف خاطره برایشان و ایستاده شاننزدیک داریوش کهاین از

 و بود ایستاده فکری هیچبی داریوش. بود نیامده خوشش کندمی

 داریوش از مباالتیبی این. دیدنمی را خواهرش هم در هایاخم

 و کندمی را کاراین دانسته او رسیدمی نظر به و بود بعید



 و اخم و نسترن به هم کاری و بکوباند محکم را میخش خواهدمی

 آشپزخانه داخل به و کرد رها را هاظرف ارغوان. ندارد هایشتخم

 هم داریوش و برگشت عادی حالت به نسترن ابروهای. رفت

 یخیره نگاه. کشید ایکالفه نفس. گرفت کانتر زا را اشتکیه

 کوتاه تکان با را جوابش داریوش. بود داریوش روی مریم مامان

 فهمید تازه. داد "کنیمی نگاه طوراین چرا ":معنی به سرش

 هم برای داشتند بقیه بوده ارغوان متوجه حواسش تمام که وقتی

 ارغوان با شدن سرگرم سبب به او و کشیدندمی نشان و خط

 در اشخانواده افراد بین که نرمی و آهسته جنگ از چیزی هیچ

نفهمید بود جریان .  

 

 و آمد بیرون آشپزخانه از دستش در بزرگ کیک با نسترن

 داریوش همه از بدتر. افتاد راه دنبالش چای و شمع با هم ارغوان

 و شده کور و داده دست از را خودش عقل کنترل انگار که بود

 مریم مامان و نسترن برای را شب دارد رفتارهایش این یندبنمی

 از دور داشت، دوست بود نشسته که را جایی. کندمی زهرمار

 برخالف ست،چگونه هم با بقیه تعامل دیدمی و نشسته همه



 شده آماده نیکی تولد برای که میزی نزدیک مبلِ روی که وقتی

 اعضای بقیه بیندب بود نگذاشته اصالً ارغوان افسون و نشسته

 برای همه و شد فوت شمع. دارند هم با درگیری چه اشخانواده

 افتخار به کوروش. کردند باز را کادوهایشان و زدند دست نیکی

 نسترن را کیک. داشت وا خنده به را بقیه و کرد هم رقص نیکی

 او دادند دستش به را داریوش سهم وقتی برید؛ اشکان کمک با

 کرد، تعارف ارغوان به را کیکش لبخند اب و چرخید پشت به

 صبرانهبی و شکست ارغوان به نکردن نگاه برای  را مقاومتش

 چه پیش هایساعت لب به لبخند ارغوانِ ببیند ماند منتظر

 از متفاوت ارغوان. گیردمی پیش در داریوش مقابل در ایرویه

 از را کیک کمرنگ اخمی با حتی و داشت او با که برخوردی

 و بود ارغوان صورت یخیره. گذاشت میز روی و گرفت ریوشدا

. بدهد دست از را صحنه این از ثانیه یک حتی خواستنمی دلش

 از که بود همانی این. ندید ارغوان نگاه و رفتار در نرمشی هیچ

 در را نیکی ارغوان. بود کرده گله متفاوتی سبک به آمدنش دیر

 را کیکش نیکی ردکمی کمک کهاین حینی و گرفت آغوشش



 تعارف داریوش که کیکی. خورد کیک همان از هم خودش بخورد

بود کرده خوش جا میز روی بود کرده . 
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 و برد آشپزخانه به را او شد تمام نیکی با کارش کهاین از بعد

 آشپزخانه داخل از هایشانخنده صدای. شست را صورتش

 و نسترن و داشت آشپزخانه ورودی به چشم داریوش و آمدمی

 داریوش از و کردندمی نگاه هم به میان در یکی هم مریم مامان

 جنگ هم او انگار. بود کرده معطلش خیلی ارغوان. نالیدندمی

 گرفتنشکل حال در شبرادر همسرِ یخانوده بین در که را نرمی

 آغوش در را نیکی و آمد بیرون آشپزخانه از. کردمی حس بود



 لبخند با چرخید بقیه سمت به هم جاهمان از. گذاشت اشکان

 را خودشان زیبای و فر حالت موهایش. کرد شاننگاه کمرنگ

 و درآورد را هاگرفتن نادیده آن یهمه تالفی. بودند کرده حفظ

 از یکی بود مطمئن. داشت نگه او عطوفم را نگاهش یهمه

 ارغوان. است ارغوان زیبایی داریوش پافشاری دالیل ترینمهم

گفت کرد جلب را همه توجه خوب وقتی : 

-  یه. باال برم باید دیگه توناجازه با من گذشت، خوش خیلی

دارم کار خرده . 

 امشب رفتارهای بیت شاه رفتن این و تصمیم این حرف، این

 موقع بهترین برای را رفتنش. بود داریوش با مواجهه در ارغوان

 را پیمان یشیوه همان. کردنمی نگاه هم پیمان به. بود گذاشته

 علی عمو. چیز همه از شدن رد و تفاوتیبی. بود گرفته پیش در

 کرد بهانه را کارش باز او و بماند خواست ارغوان از خوشرویی با

رفت باالخره و . 

 



 داریوش. رفت هم او ماندن و نشستن ینگیزها رفت که ارغوان

 را کفرش داشت دیگر داریوش رفتار این. بود شده دمغ هم

 را خودش توانستمی هم او داشت، ارغوان از کم چه. آورددرمی

 و خواست عذر. کند خالص اجباری فضای یک در ماندن از

 اجازه علی عمو. شد بلند و آورد ارغوان یبهانه شبیه ایبهانه

 در سمت به  تنها هم او و ببرد خودش همراه را ناهید مامان نداد

 داخل از داریوش که کردند مشایعتش نسترن و اشکان. رفت

زد فریاد سالن : 

- بیام باهات منم کن صبر دقیقه پنج یه پیمان . 

 و نسترن از بود داریوش منتظر کهاین حین و پوشید را کفشش

 نسترن و اشکان. برسند انشپذیرایی به و بروند خواست اشکان

 خودش که طالیی گردنبند کوچک یجعبه با نیکی رفتند که

گفت و آمد بود گرفته هدیه او برای : 

- بندیش؟می برام رو این دایی ! 

گفت و نشست نیکی کنار : 

- ببندم برات کن پشت . 



 در را او و زد گردنش به ایبوسه بست گردنش به که را بندگردن

 دستش در را بندگردن نیکی. رفت عقب قدری و گرفت آغوشش

 محو یسایه. ببیند اشسینه روی را آن کردمی تالش و گرفته

 عقب بیشتر. شد رد هم سریع  و افتاد زمین روی ایلحظه برای

گفت و گرفت خودش طرف به را نیکی صورت دست با  و رفت : 

- ببین رو باال نیکی . 

 صدایی و لبخند با. داختان باال به نگاهی خبربی جا همه از نبکی

گفت بود شده بلندتر که : 

- نیکی؟ دیدی چی باال  

گفت و کرد باز هم از را دستانش نیکی : 

 !هیچی-

داد تکان را سرش : 

-  موننگاه داره و وایستاده یکی باال. نکردی نگاه خوب !دیگه نه

کنهمی . 

گفت عصبانیت کمی با باراین و گرفت باال را سرش دوباره نیکی : 



- نیست کسیچه ! 

 :خندید

-  با کنه خداحافظی اومده! دیدما رو شسایه من ولی مطمئنی؟

شهنمی روش من ! 

 پایین را خودش بود شده خسته حاصلبی بحث این از که نیکی

 وارد و آمد داریوش هم بالفاصله. رفت داخل به و کشید

 از گله به لب داریوش شد بسته آسانسور در تا. شدند آسانسور

کرد باز خواهرش و مادر : 

- کنم تحمل رو مامان چپچپ هاینگاه بمونم نداشتم حوصله . 

گفت مریم مامان از طرفداری به : 

- داره؟ حق کمی کنینمی فکر  

گفت سرش بردن باال با داریوش : 

-  توی انداخت خودش. خواممی چی من دونهمی! نداره حق نه

  .سرم

داد ادامه و کرد ریز را چشمانش بعد : 



-  از که ایکینه یهمه با هم متین حتی داره؟ بدی چه نارغوا

 فرق مژگان با صنار تومنی ارغوان گهمی همیشه داره مژگان

 اگر ارغوان که گفت هم مهدی هایمزاحمت از حتی داره،

 دشمنشه این دیگه. اومدمی پیش چه کردنمی داریآبرو

من با کنهمی لجبازی داره مریم مامان گه،می طوریاین . 

 است اشخیره داریوش دید وقتی اما کرد، سکوت فقط ابتدا

 :گفت

-  یه و هزار خودت همیشه داره؟ بدی چه ارغوان پرسیمی من از

 همه منکر زدیم حرف که هم باری آخرین حتی. داشتی دلیل

کل به بودی چی ! 

 به شانه داریوش. آمدند ببرون هم با دو هر و شد باز آسانسور در

گفت و ایستاد اششانه : 

-  از رو مریم مامان و نسترن بیا کن آقایی یه تو نداره، حرفی بابا

کن پیاده شیطون خر . 

گفت و کرد تند ماشینش سمت به را هایشقدم : 

- ندارم رو شحوصله اصالً که شو خیالبی رو من . 



 

 برساند خانه به را او تا بنشیند کنارش و بیاید داریوش کهاین

باشد شده نازل سرش بر ناغافل که بود عذابی مثل . 

 جمع یشده فراری دخترِ از محو ایسایه که زمانی درست 

 کرد،می باز او با را شوخی باب محاسبات یهمه از فارغ و دیدمی

گفتمی اشدلدادگی از و آمده داریوش . 
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 همین که نزدیک قدرآن. بود نزدیک همیشه داریوش برای آینده

دیدمی تدارک را مقدماتش امروز . 



 و گفتمی زیاد اشآینده تصمیمات از. بود طورهمین همیشه

 که داریوش آرزوهای به. رسید خواهد شانتکتک به بود مصمم

 ارغوان حاال. است رسیده هم اکثرشان به که دیدمی کردمی فکر

 اشزندگی برای داریوش که بود تصمیماتی دست همان از یکی

گفت آهسته و لب زیر. بود نشدنی زیاد یکی این. بود گرفته : 

-  خود اصلی مشکل من نظر به کنار، به نسترن و مریم مامان حاال

. کنی تحملش تونینمی و داری مشکل مژگان وجود با که تویی

غوانهار خواهر نرفته که یادت ! 

تردیدی هیچبی و محکم برگشت، طرفش به داریوش : 

-  و آرش که گندی بعد کرده، حل ارغوان خود رو مشکل این

 چسبید و کرد تحمل رو نسترن بدخلقیای یهمه زدن مژگان

 ازش انتظاری همچین خودم من. مژگان سراغ نرفت و بهش

 با هبر تهشم و نسترن با کنه پا به قشقرق کردممی فکر. نداشتم

  .مژگان

 داشت هایشگفته به که اطمینانی. کرد نگاه داریوش به تعلل با

. گرفت نگاه هم تعلل همان با. بود معلوم اشرفته باال ابروهای از



 که وقتی با دانندمی را چیزهایی وقتی هاآدم برداشت قدر چه

 مو او که دیدمی را ماجرایی ظاهر داریوش. دارد تفاوت دانندنمی

 قضاوت نخور درد به ظاهر همان با.  داشت خبر باطنش از مو به

 از و دانستمی پیمان و است مژگان منهای ارغوان که بود کرده

 هم شیر دهان تا مژگان برای ارغوان که بود کرده لمس نزدیک

 زد داریوش و خودش بین فکری اختالف به لبخندی. رفت خواهد

گفت و : 

- برات؟ کرده لح رو مشکل ارغوان کنیمی فکر پس  

- . کرده رو خودش انتخاب اون. خواهرشه اسماً فقط مژگان آره،

 زندگی خوادمی اگه که فهمیده ارغوان. نبود اتفاقی کم اتفاق این

. کنه دور زندگیش از رو مژگان باید باشه داشته دردسریبی

 پس آرش با فردا رامینه با امروز. نداره تمومی اون هایهرزگی

اشکانه مثل ذاتش ارغوان اما. گهدی یکی با فردا . 

گفت عصبی حالت به کمی و شمرده : 

-  اگه بشی، ارغوان با زندگی وارد تصور این با تونیمی چطوری

 االن چی؟ باشه داشته وآمدرفت مژگان با بخواد ارغوان روزی



 طوریهمین همیشه نیست معلوم. نسترن و اشکان به چسبیده

 !بمونه

-  شهمی عوض کمکم ارغوانم. شهیم درست چی همه خرد خرد

کنهمی فراموش و . 

 داریوش که دست این از هاییجمله و جمله این از بود متنفر

 هم منطقی دلیل یک اما و آوردمی زبان بر را هاآن فکری هیچبی

 روی کند حساب خودش روی کهاین جای به. نداشت برایش

 که بود آن زا خبرتربی داریوش. کردمی تکیه ارغوان شدن عوض

است شده ارغوان نگرانی و زندگی تمام مژگان روزها این بداند . 

 نشدن یدرباره هم را دلیلش ترینمحکم که بودند خانه نزدیک

گفت داریوش تصمیم : 

-  فکر. مخالفه نداره، وصلت این به میلی انگار هم ارغوان خود

بشه عوض و ما یخانواده تو بیاد بخواد کنمنمی . 

باشد خورده بر او به گویی و برگشت طرفش به داریوش : 

- راضیه اشکان ! 



پرسید تعجب با : 

- کنه؟ مجبورش تونهمی مگه داره؟ اشکان به ربطی چه  

انداخت باال ایشانه داریوش : 

-  با باری چند من! کنه؟ مجبورش اشکان باید گفته کی حاال

 از چیزی. نسترنه و مریم مامان نگرانیش. زدم حرف ارغوان

نگفت تمایلش عدم و تمخالف . 

دهد جواب بهتر و بشنود بهتر تا کرد کم را سرعتش کمی : 

- زدی؟ حرف باهاش کی  

گفت متفکر داریوش : 

- گفتم تصمیمم از بهش.بود پیش روز دو همین . 

گفت و کرد ریز چشم : 

- بود؟ موافق بود؟ چی ارغوان جواب  

 - . بده گوش حرفم به ساعت یه نشستنمی داشت مخالفتی اگه

 باریک. دهمی رو جوابم بهش؛ دممی پیامم. موافقه که دونممی



 در و گهمی بد شرایط از فقط نزد؟ حرفی مخالفت از حتی هم

کنهمی سکوت مدام حرفام یبقیه جواب . 

 دو از داریوش و او انگار ارغوان؟ هم آن! مداوم؟ کرد؟می سکوت

 فرق آسمان تا زمین هم با که کردندمی صحبت متفاوت ارغوان

 حرف نبود؟ بلد کردن سکوت شناختمی که ارغوانی. داشتند

 پیش هنرمندانه را وگوگفت یک موقع به و گفتن درشت و زدن

 که داریوش به چرا حاال. بود خصوصیتش بارزترین بردن

 بخش ترینمهم جواب در که ساکت دختری شدمی رسیدمی

چیند؟می هم روی سکوت پشت سکوت اشزندگی  
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بود شده گرم اشچانه. زدمی حرف هم سر پشت داریوش : 

-  گرفتمی رو خودش زیادی جوری یه. کردممی فکر تو مثل قبالً

 اما پرهمی یکی با البد و گرمه جایی سرش کردممی فکر منم و

 با زندگی بالتکلیفی از خودشم ارغوان. نیست طوریینا خب

 دووم! شناسیشمی خواهرمون؛ نسترن. شده خسته نسترن

نیست کسی هر کار کنارش آوردن . 

 

 و گویدمی راست داریوش که بود این شد واضح برایش که چیزی

 را ماشین فرمان. کرد ایست و ماند جاهمی افکارش...  ارغوان

 زد؛ جوانه فقط اما زد جوانه درونش یخشم. گرفت ترمحکم

 کرد؟می چه داشت ارغوان. بشود که نگذاشت. نشد شکوفا

 تنها. کند تحلیل را دوگانه رفتار این باید طور چه دانستنمی

 و ارغوان مورد در هم آن که رسید ذهنش به دلیل یک

.  رسیدمی نظر به محال کمی داشت سراغ او از که شخصیتی

 برای داریوش نکردن رد محکم و ارغوان سکوت بود این تصورش

 دادنِ رد جواب با خواهدنمی او و است شانآرامش نخوردن برهم



 تصور این. کند ایجاد ایتازه دردسر داریوش به صریح

 اشرانندگی یرفته دست از مهارت تا کرد کمکش انگارانهساده

بیاورد دست به را . 

 

 خود جای آرامشش گذرای و ساختگی حالت نگذاشت داریوش

گفت و بماند باقی : 

- کنی جور کار براش خوایمی تو که گفت بهم پریشبم . 

 اما کند،می صحبت ارغوان یدرباره داریوش دانستمی کهاین با

 :پرسید

 کی؟-

 .ارغوان-

ریخت فرو را هایشبینیخوش جانکم بنای حرف این : 

- کنم؟ پیدا کار براش قراره من که گفت بهت  

داد توضیح داریوش : 



-  از شده خسته. کنه کار جایی یه بره خوادمی گفت آره؛

 کنه صبر مدت یه. سرکار نره جایی فعالً گفتم بهش منم. کاریبی

 آرمشمی شد جدی که جریان و بزنم حرف مریم مامان با من که

براش کنی پیدا کار خوادنمی هم تو. اومد خوشش. کارخونه . 

دکن کنترل را لبخندش نتوانست : 

-  و کنی صحبت مریم مامان با تا بمونه گفتی ارغوان به تو یعنی

اومد؟ هم خوشش و کرد قبول کارخونه؟ بیاد اونم  

 را او هایشحرف با عمرش تمام یاندازه به امشب داریوش

 از که دادمی نشان داریوش آمیز سرزنش نگاه. بود کرده غافلگیر

ندارد رضایتی اشجمله پشت تمسخر :  

-  یا گممی چی هر. گممی دروغ دارم انگار خندی؟می چرا

خندیمی یا کنیمی مسخره . 

 اشصفحه قفل سریع و کشید بیرون جیبش از را گوشی بارهیک

 و داد حرکت گوشی کیبورد روی را انگشتانس سریع و کرد باز را

کرد تایپ چیزی . 



 وسط را گوشی پای داریوش زدن حرف وسط چرا فهمیدنمی

 حل را مشکلش داریوش خود نکشیده ثانیه به که ستا کشیده

 :کرد

- دممی نشون بهت بده جواب بذار. دادم پیام بهش . 

 و بگیرد را راهش خواستمی. بودند خانه درِ مقابل بودند، رسیده

 اما کند فکر صبح تا شناختمی که عجیبی خواهر دو به و برود

 بچگانه داریوش که بازی ینتیجه از درآوردن سر کنجکاوی

 با. بردارد عقب به قدم یک حتی گذاشتنمی بود انداخته راهش

 برای تشنگی نه و خستگی یبهانه به. شدند حیاط وارد داریوش

 وارد که داریوشی به پشت. شد خانه وارد ارغوان جواب دانستن

گفت تفاوتبی کامالً لحنی با بود شده آشپزخانه : 

- دادی؟ بهش پیامی چه حاال  

 باز را پیراهنش هایدکمه دستیک با که حالی رد داریوش

گفت نوشیدمی آب دیگر دست با و کردمی : 

- دممی نشونت االن . 



 خواستمی. کرد را کاراین تمام میلیبیبا. درآورد تن از را کتش

 تا گذاشت مبل روی که را کتش. نشد اما بخوابد، فقط و برود

 پایین سری با که حالی در دید سرش پشت را داریوش برگشت

 لبش یگوشه هم لبخندی. کردمی پایین و باال را گوشی یصفحه

گفت گرفت سمتش به را گوشی دفعهیک. بود : 

- نخون رو پایینش و باال بخونیا، دادم االن که پیامی همین فقط . 

 برایش داریوش رفتار. بود داریوش به چشمش گوشی جای به

داشت را محترمانهغیر رفتار یک حکم . 

است نزده درستی حرف که دریافت تعللش از داریوش : 

-  چی ببین بیا. خورهبرمی بهت یابو گنمی اسبت به تا هم تو

بهش دادم ! 

 گوشی یصفحه چشمش فقط. نداد سرش به تکانی ترینکوچک

گرفت هدف را : 

-  بزنم زنگ خواممی! بودی شده خوشگل و خانوم خیلی امشب

ت؟برا بهتره باشه چند ساعت بهت،  



 دچار آنی به دیده یصفحه روی که چیزی. گرفت چشم سریع

 تمرین یک و بنشیند هاساعت که بود این مثل. کرد اشخستگی

. باشد غلط آمده دستبه جواب سرانجام و کند حل را سخت

 از بعد غلطِ جواب همان داریوش گوشیِ یصفحه روی پیام

 یرابطه خواستمی داریوش هم شاید. بود ممارست هاساعت

 دهد نشان هست که چهآن از ترصمیمی را ارغوان و خودش بین

بود کرده اغراق پیام نوشتن در و . 

 داریوش. نشست داریوش تماشای به. کرد دراز جلو به را پاهایش

 یصفحه به لبخند با چشمش و شده چنگ موهای در دستش

. نشست روبرو مبل روی و رفت عقبعقب. بود خیره اشگوشی

 و کرد نگاه را پیمان شدن فارغ از بعد و کرد تایپ چیزی رهدوبا

 :گفت

- ببینی؟ خوایمی داده، جواب بیا  

نداد نشان خوش روی اصالً ولی ببیند، خواستمی که البته  : 

- مگه؟ گفت چی  



. گرفت سمتش به را گوشی و شد خم معطلی بدون داریوش

 ایدب که ساعتی بعد و فرستاده ی"ممنونم " ابتدا ارغوان

بود کرده تعیین را زدمی زنگ داریوش ! 
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 یزمینه پس در که دروغینی معصومیت همان معصومیت، آن

 هم نیکی که همانی. انداخت اشتباه به را او بود ارغوان صورت

 رنمودا شانچهره در مظلومیتی زدندمی لبخند وقتی. داشت

 کجا از را معصومیت آن. داشت تازگی برایش همیشه که شدمی

 چرخشی سرش در فکر این داشت؟ صورتش در و بود آورده

 و پرت ایگوشه به که چرخید قدرآن. داشت گیرنفس و وقفهبی

 در را معصومیت آن هرگز دیگر کردمی حس. شدند پاره تکه

دید نخواهد ارغوان صورت . 

 چه جوابش دادمی ارغوان به داریوش یامپ به شبیه پیامی اگر

 با بود دیده نسترن یخانه در ارغوان اسم به که را کسی. شدمی



 هایپیام ارغوانِ داریوش، به هایشتوجهیبی و محلیبی آن

 و داریوش برای کردمی فکر که بود ارغوانی همان. نبود داریوش

 راهش داریوش باید و ندارد گفتن برای حرفی هیچ احساساتش

 در دیگری خبرهای یا و بود کرده اشتباه خودش. برود و بگیرد را

بود وقوع حال در اشیخبربی دنیای پس . 

 

 سگ اما گرداند، چشم. رفت حیاط به و برداشت را اشگوشی

 کوروش که اشچوبی یخانه سمت به. ندید جاهیچ را کوروش

 را خودش گس دید. رفت جلو بسازند را آن تا بود داده پول کلی

 را دستش. کندمی نگاهش چشمی یک حوصلهبی و کرده جمع

گفت و گرفت سمتش به : 

- بیا بدو بیرون، بیا . 

 دستش روی را سرش و کرد نگاهش چشمی یک دوباره سگ

 که کردمی بازی بقیه با و بود خوش حالش وقتی تا. کرد جاجابه

 به یلیم هم او نبود کوروش اگر است، خانه در هم کوروش بداند

 کسی به حتی را وفاداری و شده بزرگتر نداشت، دیگران با بازی



 ینامهربانانه رفتار از. داشت کردمی فراموشش کل به گاهی که

گفت و کرد گله سگ : 

- تو و دونممی من سراغم بیای دیگه دفعه یه ! 

 از را اشگوشی و رفت استخر طرف به مستقیم جاهمان از

 فردا کرد تاکید و فرستاد رامین به پیامی. کشید بیرون جیبش

 همان به را گوشی پیام فرستادنِ از بعد.  بیاید بنگاه به صبح اول

 ساختمان و پشت به نگاهی نیم و چرخید. داشت نگه شکل

 که کاری برای. بود بسته داریوش اتاق یپنجره. انداخت

 که دستانش اما نداشت، محکمی دلیل خیلی بکند خواستمی

 دلیل دنبال خیلی کردمی تایپ را کلمات گوشی کیبور روی

 .نبودند

نه االن البته بزنم، زنگ بهت  " " 

 داخل به را گوشی و شد پشیمان بالفاصله پیام ارسال از بعد

 ندید بود گذاشته جا باال که را کتی خواستمی. کرد پرت جیبش

 دمدم که دید سرش پشت را سگ برگشت تا اما برود، و بگیرد

کردمی نگاهش و زدمی . 



-  اون با آد،می زود کوروشم بخواب برو دیگه، اومدی دیر

 !کالهش

 برای اجازه دنبال. داد ادامه طورهمان و نکرد توجهی سگ

 که همین. کردنمی صادر را اشاجازه که بود شدن نزدیک

 به. لرزید جیبش در گوشی کند باز برایش را دستانش تا نشست

 ارغوان. فرستاد جیبش داخل به هم را دستش و ماند خیره سگ

آزاده وقتم االن همین تونی؛می بله ":بود داده را پیامش جواب " 

ندارم وقت من االن ":نوشت جوابش در " 

کرد دراز سگ برای را دستش و خاموش را گوشی . 
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 خیره بود بیرون دهانش از که زبانی با و گرفته باال را سرش سگ

 درگیر قدر چه افکارش که فهمیدمی انگار کرد،می نگاهش خیره

 آغوشش در ماندن به و نداشت کردن بازی سودای که است

 وقت کمی سگ با که بود این پیمان تصمیم اما بود، راضی

 دوری خیلی نه جای به ار پالستیکی توپ و شد بلند. بگذراند

بیاورد برایش سریع و برود خواست سگ از و انداخت . 

 حیاط وارد علی عمو ماشین وقتی اما رفت، در دستش از زمان

 زده دور را ساختمان دست به گوشی داریوش آن دنبال به و شد

 مشغول هدفبی را زیادی مدت که فهمید رفت پشت به و

است بوده توپ انداختن . 

 ضمن مریم مامان که دید دور از و رفت علی عمو ماشین طرف به

 بیاید، پایین ماشین از ناهید مامان تا کندمی کمک کهاین

 لحظه هر توجهبی که است داریوشی پی قد تمام هم حواسش

 همیشگی نگاه آن داریوش به مریم مامان نگاه. شودمی محوتر

 یخانه در داریوش رفتارهای ینتیجه در بود واضح و نبود

است نسترن . 



 و رفت ترعقب مریم مامان گرفت، که را ناهید مامان دست 

 :گفت

- ور؟اون یکیتون وریداین یکیتون چرا  

گفت و زد لبخندی. بود فهمیده را مریم مامان منظور : 

-  پایین؛ اومدم برم، خواستممی من باشیم؟ هم دل ور بود قرار

داشت کار باال داریوشم . 

 ناهید مامان دست بزند، دیگری حرف مریم مامان تا نماند منتظر

 که بگذارد تنها عموعلی با را مریم مامان تا شد دور و گرفت را

 ناهید مامان که بود نشده دور قدمی چند هنوز. بزند را غرهایش

 :پرسید

- ن؟عصبانی همه چرا پیمان؟ شده چی  

گفت و کرد حلقه مادرش کمر دور را دستش : 

- ؟نفهمیدی شما یعنی ! 

گفت صادقانه ناهید مامان : 



-  مریم. همینه اوضاع بعدش نسترن یخونه ریممی وقت هر

 همه که امشب. بود چش امشب فهممنمی اما شه،می عصبانی

نداشت کاری به کاری کسی و بود خوب چیز . 

 ناهید مامان به نگاهی نیم! قبل هایسال یهمه مثل. گرفت دلش

 باال هاپله از داشت سعی و هکرد دیوار بند را دستش انداخت،

. داشت نیاز چشم جفت یک به امشب اتفاقات فهمیدن. برود

گفت آرام : 

- فهمیدن رو این تازه هم بقیه! خوادمی رو ارغوان داریوش ! 

برداشت رفتن باال از دست و ایستاد ایلحظه ناهید مامان : 

- ارغوانه؟ پی خودش االن! داشت گله آرش از کهاون زده؟ حرفی  

- زد رو حرفش آره . 

 از که بود ایجمله با همراه پله از رفتن باال برای ناهید مامان خیز

گرفتمی سرچشمه وجودش اعماق : 

- رو همه عاقبت و آخر کنه خیربه خودش خدا ! 



 در چه دانستنمی. نشود که گذاشتنمی یعنی شد،می خیربه

 هترب برای دیگر دختران یهمه مثل آیا و گذردمی ارغوان سر

 اما نه، یا و گرددمی بهتر شرایط یک دنبال اشزندگی شدن

. ستایپوسیده طناب زده، چنگ آن به که طنابی بود مطمئن

 دوست که چهآن به تا تاختمی فقط او نبود، متوجه داریوش

 به را داریوش و کردمی را کار این دانسته ارغوان اما برسد؛ دارد

 ایرویه چه داریوش با که بود داده تذکر. کشیدمی خودش دنبال

بگیرد پیش در را .  

 به و برداشت را کتش سریع و کرد خداحافظی که ناهید مامان با

 پشت. نبود درنگ جای دیگر و داشت کار خیلی فردا. رفت پایین

 داریوش. انداخت ماشین بغل یآینه به نگاهی نشست که فرمان

ودب کردن صحبت مشغول سخت و کرده جیبش در دست . 

 

*  *  * 

 کالفه رامین سنگین نگاه از وقتی. کردمی نگاهش متفکر رامین

گفت شد : 



- من؟ به زدی زل چرا چته؟  

گفت و زد پس را غذایش ظرف رامین : 

-  فقط و نشستی خیالبی نبود؛ خیالت عین گفتم چی هر

 .خوردی

گفت و کرد پاک را دهانش دور دستمال با : 

- زدی؟ نزدی، جدیدی حرف  

کرد مصلحتی اخم رامین : 

-  هیچ خودت از شنویمی متفاوت خبر یه چرا نزدم؟

تره؟کالس با طوریاین دی؟نمی نشون العملیعکس  

کشید اشچانه زیر به دستی : 

- نگفتی خاصی چیز گفتم، جدی ! 

 -  رفتم هم من نه؟ یا بگه راست زنه این که نداشتی شک مگه

 و رفته یارو با مژگان حتی و گهمی راست فهمیدم دنبالش،

. بده شست ناز بهش خوادمی فروغی کنم فکر. دیده هم ماشین

خندهمی تو ینداشته ریش به مژگانم ! 



گفت و داد تکان کوتاه هوا در را دستش : 

- بزنم؟ وارو پشتک شم بلند کنم؟ کارچی باید االن خب  

گفت و افتاد خنده به گفتنش حالت از رامین : 

-  جوری چه بدونم خوادمی دلم یخیل! زرنگیه عجب کثافت ولی

 خونه به کرده پیدا راه روزه دو و کرده خودش خر رو فروغی این

شزندگی ! 

بپرسد شد باعث رامین حرف : 

-  یه چیه؟ دنبال نگفته؟ بهم چرا نظرت به کنی؟می فکر چی تو

ببرم؟ بو من نخواسته که ستساده یرابطه  

داد باال ابرویی رامین : 

-  من با که موقعی چه! نیست ساده هایرابطه آدم مژگان! اصالً

 بودن از داره ایبرنامه یه باش مطمئن آرش، با که موقعی چه بود،

! شیمی مانعش بدونی تو اگه کنهمی فکر که ایبرنامه فروغی، با

گهنمی بهت همین برای . 

داد تکان کالفه را سرش : 



-  گذروندن خوش و تفریح واسه کنم،می رو فکر همین منم

 .نرفته

- داره نترسی سر. باشه بهش چهارچشمی باید حواست ! 

داد ادامه و کرد ریز چشم رامین : 

-  یه ست،بچه دختر یه! نیست مژگان مثل اون! ارغوان به بچسب

 تو بگیریش تونیمی راحت کنی، کم رو قمیشت و قر این خرده

آیبرنمی پسش از که نگو. مشتت . 
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. ببر خودت با بردارش بارم یه شمال، ریمی دفعه یه همه این

 سر و زنیمی گولش هم دی،می فراریش داریوش از هم وقتاون



 گول رو دختر یه نیستی بلد تو یعنی. آریمی در مژگان کار از

 بزنی؟

 میز طرف به آمیز سرزنش نگاهی با و شد بلند صندلی روی از

 هنوز برگشت وقتی. کرد حساب و رفت رستوران صندوق

 کماکان هم رامین. داشت را سرزنش از هایمایهته نگاهش

 رامین به رو رفتند بیرون که رستوران در از کرد،می نگاهش

 :گفت

- کنم اذیتش که تونمنمی! اشکانه؟ خواهر رفته یادت ! 

افتاد خنده به رامین : 

-  مچارهبی صبح چیه؟ برای تعجله ری،می کجا داری االن پس

بندازم راه رو کارت و بیام که کردی . 

گفت و کرد ساعتش به نگاهی دوباره : 

-  اوضاع ببین بده آب گوشی و سر یه بیایم ما کهاین قبل برو

اونجام دیگه چهار ساعت منم. چطوره . 

پرسید و زد را ماشینش ریموت رامین : 



- دیگه بیاریش تونیمی مطمئنی یعنی . 

زد بندی نیم لبخند : 

-  حاال. کردن مجبورم کنم، طوریاین نداشتم دوست نکن؛ شک

برو زود منم اومدن قبل کن، چک رو چی همه برو . 

 به پیمان. شدند سوار و رفتند خود ماشین طرف به کدام هر

 وقتهیچ نسترن. زد زنگ نسترن به ماشین انداختن راه محض

گفت و داد را جوابش زود هم باراین. داشتنمی نگهش منتظر : 

- سالم پیمان الو . 

گفت و داد را نسترن سالم جواب : 

- رسیدی؟ چطوری؟  

گفت جوابش در نسترن : 

- شهمی ایدقیقه ده یه. رسیدم آره . 

گفت و کرد ساعتش به نگاهی هم باز : 

- بگیا تو تام ده و کنارش بشینی نری رو، مامان کن آروم ! 



داد جواب مطیع نسترن : 

- بهش هست حواسم . 

 را نسترن امروز که بود نیاز اما نیست، حواسش که نداشت شک

 زودتر چه هر تا کرد بیشتر را سرعتش. بفرستد ثمریبی کار پی

 رفته پیش میلش طبق چیز همه کار جایاین تا. برسد مقصد به

 تمصلح اسمش که چه هر با جنگ. بجنگد که بود آمده. بود

 حال رعایت دیگر خواستمی خودش، با جنگ شاید حتی است،

 یک و دارد را امتیاز این مقابل طرف که دیدمی. نکند را کسهیچ

است خودش از جلوتر قدم . 

 

 از بیشتر. انداخت خودش به نگاهی شد پیاده که ماشین از

 آیفون روی دست. بود گذاشته وقت خودش برای دیشب

 قصد که کاری برای نداشت یتردید ترینکوچک گذاشت،

 که پیچید گوشش در زود خیلی ارغوان صدای. داشت را انجامش

 خانه این درِ از را او خواستمی ابتدا همان پرسیاحوال از بعد

 :براند



- خودتون یخونه رفته نیست، خونه نسترن پیمان آقا . 

ایستاد آیفون روبروی و آمد جلوتر کمی : 

- جا؟این اومدم ترننس خاطر واسه من گفته کی  

 ترینکوچک بدون. بود برایش توجهی قابل مکث ارغوان مکث

 داشت سعی که کلماتی با و ایستاد قبل حالت همان به حرکتی

گفت باشد انتخابش بهترین : 

-  به تا جااین اومدم. جاماین تو خاطربه کجاست؛ نسترن دونممی

کنم عمل قولم .  

پرسید فوری ارغوان : 

- قول؟ کدوم  

شد ترنزدیک آیفون به کمی : 

-  داشتم مدت این. کنم پیدا برات خوب کار یه بودم داده قول

 رو کارت محل ببرمت خواممی حاال. چیدممی رو شبرنامه

  .ببینی

- رو؟ کارم محل  



 با. خوردمی جا هم باید. بود جاخوردگی لحن ارغوان لحن

 مطمئن. ندبود گذاشته دیگری مدار و قرار کار یدرباره داریوش

 :گفت

- بیا شو آماده. کارت محل آره . 

بود فرار راه دنبال ارغوان : 

- شهنمی که االن . 

-  رو راه همه این داری؟ سراغ االن از بهتر وقت! نشه؟ چرا

شهنمی بگی که نیومدم . 

- کشهمی طول خیلی شدنم آماده . 

کند مدیریت توانستمی راحتی به را ارغوان یبهانه این : 

-  ماشین تو شینممی. داری وقت دیگه ساعت یه ات االن از

خوبه؟. منتظرت  

گفت کوتاه ارغوان. بود بسته ردی جواب هر برای را راه : 

- شهمی بد طوریاین . 

کرد نزدیک آیفون به شدمی که جایی تا را سرش : 



- بیا زود منتظرتم. ندارم ایگله که منم مهم! شهنمی بد . 

 ماشینش طرف به ار منظمش هایگام و رفت عقب سریع

 رعایت ارغوان خواستمی فقط. نشست و کرد باز را در. برداشت

 خیلی شناختمی که دختری چه اگر بیاید، زود و بکند را ادب

 نگه خودش منتظر را او ساعتیک عین که بود زیاد امکانش

 .دارد
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 حدس نبود، سخت خیلی ارغوان مثل دختری با شدن صمیمی

 بود زده زل. گذاشتمی را توانش تمام باید فقط. نباشد که زدمی

 دید آماده و حاضر ربع یک از کمتر در را ارغوان وقتی در؛ به



 سرباز آمدن از و کند عذرخواهی آمده که بود این اولش تصور

 و بلند مانتوی و مرتبش شال دستش، در یفک اما زند،

 با و شد پیاده ماشینش از. بود دیگری حکایت دارشمدل

 با! دیشب لبخند مثل درست رفت، ارغوان استقبال به لبخندی

نبود خودش دست دیشب لبخند که تفاوت این . 

 هنوز اما کند، دراز ارغوان برای را دستش داشت قصد رفت، جلو

 باید نبود، هوشی کم دختر ارغوان. دش منصرف نکرده عملی

گفت و ایستاد مقابلش جایش به. کردمی رعایت : 

- نیای هاحاال حاال کردممی فکر . 

گفت و داد تکان نازداری حالت به را گردنش و سر ارغوان : 

-  بود ادبیبی من، دنبال اومدین کار خاطربه و کردین لطف شما

داشتنتون نگه منتظر . 

. است جلوتر خودش از قدم یک دختر این که ردکنمی فکر راهبی

 شکل به و کرده کتمان را گذشتمی سرش در که کهآن تمام

داد را جوابش دیگری : 



-  زود تو و شدن آماده کشهمی طول معموالً نیست، ادبیبی بحث

کردی تمومش ! 

داد ادامه ارغوان سرتاپای به نگاهی با : 

- کردی رو کاراین نقصبی هم خیلی . 

 برایش را ماشین در. شود تعریفش غرق ارغوان تا نداد صتفر

 را ماشین بالفاصله هم خودش. شد سوار ماند منتظر و کرد باز

 ارغوان طرف به رفتند را مسیر از کمی وقتی. شد سوار و زد دور

گفت و برگشت : 

- خبر؟ چه  

گفت و برگشت طرفش به مکث با ارغوان : 

- نیست خبری !  

 برای دانستمی خوب که بود تردید نوعی ارغوان رفتار در

 درپیپی و بردارد را بیهوده مرزهای که بود آمده اما چیست،

ببرد یورش . 

- خداحافظیبی اونم چرا؟! رفتی یهویی دیشب ! 



 او از زودتر ارغوان افتاد، ارغوان به نگاهش زد که حرفی بعد

گفت و گرفت اشخنده : 

- بود؟ خداحافظیبی   

 هم خودش. است گرفته اشخنده چه برای ارغوان فهمیدمی

 و گرفت را خنده همین دلیل یسررشته. بود لبش روی لبخند

 :کشید

- ! غریبه هنوز برام خرده یه کردنت خداحافظی یشیوه خب

 خداحافظی شهمی هم سایه با که کنم عادت تا کشهمی طول

 !کرد

کرد دفاع خودش از ارغوان : 

- . آدمی کی و رهمی کی ببینم تا کشممی سرک! عادتمه من

دیگه داره هم بدی هایعادت تنهایی . 

انداخت باال شانه : 

-  من. بود خوبی شب خیلی دیشب کنار، به اینا حاال. فهمممی

گذشت خوش بهم کلی . 



برگشت طرفش به کامل ارغوان : 

- بودین؟ گرفته خرده یه آخرش انگار ولی  

را آخرش لجاجت حتی داشت، نظر زیر را حرکاتش تمام پس . 

کرد دستکاری خودش دلخواه شکل به را ارغوان حرف : 

- کم یه بودم خسته نه، که گرفته .  

 خیلی و ستپرحرفی دختر ارغوان دانستمی. کرد سکوت

 به و چرخیده کامل جایش در که مخصوصاً. ماند نخواهد ساکت

. بگوید چیزی ارغوان بود منتظر آن هر. بود متمایل سمتش

 حالت این با و امروز انگار اشزیبایی .کند نگاهش شد مجبور

 به میل که کردمی نگاهش طوری. بود شده چندان دو نشستنش

 شل دستانش. بخشیدمی شدت او در لحظه هر را اشگونه گرفتن

 شاید نبود اشکان خواهر اگر! هاداده کف از اختیار مثل. بود شده

 شمال ویالی بالکن روی که موقع همان پیش، وقتِ خیلی

 را کار این گفتمی پوشیدن لباس در اشراحتی از و شستهن

. گرفت را خودش جلوی اما کار،این انجام از نداشت ابایی. کردمی



 سویِ پر یشعله ارغوان سوال. بود بینیپیش غیرقابل ارغوان

کرد خاموش را درونش یوسوسه . 

- کجاست؟ چیه؟ کردین جور برام که کاری  

کرد نگاهش کوتاه : 

- فهمیمی زود کن صبر. برمتنمی بدی جای هک من !  

 باز اما بنشیند، جایش سر تردرست ارغوان شد باعث حرف این

گفت مندانهگله. داشت گفتن برای حرفی : 

- بعدش اما بزنید، زنگ که دادین پیام دیشب  ... 

 سریع خیلی و االن همین باید. بود یادش را دیشب بدخلقی

کردمی رفعش : 

-  و شد بحثم ناهید مامان با اما بزنم، زنگ استمخومی! ببخشید

بگم بهت کار همین یدرباره خواستممی. خوابیدم گرفتم دیگه . 

داد را جوابش مالیم ارغوان : 

-  کردمنمی فکر وقتهیچ دارم، دوست خیلی رو ناهید مامان

خوبین هم با زیادی آخه کنی، بحث باهاش ! 



 ناهید مامان یدرباره هک نظری و ارغوان لحن تاثیرتحت ایلحظه

 چون داشتند؛ دوست را ناهید مامان همه. گرفت قرار داشت

 هم درست حتی ارغوان.  نداشت کسی کار به کاری ناهید مامان

کردنمی بحث ناهید مامان با بود، زده حدس . 

- دیگه پسرای و مادر یهمه مثل همه ما نکنیم، چرا ! 

کرد پافشاری ارغوان : 

- آدنمی بهتون . 

دوخت روبرو مسیر به چشم و زد لبخند قطف . 

 

 ساختمانی از دورتر کمی شد مجبور کرد، پیدا پارک جای سخت

 خاطربه ارغوان از. کند پارک ببرد را ارغوان خواستمی که

 هم دوشادوش و کرد عذرخواهی کردندمی طی باید که مسافتی

افتادند راه . 
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 خیابان کف از پله چهار ببرد را ارغوان خواستمی که محلی

 کرد تعارف. شدمی ختم ایشیشه در به انتها در و داشت فاصله

 خوب را ارغوان خواستمی. بردارد قدم او از جلوتر ارغوان تا

 از پر نگاه به و داشت گهن ارغوان برای را در. بگیرد نظر زیر

کرد دعوتش داخل به و زد لبخندی تنها او سوال . 

 همه شدن وارد محض به ارغوان. بود رویشان پیش بزرگ سالنی

 و چرخید دور یک خودش دور. گذراند نظر از کوتاه را جا

گفت ایستاد روبرویش وقتی سرانجام : 

- نیست؟ کسی اینجا  

دبترس تا بود مانده هنوز رفت، جلوتر .  

- ما جز دیگه نفر یه. هست چرا !  

گفت بلندی صدای با بعد : 



- کجایی؟ کامران  

 بیرون جوانی پسر نداشتند اشرافی آن به که راهرویی سمت از و

گفت خوشامد دو هر به لبخندی با و آمد .  

 و بود اطرافش کنکاش پی در هنوز که برگشت ارغوان سمت به

 او به رو سپس و ادد سرش تکان با فقط هم را کامران جواب

 :گفت

-  تا چند و بزرگ قدراین سالن یه کنیم؟ کار چی قراره جااین

کاریه؟ چه برای میز  

- گممی بهت . 

گفت و کرد کامران به ایاشاره : 

- کن دم چایی یه برو .  

 شاید یا و برود مرد پی نگاهش ارغوان شد باعث حرفش این

. کند دم را چایش تا رودمی سمت کدام از بفهمد خواستمی

گفت و داشت نگه رفت کامران که سمتی همان به را دستش : 

- بدم توضیح بهت بریم سمت این از بیا . 



 به یاشاره گرفتند قرار راستا یک در تا. آمد دنبالش به ارغوان

گفت و کرد اشکناری دیوار : 

- باشه داشته دید اصلی اتاق اون تا بشه، برداشته باید دیوار این . 

. بود رفته آن داخل کامران که رفت اتاقی پی وانارغ نگاه و

درآورد اشتباه از را ارغوان : 

- بغلیش نه؛ اون ! 

گفت و داشت نگه ارغوان برای را اتاق همان در و رفت جلوتر : 

- بدم توضیح بهت کارت مورد در تا داخل بیا . 

 شد موفق وقتی. دادمی حق او به. بود منگ و مات کمی ارغوان

گفت و بست سرش پشت را در بکشاند اتاقش لداخ را ارغوان : 

- چطوره؟ جااین  

 گرای رسیدمی نظر به گرداند، اطراف در را نگاهش هم باز ارغوان

ندارد گرفته قرار آن در که مسیری و شرایط از خوبی : 

 .خوبه-



 اشخبریبی از نشان. داست دوست را ارغوان کوتاه جواب

 .داشت

 ایقهوه چرم مبل دست یک و اتاق راس در صندلی و میز یک

داد تکیه آن یلبه به و رفت مبل سمت به. بود میز روبروی هم : 

-  جوری همین باشه، خودت کار اتاق جااین اگه مثالً

پسندیش؟می  

 ارغوان کم یفاصله این و بود نگرفته فاصله در از خیلی ارغوان

دادمی آزارش در با . 

تگف که وقتی داشت اطرافش به چشم ارغوان : 

- بپسندم کارم اتاق برای من که جاییه از بهتر خرده یه جااین ! 

گرفت فاصله مبل از : 

-  رو این تو جز کسهیچ. باشه دیگه مسکن بنگاه یه قراره جااین

نزن حرفی مورد این در لطفاً هم کسی به. دونهنمی . 

 کرده خود آن از را او اعتماد از نصفی حرف همین با بود مطمئن 

گفت و شد کمرنگ  ارغوان خبریبی و نگرانی التح آن. است : 



-  کار جااین بیام قراره منم و شماست جدید کار اتاق جااین یعنی

 کنم؟

 و رفت میزش پشت به دهد را ارغوان جواب کهاین جای به

 ارغوان به رو صندلی از گرفتن فاصله با و کشید عقب را صندلی

 :گفت

- بشین صندلی این روی لحظه یه و لطفاً جااین بیا .  

 و شده خسته درون از. کردمی نگاهش شک با. بود مردد ارغوان

 و بسته پا و دست ارغوان  و شود تمام وضع این داشت دوست

 به ارغوان که هاییقدم. کند اعتماد او به اینظریتنگ هیچبی

 که بود این مهم اما بود، کند و سست برداشت صندلی سمت

 دیگر. نشست بود کشیده عقب برایش که ایصندلی روی و آمده

 را خودش کوتاه قدم سه دو با. کند رعایت را فاصله نبود نیازی

 یدسته روی را دستانش و رساند صندلی پشت به

 به جایی و کرد خم ارغوان طرف به را سرش. گذاشتصندلی

زد لب آرام گوشش و صورت با کم یفاصله : 



-  اتاق بشه قراره جااین. نمبگردو رو جا دو کنمنمی وقت که من

کنممی حمایتت دور از فقط! تو ! 

 دانستنمی. شود اسمش مانند به بود مانده کم ارغوان رنگ

 داده، که ایکاری یکننده یوسوسه پیشنهاد است، کدام تاثیر

 به حالت این از. بود کرده رها گوشش زیر که هایینفس یا

 که طوری. رسید خودش ممکن حد باالترین در لذتی یدرجه

 صورت یمحدوده تمام. خواستمی را آن یباره چند تکرار دلش

 فاصله صندلی از. بود چشمانش نظر زیر جزئیات تمام با ارغوان

داد ادامه و شد خم دیگر طرف به بار این و گرفت : 

-  پا هاحاالحاال نبود قرار جااین آی،برمی پسش از تو مطمئنم

کنم عوض زود خیلی رو نظرم دیش باعث تو خب اما بگیره، .  

 فهمید وقتی را این بود؛ کرده کور را ارغوان نطق کوتاه، یفاصله

 به سر کهآن بدون بعد. شد جاجابه جایش در کمی ارغوان که

گفت بچرخاند طرفش : 

- کار این از دونمنمی هیچی آم،برنمی پسش از من ! 



 دستش گیردب قرار ارغوان روی در رو تا چرخیدمی که همزمان

 نظر به که کرد حرکتی. آورد پایین صندلی یدسته از هم را

 را کاری همان. کندمی چه دانستمی خوب اما آمد،می ناشیانه

 به ارغوان کهاین از قبل. بکند خواستمی ماشین داخل که کرد

گفت و فشرد انگشتش دو بین را اشگونه بیاید خودش : 

- نگیر کم دست رو خودت! طوریاین نگو ! 
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 ناغافل و سریع. کشید عقب بود آمده جلو که شکلی همان به

 از را ارغوان تا برداست را دستش هم دفعهیک و تند آمد، جلو

 اما و هرفت عقب کبری مار مثل که ارغوانی. نترساند خودش

. کردمی نگاهش زل زل و بود داشته نگه برافراشته را گردنش



 باال. زدمی موج صورتش حالت در حیرت و چشمانش در ناباوری

 بزاق.  بزند لبخند کرد وادارش ارغوان گلوی سیبک رفتن

 اما بود، زدن نیش به آماده کبرای مار یک و داده قورت را دهانش

. بود مانده او از تیز اهنگ یک فقط و شده کشیده  نیشش

 و چشم ناهماهنگ و ناموزون حالت از این کند، چه دانستنمی

 چشمانش اما خود، جای سر دستش. بود پیدا ارغوان دست

 که نبود چیزی مخمصه در ارغوان کردن گیر. بود شده مشت

 موهای هایاندازه به که بود گفته خودش او اما بماند؛ پنهان

 که گونه آرام فشار یک پس کرده، نامتحا پسر دوست سرش

نداشت را هاحرف این .  

-  جوراین به هم ایعالقه ندارم، کار این از ایسررشته هیچ من

ندارم دردسراش و کارا . 

 این گویای دقیقاً شنید و آمد بیرون ارغوان دهان از که حرفی

 از داشت پیمان و بیاورد خودش روی به خواهدنمی که بود

 به -خودش همیشگی هویت از متفاوت موجودِ- نارغوا تماشای

 و فکش یزاویه ارغوان، صورت وقتهیچ. رسیدمی حض نهایت



 شرایطی. بود ندیده شرایطی چنین در را هایشچشم گریز آخر

 داشته نگه مسلط و ثابت را بیرونش اما و بود ناآرام درون از که

 و مرتب یبیرون شمایل و بود خورده ترک اشدرونی یهسته. بود

 صدم در را ارغوان هایالعملعکس یهمه. داشت مستحکمی

 و آینده برای کردمی کمکش ریز حرکات این. شد بر از ثانیه

 تشخیص تقلبی ارغوان هزاران میان از را واقعی ارغوان تا فرداها

 .دهد

 

 خودش برای را میز کنار خالیِ صندلی و گرفت ارغوان از نگاه 

 وجب یک از کمتر که طوری. نشست غوانار به رو. آورد جلو

 ایفاصله. نکند برخورد ارغوان پای ران به زانوانش تا بود مانده

 را آن رفتن جلو مقدار چه که بود زده تخمین اما دیدش،نمی که

 یفروریخته اعتماد هایخرابه میان از را خودش. کرد خواهد پر

گفت مقتدرانه و کشید بیرون دیشب : 



-  که تنها. باشه مطرح عالقه بحث توش خیلی که نیست شغلی

 خیلی جااین آنمی که کسایی با روتم در رو برخورد! نیستی

 .کمه

 کند، نگاهش ناگهانی مکث هوای به ارغوان تا کرد مکث کوتاه

 پیدا ارادت روبرویش میز به و رفته بازیگوشی پی ارغوان آخر

 تمام داشت بودنش منگ و گیج ارغوان، سکوت. بود کرده

 دست کار مکثش. کردمی جبران جایک را دیشب سرگشتگی

 خود سمت به ارغوان برگشتن با. برگشت طرفش به و داد ارغوان

داد ادامه : 

-  با داشتم؟ سررشته من کنیمی فکر تو سررشته؛ مونهمی

 از و بود ضرر فقط اول سال یه. باال کشیدم رو خودم بدبختی

 سال دو باید حاال که بودم ساده یدانشجو یه. خوردن جیب

 که شرایطی تو اونم معمار، بگن بهش مثال تا خوندمی درس دیگه

 که فامیل ته تا بگیر مادرش از بودن، مخالف شخانواده یهمه

 همه زود باشی زرنگ. بینیشونمی عروسی و عزا مراسم تو فقط



 تنهات هستم، خودم گفتم که من تازه. دستت آدمی چی

ذارمنمی . 

 برای میز به کردن نگاه دانستمی خوب و زد هم بر چشم وانارغ

 چشمش در چشم پس. باشد تواندنمی خوبی یحقه بار دومین

 :گفت

- کنم فکر بیشتر باید . 

 راه دنبال. بود ارغوان همراه پیش لحطاتی التهابات کمال و تمام

 مثل. شکند هم در را هاحصار نبود قادر اما گشت،می فرار

 به نگاه فقط اما باشند، گذاشته باز را قفسش در هک ایپرنده

قفس نه باشد، خودش اسیر و بدوزد بیرون ! 

-  دوز بدون که باشی ایبنگاهی اولین تونیمی تو. کن فکر حتماً

 یه خب ولی! ندازهمی خونه بقیه به شرافتمدانه کامالً و کلک و

 بشنون، دروغ دارن دوست وقتایی یه مردم نره، یادت چیز

رنمی ذارنمی گیمی که رو ستشرا . 

 و شد ادا نحو بهترین با و موقع به کامالً گذشته به اشاشاره

شد باعث  



بنشیند ارغوان لب روی کمرنگی لبخند : 

-  نیستم بلدم من. کردم قبول که وقتی برای بمونه هاتوصیه این

سخته مسئولیتشم و . 

 

 پا و دست جاو در رفتنمی یادش حتی. داد باال حرفش از ابرویی

 که دادمی گوش ارغوان حرف به داشت. بگوید درشت هم هازدن

 سنگینش آب داخل که برفی یگوله یک مثل در، ایتقه صدای

 سینی کامران. برگشت در طرف به. خورد سرش به باشند کرده

 طور آن از. کرد نگاهشان دارمعنا لبخندی با و شد وارد دست به

 اشمسخره لبخند از تگذشمی در به کوبیدنش محکم

توانستنمی . 

 نبود هوایی و حال در. چرخید ارغوان سمت به چشمش سریع

 وقتی. کند تحلیل و ببیند خودش مثل را کامران لبخند که

 قطع میز به کیک دستی پیش و چای استکان برخورد ریز صدای

گفت استکان به نگاه با رفت، بیرون کامران آن دنبال به و شد : 



-  تدرباره که چیزی به توجه با! تراشی؟می بهونه درقاین چرا

 اون از بدتر حتی کنی، قبول بودم امیدوار خیلی کردممی فکر

جایی؟ کردی پیدا کار. بشی خوشحال هم خیلی کردممی فکر  
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 داریوش پیشنهاد از و بگوید را حقیقت ارغوان نداشت تظاران

 برای جایی که بشنود داشت دوست کم دست اما بزند، حرف

 ارغوان اما داریوش؛ از بردن اسم بدون است، نظرش مد کارکردن

بود کشیده حقیقت روی پیش وقتِ خیلی را شب چادرِ . 

-  فکر دبای خب اما کرد، خوشحالم شما پیشنهاد بود، کجا کار

متجربهبی خیلی من. کرد رو جاشهمه . 



گفت و کرد اشاره چای استکان به  : 

-  اومدن قبل باید. بخور چاییتم زنیممی حرف که همزمان

برسونمت نسترن . 

 و بود صمیمیت ایجاد از شکلی کاریپنهان در شدن همدست

داشت نیاز چیزی هر از بیش ارغوان با صمیمیت به روزها این . 

گفت آرام شد دراز استکان سمت به که نارغوا دست : 

-  بهت هم قبالً. دارم اعتماد بهت خودت از بیشتر من کهاین مثل

خوریمی کاراین درد به خاصی خیلی جوری یه تو گفتم ! 

گفت و کرد اشاره خودش به سر با : 

- بهت دممی زیاد هم وقت. کنی قبول تا مونممی منتظر . 

 که بود این گویای داشت ایشچ نوشیدنش در ارغوان که شتابی

. گذردمی چایش شدن تمام کنار از بیرون به رسیدن راه داندمی

 دور که ارغوان دستان. داد صندلی روی خودش به حرکتی

 واقف هم شانبین کم یفاصله به که فهمید شد سفت استکان

 زیاد پایشان برخورد احتماالً خوردن تکان هر در داندمی و است



 پا. دهد باد بر مفت را آمده دستبه فرصت بود حالم. شودمی

 برای ظاهر به و کوتاه ظاهر به حرکت همین و گذاشت پا روی

 پای به چپش پای زانوی شد باعث نشستن مدل کردن عوض

 در ارغوان از. شد برقرار کوتاهی تماس ایلحظه. بچسبد ارغوان

 هیچ ،فشرده را اشگونه که موقعی برخالف باراین! بود عجب

 یمانده باقی هایجرعه آخرین تفاوتبی و نداشت العملیعکس

 در بود گرفته یاد دختر این زودی همین به. نوشیدمی را چایش

 و دارد نگه پنهان را خودش درونی حالت گاهبی و گاه هایتماس

 خواهرِ دیگر نه برایش ارغوان! گفتمی کار در اشتجربگیبی از

 که بود دختری بلکه مژگان، رند خواهرِ نه و اشکان دراز زبان

 آرام جایش از و رفت عقب ایذره. بود کرده کشفش تازه خود

 حرکات در حد بدین تا که بود نیامده پیش وقتهیچ. شد بلند

 هم را ارغوان هاینفس حتی امروز و شود ریز قدراین کسی

. برداشت را کیفش و شد بلند همراهش هم ارغوان. بود شمرده

 لبخند همان با! بود غریبی حکایت هم ارغوان لب روی ندلبخ

 :گفت

- داد مزه بهم قدراین چرا دونمنمی چاییتون این. ممنون پیمان . 



 دختر آن از قبل تا ارغوان بود، نیاورده را چای کاش کامران

 شورش از رها ارغوان همین چرا فهمیدنمی اما بود، تریروراست

 هم گفتنش پیمان راحت از حتی. پسنددمی بیشتر را خود درون

آمد خوشش : 

- موند کیکت خوردی، رو چاییت فقط. جان نوش . 

گفت و گذاشت دوشش روی را کیف ارغوان : 

-  تولد دیشب که کیکی بعد! کنهمی فرق جریانش اون دیگه

شده تموم مهفته این یسهمیه خوردم نیکی .  

 :خندید

-  رو غذاتون مانکنا شما نبود یادم! بندیه؟ سهمیه آهان

خورینمی بعد شمرینمی ! 

. بگذرد راحت و بیاید بیرون میز پشت از ارغوان تا رفت کتار

 را در و شد خم زودتر در به نرسیده و برداشت قدم کنارش

 ارغوان پشت هم را دیگرش دست همزمان. کرد باز برایش

 رفتند بیرون وقتی. کند هدایتش بیرون به مودبانه تا گذاشت

 باز و برداشت معمول حد از دیرتر اما بردارد، را تشدس بود الزم



 شده چه خشمگین کبرای مار آن. نداد نشان چیز هیچ ارغوان

 است شده ارغوان نجات نوشیدنی چای استکان کهاین باور بود؟

 راست طرف به  قدم چند که زمانی. گرفت قوت او در بیشتر

 روند،می که داد خبر کامران به بازنیمه در الی از و برداشت

 اما شود، دور تواندمی تا فاصله این در ارغوان داشت انتظار

 وقتی. برسد تا بود منتظرش ایستاده، رخ نیم و برگشته ارغوان

 و عطر از مخلوطی برد ارغوان صورت نزدیک را سرش اتاق داخل

 مواد از استفاده برای رسیدمی نظر به که متفاوت بوهای

 اما کرد، پر را مشامش کرده دهاستفا که باشد ایآرایشی

 نسترن آرایشی لوازم یشده قاطی بوهای و عطر برعکس

 ای؛عجله هیچبی و آرام برداشت، قدم سبک. نبود آزاردهنده

 هم ارغوان. بود گذاشته سر پشت موفقیت با تقریباً را امروزش

 پایین که هاپله از. داشتبرمی قدم خودش مثل و کرده تقلید

 ترپایین یپله روی که قدمی هر در هایشانشانه رفتندمی

 دوباره و گرفتمی فاصله و خوردمی هم به کوتاه گذاشتندمی

 ارغوان بلند پاشنه کفش به نگاهش و کرده سکوت. شدمی تکرار



 حرفی با. بود شده بسته پایش ظریف ساق دور بندی با که بود

گیردب او ساق و کفش از نگاه شد مجبور زد ارغوان که . 

-  کنم فکر نرسه نسترن خواینمی اگه ریم،می راه یواش خیلی

بریم تندتر کمی باید . 

 برداشتن قدم به اعتراضی و بود زده را حرف این شوخی به

 برادر با کند یادآوری آمدمی خوشش انگار اما نداشت، شانآرام

 در و باشد خوش داد اجازه. دارد پنهانی مدار و قرار نسترن

فتگ جوابش : 

- ترسی؟نمی که تو شه، جبران وراین از که رونممی تند عوضش  

کرد محصور را ارغوان هایلب سرتاسر خنده حصار : 

- دارم دوست هم خیلی! اصالً . 

برد پایین و باال برایش سری : 

- ببند خوب رو کمربندت پس !  

* * * 
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 دود از نازکی یالیه که همان. بود ساختمان بلندترین به نگاهم

 آن پسِ از را خودش اشاصلی یپیکره اما بود کرده شاحاطه

بود سربلند و کشیدمی رخ به دود همه . 

 نشسته آرا یخانه نزدیک پارک یشده رنگ تازه صندلی روی

 عبور هاساختمان و هادرخت تریننزدیک از را نگاهم و بودم

. نبود آرا. بودم کرده قالب همه از بلندتر ساختمانی روی و داده

 به نزدیک فامیل از مریضی عیادت برای مادرش و خودش

 غافلگیر و نزدن زنگ عادت. بودند رفته کرج در بیمارستانی

 از نگاه. شدمی تمام خودم ضرر به که بود بار دومین کردنش

 از عجله با ایبچه پسر. دادم مقابلم یمغازه به و گرفتم ساختمان



 دیگری بطری و دستش یک در معدنی آب بطری. آمد بیرون آن

 دور مغازه از و نوشیدمی آب تند تند و بود لبانش روی هم

 خودش از ترکوچک ایبچه دختر هم شدنش دور دلیل. شدمی

 نوشیده آن از که بطری. کردمی دنبالش گریه و جیغ با که بود

 وقتی بچه دختر. خورد آب هم دیگر بطری از و آورد پایین را بود

 شدیدتر هم اشگریه و کشید بلندتری جیغ دید را صحنه این

 سمتش به را بطری نوشید را بطری داخل آب از کمی وقتی. شد

. گرفت دستش از زار حالت همان با هم بچه دختر و کرد دراز

 یک مالکیت لذت و نوشیده آب بطری دو هر از هکاین از راضی

. خندیدمی و دویده پارک سمت به گرفته دخترک از را آب بطری

 دستگیر آزاریکودک جرم به بود زیاد احتمالش بود نزدیکم اگر

 را شدن قلدر االن از تا پیچاندممی محکم چنان را گوشش. شوم

نگیرد یاد . 

 حاال گرفتم تصمیم. رومب و شوم بلند شد باعث صحنه آن دیدن

 من برای. بروم مژگان سراغ به کنم غافلگیر را آرا نتوانستم که

 محسوب بازگشتبی مسیر یک مژگان یخانه به رفتنِ هر



 ارغوان آمدمی بیرون مژگان یخانه آن از که اویی شد؛می

داشت بیشتری سوز هم اشقصه! بود دیگری . 

 داشت قبل روز چند به نسبت تریشکننده گرمای. بود مالیم هوا

 کولرِ بودن خاموش به اعتراضی همیشه مثل شد باعث این و

 دنبالش به. پریدمی خود به خود پلکم هاتازگی. نکنم ماشین

 که دیدم پزشکی برنامه یک هم دیشب. افتادمی گزگز به دستانم

 کردممی فکر من و کردمی صحبت خاص بیماری یک یدرباره

 طلسم هم شاید. هستم دچارش و دارم را بیماری نآ عالیم تمام

. بود کرده جاساز من تخت زیر نسترن که هاییهمان از ام؛شده

 با که منطقی سنگینِ دیوار شودمی هم فکرها این تمام عاقبت

ستدیگری درد من درد فهمممی و خورممی آن به سر . 

 

 کنارم از تفاوتبی و شناخت را من. کرد نگاهم کوتاه نگهبان

 برساند مژگان یخانه به را من است قرار که آسانسوری. گذشت

 به دلیلی هیچبی و شود من نوبت تا ایستادم منتظر. بود شلوغ

 صحبت مشغول دست به تلفن  نگهبان که دیدم و برگشتم عقب



 توقف با. زندمی زنگ مژگان به دارد نداشتم شک. است

زدم را گانمژ یطبقه یدکمه و شدم وارد آسانسور .  

 اگر شد، صورتش به کردن نگاه کارم اولین کرد باز برایم که را در

 نظر به ناراضی. فهمیدممی صورتش از من بود ناراضی آمدنم از

زد غر ولی آمد،نمی : 

- نباشم خونه من شاید نیست، بد بزنی زنگ یه ! 

انداختم باال شانه و زدم لبخندی : 

-  پیش مشکلی. خونه دمگربرمی من نباشی هستی، که حاال

که آدنمی . 

 مبلش روی و کشیدم گردنم روی از را شال. چرخیدم طرفش به

 به دستانم که دربیاورم را مانتوام تا بردم دست. کردم پرت

 که بود کانترش روی ایمردانه ساعت. شد خشک نیامده حرکت

 را مانتو. بودم دیده آرش دست مچ دور به بارها و بود آشنا برایم

گفتم ساعت به اشاره با و کردم رها نمت در : 

- جاست؟این آرش  



 پوست تا شد خم که حینی و چرخید ساعت سمت به نگاهش

گفت کند رها میز روی را هایشپسته : 

-  برای گذاشته جا ساعتشم رفته، پیش ساعت نیم بود، جااین

 !من

 مانتو درآوردن به اصراری کهاین بدون و گرفتم ساعت از نگاه

 و رفت کانتر طرف به هم مژگان. نشستم مبل روی باشم داشته

پرسیدم. برداشت را ساعت : 

- جا؟این بود اومده چی برای  

 را آن و آورد باال را دستش.  بست دستش مچ دور را ساعت

 و کرد من سمت به نگاهی نیم. ببیند را طرفش دو هر تا داد تکان

 :گفت

- کنم آرومش بود اومده ! 

داد نشان شکل این به را حرصش و فتگر فاصله هم از لبم : 

- کردی؟ آرومش  

- موندمی جااین شب تا رفت؛نمی که کردمنمی . 



 پیدا را ایقوارهبی کشِنخ یجامه حکم کردنم نصیحت و مخالفت

زدمی هم را خودم دل حتی که بود کرده . 
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 و طراوت چشمانش عمق در. رفت منا عکس پی هدفبی چشمم

 کف. نشست روبرویم و آمد مژگان. درخشیدمی زندگی به امید

گفت و گرفت طرفم به را دستش : 

- نشده؟ ترپررنگ ذره یه ببین؛ رو خالم  

. داشت رنگ ایقهوه ریز خال یک شست نزدیک دستش، کف

گفت که بود الشخ به نگاهم : 



-  دستش کف آدم خوبه خیلی":گفتمی دیدمی رو خالم مامان

 آن دست، خال دارد کی هر":خوندمی بعد "باشه داشته خال

است دولت نشان ". 

برد صورتش سمت به را دستش : 

-  دولتم خرافاته؛ قدر چه اینا که گفتممی بهش بود زنده االن اگه

بود کجا ! 

 این نبودنش. بود مامان هایمدرد از کیی. بود زده هدف به مژگان

 در. دادمی نشان را خودش داشت تلخ و برجسته خیلی روزها

گفتم مامان یگونهخرافات یعقیده از دفاع : 

-  خال دارد کی هر ":اینه درستش. نیست خرافاتم همچین

تواسه شد تعبیرم که. "پَست مرد نصیب آن دست، ! 

 و کرد نگاه گردنم روی مشکی خال به. نخندیدم من اما خندید،

 :پرسید

- چیه؟ ینشونه اون چی؟ گردن خال  

گفتم کالفه : 



- فهمممی بعد سال ده که بدبختی یه ینشونه! دونممی چی . 

پرسید برخوردم از ناراضی   : 

-  تو خورم،دم شغال و گرگ جور هزار با روز در من دمغی؟ چرا

 چته؟

گفتم آرام و چشمانش در زدم زل : 

- بودم پیمان با ظهرازعدب دیروز . 

 و برد عقب را دستش زدم که حرفی با. بود خالش روی تمرکزش

 :گفت

 خب؟-

- زد دست بهم ! 

رفت هم در ابروهایش : 

- بودین؟ کجا مگه زد؟ دست چی یعنی  

 دلم. نبود وارسلسله بزنم خواستممی که هاییحرف و افکار

 و دارمبر حرفی ای،خاطره ای،جمله جایی هر از خواستمی

بگویم چیزی : 



آدمی خوشم پیمان از من دونستیمی تو - ! 

آورد باال را دستش : 

- چی؟ یعنی زد دست  

داشتبرنمی دست گرفتنمی را جوابش تا . 

-  توی. کنه افتتاح خوادمی تازه که بنگاهی بودیم رفته دیروز

 لپم و جلو آورد رو دستش جوریهمین یهو شدیم تنها که اتاق

کشید رو . 

گرفت اشخنده سریع : 

-  کجای کرده؟ کارچی گفتم زد دست گفتی همچین همین؟

 همه شونهمه خوبه کامی بوتیک مونده صاحاببی اون تو؟ کاری

ندیدی عمرت به هیچی کردممی فکر نه گر و بودن کاره ! 

بگوید شد باعث اخمم : 

-  کرما این از. شه کم روش تا زدیمی دست هم تو زد دست خب

بود؟ نکشیده رو لپت کسهیچ االن تا تو دارن، همه  

شد رمق کم و ضعیف صدایم : 



- سختمه من ست؛ساده تو برای. بود نکشیده! نه ! 

خندید بیشتر : 

- درآوردی؟ بازی غربتی کردی؟ نکردی؛ که پشیمونش  

- کرده کارچی نیاوردم خودم روی به و نشستم! نه . 

دادم ادامه تیز نگاهی با : 

-  العملیعکس چه بکنه رو کاراین وادبخ داریوشم دونمنمی ولی

 و سر تو بزنم دستمه دم چی هر و شم بلند ممکنه. دممی نشون

 !صورتش

کنشخرداعصاب هایخنده به بود کرده بند مژگان : 

- دارم شک مردونگیشم به کالً من. ترهحساس تو از اون بابا .  

پرسید و شد جدی بالفاصله : 

- چیه؟ لیلشد نشدی؟ وحشی پیمان برای چرا خب  

گفتم و گذاشتم گردنم خال روی را دستم : 

- آدمی خوشم ازش. نشد چندشم چون ! 



کرد پوفی : 

-  تو! کنیمی تکرارش هی! رو مسخره اومدن خوش دور بریز

. ستمعرکه پس کالهت نیاد؛. بیاد خوشت خودت از باید فقط

 اولش. کنیمی تحملش پیمان مثل کرد غلطا این از داریوشم

 شورهمی بری حموم یه. شهمی عادت بعد اما هگذرمی سخت

راحتی دیگه که بیاد خوشتم کنی سعی. برهمی .  

کشید طرفم به را خودش : 

-  قدراین! ریممی ذاریممی! ارغوان نیستیم؛ موندنی جااین ما

 شمردنی که بیاد خوشت ازشون که خورنمی پستت به آدم

 !نیست

 

 05.09.19, ]"را بش کنم می دود نخ به نخ" فالح مائده

04:18] 

# 145پارت  

# را_شب_کنممی_دود_نخ_به_نخ  

 



گفتم و رفتم غره چشم : 

- بریم؟ که داریم رو کجا بریم؟ کجا گی؟می چی ! 

-  تماشا و بمون فقط کنی؟نمی باور نه؟ گنجهنمی تمخیله توی

 اون هنوز من کردی فکر تو. آدبرمی من از کارا چی ببین کن

بود؟ برف تو سرش بکک عین که خرم مژگان  

 نفسی به اعتماد چنان با. است پر خورجینش رسیدمی نظر به

نکرد باورش شدنمی که گفتمی . 

- بود گیمی تو که ایراحتی همین به کاش ! 

داد تکان را سرش : 

-  که جوریهچه خدا، بنده کننمی سختش تو و من برای! راحته

 سگاشون توله شونمهمه و آنمی و رنمی راحت خودشون

بریم بفرستن رو ما هم جوریهمون اونورن؟ .  

گرفتم دندان به را لبم یگوشه : 

-  بزنی، بهشون هاحرف این از باریه کافیه حسابی؟ چه روی

دونهمی خدا که پیچنمی رو تنسخه چنان . 



 با مخالف یعقیده هیچ شنیدن طاقت کرد، اشآشفته حرفم این

 دورتر و دور روز هر شناختمیم که مژگانی از نداشت، را خودش

شدمی : 

-  کج پا آشکار غیر و آشکار قدراین فاسدن، و کثیف قدراین

 کلی تونممی راحت که کالهبردان و دزد قدراین گذاشتن،

 که زدن گند جوری یه. کنم جمع خودم برای وسط اون از غنیمت

 از رو مدرک و آتو همه اون تونننمی دیگه بخوان هم خودشون

 دستت بخوری، وول  اطرافشون باردو کافیه. کنند دور شونخود

 خدایا که شیمی امیدوار خودت به وقتاون! خبره چه که آدمی

 کجا من تهش گیمی خودت به! خوبم اینا مقابل در قدر چه من

برن خوانمی کجا پدرسوختگی همه این با اینا رم،می . 

صورتم به زد زل : 

- شیممی راحت. ریممی جااین از منا و تو و من . 

 بیشتر خودش از و باشد داشتم دوست من که بود ایمعرکه وسط

 :بگوید



-  دور زنی؟می حرف اطمینان با قدراین که دستته تو چی مگه

فروغی؟ خوردی؟ وول کی   

نکرد تکذیب : 

-  کشه،نمی تریلی یه بینیمی کنی دنبال رو نصبش و اصل! آره

 گردنش تا هاشمدکمه و تهس غلطی همه اهل همین وقت اون

 شب چند. دارم هم رو همه ازش، گرفتم غلط خیلی! بندهمی

 رو مداراشون و قرار. بود متین و داریوش مهمون کردان پیش

 .بستن

زد لبخندی : 

-  پولدار رو همه کارخونه زودیبه گرفتن جشن اینا که طوراین

 لیپو خوب. بیاد افاده و فیس تونهمی بیشتر نسترن و کنهمی

جیبشون تو رهمی . 

 روزها این و نداشت ربطی من به که مسائلی از حالم داشت دیگر

 هم به بود شده فراگیر ایموسسه و کارخانه و شرکت هر در

خوردمی : 



-  فقط تو بکنن، کننمی دارن غلطی هر مژگان؟ چه ما به اینا

 با چرا تو. خالص بگیر رو تبچه خوب خوای،نمی رو منا مگه

رفتی؟ جلو حد این ات فروغی  

-  که متین شم،نمی خالص گور تو نکنم رو متین تا خالص؟

 آدمی کم فروغی منه، مال منا خود به خود دیگه شه، گرفتار

 شرط باشم داشته آتو ازش اگه س،گنده کله خیلی نیست،

 ازش هم زیادی چیز متین، کردن چارهبی شهمی رازداریم

 من درد به دیگه پیمان.  بیاد راه شهمی مجبور خوام،نمی

 کارای تو شده غرق داریوش شده، تموم برام اون خوره،نمی

 نجات اینا دست از رو برادرش کنه هنر خیلی پیمان اینا، و متین

 و من برداشتن راه سر از یعنی هم داریوش دادن نجات. بده

 من و بَرهمی متین دوباره متین، کارهای مقابل در سکوت

بشه طوریاین خوامنمی. نو از روزی نو از روز !هیچی و مونممی ! 

 خورده ترقبل که بود دستیرو ینتیجه مژگان اندیشی لٔ  ما این

 .بود



 مانتو آستین از دستم درآوردن با  و باز طرفم دو به را دستانم

کردم خالص شرش از را خودم . 

- ترسی؟نمی ازشون  

- بترسن من از باید اونا ! 
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گفت و گرفت اشخنده نگاهم حالت از : 

-  باهات بذار پیمانم نباش، نگران تو جمعه، بدجور حواسم

 وانمود هم تو  کنه،می طوریاین که برده بوهایی یه باشه، سرگرم

 بیار فشار بهش بگیر، جدی رو داریوش اما خوردی، رو گولش کن

 رو چی همه تونممی من زودتر خیلی کارخونه، بری اگه ارغوان،

کنم جمع . 

-  رو من دست بیا بگم بگم؟ چی بهش مژگان؟ کارخونه کدوم

کارخونه؟ ببر فردا همین و بگیر  

کشید ایخمیازه : 



-  اتاق و کارخونه بری بار یه فقط بار یه شده حتی ولی نه،

 مببین بگو فعالً کنی، کارچی گممی بهت. شهمی عالی داریوش

پیچن؟نمی که پات و پر به کنن؟می کارچی نسترن و اشکان  

زدم لب آرام : 

-  روی به فقط زنم،می سر بهت و آممی که دونهمی اشکان

گهنمی چیزی و آرهنمی خودش . 

کشید دراز رویش و داد تکیه مبلش یدسته به را مبل کوسن  : 

- بود بعید ازش! کرد خوب کار یه عجب چه . 

 خوابیدنی. ببرد خوابش تا داشت الزم کوتاه یدقیقه چند تنها

 اطراف جریانات. بدوزم صورتش به نگاه دقایقی تا شد باعث که

 با اشپنهانی یرابطه حفظ که بودند پیچیده قدری به مژگان

 هم به خزعبالت داشت ذهنم. بود گم شانمیان در آرش

 ارتباط وقتی آرش با مژگان. همیشگی خزعبالت همان بافت،می

 فروغی با را رابطه همان وقتی داشت؟ حسی چه کردمی برقرار

چه؟ کردمی تکرار   



 ذهنم افکار آسیاب به آب. زدم چرخی سالن در و شدم بلند 

 آلودگیخواب حس و کردم درست را منا شدهکج قاب. ریختم

 اختصاص من به مژگان همیشه که اتاقی طرف به شد باعث

 که کاری از دادم هل را اتاق بازهنیم درِ که همین. بروم دادمی

 کشیدمی طول خوابیدنم. شدم پشیمان داشتم را انجامش قصد

 روی. دهم قلقلک را اشکان هایحساسیت خواستمنمی من و

 و نکرده بیدارش بوده خواب چون که نوشتم مژگان برای کاغذی

 .رفتم

 خرج را خودش یهمه هنوز تاریکی. رسیدم که بود غروب

 صورت دید، را خانه اطراف شدمی. بود نکرده مینز و آسمان

 که ماشینی نهایت در و توت درخت هایبرگ ریز تکان ها،آدم

 !تکراری یصحنه. بود آشنا آشنای برایم و بود پارک خانه روبری

 خانه دم نسترن برادران از یکی ماشین که بود افتاده اتفاق زیاد

. کردمی عمل قبل با معکوس داشت من درونی حس اما باشد،

 جایی تا را من  بازدارنده عامل یک عنوان به ماشین دیدن قبالً

 اما کرد،می دور نسترن یخانه از دادمی قد عقلم و بودم بلد که

 خودم به من از داشت را دیگری تصویر پیمان، ماشین دیدن



 و اتاق آن اتفاق از بعدتر لحظات به بردمی را من. دادمی نشان

 تبلور مثل. بود همراهم خانه به رسیدن تا که لذتی شیرینی

 باال را من آسانسور. ستآدمی اختیار از خارج که ایدفعهیک

 دوبرابر حجمم کردممی حس رفتممی باالتر که چه هر و بردمی

 کوتاه لحظاتی. بود در دم پیمان کفش. امشده ترسنگین و شده

 زدن حرف و خنده سروصدای داخل از. ماندم خانه در مقابل

 برای بود، نیکی شادی سر از هایجیغ ترینشواضح. آمدمی

 وقتهیچ. نبود مهیا شرایطش اما داشتم، انگیزه رفتن داخل

 و گرفتم را راهم صدابی. بودم نشده شانخانوادگی جمع مزاحم

 شد باعث که بود امخانه در دم چیزی اما رفتم، باال هاپله از

 جای سر برگردم نهایت و کنم نگاه پشتم به و برگردم هوابی

بود رویم پیش که زیبایی رنگ قرمز یجعبه و خودم اصلی . 
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 جعبه به زدن دست برای تصمیمی کهاین بدون و رفتم جلوتر

 باریک با رسیدمی نظر به. کردم نگاه آن به باال از باشم داشته

 روی هم بزرگی پاپیون. شود باز خودم طرف به آن درِ کشیدن

 یادم بنشینم گرفتم تصمیم که وقتی درست. بود وصل شجعبه

 یکی نیکی و من تولد ماه! هستیم ماهی چه از روزی چه در افتاد

 اشکان طرف از که نداشتم شک هم هدیه. بود تولدم روز فردا و

 یجعبه یفرستنده که دلیل این به نه! کرد فروکش هیجانم! بود

 به را تولدم روز که بود بار اولین بلکه بودم فهمیده را رنگ قرمز

 "بگذرد فقط" عادت به هاروزمرگی قدرتمندِ دست. نداشتم یاد

بود کرده دچارم . 

. بود سنگین کمی چون گرفتم، آغوش در احتیاط با را جعبه

. گرفتم پیش در را هاپله مسیر بروم خانه به کهاین ایجبه

 یخانه به ورود برای امانگیزه کنار در پیش هایثانیه برعکس

 جلوی داشتم دوست. بود شده جور هم شرایطش اشکان



 داخل یهدیه با من مواجهه اولین و کنم باز را جعبه چشمشان

 تصمیم در زنگ روی بر دستم گذاشتن از قبل. ببینند را جعبه

 دیدن محض به ولی است، تولدم دانمنمی که کنم وانمود داشتم

. امگرفته ایمسخره تصمیم چه فهمیدم لبخندش و اشکان

 گردنم دور و آورد جلو را دستش لبخند با دید را من تا اشکان

 تبریک را تولدم بار چند صورتم بوسیدن حین در و کرد حلقه

 شب که کالهی همان. بود شتهگذا سرش بر کاله هم نیکی. گفت

 که زور! ببیند سرش باالی را هاآن نداشت تمایل هیچ تولدش

 به را من و دادمی نشان خودش از بهتری رفتار نبود سرش باالی

. کرد بغلم و آمد جلو هم نسترن. انداختمی خودم یاد شدت

 و دیگر نسترن یک از کمرم پشت هایشدست شدن حلقه حالت

گفتم و گرفتم اشکان به رو را قرمز یجعبه. فتگمی ترمنعطف : 

- شدم غافلگیر واقعاً! شماست؟ کار ! 

گفت و کرد نسترن و خودش به ایاشاره : 

- تولدت برای نسترنه و من یهدیه . 

گفت و انداخت وسط را خودش نیکی : 



- منه مال اون توشه، هم عروسک یه . 

 پیمان دفعه یک که ببوسمش و شوم خم احتیاط با خواستممی

 با. است خانه این در هم او که افتاد یادم تازه. شد ظاهر مقابلم

گفت جدی کامالً نگاهی : 

-  مزاحم امشب من که ببخشید. خانوم ارغوان مبارک تولدت

اومدم یهویی تولدته، نداشتم خبر. شدم جشنت . 

 و هم به هایمانحرف تمام که بود چیزی اشجدی نگاه پشت

 نبود من ذهن تقصیر فقط کرد،می ورییادآ را اخیرش رفتارهای

 قصد واقعاً پیمان نگاه بلکه کردمی رجوع گذشته اتفاقات به که

 تشکری. شود یادآور من به را دور چندان نه یگذشته داشت

 به درست شکلی قلب کیک. رفتم سالن به بقیه همراه و کردم

 سمت به ناخودآگاه. بود میز روی کادو یجعبه قرمزیِ همان رنگ

کردم نگاهش قدردان و برگشتم نسترن : 

- ممنون! حسابی شدم غافلگیر تولدمه؛ امروز دونستمنمی .  

 یخنده نگذاشت. خندید نسترن و درآورد شکلک اشکان

گفت و بیاید بند نسترن : 



- تولدته که بود یادم من فقط ارغوان ! 

گفت ادامه در اشکان و کرد اخم نسترن : 

- داد رو هابرنامه یهمه ترتیب اون گفتم که نسترن به .  

 شانبین کشمکش به فقط بود دستم در که ایجعبه همان با

 با کنارم که زدمی پیمانی نفع به حواسم نبض و زدممی لبخند

نبود چشمانم تیررس در و بود ایستاده ترعقب قدم چند فاصله . 

 شمع و بنشینم میز پشت که داشت عجله من از بیشتر نیکی

 چهار و دو شمع نسترن نشستم که مبل روی. نمک فوت را کیکم

 عکس و فیلم خواست اشکان از و کرد روشن را کیک روی

 همه که بود شده وقتی از بهتر حتی رفتارش من نظر از. بگیرد

. داشتند عقد قرار آرش و نازگل و بود خودش جای سر چیز

 بقیه و کردم فوت را کیک و شدم خم. گرفتم آغوشم در را نیکی

 من و بود پیمان شانیکی که محدودی نفرِ سه. زدند ستد هم

 اشکان. نکنم نگاهش و باشم خودم خود کردم سعی مدت تمام

 با قرار سر بر باید چون کنم باز را امجعبه زود خواست من از

رفتمی مشتریانش از یکی .   



 دانستمی اشکان فقط که تاپیلپ دیدن با کردم باز که را جعبه

 از سرعت به و گفتم ی"وای" ناغافل بودم خواهشخاطر قدر چه

 نسترن و اشکان از هم پشت بار چند. آوردم بیرونش جعبه

 من به رو نسترن به نگاهی نیم از بعد هم پیمان. کردم تشکر

 :گفت

-  و اومدم جوریهمین منم. فرداست انگاری اصلیتون تولد البته

فردا مونهمی من یهدیه پس نداشتم، خبر . 

 فکر این به داشتم لحظه همان از من و کرد تعارف اشکان

 رفتن خاطربه. بگیرد من برای است قرار ایهدیه چه که کردممی

دادم همه به و زدم برش را کیک سریع اشکان . 

 گاهی هاآدم با باید که رفتمی یادم کامالً من که بود لحظاتی

 ستا من منتظر مژگان رفتمی یادم. کنم رفتار پیچیده و سخت

 او به رسانیکمک راستای در تصمیماتم یهمه امداده قول و

 وقتی. بود مواقع همان از یکی پیمان دست به دادن کیک باشد؛

 یا بخوریم کیک ":گفت آرام و گرفتم سمتش به را کیک که

 هیچ بدون بود؛ خودم مال...  او به من نگاه بعد و "خجالت



 باور داشتم دوست و زدم لبخند و کردم نگاهش کتابی و حساب

 عذرخواهی پیمان از اشکان. است همین هم پیمان نگاه که کنم

 دیگر ساعتیک تا خودش چون بماند شام برای کرد اصرار و کرد

گرددبرمی . 
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 کار از ایگوشه کهاین برای هم من اشکان رفتن دنبال به 

 روی هایوسیله برداشتن و کردن تمیز بعد کنم جبران را نسترن

 هنوز اما کنم مرتب هم را جاآن تا رفتم آشپزخانه سمت به میز

گفت و کرد صدایم نسترن که بودم نزده چیزی به دست : 

-  خواممی خرده یه بیا. کنیممی درستش بعداً کن ول ارغوان

باهات کنم صحبت . 



 بودم برده کشو داخل به دستمال برداشتن برای که را دستم

 به خوشی بوهای نسترن گفتن حالت از. کشیدم بیرون سریع

 دوست که داشت ایدستورگونه حالت لحنش. رسیدنمی مشامم

 مقابل غرورم حفظ و بود نشسته هم پیمان که مخصوصاً. نداشتم

 نیکی کاله. بود شده شمندارز برایم دیگری زمان هر از بیش او

 برداشتنش سر از برای قصدی هیچ و بود سرش روی هنوز

 پیمان. گرفتم نظر در را دو هر همزمان رفتم که بیرون. نداشت

 کاش اشکان. بنشینم که من به بود زده زل نسترن و بود متفکر

 نیست قرار که کردممی حس بیشتر لحظه هر! بود نرفته

 دندان به کوتاه را پایینش لب سترنن. بشنوم قشنگی هایحرف

کرد رها و گرفت : 

-  با صحبت شده شبم و روز که وقتیه چند یه من ارغوان ببین

 .نازگل

. نداشت مشکلی هایشحرف جایاین تا. کرد نگاه پیمان به کوتاه

دهد ادامه که کردم تشویقش نگاهم با . 



-  فکر دوباره آرش به شد راضی کهاین تا باهاش زدم حرف خیلی

رو آرش ببخشه و کنه .  

 در اشگمشده آرامش دنبال امروز که آرشی ببخشد؟ را آرش

 هم را ساعتش حتی کردنش پیدا بعد و گشتمی مژگان یخانه

 از قبل نشود؟ زمان گذر یمتوجه تا بود درآورده دستش از

آمدمی کنار آرش با باید نازگل . 

چرخید نسترن طرف به مبل روی پیمان : 

- داره؟ ربطی چه ارغوان به اینا خب  

 موردی چه در نسترن دانستنمی کهاین یعنی حرفش این

گفت جوابش در نسترن. بزند حرف من با خواهدمی : 

-  مدت یه گممی من. گفتم چی من دونهمی خودش ارغوان

 من. شهمی خوب بینشون چیز همه دوباره آرش و نازگل بگذره

بیاد وجود هب ای دیگه مشکل روز اون تا خوامنمی . 

 کل به را آخرش یجمله اما بودم نفهمیده را منظورش

درآمد پیمان دهان از من سوال. کنم درک توانستمنمی : 



- مشکلی؟ چه  

گفت و کرد من سپس و پیمان به نگاهی نیم : 

- . بشه دیگه یمسئله یک درگیر دوباره مونخونه خوادنمی دلم

 بخواد داریوش اگه ؛شونبین اختالفات بشه حل که نازگل و آرش

. رهمی ذارهمی و مونهنمی نازگل وسط بکشه رو تو با ازدواج پای

 هر. کرده خراب خواهرت رو زندگیش روز بهترین. داره حقم خب

نیست شدنی کنممی نگاه که جور . 

چرخید کام در زبانم : 

- نداشت؟ تقصیری وسط این آرش من؟ خواهر فقط  

 یکلمه به کلمه توانستممی کمال و تمام. بودم شده عصبی 

 با را من و زد لبخندی. بزنم حدس هم را اشبعدی هایحرف

کرد دعوت آرامش به لبخندش : 

-  مامان من،. دونیممی مونهمه تقصیری؛بی تو دونممی من

 فکر بهت اصالً که وگرنه داریوش؛ خود حتی و پیمان بابام، مریم،

کردنمی . 



کشید جلو به کمی را خودش : 

-  تو چی داریوش که دونیمی. هستی تیزی دختر تو غوانار

 رو بریزی رو پاکی آب کنم خواهش ازت خواممی امشب. سرشه

 اون. کنی ناامیدش خودت از همیشه برای جوری یه و دستش

 داریوش سر از این خواممی من کهاین جدای. نیست متوجه

 شروع تنشی هیچبی رو شونزندگی نازگل و آرش تا بیوفته

 مامانم. بیاید کنار هم با تونیدنمی. گممی هم خودتون برای کنند؛

 داریوشه خود فقط و نیست بابام نیستم؛ راضی من نیست؛ راضی

داره اصرار که .  

 به که ایخامه تکه نیکی، یشدهکج کاله میز، روی تاپلپ

. دادندمی آزارم داشتند همه و همه بود؛ چسبیده موهایش

 هایحرف رمانتیک، فضای یک در تا بود هچید برنامه نسترن

 اما نداشت، مشکل خیلی حرفش ظاهر به. بزند رمانتیک غیر

 تو ":کردممی استنباط آن از چیز یک تنها من هاآن ادای حین

 دیگری چیز مانخوشبخت یخانواده و من برای دردسر جز

 کهاین از بعد و بود نسترن یخیره. کردم نگاه پیمان به. "نداری



 از ترباشکوه. برگشت من طرف به ماند رویش چندلحظه نگاهم

 شدمی حساب هم داریوش از ترعزیز نسترن برای. بود داریوش

 در عمر آخر تا که بدهم نسترن به درسی خواستمی دلم من و

بماند خاطرش .  

- داریوش با ارغوان؟ باشه  ... 

 رکم دور دست پیمان. داشتم نگه استوار و سنگین را خودم

 به تند نگاهی از بعد. گرفت آغوشش در را او و انداخت نیکی

 و امشب دانستمنمی. گرفت فاصله ما از کمی و شد بلند نسترن

 زرنگی با نسترن یا و بوده شاننفره دو مشارکت با نمایش این

است کرده جور و جفت را چیز همه .  

- ندادم نشون خوش روی هم وقتهیچ. ندارم کاری باهاش من . 

 و ماندم ساکت هم آمد اشکان که زمانی حتی و شب مامت

 سریع. ریختم فرو رفتن باال محض به اما زدم لبخند گاهیگاه

 چه هر خواستممی. گرفتم را داریوش یشماره و بردم دست

 اما آخر سیم به بودم زده. دهم انجام را برعکسش گفته نسترن

 درست. کردم قطع سریع را گوشی گفت الو داریوش که وقتی



 توانستمنمی من دلیل هزار بر بنا. افتادم پیمان یاد لحظه همان

 خواستممی که همین. بزنم آخر سیم به داریوش با رابطه در

دیدم اشصفحه روی را پیمان اسم کنم دور خودم از را امگوشی . 
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 پایین و باال بود معمول که چهآن از ترسریع امسینه یقفسه

 وسواس. آمد سراغم قدیمی وسواس همان واحد آنِ در. شدمی

 شبی به کردن فکر و! آن کل پوشاندن و دستانم با صورتم گرفتن

 شد بلند باریک دقیقه چند هر مامان و نیامد خانه صبح تا بابا که

 آمد که هم صبح. کرد نگاه را بیرون پنجره پشت از و رفت راه و

 مامان و کشید وسط را زحمتش و پول کار، پای. آمد بدخلقی با

 بابا کرد پیدا ادامه که هایشغرغر شد؛ بدهکارش هم چیزی یک



 مامان. زد صورتش به ایسیلی اشکان و مژگان من، چشم مقابل

 چشمان مقابل از و گذاشت صورتش روی بر را دستانش تنها

شد دور ما یهمه . 

 

 داشت بار دومین برای پیمان خورد،می زنگ طورهمان امگوشی

 از تا از گرفتم صورتم مقابل ترمحکم را دستم. زدمی زنگ

نبینم را امگوشی انگشت دو کم یفاصله .  

 اگر حتی مانند،می باقی ما آرزوی همیشه نداریم، که چیزهایی

 به نسبت کنیم وانمود اگر حتی باشند، ورد ما از دنیا دنیا

 در که گرم خانوادگیِ محیط یک داشتن. تفاوتیمبی شاننرسید

 من، آرزوی همیشه باشند داشته دوست را دیگرهم همه آن

 اما آوردند،نمی زبان بر هاآن چه اگر. بود مژگان و اشکان

. بود مسئله این گویای مشترک زندگی طول در رفتارهایشان

 دارد، نگه را اشزندگی تا رقصید زد متین که سازی هر به گانمژ

 دو هر. نداشت تمامی نسترن به هایشآوانس هم اشکان

داشتند که ضعفی سرِ از هم آن کردند،می نشینیعقب .  



 بیهوده پای و دست داشتم، هاآن با مهم تفاوت یک من اما

 بود کرده دعه خود با روزگار! چیزی داشتن زور به برای زدمنمی

 دهد؛ نشان ما به را ناخوشش و سیاه روی آن زندگی ابد تا که

 هرگز دهم قول خودم به که بود شده باعث حقیقت این پذیرفتن

. کند سوءاستفاده ضعفم نقطه این از کسی ندهم اجازه زندگی در

 یک حد در آن زیر خوب هایآدم و سقف یک داشتن آرزوی

 در قبل هاسال از که بود مانده اقیب من در سوکم و مالیم آرزوی

. نداشتم اعتمادی هم کس هیچ به و بودم گرفته خودم کنترل

 ساعت دو یکی کوتاهی به عمری پسری هر با من عاطفی یرابطه

 به اجتماعی بسیار کهاین علیرغم هاسال این طول در و داشت

 حتی و پسر هیچ با ثابتی و مستحکم یرابطه اما آمدم،می نظر

بود استثناء یک تنها آرا نداشتم؛ خترید ! 

 با. آمدمی زنگش صدای باز اما چندم، بار برای دانمنمی گوشی

. کَندم موهایم از گیره دیگر دست با و برداشتم را آن دست یک

 پرده. رفتم سالن بزرگ چندان نه یپنجره طرف به و شدم بلند

 روی را ستمش و داده تکیه شیشه به را امپیشانی. زدم کنار را



 چه فهمیدم تازه گفتم "الو" وقتی. کشیدم گوشی یصفحه

پرسید پیمان. دارم افتضاحی و دورگه صدای : 

- دی؟نمی جواب چرا  

گفتم لحنم بودن مالیم حفظ با و آرام : 

- بود بند دستم . 

 باز پیمان چون نبودم، موفق لحنم حالت کنترل در خیلی

 :پرسید

- ناراحتی؟ شده؟ جورینای صدات که بود بند کجا دستت  

 که نبودم معتقد دیگر گرفت، من از را اولیه پشیمانی سوال این

 همین یسررشته خواستمی دلم. است افتضاح امدورگه صدای

 خودم دنبال به هاساعت و روزها را پیمان و بگیرم را سوال

بگذارم نسترن دل بر داغ و بکشانم . 

- نیست چیزی ! 

-  تونینمی و داری بغض که حالی در مکن تصورت تونمنمی اصالً

چیه؟ عجیب اتفاق این دلیل. بزنی حرف  



بود کرده درک خوب را موقعیت . 

- شنیدم پایین که هاییحرف و امشبه برای . 

- شده؟ چی امشب مگه  

 را من زبان از شنیدن فقط و شده چه دانستمی خوب

شدمی عایدش چه دانستمنمی و خواستمی . 

-  چی و بوده خبر چه  امشب دونیمی پس زدی، زنگ وقتبی تو

 خوایمی االن فقط داری، خبر هم من ناراحتی دلیل از. شده

 هم تو و نه یا و گرفتم جدی رو نسترن هایحرف بدونی

 که بدونید تونجفت بهتره اما بکنی، رو خودت هایتوصیه

 و ماشین و پول داره، خوبی شرایط که پسریه من برای داریوش

 نیست سخت زیاد باهاش زندگی محترمیه، آدم اهه،ر به شخونه

 مردی اما کنم،می فکر پیشنهادش به باشه مساعد اوضاع اگه و

 آب به رو خودم خاطرش به و باشم داشته عالقه بهش که نیست

 تموم بود وسط من یعالقه و احساسات پای اگه که بزنم آتیش و

بگیرن رو جلوم تونستننمی شدنمی جمع هم دنیا . 



 من به زدن زنگ از قبل گویی که کلماتی با و آرامش نهایت در

 شود مطمئن تاثیرشان از تا کرده مرور خودش با بار هزاران

 :گفت

-  تو که هاییحرف گفتن برای نه اما زدم، زنگ وقتبی درسته

 بعد و بگم تبریک بهت بهتر رو تولدت تا زدم زنگ کنی؛می فکر

داری؟ دوست چی تولد هدیه بپرسم ازت کهاین   

 اما بودم، کردن زندگی عادی و دادن هدیه گرفتن، هدیه عاشق

 گذاشته قرار بار چندمین برای خودم با پیش ثانیه چند همین

 کی دست ضعف نقطه و شوند پررنگ هایمکمبود نگذارم تا بودم

 .بدهم

-  که حاال اما بپرسی، نظر من از نباید که دادن هدیه برای

باشم؟ داشته انتخابی هر تونممی من پرسیدی  

گفت مکث با : 

- نه؟ که چرا باشه معقول !  

 !معقوله-



گفت کوتاه : 

- داری؟ دوست چی  

- تخونه کن دعوت رو من فردا ! 

پرسید. دهد را جوابم ماندم منتظر و چرخیدم پنجره به پشت : 

- خونه؟ کدوم م؟خونه  

- ناهید مامان و خودت یخونه ! 
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- شهنمی نه ناهید؟ مامان و من یخونه ! 



 نداشت، کردن بحث و زدن حرف نای دیگر که من از بخش یک

پرسید آرام خیلی : 

 چرا؟-

-  جااون نه، یا وسط بیاری چرا مخالفتم برای که درسته دونمنمی

 کامالً محیط یک برام اینا از جدای یست؛ن تنها منِ یخونه

 تولد کادوی بهش قراره که رو دختری تونمنمی. ستشده تعریف

توش بیارم رو بدم . 

 با که دارد حرمتی و تقدس اشخانه که گفت پردهبی و رک خیلی

شودمی شکسته حرکت این . 

- تو؟ دینمی راهم تونخونه دم بیام فردا من یعنی  

-  که آشنایی مهمون یه تو موقع اون کنه،می فرق جریانش این

 هم اومدنت برای ناهید؛ مامان و من با داری خویشاوندی نسبت

 تولدش خاطربه قراره که کسی نه باشی، داشته توضیحی باید

 غیر کنم دعوتت تونممی جایی هر. مخونه به کنم دعوتش من

گفتی که اینی . 



-  دوست نیست، جالب ایدیگه جای هیچ من برای ولی باشه،

دیگه نیست مهم خب که جااون بیام داشتم . 

پرسید تعجب از حالتی با : 

- ندیدیش؟ وقتهیچ که جایی اونم جالبه، برات جااین چیه ! 

 اما بود، شدن نسترن علیه خاطربه اشیکی دلیل، یک و هزار به

گفتم داشتم که را دلیلی ترینقشنگ من : 

- . بود جالب برام ناهید مامان و تو ارتباط نوع همیشه چون شاید

 مریم، مامان کردممی فکر اشکان و نسترن عقد اوالی اون

 و تو یرابطه. نیست طوراین که شدم متوجه بعد خب اما مادرته،

 حواستون کرد،می جلب رو نظرم که بود جوری یه ناهید مامان

 شما پسری و مادر به نسبت خوب حس یه بود، هم به همیشه

بود خاص شما ارتباط نسترن یخانواده یمهه بین. داشتم . 

دادم ادامه بود نامفهوم هم خودم برای که لبخند یک با : 

- . ندارم هم توضیحی یعنی بدم، توضیح براش تونمنمی خیلی

 و بودم تو جای من خواستمی دلم گاهی که بگم تونممی تهش

باشه بهش حواسم یهمه که بود ناهید مامان مثل یکی . 



-  بقیه که حسی تنها همیشه! شنوممی چیزی همچین باره اولین

 پسری. بود دلسوزی و ترحم داشتن ناهید مامان و من ارتباط به

 که مادری بکشه؛ رو جورش مجبوره و بینهنمی مادرش که

 دل براشون شهمی کلی. سربارشه و ببینه تونهنمی رو پسرش

 چرا الحا. نیستین جاشون که کرد شکر رو خدا تهش و سوزوند

دونهمی خدا کرده ایجاد خوب حس تو در ! 

 

 خیلی خیلی حال. بود کرده ادا شوخی به را آخرش یجمله

 بدون ما بین وگویگفت. داشتم پیش دقایق به نسبت بهتری

 زندگی حقیقت از ایگوشه پیمان و بود فرضی پیش هیچ

 جواب در بیشتر زدم که حرفی. کردمی بازگو را اشواقعی

شوخی خیلی نه و جدی خیلی نه طورهمان بود، خرشآ یجمله : 

-  دلم وقت هیچ اصالً بسوزونن؟ دل حالت به تونستنمی چطور

وقتهیچ نسوخت؛ حالت به ! 

گفت آرامش در اما تند، : 



-  داشتم، بهت نسبت رو دلسوزی حس این بارها! چرا من ولی

 واقعاً من. بود نسترن هایحرف از بعد و امشب همین آخرینشم

تا باشم هم من گفت. بگه بهت چی خوادمی دونستمنمی  ... 

دویدم حرفش میان به : 

-  فراموشش نیست، مهم هم نسترن هایحرف باش؛ نداشته

زنهمی حرف طوری همین زیاد یا کم اوقات اکثر. کردم . 

-  شهنمی! علی عمو یخونه بفرستم رو ناهید مامان مجبورم فردا

جااین بیا عصر هم تو و فرستممی ظهر! باشه جااین بیای وقتی . 

 در اما زند،می حرف ربطبی دارد کردم فکر اولش! خوردم جا

 در که ذوقی با. است مافات جبران حال در که کردم حس ادامه

گفتم بود آمده سراغم به لحظه همان : 

- قبوله؟ یعنی  

- دادمی رو معنی همین . 

- پیمان مرسی . 

 .خندید
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پرسیدم بالفاصله : 

- خندی؟می چی برای  

-  زحمت به رو خودت. شکله یه همیشه کردنت؛ تشکر حالت

 به یا برسونمت، جایی یه تا ماشینم با نیست مهم. زیاد ندازینمی

 یه بدم، بهت تولد کادوی یا و کنم دعوتت باغ یک توی شام یه

تمام و پیمان ممنون و مرسی . 

-  کردن تشکر آداب دیگه، جوریناین بعضیام که بدونی باید خب

نیستن بلد رو . 

- . کارهطلب آدم از هم خدا یهمیشه. نیست بلد اونم! نیکی مثل

 جرات. نشد سرحال هم دیگه کرد، بغ باال رفتی که امشب

 پیش بیارمش خواستمی من از بگه، چیزی مامانش به نداشت

 .تو



-  زنگ من ناراحتی رفع برای اگه بهتره، خیلی االن حالم من

شدی موفق زدی . 

 طوالنی وگوگفت نگذاشتم. شدم قدمپیش خداحافظی برای من

 حتی را وجودم یناشناخته هایسرزمین خواستمنمی چون! شود

 حرف که چه هر. پیمان به رسد چه کنم، کشف هم خودم

 وجود ابراز درتق هم هاناشناخته آن کردمی پیدا ادامه مانزدن

کردندمی پیدا . 

 

 خودم از که چیزی بهترین با که هنگامی بعد، روز عصر

 دیگر شدم رد نسترن یخانه مقابل از دهم ارائه توانستممی

 ترک موقع دیشب یکننده تحقیر هایحس آن از کدامهیچ

 من به هم اشخانه درِ حتی کردممی تصور. نداشتم را اشخانه

دزنمی لبخند . 

 پیمان یخانه در زنگ روی دستم کهاین از قبل تا مسیر تمام

 فکر چیز یک به فقط گذشت؛  خبریبی حالت یک در بگیرد قرار

 ابعاد آن یهمه و اشخانه استقبالش، نوع و پیمان کردم،می



 سرآمد و کنم کشفشان خواستمی دلم روزی یک که پنهانی

 که فهمیدم در در شدن باز محض به که بود خلوتش هاآن یهمه

. خلوتش با رویارویی ام،گرفته قرار هاموقعیت همان از یکی در

 خفا در که ارغوانی خاطر به بودم، آمده خودم خاطر به را امروز

داشت را پیمان زندگی هایخلوت به یافتن راه سودای . 

 

 باز آخر تا را در. کردممی را فکرش که بود آن از برخوردتر خوش

 کهاین از بعد. بود منتظرم کنجکاو نگاهی و لبخند با و داشته نگه

 گرفت تشکر با دستم از را شکالت یجعبه و داد را سالمم جواب

 :گفت

-  پشیمون خرده یه بعدش جااین بیای کردم قبول وقتی دیشب

 خونه تو نشستم. شد بهتر خیلی جوریاین گممی االن اما شدم،

گرفتم هم شکالت جعبه هی تازه دادم، تولدتم هدیه و . 
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 دست برای را آزادش دست و کرد جاجابه دستش در را شکالت

 پا آن به تازه که ایخانه فضای از دمی. آورد جلو من با دادن

 با دهم نشان کردم سعی اطراف به هنگا با و گرفتم بودم گذاشته

 چه دارم نیست مهم خیلی و دادم دستش در دست حواسیبی

کنممی . 

. نداد طولش ایذره پیمان و فشردیم را هم دست مالیم و کوتاه

 از من و فشردمی دستانش بین سخت را دستم همیشه کامیار

 کاراین از همیشه برای باریک هم آخر. بودم متنفر کارش این

کردم پشیمانش . 

 به و گرفتم شانمرتب کامالً یخانه به کردن نگاه از دست 

 را لبخندی و کرد دعوت سالن داخل به را من. زدم لبخند پیمان

رفت لبش روی از آرام آرام بود داده جوابم در که هم .  



 مشامم به دم هر با که هم بویی. بود منظم عجیبی جور خانه

 خانه این هایآدم کهاین حس .داشت سرزندگی حس  رسیدمی

 هر نه و بودم آمده خانه این به. است جایشان سر شانچیز همه

 هم خانه این پیمان. داشتم باور را امنیتش ندیده چون ای،خانه

باشد نشده بنگاه هنوز ساختمان آن پیمان شبیه توانستنمی .  

 مه را شال و درآوردم تن از را مانتوام مبل روی نشستن از قبل

 او مسلط و کامل تا شدم متمایل چپ به کمی.  برداشتم سرم از

 دو در و بود دستش شربتی پارچ. داشت من به پشت. ببینم را

 تن به بنفشی تیشرت. ریختمی شربت سینی داخل خالیِ لیوان

 که هم وقتی. وقفهبی و خیره طورهمان. کردم نگاهش. داشت

 نگاهم در تغییر هیچ یدبیا سمتم به  تا برگشت و شد تمام کارش

 که هاییتاب و تب  آن یهمه چرا؛ درونم در اما نیامد وجودبه

 کردن مدیریت و کردن بازی زرنگی، تالفی، ها،نگرانی داشتم،

 از که خاکی مثل. رفت و بربست رخت وجودم از حرکات تمام

 نشستن و منتظرآمدن هااین یهمه بدون من شود، تکانده لباس

مبود پیمان .  



 نوازشِ دستِ. گذاشتمی تاثیر رویم داشت خانه هوای و حال 

 و خسته هایشانه روی را خانه یمخدرگونه و آرام فضای

 یک تنها نشست روبرویم پیمان وقتی. کردممی حس امگرفته

 جنگ همیشه که نجنگیم، اولش و بیاید کهاین خواستممی چیز

ندارد آخر بشود، عشرو جنگ این. نیست آخر صلح از بهتر اول .   

. برداشتم را شربت لیوان و بردم دست کند تعارف کهاین بدون

 درخور قدی مبل کنار باخیای دیفن. کرد را کار همین هم پیمان

 این بودم دیده جایی کمتر که داشت پهنی خیلی هایبرگ و

 رشد مطلوب و بومی یمنطقه در انگار باشد، داشته را طراوت

. شد بلند دفعه یک کنارم به نگاه با پیمان .است روییده خود

 شد خم که وقتی تا ماند باقی خود قوت همان به ترسم. ترسیدم

گفت و برداشت کنارم از را شالم و مانتو و : 

- کنم؟ آویزونشون ندادی چرا ! 

"  شد، گم سالن انتهای کمد سمت به رفتنش در منِ "نبود الزم

 که همین. باشد بلند و رسا تشکرم کردم سعی برگشت وقتی اما

گفتم نشست : 



- خوبه خیلی تونخونه ! 

 به کوتاه نگاهی و گذاشت میز روی را شربتش ینصفه لیوان

انداخت اطراف : 

- خوبه؟ کجاش دقیقاً ندیدی، رو جاشهمه که تو  

. نبود نوازی مهمان سر از که زد لبخندی حرفش دنبال به و

نبود مفهوم رایشب خیلی نگاهم اولِ "نجنگیم بیا "پیام ظاهراً . 

-  که حسی نیست، دیوارش و در و خونه فیزیکی فضای منظورم

خوب حس یه گفتم؛ رو دهمی آدم بهم ! 

-  حس بهت که نخونه آدمای بده، حس آدم به تونهنمی که خونه

دنمی خوب ! 

 غریبگی از شاید تا کندمی مهیا را فضا دارد که فهمیدم تازه

 سر از نبود، نوازیمهمان سر از اگر هم لبخندش آن که. دربیایم

 از دست. بودم کرده رفتار خشک زیادی من. نبود هم بدجنسی

زدم لبخند و برداشتم مداوم کردن نگاه : 

- نیست که ناهید مامان . 



- هستم که من ! 

گفتم و دادم تکان را سرم : 

- شنوینمی من از وقتهیچ که رو این ! 

 کنممی نگاهش دید وقتی. خندید خیالبی و گذاشت پا روی پا

 :گفت

-  انگار که نکن نگاه جوری یه ندارم؛ شنیدنش به هم اصراری

زدی مسینه به رد جواب . 

- زدم ولی ! 

برد باال ابرویی : 

- بهتری دیشبت از خیلی ! 

- لحاظ؟ چه از  

- لحاظ همه از . 

 را منظورش و کرد سرتاپایم به هم نگاهی جمله این گفتن حین

کرد روشن لحاظ همه از . 



پرسیدم و نوشیدم آخر تا ار شربتم : 

- داره؟ برگشت قصد واقعاً گه؟می راست نازگل یدرباره نسترن  

داد جواب متفکر : 

- گفتمی چیزایی یه هم مریم مامان چون داره، احتماالً .  

-  من برای ولی شه؟می حل داره خوشی و خوبی به چی همه پس

 نه ش،خود نه رو، نازگل بفهمم تونمنمی درکه، قابل غیر خیلی

شخونواده . 

 را سیبی و شد خم. کند صحبت هاآن یدرباره آمدنمی خوشش

گفت بحث بستن برای حوصلهبی. گرفت دستش در و برداشت : 

-  خودشون فقط دلیلشم کنن،می زیاد غریب و عجیب کارای

 رو کاراشون دلیل به کردن فکر زحمت خودم به خیلی. دوننمی

نده هم تو دم،نمی . 

بستم خودم روش با را بحث : 

-  مطمئنم که اینه خاطربه نازگل، کار دلیل به کنممی فکر اگه

داره دوست رو مژگان هنوز آرش . 



 داخل به دفعهیک داشت دورانی حرکت دستش در که سیبی

دوخت من به مستقیم را چشمانش. برگشت میوه ظرف : 

- کرده غلط آرش، . 

 و خط از پر انداخت فاصله اشجمله بقیه و آرش بین که مکثی

بود نشان . 
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 به نگاه با. بود گرم. برداشتم را سیب همان و کردم دراز دست

گفتم سیب : 

- ندازیمی نسترن دیشبِ یاد رو من . 

 چرا؟-



-  فکر داریوش به تو بگه خواستمی جورایی یه دیشب اونم چون

کرده غلط کنهمی فکر بهت اگه اونم نکن، . 

-  تو نه داریوشه، آرش نه! کنی؟می تو ایهمسخره قیاس چه این

 موردش در شهمی که نرماله یرابطه ایجاد یه یکیش. مژگان

 و مژگان یرابطه اما کرد، تاییدش یا رد منطقی بعد و زد حرف

زد حرف موردش در شهنمی حتی رو آرش . 

- داریوشه و من به راجع نسترن و تو نظر شباهت من منظور . 

 اشاره انگشت با. نشست ترراحت و داد تکیه مبل به و رفت عقب

گفت و کرد لمس را اشچانه : 

-  کامالً داریوش و تو مورد در که کنممی اعتراف من ارغوان ببین

 رایب دالیلمون فقط! بدتر کمی نسترنه، موضع همون من موضع

 چی دنبال کن اعتراف و بیا هم تو پس داره، فرق ازدواج این رد

 داریوش به رو واقعیت نظر کنده پوست و رک کهاین از هستی

 نگهش امیدوار و خوابوندیش نمک آب تو گرفتی و گینمی

 داشتی؟

 



 باز چشم تا. شد سبز حصار دورم بفهمم کهاین بدون دفعه یک

 و ایستاده من جلوی خودش قطف و محاصره طرف چهار از کردم

بود جواب دنبال . 

 من واقعی نظر کهاین به رسیده و آمده کجا از نبود مهم برایم

 تا داشت نیاز دقت کمی به فقط چون چیست، داریوش به راجع

پذیرفت نخواهم وقتهیچ را داریوش که بداند . 

- بگی؟ شهمی چیه؟ من واقعی نظر نمک؟ آب  

-  منی، یخونه االن تو. گمیم خب بگم؟ من داری دوست

 هم خودت. هستیم هم تنها. جاییاین که دونهنمی  هم کسهیچ

 چشم از دور داریم، هم با یواشکی ارتباط یه بیای، که خواستی

 به نیست معلوم بیوفته پاش شه،می بیشتر داره هم روز هر. بقیه

 برادر من که دونیمی تو اینا، یهمه کنار در و بشه ختم کجا

 فکرت توی کهاین یعنی تو بودن راحت همه این خب و داریوشم

 تسروکله نه گر و ارغوان، است شده زده خط آدم یه داریوش

شدنمی پیدا خونه این توی امروز . 

 



. بود کرده رو را دلیلش ترینسیاه عامدانه اما بود، نگفته راهبی 

 دلبخن توانستممی حتی. داشت شکر جای این و بودم خونسرد

دارد جاییبی افکار چه بگویم و بزنم . 

-  چند هر ما یرابطه کردممی فکر من! کردم تعجب خیلی

. ناچاریه سر از و کاری یرابطه یه بقیه چشم از دور و یواشکی

 به و باشم ششرمنده من که نیوفتاده نامشروعی اتفاقی ما بین

 پاشم ؟کنم دور سرم از رو داریوش با ازدواج فکر باید بگم خودم

نیوفتاده فعالً که . 

- ناچاریه؟ و کار سر از هم جااین امروز بودنت  

گفتم و دادم نشانش را دستم در سیب : 

-  وقتی من، دست االن بود، تو دست پیش دقیقه چند

 امروزم خالف ته این. داشت رو تو دست گرمی هنوز برداشتمش

ستخونه این توی . 

کرد ایخنده تک : 

-  تا اگه کردی؟ تموم رو امروز که بری ناال همین خوایمی مگه

 شده خونه این توی هم خالفت ته و نیوفتاده اتفاقی ما بین االن



 و بودم منصفی آدم من که اینه خاطربه من، سیب برداشتن

 ایدیگه یخونه اگه ای،خونه این مدیون رو هم بخشیش. هستم

بیوفته بود ممکن هم ایدیگه اتفاقات وقتاون بود . 

- آدنمی بهت اصالً بودن منصف . 

- آدنمی بگی تو اگه حتی هستم، ولی . 

بود کرده صادر خودش را زدن حرف راحت و بودن راحت مجوز . 

-  و مقابلت طرف احساسات که هستی پسرایی مدل این از تو

 خودت اگه و نیست مهم برات خوادنمی چی خوادمی چی که این

 تنهایی باهاش که ریدخت به یهو ممکنه مثالً کافیه؟ بخوای

کنی؟ درازی دست  

-  برآورده رو آرزوش هم من تا بخواد خیلی باید خودش اتفاقاً نه؛

چطور؟ کنم؛  

-  رو من یخواسته و من وجود کامالً که پرسیدم این خاطر به

 بین کرده، مدیریت تو انصاف رو چیز همه گیمی و گرفتی نادیده

 چی؟ من پس ی؟بود منصف تو چون نیوفتاده اتفاقی هیچ ما

نبودم؟ خودت و خودم بین تمیز یرابطه این کجای هیچ  



زد حرف تعلل با اما کرد، باز را دهانش : 

-  پیشنهادی نه و داشتم درخواستی ازت وقتهیچ نه من خب

بگم که ندارم چیزی تو از کردم، حلش همیشه خودم با. دادم .  

-  منم دادی، پیشنهاد انگار که زنیمی حرف طوری یه چرا پس

 بگم داریوش به و کنم جمع رو پام و دست باید حاال و پذیرفتم

 نه؟

- شنیدم؟می نه دادممی درخواست  

-  خیالت وقت اون شنیدی بله وقت هر بده رو درخواستت شما

 مطمئن چون اومدم تمخونه به. پرم تک من چون کن، جمع رو

 هیچ. بهم کنه حمله یهو نیست قرار که طرفم آدمی با که بودم

افتهنمی اتفاق من میل از خارج چیز . 

برداشت دیگری سیب و شد خم : 

-  حس بیشتر گیمی بیشتر که چی هر من چرا چیه؟ تو میل

 هر منی؟ یاشاره یه منتظر فقط و آدمی خوشت من از کنممی

 به کنیمی واگذارم کنی، ردم محکم و دربیاد لجت تا گممی چی

اگر؟ و اما  
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-  گفتن نه لذت بدی، پیشنهاد خواممی چون کنممی واگذارت

بدم دست از قیمتی هیچ به خوامنمی رو بهت . 

گرفت مبل از را اشتکیه : 

-  هرگز. کنهمی خوشحالم تیزت و تند و نقد به دست جوابای این

 دختر دهمی نشون چون! شممی عصبی یا آدمی بدم ننک فکر

 چیز هادیوونه با زدن سروکله از وقتهیچ منم و هستی عاقلی

 باهاش خیلی. نیستی مژگان شبیه هم اصالً. نشده نصیبم خوبی

خوبه خیلی این و داری فرق .  

کردم هم در اخم : 



-  حاشیه. برسی جایی یه به خوایمی حرف این گفتن از مطمئنم

بگو رو همون نرو، . 

نکرد حاشا : 

-  ازت چیزی یه قبلش و بگم بهت چیزی یه خواممی درسته؛

خواممی . 

 چی؟-

- شرط و قیدبی و بسته چشم کنی؛ اعتماد بهم کهاین ! 

- داری؟ اعتماد من به خودت تو! خوایمی سختی چیز خیلی  

 خیره نگاهش که است کرده طلب بهاییگران چیز بود فهمیده 

بود سنگین و . 

- نیستی خیانت اهل معامله تو که دونممی .  

- ندارم منم نداری، اعتماد دی؟می جواب دیگه جور یه چرا .  

گفت و گرفت عمیقی نفس : 

-  که اینایی ارغوان ببین! اعتماد مقابل در اعتماد یعنی معامله

 تموم خودم ضرر به نهایت در گفتنش شاید گممی بهت دارم



 بین فقط امیدوارم و گممی دارم اعتماد بهت چون اما بشه،

بگی مژگان به نری و بمونه خودمون .  

 را سیب. کنم گوش هایشحرف به ترجدی شد باعث مژگان اسم

کردم جاجابه دستم در : 

-  بهش که نکن شک باشه مژگان ضرر به اگه! نکن جابی اعتماد

گممی . 

زد لبخند من انتظار برخالف : 

-  که خواستممی ازت هم رو تننگف دروغ کردن اعتماد جز به

 ضررتم به حتی تو و ندارم نگرانی مورد این توی شکر رو خدا

 عجیب کاریپنهان یه مورد در من حرف. گیمی رو راستش باشه

 به امروز به تا و ندارم خبر من کنهمی فکر که مژگانه، طرف از

 پنهانش تو از کنممی فکر البته. دونممی که نیاوردم خودم روی

باشه ردهنک . 

 خواستنمی دلم اصالً. کردمی سخت برایم را کار مژگان همیشه

زدممی را حدسش که کند صحبت ایکاریپنهان از پیمان . 

- ؟کرده کاریپنهان چه  



-  که هلدینگه اصلی روسای از یکی! شناسی؟می که رو فروغی

اما بفهمه، ازش نتونسته هیچی کنهمی ادعا مژگان  ... 

 بهترین به تا گشتمی راهی دنبال پیمان و دبو درست حدسم

 روی نه بود؟ فهمیده کجا از. کند تمام را اشجمله ممکن نحو

امنشسته سفت زمینی روی کردممی حس بلکه راحت، مبلی . 

-  ازش حاال تا حتماً هاچیز خیلی هم شده، نزدیک بهش هم

داره وآمدرفت شخونه به. فهمیده . 

 که چهآن از زودتر خیلی پیمان و ودب آمده سرش بر مژگان ترس

 دیر بود، شده فروغی و او یرابطه یمتوجه کردمی فکر مژگان

 وقتآن و ماجراهاست این درگیر هم داریوش بفهمد که نبود

 ایستادن مقابلش در که پیمانی به شدمی تبدیل همراه پیمانِ

 برای حرفی. کردممی نگاه پیمان به فقط و بودم افتاده گیر. است

 همه این که وقتی بود ممکن کار ترینمسخره انکار. نبود گفتن

داشت نظرم زیر دقیق . 

- کنه؟می خطرناکی کار داره دونیمی  

- گهنمی بهم چیزی. ندارم خبر جوریشاین کارای از من .  



کرد رها زود و گرفت دندان به را لبش یگوشه : 

-  نهایت رد و برم پیش سروصدابی و نگم بهت تونستممی من

 یه جااین از تو ممکنه و گفتم بهت اما چیه، دنبال مژگان بفهمم

 بعد من اونم بگی، بهش رو چیز همه و مژگان پیش بری راست

 از فارغ چون بهت کردم اعتماد. کنه جمع بیشتر رو حواسش

 عمو برای گذشته اتفاقات کارخونه اون توی خوادمی دلم کهاین

 دیگری کار صورت هر به دارن که وناییا یبقیه و نشه تکرار علی

. هستم مژگانم خود فکر به بشه، رو دستشون کننمی جااون

 و داره ارتباط فروغی با که دونستینمی واقعاً تو بگو بهم حاال

نگفته؟ هیچی بهم  

بگوید ترشمرده شد باعث من سکوت : 

-  کمک بهش من. بگو رو راستش و کن اعتماد بهم ارغوان

کنممی . 

 که وقتی تا نه بدهم، اعتماد با توانستمنمی را اعتمادش بجوا

بود وسط داریوش پای .  

- گفته رو برعکسش بهت که دونستممی و فروغیه با دونستممی . 
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 صورتش اما بگویم، را راستش بود خواسته خودش کهاین با

است کرده تعجب و نداشته را انتطار این که دادمی نشان . 

-  همه دارن، هم با ایرابطه جور چه که دونیمی دونی؟می کی از

 شخونه هم هاشب بعضی گفته گفته؟ بهت رو شونرابطه از چیز

مونه؟می  

 داشتن خبر از و بنشینم مقابلش در کهاین بود سختی کار خیلی

بگویم فروغی با مژگان خوابیدن . 

- رهمی شخونه که دونممی. دونممی که نیست وقت خیلی . 

- بگیری؟ رو جلوش نکردی سعی  

 دبر پی شد دستگیرش که کشفیاتی و صورتم به مستقیم نگاه با

باشد سوالش این جواب منتظر نباید که . 

-  دنبال زده، حرف دلیلشم از البد گفته، بهت رو چیز همه وقتی

زده؟ آتیش و آب به رو خودش همه این که چیه  



گفتم کارطلب : 

- ! فرستادیش که چیزیه همون دنبال باشه؟ تونهمی چی دنبال

 و رسهمی نتیجه به زودتر فروغی به شدن نزدیک با کنهمی فکر

آرهدرمی پدرش و متین کارای از سر . 

-  من از چرا پس فرستادمش من که چیزی دنبال رفته اگه

کنه؟می پنهانش  

 دست با بود مساوی گفتنش ماا "داریوش ":بود کلمه یک جواب

متین نجات اجباراً و داریوش نجات برای پیمان شدن کار به . 

- شیمی مانعش کنهمی فکر چون . 

- نیست این نه . 

 را چیز همه نکند کردم فکر لحظه یک که کرد ادا محکم قدرآن

داندمی . 

- گفته من به که چیزیه این اما نباشه، شاید ! 

-  هر به و بذاری فشارش تحت باید تو. ارغوان گفته دروغ بهت

بدونم چیزی من خوادنمی چرا که بفهمی شده نحوی .   



 دچارش پیمان جمالت این از بعد اما نداشتم، وجدان عذاب

 کرده باور را من حرف یهمه کامالً رسیدمی نظر به چون شدم؛

 گفتم که چهآن از بیشتر چیزی من که دارد یقین و است

 یرابطه از که کردم اعتراف مقاومتی بدون وقتی. دانمنمی

 خودم مال جایک را پیمان اعتماد تمام دارم خبر مژگان و فروغی

 محض به من بود، کرده بزرگی اشتباه پیمان اما بودم، کرده

 هر که بود این کارم اولین رفتممی بیرون خانه این در از کهاین

 در و انددمی را چیز همه پیمان که بگویم مژگان به شده طور

 و هست حقیقت تمام فهمیدن و داریوش به رسیدن قدمی یک

کند کاری ترسریع . 
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 رو مژگان من باشی؟ داشته ازم رو درخواست این تونیمی چطور

بکنم؟ تو برای رو اسوسیشج بیام بعد و بذارم فشار تحت  

- ارغوان اشتباهه کنیمی نگاه موضوع به داری که شکلی . 

گفتم سرم هدفبی تکان با : 

- چیه؟ درستش  

-  مژگان کارای از خبر. بودی دور جریانات این از تو ارغوان

 به که اینه غیر شد؟ باز داستانا این به چی برای پات! نداشتی

. طورههمین هم االن لو؟ج اومدی مژگان به کردن کمک هوای

 نیست کسی فروغی. مژگانه به کردن کمک جور یه هم کارت این

. ممکنه جای بدترین مژگان و براومد پسش از راحتی به بشه که

نه فردا و باشه مژگان به کردن کمک فرصت امروز فقط شاید . 

گفت که افتادم روزی و حال چه به دانمنمی. شد درهم صورتم : 

-  من و هستین اشکان هایخواهر مژگان و تو! نباش نگران

 نهایت در. بیاد وجودبه مشکلی کدومتون هیچ برای خوامنمی



 پشیمون بهش کردن اعتماد از تو که باشم آدمی تونمنمی هم

 .بشی

 

 و گرفتم قرار حرفش تاثیر تحت. کردم قطع را مانچشمی ارتباط

 غلیان به داشت آرام آرام امدرونی احساسات از بزرگی بخشی

 نسبت توانستنمی! گفتمی راست پیمان. آمددرمی

 خونی نسبت پای کهاین مگر بگیرد، ندید را مانبین خویشاوندی

 ادعا که کسی. شدمی خطرناکی آدم وقت آن بیاید، وسط به

 هرگز بگیرد نادیده را خویشاوندی نسبت تواندنمی کردمی

کند فراموش وشداری با هم را اشخونی نسبت توانستنمی .  

 

. رفت اتاقی سمت به و شد بلند جایش از "آممی االن! " گفتن با

 هیچ کردممی نگاه که طرف هر از. بودم تنها کوتاه لحظاتی برای

 حسرت یک به فقط سرانجام و دیدمنمی منطقی حلراه

 آرزوی. شدنمی محقق گاههیچ دیگر که آرزویی و رسیدممی

 همان کاش و کردنمی ازدواج متین با نمژگا هرگز کاش کهاین



 مشترک راه یک به بود، شده جلب پیمان به نظرش که موقع

 به ممکن زمان بدترین در داشتم که وقتی درست. رسیدندمی

 مربعی یجعبه با را پیمان کردممی فکر ممکن اتفاق تریننشدنی

. دیدم کمی بسیار یفاصله با مقابلم دستش، در کوچکی شکل

 لبخند. گرفت سمتم به را کوچک یجعبه. ایستادم و شدم بلند

 خاطر به بلکه بود، شده دراز سمتم به که ایهدیه برای نه زدم

 ایسورمه یجعبه به نگاهی. بود گذشته سرم از که پوچی افکار

گفتم و کردم رنگ : 

- چیه؟ این  

 مستقیم. بگیرم باال کمی بودم مجبور را سرم بود کم فاصله چون

گفت و کرد منگاه : 

- تولدته یهدیه ! 

 دوباره را بودند آمده جلو به و گذشته گوشم روی از که موهایی

گفتم و راندم شمگو پشت به : 

- گرفتم رو مهدیه که من . 

گفت جعبه به اشاره با : 



- روشه اشانتیون اینم . 

 بحثی دیگر شد باعث بود دراز سمتم به دستش که زمانی مدت

 که وقتی بود جعبه به نگاهم. بگیرم دستش از را جعبه و نکنم

 :پرسیدم

- چیه؟ توش. شدم غافلگیر واقعا. ممنونم  

گفت جوابم در : 

- خودت ببین کن باز . 

 جعبه دور پاپیون شکل به که روبانی. بود همان هنوز هم فاصله

 جفت یک شد رها جعبه در وقتی. کردم باز را بود شده بسته

 یک. برداشتم را آن و مبرد دست. دیدم آن داخل را یگوشواره

بود تاتابه یگوشواره جفت . 
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 در و پروانه شانیکی انتهایی در که موازی و بلند زنجیر دو

 یصلهفا در و آوردم باال را دو هر. بود گل دیگری آن انتهای

گفتم و داشتم نگه شانبین : 

- قشنگه چه ! 

- گوشت تو بنداز . 

گفتم و کردم نگاهش : 

- هست گوشواره گوشم تو . 

زد لب  گوشم به چسبیده یگوشواره به نگاه با : 

- بنداز رو این دربیار رو اون . 

 خارج خودش درست حالت از دارد مانبین فضای کردممی حس

 بار هر با و شدمی پایین و باال مرتب قلبم ضربان ریتم. شودمی

رسیدمی خودش اوج به او با زدن حرف و پیمان هب کردن نگاه .   

- بعداً حاال  ... 

نداد مهلت : 

- ببینم گوشت توی االن همین دارم دوست من . 



گرفت دستم از را گوشواره و آورد جلو را دستش : 

- دربیار رو خودت یگوشواره . 

 هم خودم. کنم پیدا را کار این انجام شجاعت شد باعث اصرارش

 تمجید و تعریف دلم. ببینم گوشم به را وشوارهگ خواستمی دلم

پیمان زبان از هم آن خواست،می .  

گفتم گوشواره درآوردن حین و بردم گوشم سمت به را دستانم : 

- کجاست؟ آینه  

گفت و گرفت سمتم به را گوشواره دوباره : 

- قدیه آیینه یه ساعت کنار .  

 توانستنمی لحظه آن در چیز هیچ و برداشتم قدم آینه سمت به

 فقط. بترسم یا و باشم آمده پیش موقعیت نگران کند وادارم

 که کارم. انداختممی گوشم داخل به را گوشواره لذت با داشتم

 یفاصله با باراین. دیدم هم را پیمان آینه داخل از شد تمام

 طرفش به و کَندم آینه از دل. بود ایستاده سرم پشت بیشتری

گفتم و کردم متمایل راست به را گردنم کمی. برگشتم : 



- شدم؟ خوب  

بود آمد و رفت در گوشم آن به گوش این از مدام چشمش : 

-  که برسه چه! هستی عالی هم گوشت توی یگوشواره بدون تو

باشه هم قشنگ یگوشواره یه گوشت توی . 

 من هایگوش نه و کردمی تعریف طوراین که بود پیمان نه انگار

بردمی لذت حد بدین تا کلمه تا چند زا نهایتبی داشت که بود . 

 

# پنجمفصلپایان  
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 نگه صورتش به چسبیده را صورتم و ایستادم آرا ویلچر پشت

 صدای رآوردند و گوشی یباره چندین کردن جاجابه با. داشتم

بگیرم او و خودم از عکسی شدم موفق نهایت در آرا اعتراض . 

بگیرد فاصله من از تا داد حرکت جلو به را ویلچرش : 

-  آروم هم دقیقه یه اومدی که وقتی از! ارغوان بشین بیا

رو گرفتن عکس این کن ول. نگرفتی . 

 به ایبوسه صورتش داشتن نگه با. شدم نزدیکش خنده با

 کف با. نشستم مبل روی و رفتم عقبعقب و زدم اشگونه

گفت و کرد پاک را صورتش دستش : 

-  چند این معرفتیبی کنی کاری تونینمی بازیاتلوس این با

کنم فراموش رو وقتت . 

زدم لبخند خیالبی : 

-  پیشت آمنمی که کنیمی رو کارا همین کردنه؟ گله وقته االن

بیام تونستمنمی که دارم و داشتم کار و درگیری قدراین! دیگه . 



 به دادمی اجازه مانبین میز که جایی تا و داد حرکت را ویلچرش

شد نزدیک من : 

-  شاید گفتم خودم با اما پیشت، بیام خودم خواست دلم بار چند

 بیاری رو دوستات که نیاد خوششون داداشتزن و داداشت

تخونه . 

- اومدیمی کاش نیستم؛ بدبخت هم هاقدراین دیگه . 

گفت و گرداند صورتم در مشکوک را نگاهش : 

- کنیمی بدبختی بدبختی هی! نیستیا سرحال خیلی .  

گفتم و برداشتم میز روی ظرف داخل از شیرینی : 

-  که کردی صحبت آموزشگاه با چطوری؟ خودت رو، من کن ول

بدی؟ درس بری  

گفت و کرد پایش به ایاشاره : 

-  گفتن اولش.  رو من بسنجن تا اومدم و رفتم کلی پیش یهفته

 که درآوردن بازی سرآخر باز اما بدم، درس آموزشگاه تو تونممی

کردن ردم محترمانه و باهاتون کار سخته داری جسمی معلولیت . 



-  توش بودم رو زبانا کالس این از تا ده من خوبه حاال! کردن غلط

 پا بگی خواستیمی. نیست بارشون هم تو سوم یک که دیدم و

 یبقیه که فهمینمی بگیرین درمون درست امتحان یه اما ندارم،

معطلن ول قدر چه هاتوندارپا . 

داد تکان را سرش : 

-  بخوری؛ حرص من برای خوادنمی حاال! که نداشتم دعوا مردم با

دیگه سخته نگفتن، هم بیراه . 

-  زدن حرفا این از حداقل ببر خودت با منم ریمی دفعه این

شه خنک دلم کنم بارشون فتکل تا دو تهش . 

گفت مظلومانه : 

- ارغوان بود شده تنگ کشیدنات شونه و شاخ این برای دلم . 

کردم اخم : 

- ! بدتری که خودت نیستم، سرحال گیمی من به شده؟ چی

هاگرفته دلت خیلی امروز همچین ! 

گفت مقاومتی هیچبی : 



- اومده خواستگار آرزو برای ! 

شد جمع لبانم روی از لبخند : 

- شما؟ آرزوی   

 .آره-

گفتم تعجب با : 

- آبجیت این دهمی شیر بوی دهنش هنوز خواستگارش؟ کیه . 

داد تکان را سرش : 

-  پا لنگه یه آرزو! اصالً ما شناسیمنمی شدن، آشنا خودشون

باهاش رممی کنممی فرار نکنین قبول اگه که وایستاده ! 

-  بزنین تادو خب کنه،می تخم و اخم خوب که تو واسه مامانت

شه آدم سرش توی . 

گفت کالفه : 

- نیست حریفش مامان . 

- دادین رو بهش بس از ! 
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 که برداشت ایدستیپیش من از پذیرایی هوای به و شد خم

گفت کرد راست که سر. گرفتم دستش از سریع و ندادم اجازه : 

-  کسی نه ریم،می جایی نه گذره،نمی وشخ بهش ما یخونه

 فکر داره حق خب! تنها و خودمونیم تو همیشه مون،خونه آدمی

خوبه؟ مژگان کنی؟می کارچی خودت. ازدواج به کنه   

گفتم و دادم بیرون سینه از را عمیقم آه : 

-  کار چی دارم دونمنمی واقعاً بگم بهت رو راستش اگه من؟

 دونهنمی تهشم. رممی دارم و افتادم راه جوریهمین. کنممی

شهمی چی . 

پرسید صورتم در خیره : 

-  دیگه دهنمی گیر شده؟ خوب تونرابطه چطوری؟ نسترن با

 بهت؟

- شده خوب برادرش با مرابطه نسترن از بیشتر . 



گفت و کرد ریز چشم : 

 داریوش؟-

- پیمان خیرنه !  

گفت مشکوک : 

- شده؟ خوب چی یعنی  

 باریک چشم هم من حرکتش جواب در. رفت هم ایغره چشم

 :کردم

-  دو زد زنگ دیشب مثالً. دیگه شدیم خوب نداره، چی یعنی

زدیم حرف ساعت . 
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- آره؟ کنیمی اذیتم داری  

 دروغ آرا به حرفم که بودم خوشحال اندازهبی چرا دانستمنمی

 از انباشته حسی موضوع این. نبودم هم اذیتش حال در و نبود

دانستمنمی را دلیلش هم خودم که دادمی من به شوری و شادی . 

- کنم؟ اذیتت باید چرا! اصالً نه   

زدمی پا و دست ناباوری و باور بین هنوز : 

- گفتین؟ هم به چی ساعت دو  

- زدیم یمعمول هایحرف که اولش . 

زد داد دفعهیک : 

-  اومدی که حاالم نیومدی نیومدی نذار، کار و سر رو من ارغوان

کنیمی اذیت داری . 

 دوباره خودش. کردم نگاهش انعطاف قابلغیر و جدی سکوت، در

آمد حرف به : 

- زدین؟ حرفایی چه بعدش  

گفتم و کردم جمع کردن فکر ینشانه به را ابرویم : 



- کرد بدجنسی خیلی اما اون م،بود خوبی دختر که من . 

خندید آرا : 

-  سفید و سرخ فقط مظلومی بس از تو کرد، بدجنسی اون آره

  .شدی

داد ادامه پررنگ اخمی با : 

- آخه؟ آدبرمی تو زبون پس از کی  

. امکرده را کار این چه برای فهمید. رفتم طرفش به و شدم بلند

 قرار رسمدست در فرش موهای تا گرفت فاصله ویلچرش از کمی

گفتم و کردم جمع دستم در را همه. بگیرد : 

-  یه اما شد،نمی باورم شناختمشنمی اگه منم نه؟ کنینمی باور

کامله عوضیِ ! 

گفت و کرد خم طرفم به کمی را گردنش آرا : 

- کرده؟ کار چی مگه  

-  قطع روش رو تلفن شدم مجبور که گفت چیزی یه دیشب مثالً

 !کنم



- کنی؟می اذیتم داری  

توپیدم کشیدممی محکم را موهایش که مزمانه : 

- زنمنمی حرف هم دیگه کلمه یه بگی رو این دیگه بار یه . 

گرفت جدی را تهدیدم : 

- گفته چی بگو فقط گم؛نمی دیگه باشه باشه . 

- بخواد دلت تا اووه ":گفت شدی عاشق حاال تا پرسیدم ازش " 

 یبقیه الی هم را سمجش و سخت موهای از تکه آخرین

 تعجب با شد باعث سکوتم ثانیه چند همین و کردم موهایش

 :بپرسد

- این؟ بدیه حرف  

گفتم و انداختم اششانه سمت به را اششده بافته موهای : 

-  هاهفته آخر اکثر من ":گفت بعدش اما نبود، بد که جاشاین تا

شممی عاشق بدجور دقیقه بیست تا ربع یه بین " 

 آدمیزاد زبان که کسی  مثل. ادمایست روبرویش و کردم حرکتی

کردمی نگاهم فهمدنمی را : 



- بود؟ چی منظورش  

زدم لبخند : 

- کن فکر خرده یه !  

برد باال تعجب سر از را ابروهایش : 

-  دیگه بار یه که دارم نیاز این به کردن فکر از بیشتر االن

بده رو تگوشی! ببینم رو عکسش ! 

گرفتم سمتش به و شتمبردا میز روی از را امگوشی و خندیدم : 

- زنی؟می گیج هنوز یا گفته، چی االن فهمیدی  

زد چنگ دستم از را گوشی : 

-  همون کنی خرج من برای کهاین جای رو زبونیت بلبل این

 قطع چرا! دادیمی رو پیمان جواب و نداختیمی راهش دیشب

 کردی؟

دادم تکان سری : 

-  کردم، طعق بدیدا ندید عین کهاین از شدم پشیمون بعدش

 لحظه یه کن باور اما گرفت،می تمیز و تر جواب یه بود حقش



 بود، بد خیلی لحنش. کنممی کارچی دارم نفهمیدم شدم شوکه

دهنه و چاکبی قدراین دونستمنمی! گفت جوری یه . 

 و باال را هایشعکس و رسیده پیمان اینستاگرام یصفحه به  آرا

کردمی پایین : 

- جنتلمنه یلیخ که عکسا این تو ! 

-  از فقط دیشبش حرفای نصف کن باور اما آره، عکسا این توی

دربیاد تونستمی عوضی یه دهن . 

 باال را سرش دفعه یک. بود هاعکس به چشمش ایدقیقه چند

گفت و کرد رها میز روی را گوشی. شد خیره  من به و آورد : 

-  که هستی چی دنبال تو عوضیه، اون ارغوان؟ هستی چی دنبال

دی؟می میدون بهش ! 

نشستم روبرویش : 

-  دنبالش یا باشم؟ داشته پسند محکمه دلیل یه باید حتماً مگه

بیاد؟ خوشم ازش شهنمی جوریهمین باشم؟ چیزی  
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-  پیدا عاطفی درگیری یکی با خوادمی دلش شهمی تنها که آدم

 سال ده ازت!  ارغوان کردی انتخاب رو آدمی بد تو خب اما کنه،

 رفته راه این بخوای فردا نسترنه، برادر گذشته اون از بزرگتره،

 چشم تو چشمتون برگردی، راحت که نیست غریبه برگردی رو

 آد،درمی گندش که؛ بیاد خوشت ازش همینجوری شهنمی همه،

 یا. کردن وریزیآبر شکل اون به هم مژگان و آرش که وقتی اونم

 جمع توی بیاری باید رو شوهرت کنی، ازدواج روزی یه بخوای

که برات نیست جوری یه خب خانواده، این  ... 

نداشت خبر چیزها خیلی از ساده، و صاف آرای .  

-  پیمان با وقتی من خب بود؟ کجا ازدواج آرا؟ تو رفتی کجا

 یا و ونهسنیم تفاوت کنمنمی فکر که چیزی تنها به زنممی حرف

شهمی چی بعداً کهاین .  

گفت و گرفت دست به را اششده بافته موهای : 



-  آد،می خوشت ازش کنیمی وانمود که چیزی اون از بیشتر تو

کنهمی فرق کل به موضوع طورهاین اگه. شدی جذبش . 

نکردم کتمان : 

- زدمنمی حرف باهاش که اومدمی بدم ازش اگه چی؟ پس خب . 

گفت مشکوک : 

- بیشتر خیلی اینه؛ از بیشتر چیزی . 

 کرد من به نگاهی نیم. شد مشغول و برداشت را امگوشی دوباره

گفت و : 

- باشه حواست خالصه ! 

گفتم شمرده و بلند : 

- . رو سوزان مژگان رو، مژگان من کنی،می نصیحت رو من تو

 رو تو! کنیم نصیحتش تا داریم بدتر خودمون از یه مونهمه انگار

آرا؟ کنهمی نصیحت کی  

گفت و خندید : 

 !مامانم-



کردم هم در را هایمسگرمه : 

-  منم رو نصیحتاش نصف مامانت! شهمی قطع جا همین زنجیره

ندارم قبول ! 

-  دیگه داری موردش در وحشتناکی نظر چه بفهمه مامانم اگه

کنم وآمدرفت باهات ذارهنمی . 

 بکنم استمخومی که کاری انجام برای و انداختم ساعت به نگاهی

گفتم و بردم گوشم پشت به را دستم. نکردم تردیدی دیگر : 

- چطوره؟ مگوشواره  

گفت و انداخت آن به دقیقی نگاه : 

- خریدیش؟ تازه! خوشگله خیلی  

دادم تکان طرف دو به لبخند با را سرم : 

- تولدم برای پیمانه هدیه . 

 تردید حرفم درستی در و آمد کنار موضوع با ترراحت باراین

 :نکرد

- دونم؟نمی من که شده چیا دیگه  



- دونهنمی کسی هم تو جز داد، یواشکی البته! همین فقط فعالً . 

- داری؟ دوستش  

کردم رها گوشواره : 

- گوشمه تو گرفتم ازش که روز همون از! خیلی آره ! 

گوشواره نه و است پیمان منظورش دانستممی !  

- گممی رو پیمان ! 

بدهم ادامه کردنش اذیت به و کنم کنترل را امخنده نتوانستم : 

- نیستی کن ول تو که "آره" غیر بگم چی هر االن ! 

کرد هم در اخم : 

-   چرا آدمی خوشش ازت برادرش دونهمی! هاخارهمی تنش اونم

کنه؟می کارا این از  

- بپرس ازش جااین آرمشمی خودم با دیگه یدفعه . 

- کنمنمی تعجب بیاد اگه . 

گفتم و شدم بلند : 



- آرا برم باید . 

آمد من سمت به و گذاشت ویلچرش روی دست : 

-  کنممی فکر بهت همیشه از بیشتر مطمئنم من اما ری،می داری

مونممی نگرانت و . 

بوسیدم را صورتش و شدم خم : 

- نباش نگران اما کن، فکر بهم . 
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 و خوش خواب یک از شدن بیدار مثل آرا، یخانه از آمدنم بیرون

 دنیایی به شدن پرت. بود خودم سیاه و واقعی دنیای به برگشتن

شرطی و قراردادی ارتباطات از بود پر که ! 

. داشت ایتازه و سخت درخواست و بود منتظرم مژگان که جایی

 را سرم پشت خوشبختی سراب نه، را من اشکان که جایی

 مثل باطن در اما زدمی لبخند ظاهر به نسترن که جایی. دیدمی

 کرده ناآرام را اشزندگی آرام هوای که بودم مسمومی فضای

 .بود

 زنگ صبحش درخواست از بعد  که بود سومی بار برای مژگان

 شاید تا دادمنمی جواب. دادمنمی را جوابش هم من و زدمی

 بار برای وقتی. کند حل دیگری طور را مشکلش و ودش پشیمان

 دادن جواب برای باراین. بود نمانده خانه تا راهی زد زنگ چهارم

 پیدا ادامه قدرآن زدنش زنگ ترسیدممی. بودم دل دو ندادن و

 را تماس آیکون اکراه با. ببینند هم نسترن و اشکان که کند

کردم لمس : 



-  وضعیت خوبه! زنی؟می زنگ هم پشت قدراین چرا مژگان؟ بله

دونیمی رو من ! 

گفت جانب به حق : 

-  چه توی بینینمی دونی؟نمی رو من وضعیت ارغوان؟ چی تو

 تا قدم یه فقط پیمان نگفتی بهم خودت مگه کردم؟ گیر مصیبتی

 قدم اون کردن پر قبل باید من داره؟ فاصله چی همه فهمیدن

 کله آدم چه فروغی دونیینم مگه. بگیرم فاصله تونممی تا ازش

بگم؟ کی از دیگه ایه؟گنده  

 :نالیدم

-  از نشدنی کار. نیست راهی هیچ داریوش؟ اتاق برم چطور من

خوایمی من ! 

-  مگه. بگم بهت کن ناله کمتر کم یه. نداره کاری خدابه ارغوان

 رفت اگه فردا خب باباش، یخونه رهمی روز هر نسترن گینمی

برو باهاش هم تو . 

گفتم بودنش غیرمنطقی زیاد حجم از کالفه : 



-  با رو مسایه کنارشم فاصله طبقه یه با که حاالشم همین نسترن

 و باباش یخونه باهاش برم پاشم داری انتظار تو بعد زنه؛می تیر

کنم؟ پیدا کوفتی قرارداد یه و بگردم رو داریوش اتاق هم بعد   

شدنمی قانع اصالً : 

-  ده یه فقط. برو باهاش و کن پیدا حلیراه یه. بیار ایبهونه یه

کافیه شونخونه تو بری دقیقه .  

-  برده رو فروغی با هاشقرارداد داریوش که معلوم کجا از اصالً

ایدیگه جای یا بذاره کارخونه همون شاید خونه؟ باشه ! 

گفت مطمئن : 

-  باشه برده که زیاده احتمالش. نیست امن براش کارخونه

 حداقل. نباشه فوقش هم بعد. باشه اتاقش توی و شخونه

کنممی ایدیگه فکر یه و نیست جااون فهمممی . 

بردم باال را صدایم تن کمی : 

-  نون کوچه سر برم باید انگار نباشه فوقش گیمی جوری یه

 اصالً نیستی مطمئن اگه خب! ستساده قدرهمین برات؛ بخرم



 به بیخود رو ودمخ باید من چرا هست اتاقش توی قرارداد اون

بندازم؟ دردسر  

کند قانعم که کرد شروع مسلط و شمرده کلماتی با : 

-  قدر چه هاپارهکاغذ اون که کنی فکرشم حتی تونینمی تو

 پیمان از نه من وقتاون دیگه باشن دستم اگه. برام مهمن

 طور هر ارغوان. ایدیگه خر هیچ نه و فروغی از نه ترسممی

بلدی ارغوان، بلدی تو. نسترن بابای یخونه بری باید شده  ... 

 لزوم از و داد ادامه طورهمان مژگان و کردم سکوت جوابش در

. ندادم کند معلوم را تکلیفش که روشنی جواب. گفت من رفتن

شودمی چه ببینم تا کنم فکر باید که گفتم فقط . 

 به چیز همه چون نبود؛ آسانی کار موضوع این به کردن فکر

 چطور. بود کردنش عملی مهم. نداشت بستگی من تصمیم

 هیچ که صورتی در بگذارم داریوش اتاق به پا توانستممی

. شوم شانخانه حیاط وارد حتی  تا رسیدنمی نظرم به حلیراه

 موضوع این مورد در من کردن فکر صبح تا شب یک ینتیجه

 نسترن ببینم و بروم پایین زود صبح که شد ختم این به نهایت



 که بود مسلم. شدمی پیدا هم حلیراه شاید وقتآن. کندمی هچ

 خواهش نسترن از عادی و معمول طور به توانستمنمی هرگز من

ببرد پدرش یخانه به خودش با هم را من  تا کنم . 

 شد نزدیکم هایشبازیاسباب سبد با نیکی و رفتم پایین وقتی

 نگه خودم یشپ را نیکی توانستممی. زد جرقه دلم در امیدی

 مادرش نزد به را او کرده تابیبی کهاین یبهانه به بعد و دارم

 طوری. کردم بازی او با اتاقش در تمام ساعت دو فکر این با. ببرم

 وقتی. کشیدم دراز و شدم رها اتاقش وسط خسته و حالبی که

 پیاز بوی دنبالش به و آمد اتاق به چای لیوان دو با نسترن که هم

 ساعت دو آن خستگی تمام شد،می ساطع او از که ایهکردسرخ

ماند تنم در جایک . 
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 هیچ انگار کردمی سرخ پیاز و گرفتمی دستش چای که نسترنی

 شانس از هم شاید نداشت، پدرش یخانه به رفتن برای ایعجله

برود جایی امروز هک نبود قرار اصالً من . 

 به که بودم شده ناامید رفتنش از تقریباً ناهار خوردن موقع

 چون کنم جمع را هاظرف خواست من از اتمامش محض

 کمال با. بزند مریمش مامان به سری و بگیرد دوش خواهدمی

 دوش وقتی. دادم انجام بود خواسته من از که را کاری میل

 چه هر وقتی بعد اما شدم، یعصب و کالفه داد طول را گرفتنش

 مشکل همیشه فهمیدم نرود نسترن با و بماند نیکی که کردم

 خود اما بماند، نیکی بود راضی نسترن. دارد وجود بزرگتری

 خانه از رفتن بیرون دلش و نبود مستقیم صراطی هیچ به نیکی

 بعد و کنم تنش به لباس خودم شدم مجبور ناچار. خواستمی را

 دیدن ولی آید؛برنمی من پس از کار این بگویم مژگان به هم

 آخرین بتوانم تا شد امیدی کورسوی کیفش کنار نسترن گوشیِ

 کیفش نزدیک از را اشگوشی. کنم امتحان هم را شانسم

 که مدتی تمام. نبیند تا گذاشتم آشپزخانه کانتر روی  و برداشتم

 هب چشم فقط من شود رفتن یآماده تا چرخیدمی خودش دور



. برود و بردارد را کیفش و نبیند را آن نسترن تا داشتم گوشی

 که بودم این شنیدن منتظر من کردمی نگاه جایی به که بار هر

 خیر به اما "شد  چی بود کیفم کنار که گوشی پس ":بپرسد

. رفتم باال و براشتم را اشگوشی من رفتنش  از بعد و گذشت

 پدرش یخانه به گوشی دنبر هوای به و شوم آماده خواستممی

 که نبود مهم اما من، رفتن از کند تعجب بود ممکن چند هر بروم،

 پایم باید فقط بیاید، عجیب نظرش به قدر چه رفتن برای امبهانه

کردممی تمام را کار و رسیدمی داریوش اتاق به . 
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 احتمال. شدم آماده و کرده تن به را لباسم طورچه نفهمیدم

 کرده ثبت لباسم پوشیدن سرعت  در تازه رکوردی دادممی



 ترسیدممی هایشآدم از باید که رفتممی جایی به  داشتم. باشم

 برعکس اما بکنم، خواستممی که کاری انجام از شدممی نگران و

 بیرون خانه از سریع. داشتم واهمه خودم یخانه دیوار و رد از

 دستم در باارزشی شیء چون را اشگوشی. شدم راهی و آمدم

 نزند زنگ نسترن که بود این لحظه آن آرزویم تنها و بودم گرفته

 تا. کنم سر شانخانه داخل را لحظاتی و بروم سروصدابی من تا

 کشیده سر جلو به رقد آن ماشین داخل اشخانه به رسیدن

 ماشین از خانه در مقابل وقتی. بود گرفته درد گردنم که بودم

 شانخانه با و کشیدم بیرون کیفم از را امگوشی شدم پیاده

. داد جواب نسترن خود که بود این امشانسیخوش. گرفتم تماس

 انتظار که طورهمان امآورده برایش را اشگوشی که گفتم وقتی

گفت و ردک تعجب داشتم : 

- نبود ایعجله. نداشتم هم الزمش ولی! نیست دیدم !  

گفتم مالیم و نرم : 

-  هم االن. بیارمش برات راهم سر گفتم بیرون، برم خواستممی

بگیر ازم بیا. درم پشت . 



" داد ادامه و گفت ی"آهان : 

- تو بیا زنممی رو در ! 

 چه جوابش در دانستمنمی حتی. نداشتم کردن تعارف جرات

 کهاین به شودمی منجر بدهم جوابی هر کردممی حس. یمبگو

 از را گوشی و بیاید خودش تا بمانم در دمِ بخواهد من از نسترن

 به و درآمد تنبلم دهان از اینیمه و نصف ی "باشه ". بگیرد من

 را خودش دردسر شانحیاط بزرگی. بود باز که رفتم دری سمت

 دانستمنمی و داشتم یشپ در ساختمان تا طوالنی راهی. داشت

 را دیگری کس یا و نسترن و مریم مامان وجود شودمی چطور

. بود دوم یطبقه  در که رفت داریوشی اتاق به و گرفت نادیده

 که ایصندلی روی. شدم مریم مامان یمتوجه رفتم که جلوتر

 با دست به گوشی و بود نشسته شده چیده گرد میز یک دور

 نگاهم مبهوت و مات ایلحظه دید که ار من. زدمی حرف کسی

 حیاط وسط امبارهیک حضور دلیل بود نکرده فرصت نسترن. کرد

 را من خانه از بیرون او دیدن. دهد توضیح مادرش به را شانخانه

 مادرش به و بیاید زودیبه هم نسترن که داشت نگه امیدوار



 با زدن حرف .را من او و کردممی نگاه را مریم مامان من. بپیوندد

 نگاهم. کند کنجکاوی رفع دادنمی اجازه بود خط پشت که کسی

 مامان از غیر که بفهمم خواستممی بود، هم اطراف به همزمان

 این همه از بدتر است، خانه در دیگری کسی چه نسترن و مریم

 به ساعتی چه کوروش و آرش داریوش، نداشتم خبر اصالً که بود

 بود ممکن آن هر و شدمی نزدیک پنج به ساعت. آیندمی خانه

 کاری نشود چشم همه آن نظر زیر که بشود شلوغ خانه قدرآن

 آمدن نوید کشیدم، راحتی نفس آمد که نیکی سروصدای.  کرد

 مریم مامان با نامانوس چشمی ارتباط از من و دادمی را نسترن

 و دوید سرعت با. کردمی صدایم هم پشت نیکی. شدممی خالص

 سرش پشت کمی یفاصله به هم نسترن. رساند من به را شخود

 حواسم یهمه. گرفتم نیک فال به را لبش روی لبخند من و آمد

 به را نسترن گوشی که وقتی بود مریم مامان العملعکس به

 نگاه نسترن و من به و یافته پایان صحبتش. گرفتم سمتش

. داشت را ندهناخوا مهمان احترام و بود همیشه از بهتر. کردمی

 بود مریمش مامان سوال از پر نگاه یمتوجه من مثل هم نسترن

داد توضیح که : 



- برام آورد ارغوان بود مونده جا خونه تو گوشیم . 

 به رو من به گوییخوشامد از بعد و داد باال ابرویی مریم مامان

گفت نسترن : 

- نکنه درد دستش ! 

 البته نبود، یبعج نسترن قدر به موضوع این او برای ظاهراً

 من از خودش انگار که بود داده توضیح طوری هم نسترن

 مریم مامان کنار که نسترن. بیاورم برایش را گوشی تا خواسته

 جلویم چه هر و بنشینم شدم مجبور هم من نشست

 و زدمی حرف مریم مامان. بخورم وقت فوت بدون را گذاشتندمی

 بود، شانخدمت در گوشم فقط. دادیممی گوش نسترن و من

 راه هیچ. بود مژگان یخواسته اجرای پی فقط حواسم یبقیه

 که طورهمان و بروم خانه داخل به من که نداشت وجود معقولی

 به هم امیدم تمام. آمدمی نظر به نشدنی بودم گفته مژگان به

 وقتهیچ که خوردمی را سیبی حوصله با داشت که بود نیکی

 دفعهیک که داشتم او به چشم! اشتند خوردنش به ایعالقه



 با و کرد رها میز روی را دستش داخل سیب و زد برق چشمانش

گفت و کرد نگاه دورتر جایی به ذوق : 

- شده بیدار شاکل ! 

 بیدار که گشتم نامی شاکل دنبال و کردم نگاه را اطراف حیران

 در پیش ماه چند که گفتمی را سگی توله همان شاکل. بود شده

 بلند ناخودآگاه هم من شد بلند که نیکی. بودم دیده نهخا این

 :شدم

- شاکله؟ اسمش! شده بزرگ چه  

گفت و گرفت را دستم. شد گم نیکی هیاهوی در نسترن جواب : 

- کنیم بازی توپ باهاش پیشش، بریم بیا . 

گفتم و انداختم نسترن سمت به نگاهی نیم : 

- رممی نیکی با من . 

. بکنم را کار این خواهممی که دادم خبر فقط بودم، نگرفته اجازه

 با اما کند، نزدیک ما به را خودش داشت عجیبی میل شاکل

 و کرد نگاه نیکی به تمنا با و ایستاد خود جای سر تشرم اولین



 بدترین من و کرد شوت طرفش به را توپ نیکی. پایش زیر توپ

گذراندم نیکی با را عمرم یهمه لحظات . 
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 ذوق و شاکل سمت به توپ هدفبی کردن پرت از شدنمی خسته

او ناتمام هایبازیلوس از شدن زده . 

 سر را آن تمام تالفی داشت نیکی و آمدمی بدش سگ از نسترن

 دستم از کاری هیچ و بود روبرویم خانه ورودی. آورددرمی من

 چند کردن دور رسید ذهنم به که ریفک تنها.  آمدبرنمی

 داشتم توان در که جایی تا و رفتم جلو. بود شاکل یالحظه

 کمی و شد رد استخر از توپ. زدم توپ به محکمی یضربه

 و دوید آن دنبال به توپ به نگاهی با شاکل. افتاد آن از جلوتر

گفتم و نشستم کنارش. داد سر بلندی یخنده نیکی : 

- کن جیش یه بریم بیا هم تو بیاره رو توپ بره تنبل شاکلِ تا . 

گفت لجبازانه : 



- ندارم جیش . 

گفتم اخم با : 

- کنمنمی بازی شاکل و تو با دیگه منم نکنی جیش اگه . 

 بغلش تا کرد حلقه گردنم دور را دستش اکراه با و خورد گول

 محکم را درهمش صورت و زدم لبخندی. ببرم داخل به و کنم

 داره، دستشویی نیکی ":گفتن نبود سخت خیلی. بوسیدم

 که بود آمده پیش زیاد! نسترن و مریم مامان به "باال برمشمی

 من و دادند تکان سری دو هر. ببرم دستشویی به من را نیکی

 دستشویی به را نیکی. رفتم باال هاپله از تند تند بغل به نیکی

گفتم داد انجام را کارش کهاین از بعد و رساندم : 

- آممی زود منم شاکل پیش برو بدو جونعمه . 

 ایثانیه چند. رفت در سمت به شلوارش کشیدن با و کرد قبول

 به کسی شدم مطمئن وقتی. زدم زل در به و ماندم جاهمان

 یطبقه به منتهی هایپله یعنی هدفم، به نگاه با آیدنمی داخل

 رس پشت تا دو یکی را هاپله. رفتم شانسمت به شتاب با دوم

 سمت به شدم مواجه اتاق دو با دوم یطبقه وقتی. گذاشتم



 نگاه و در کردن محض به. رفتم بود ترنزدیک که شانیکی

 اتاق جای جای. امآمده اشتباه را راه شدم متوجه آن به اجمالی

 دیگر هم سفیدش و سیاه ماتِ عکس آن. داشت کوروش از نشان

 را دوم اتاق در یدستگیره. نگذاشت باقی تردیدی جای هیچ

 نگاهم و گذاشتم باز را در. شدم آن وارد هراسان و کشیدم پایین

 که بود صندوقی نه بود، رو چیز همه. گرداندم اتاق کل در را

. کنم باز را درش نتوانم که کمدی نه و باشم نداشته را کلیدش

 میز  از. کرد پیدایش شدمی راحتی به بود اتاق داخل پرونده اگر

 جز کردم؛ باز را کشویش دو و کردم شروع تخت رکنا کوچک

 پیدا چیزی مو هایدهنده حالت انواع و شانه و ادکلن و عطر

 که بود همانی هم جاآن و کردم باز هم را لباسش کمد در. نکردم

 فقط. گشتم سریع خیلی هم را تخت روی و تخت زیر. باشد باید

اغذک ردیف یک و بود آینه رویش که میزی بود مانده  A⁴ روی 

 یکی یکی.  باشد پرونده توانستنمی که بود شده چیده هم

 هر. انداختم نگاهی داخلشان به و کشیدم بیرون را میز کشوهای

 مدت. داریوش راحتی و خانگی هایلباس از بود پر کشو سه

 دادم هل داخل به را کشوها. بودم مانده اتاق داخل که بود زیادی



 تا برداشتم قدم پنجره سمت به کاغذها از ایدسته برداشتن با  و

 با دیگر باریک حیاط داخل نسترن و مریم مامان بودن از مطمئن

 دیدن با زدم کنار را پرده که همین. بگردم را اتاق بیشتری دقت

 جا بر سست ایثانیه. شد خشک دستم حیاط داخل ماشینِ

 لرزی و ترس با. بیندمی درست چشمم شوم مطمئن تا ماندم

 داخل پیمان ماشین. کردم رها را پرده دستانم در حسوسم

 خانه درون به یا و است حیاط داخل دانستمنمی من و بود حیاط

 هم روی کاغذهای سمت به سریع بود؟ آمده کی اصالً آمده؛

. گذاشتم رویشان را دستم داخل کاغذهای و رفتم شده انباشته

 به شده انباشته هم روی کاغذهای کل داشتم که ایعجله اثر در

 وقتی نبود؛ جایز ماندن دیگر. شد پخش اتاق وسط و افتاد زمین

 قلبی با. برداشتم قدم در طرف به و کرده رها را کاغذها. نداشتم

 بیرون اتاق از نداشت جان که پاهایی و زدمی دهانم داخل که

 .رفتم

 

 25.09.19, ]"را شب کنم می دود نخ به نخ" فالح مائده

02:34] 



# 158تپار  

# را_شب_کنممی_دود_نخ_به_نخ   

 

 گرفتم؛ فاصله اتاق در از و برداشتم کوتاه قدم چند احتیاط با

 کار همیشه از بیشتر هایمچشم از. شدممی دور دفعهیک نباید

 دیدم تنها را خودم وقتی. انداختم نگاهی طرفم دو به و کشیدم

 که بود این مهم. رفتم هاپله سمت به و کرده بیشتر را سرعتم

 به رفتن برای و بود ندیده داریوش اتاق داخل را من کسی

 ذهنم لحظه همان اما بیاورم، ایبهانه هر توانستممی باال یطبقه

 تمام به بودند شده پخش اتاق وسط که کاغذهایی یادآوری با

 گذاشتم که پله آخرین روی پا. کرد کجی دهن هایمبینیخوش

 آمد میز روی چیزی شدن رها ایصد. کردم ترمتعادل را سرعتم

 رفت باال قلبم ضربان. برگشتم عقب به قدم یک ناخودآگاه من و

 یبهانه به. بود کسی سالن داخل.  شد حبس امسینه در نفس و

 سرویس و بودم مانده خانه در بهداشتی سرویس از استفاده

 این در حضورم برای دانستمنمی و بود من مخالف طرف درست



 بدتر را کار نرفتنم و ایستادن. بیاورم ایبهانه هچ خانه سمت

 چند. برداشتم قدم سالن سمت به و زدم دریا به دل کرد،می

 یک من به پشت. دیدم روبرویم را پیمان رفتم جلو که قدمی

 برای امبعدی قدم نوشید،می آب و کانتر روی گذاشته را دستش

. آمد فرود نزمی روی آهسته و ماند معلق هوا در شدن برداشته

 دادمی نشان که بود هاییپله سرم پشت تصویر زمینه پس

 و بودم ایستاده صدابی. است بوده جاآن از من حرکت ٔ  مبدا

 و شد متوجه پیمان چرا دانمنمی اما کردم،نمی حرکتی هیچ

. دید را من و برگشت ممکن زمان بدترین در! برگشت دفعهیک

 بود این داشتم ایمان ودنشب درست به لحظه آن که کاری تنها

 کانتر روی را لیوان. شوم رد مقابلش از زود تعللی هیچبی که

 جاییهمان چشمش کرد نگاهم گذرا کهاین از بعد و گذاشت

 هایپله و سرم پشت درست بودم، رفتنش نگران من که رفت

 اما بود، صورتش روی تعجب از ردی. دوم یطبقه به منتهی

 کهاین با نه؛ کنممی چه خانه سالن سطو تنها من که سوالی

 نگرانی این. بود رفته سرم پشت به که بودم دیده را چشمش

 من به بدی ظن توانستنمی پیمان چون بود؛ من خاص فقط



ِ "سالم " شد باعث و داد دستم کار عجله و شتاب. باشد داشته

 کج حیاط خروجی سمت به سریع را راهم و بگویم ایعجوالنه

 به اشهمیشه لبخندهای از متفاوت لبخندی سالمم از عدب. کنم

 حین. نشست لبش روی اخیرمان روز چند صمیمت ینشانه

گفت شدممی رد خراب حالی با کنارش از کهاین : 

-  حرف به نکردم توجه جایی،این داد یمژده دید رو من تا نیکی

 .بچه

 که من اضطراب شدت از بزند، حرف و باشد خیالبی داشت حق

 گویدمی را واقعیت یا و کندمی شوخی دانستمنمی. نداشت خبر

 و شنیده نیکی از فقط و بوده خبربی شانخانه در من وجود از که

 را اول تعجب آن شدمی بود طوراین اگر. است نکرده توجه آن به

 و هستم شانخانه در من که شده غافلگیر کهاین پای به بگذارم

 به سالن داخل من بیرونند همه وقتی کهاین سر از تعجبی نه

کنممی چه تنهایی .  

 از شدم خالص و نشستم نسترن کنار صندلی روی وقتی

 رفتار چه که کردم فکر این به تازه پیش، دقایقی تشویش



 که نبود آدمی پیمان. امداشته پیمان با خانه داخل نامتعارفی

 خانه از سالمت من که همین اما نباشد، تغییرم این یمتوجه

 به راجع بخواهد فکری هر کهاین به ارزیدمی بودم آمده بیرون

بکند من . 

 نسترن و مریم مامان که امنی میز دور نشستن برای امعجله

 دو هر که نشوم متوجه اول نگاه در بود شده باعث بودند نشسته

 به شاننگاه هم میان در یکی و کنندمی نگاه دار معنا هم به

 مریم مامان بار چندمین برای وقتی. شودمی هکشید سرم پشت

 نگاه دلیل و چرخاندم سر کرد نگاه سرم پشت جایی به

 داریوش. کردم پیدا را سرم پشت بعد و نسترن به معنادارش

 شاکل سر به سر هایشکفش نوک با که حالی در ما از دورتر کمی

 آمده پیمان با. بود صحبت مشغول دست به گوشی گذاشتمی

 اگر افتاد، جانم به دوباره اتاق داخل التهاب و ترس همان .بود

 کاغذهای که بگذارد این روی را بنا توانستمی دیدمی را اتاقش

 روی من از نیمی اند؟شده پخش اتاق کف اتفاقی اتاقش وسط

 که بود اضطرابی و دلهره چنگال اسیر دیگر نیمی و نشسته میز

. است کرده ترک را اتاق یحالت چه در بیاورد یاد به داشت سعی



 به و کرده مرتب را آن بودم نکرده وقت و گشته را اتاق تمام

 داریوش تا دادمی رخ باید معجزه یک فقط. بازگردانم اول حالت

است گشته را اتاقش داخل کسی که نفهمد . 

 مطلوب باشم ارغوانی کردم سعی شد نزدیک داریوش وقتی

 جواب در فقط و نکردم او هب توجهی هیچ. مریم مامان و نسترن

 یمحکمه در. دادم تکان سری و کردم نگاهش کوتاه سالمش

 اتاق به کشیدن سرک و رفتن یواشکی حداقل طوراین خودم

 اما نداشت، نشستن قصد داریوش. کردممی جبران را داریوش

 بر مستقیم تاثیری حضورش کهاین با. برود که کَندنمی هم دل

 حتی نبودم حاضر اما داشت، امانینگر و استرس حجم روی

 مساوی خانه داخل به رفتنش. بخورد تکان جایش از هم قدمی

 صندلی از. آن ریختگی همبه دیدن و اتاق به رفتنش با بود

گفت و گرفت فاصله : 

- بیام و کنم عوض رو لباسم باال برم بریزید منم واسه چای یه . 
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 هیچ اما بگیرد، را جلویش یکی شدمی کاش نرود، شدمی کاش

 پیمان و رفت داخل به داریوش. نیفتاد اتفاقات این از کدام

 دلم بودم، نشسته صندلی روی زور به. شد پیدا اشسروکله

 پیمان. بروم بیرون نهخا این از و بدوم تمام قدرت با خواستمی

 نگاه جرات. کرد انتخاب نشستن برای را من روبروی صندلی

 همه کنم نگاهش تا کردممی فکر نداشتم، را صورتش به کردن

 پایم روی و آمد جلو نیکی. خواند خواهد نگاهم از را چیز

 توانستمنمی که داشتم ضعف و بودم سست قدرآن نشست،

 حلقه کمرش دور را دستم. کنم تحمل را نیکی وزن سنگینی

 نگاهش. برداشتم پیمان به گردن نگاه با مقابله از دست و کردم



 هر درونم آشوب. دادمی گوش حرفش به و بود مریم مامان به

 نظرم به و بود نیامده داریوش شد،می بیشتر و بیشتر لحظه

 برای و برداشت سیبی پیمان. گذشتمی رفتنش از هاساعت

 و زدمی حرف هم سر پشت مریم مامان .کَند پوست خودش

 حس را لبش جنباندن فقط که بود حدی به اضطرابم شدت

 دستش در را سیب که پیمان به دادم را نگاهم تمام. کردممی

 را کار این هم مهارت با. گرفتمی را پوستش و غلتانیدمی

 را خودش کار هم دستش و بود مریم مامان به چشمش. کردمی

 شد تمام که سیب گرفتن پوست کار. دادمی انجام احسن نحو به

 تیز نوک. کرد جدا را آن از برشی و برد سیب وسط را  چاقو

 را آن و برد سیب یماندهجدا قاچ وسط به را خوریمیوه چاقوی

 شده متوجه را سیبش روی من سنگین نگاه.  گرفت من سمت به

. هدخوامی را سیبش دلم که بود گذاشته این حساب به و

 چاقو نوک به چسبیده سیب تشکر با و بردم جلو دست غافلگیر

 سرش تکان. داد تکان سری تشکرم جواب در پیمان. برداشتم را

 بردم دهانم داخل به را سیب. کرد ترکم را درونم گرویران آشوب

 که داریوشی برای نگرانی. دارد ایمزه چه بفهمم کردم تالش و



 حواسی هیچ نیامده هنوز و ندک عوض را لباسش تا بود رفته

 دهانم در که چیزی یمزه فهمیدن حتی بود، نگذاشته باقی برایم

 را سیبش من جز کسی به. رفتمی پایین و باال هایمدندان بین و

 به امخیره نگاه از شدم شرمزده بیشتر من و نکرد تعارف

 .سیبش

 

 تا داریوش. ممکنش شکل بدترین به هم آن آمد، سر به انتظارم

 "اتاقم توی رفته کی مامان":گفتن با رسید حیاط به پایش

 نفس فرصت و گرفت مریم مامان از را بعدی حرف گفتن فرصت

چرخید طرفش به صندلی روی نسترن. من از را کشیدن : 

- زنی؟می داد چرا شده؟ چی  

 فقط بودم، که بودم طورهمان. نکردم حرکتی ترینکوچک من

 حرف. بزند حرفی داریوش بودم تظرمن و شده تیزتر هایمگوش

زد داد دوباره نه، : 



-  وسط ریخته هابرگه تموم ست،ریخته هم به اتاقم چیز همه

 چی همه قصد از و اتاقم توی رفته یکی انگار. ببینید بیاین. اتاق

ریخته هم به رو .  

گفت جوابش در مریم مامان : 

- بود بمرت اتاقت پایین اومدممی داشتم که پیش ساعت یه من !  

گفت هم نسترن : 

- بودیم نشسته جااین همه ما اتاقت، تو نرفته کسی . 

داد ادامه من به نگاهی نیم با : 

- باال رفتند لحظه یه نیکی و ارغوان فقط .  

 روبرویم به شدم مجبور بیندازم؛ پایین توانستمنمی که را سرم

 نگاهم داشت کمرنگ اخمی با و متفکر و خیره! پیمان و کنم نگاه

 و داشت من به چشم او فقط و کردنمی نگاهم کسهیچ. کردمی

 داریوش که موقعی را من متغیر و عجیب هایحالت تمام مطمئناً

 یجمله از بعد. بود کرده رصد گفتمی اتاقش نامرتب وضع از



 پیمان به من و چرخیده من سمت هانگاه گفت نسترن که خبری

پرسید من به رو و آمد جلوتر داریوش. کردممی نگاه : 

- به نیکی خانوم ارغوان  ... 

چرخید طرفش به پیمان : 

- اتاقت توی رفتم من ! 

گفت و کرد نگاه پیمان به. خورد را سوالش یادامه داریوش : 

- من؟ اتاق توی داشتی کار چی  

 نای. دادم هل پایین به را او و کردم باز نیکی کمر دور از را دستم

بود پیمان دهان هب چشمم. نداشتم هم را کشیدن نفس . 

-  دستم دم خودکار بده آدرس خواستمی زد بنگاه مشتریِ یارو

 پیدا گشتم چی هر که اتاقت توی گشتممی خودکار دنبال. نبود

  .نکردم

گفت ظن با داریوش : 

- زمین؟ روی ریختی چرا رو هاکاغذ بود؛ میز روی که خودکار  

گرفت خودش به ایکالفه حالت پیمان : 



-  که قصد از هم رو کاغذها! میزه روی ونستمدنمی که من

مگه؟ شده چی حاال. خورد دستم نریختم،   

 رسیده دادم به گفت؛می دروغ خوب گفت،می دروغ خونسردانه

 اتاق به من که بود فهمیده. بود داده نجات مهلکه از را من و بود

 نبود دلیلی نه گر و رسید، دادم به که امکشیده سرک داریوش

 هاپله از که بود دیده را من خودش. بگیرد گردن را من کار که

 یک به یک هم آرامش این عالیم شدم، آرام کمی. امآمده پایین

گفت غرغر با داریوش. برگشت تنم به : 

- اتاقم به زدی گند خودکار یه خاطربه . 

توپید مریم مامان : 

- کنممی مرتب آممی من دیگه، خوبه . 

 کنار را من برزخ خوبی به پیمان بکنم، کاری باید کردممی حس

 چشمش. کردم نگاهش و برداشتم کردن فرار از دست. بود زده

 نگاه یک همین و چرخید من سمت به سریع داریوش روی از

 ریختگیِهمبه آخر و اول مسئول من داندمی بفهمم تا بود کافی

داریوشم اتاق ! 
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 به مدام و بنشینم کشیدمنمی دیگر. شد آوار سرم روی نگاهش

 که بود، نگذشته که! ستگذشته خیر به که کنم یادآوری خودم

 نسترن اگر که داشت همراه به رنج قدرهمان برایم پیمان نگاه

گرفتممی قرار اتهام مورد من و دادمی ادامه . 

گفتم نسترن به رو و شدم بلند : 

- برم دیگه من . 

 برگرداند؛ بودیم آن در که مکانی و فضا به را نسترن من حرف

 وقتی و کرد نگاهم استفهام با. دانستمنمی بود کجا حواسش



 به سری. امگفته چه که فهمید هم خودش شد طوالنی نگاهش

داد تکان تایید : 

- آممی شب منم برو، باشه . 

 که بود داریوشی به حواسش کردم، خداحافظی هم مریم مامان با

 را این که ظاهرش نبود، اتاقش اوضاع نگران دیگر و شده ترآرام

 "همان با را خداحافظی مراسم دادم ترجیح. گفتمی

 و پیمان با و کنم تمام بودم گفته مریم مامان به که ی"خداحافظ

 خواست اگر هم را نیکی حتی. باشم نداشته کاری داریوش

 که وقتی درست اما برانم، خودم از بگیرد را وقتم و شود نزدیکم

 نگاه و برنیامدم خودم پسِ از بروم و کنم پشت خواستممی

 نگاهش با تا نداشت اصراری باراین انداختم؛ پیمان به دیگری

 در من که داندمی و دارد معلومات قدر چه که بکشد نشان و خط

 به متفکر و بود متمایل پایین به کمی سرس ام،بوده داریوش اتاق

 دیگری از پس یکی را هایمقدم و نکردم درنگ. بود زده زل میز

 اما بود، شده سفید قرمزم وضعیت. برداشتم ترمحکم و تندتر

 تریبغرنج شکل به چیزهمه من درون در! بود من ظاهر فقط این



 کرده پیدا اهمیت برایم چیز یک تنها بارهیک به. رفتمی پیش

 خواهد قضاوتی چه و کندمی فکر چه خودش با پیمان کهاین بود،

 که نبود مهم هرگز بودم، افکار نوع این با بیگانه همیشه من کرد،

. داشت خواهد رفتارم از تصوری چه مقامی چه در و کسی چه

 بزنم، حرف بنشینم، هاساعت خواستمی دلم بار اولین برای

 بلند صدای با نهایت در و کنم دفاع خودم از و بدهم توضیح

نیستم بد قدرآن من که بزنم فریاد . 

 

 که بود این کردممی نرم پنجه و دست آن با که چیزی بدترین

 آن گشتن و داریوش اتاق به رفتن از پشیمانی حس هیچ

 به راجع بود ممکن پیمان ذهن در که چهآن  تنها و تنها نداشتم،

 و آمدمی اگر مثالً بود؛ شده مهم برایم بگیرد شکل کارم این

 بدی تصور من و بکنی رو کار این داشتی حق تو خب ":گفتمی

شدمی خوب خوبِ حالم من "ندارم بهت نسبت . 

 حس. خوردممی غبطه شدندمی رد کنارم از که هاییآدم تمام به

 پیشانی گاو کند نگاه پایین به  باال آن از اگر خدا کردممی



 است، بیشتر هاآن یهمه از مشکلم من هستم، من سفیدشان

 ساعتیک طول در من دارم، آرامش هاآن یهمه از کمتر من

 تکیه برق تیر به که زنی به حتی. شدم زنده و مردم بارها گذشته

 را رویش مشکی چادری با که زنی! خوردممی غبطه هم بود داده

 بهتری وضعیت من از هم او. کردمی گدایی و گرفته گرفته

 و بنشیند آسوده خیالی با توانستنمی نداشت اگر که ت،داش

 در دم همان از من چون کند، دراز عابرین سمت را دستش

 نبود ایدقیقه حتی و بودم رفته راه وقفهبی نسترن پدری یخانه

بنشینم بخواهد دلم که . 

 

 دیگرِ یوسیله هر یا و بود برقی وسایل مثل هاآدم وضعیت کاش

 مجبور گذشتنمی مراد وفق بر روزگارشان اگر هک! بشر اختراعی

تمام و سوختندمی نبودند، شرایط یادامه به  ... 

 آمدمی کیفم یبسته زیپ پشت از که گوشی زنگ صدای

 باز را زیپ. داشت باز نامعلوم مقصدی به رفتن از را هایمقدم

 خط پشت کسی چه ببین و کن باز فقط گفتم خودم به و کردم



 عملی را دستور این نتوانستم اما نده، را کسهیچ جواب است،

 پیمان به خانه ترک از قبل که آخری نگاه همان مثل کنم،

 آخر و اول. بگیرم را خودم جلوی که بود نشده و بودم انداخته

 قرار سرزنشم مورد باید او آخر و اول زد،می حرف پیمان با باید

 که بهتر چه و بود دبل که ایشیوه و کلمه هر با هم آن داد،می

 تن نه دادم را جوابش وقتی شدم،می روبرو اتفاق این با زودتر

 کردممی فکر که شدتی آن به کلماتش نه و کالمش نه صدایش،

زدنمی فریاد کهاین حداقل بود، خونسرد. نبود باشد بد : 

-  یخونه برو کن حرکت االن همین هستی که جا هر ارغوان

جااون آممی دیگه ساعت دو یکی تا منم! مژگان . 

 در که ارغوانی از زود خیلی بود، عالی اشگیرینتیجه سرعت

بود رسیده مژگان به انداخته راه ولوله داریوش اتاق . 
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 را خرابم خود که بود معنا این به من برای مژگان با رویارویی

 گذشته آن از و نداشتم را اشآمادگی کنم؛ آوار او رس بر و ببرم

رودمی اشخانه به دیر امروز که بود گفته مژگان : 

- ساعت این نیست خونه مژگان ! 

-  مرخص باید که ساعته سه دو از بیشتر االن پس؟ گوریه کدوم

 به دادن سرویس روزیشبانه کار تو رفته کالً  باشه، شده

 فروغی؟

 بودم، منتظر. بود پیمان حرف ابجو سکوت فقط و سکوت

 همه امروز و نشد طور این اما بتازد، ترمالحظهبی کهاین منتظر

روند پیش تصوراتم برخالف بودن کرده عهد .  

 ارغوان؟-

 بله؟-

. بود کرده پیدا نشتی و شده رقیق داریوش اتاق انگار احساساتم

بودم گفته بله وارتسلیم کامالً . 

 - داریوش؟ اتاق بری و بیای ودب خواسته ازت مژگان  



 هم کردنشقناعت و نگفتن با اما بود، سخت دوم ی"بله" گفتن

 گویی پیمان اما نزدم، حرفی من! شدمی دریافت منظور همان

است شنیده من طرف از محکمی ی"بله" ! 

-  باشه خوب قدراون حالت نکنم فکر. شخونه برو و کن پیداش

خیابون تو بمونی بتونی که .  

 ترسناک و وحشتناک نظرم به که مالیمتی بود، شده مالیم و نرم

 ایثانیه چند که ایمالحظهبی و عصبی آدم همان به من! آمدمی

 معانی به چند هر بودم، ترراضی بار هزار شده تبدیل آن به پیش

 به را شیری که بود این مثل داشتم، شک مالیمش و آرام کلمات

 هر در است شیر قفس این شتپ کنی فراموش و بیندازی قفس

 !حال
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- بیاد تا مونممی منتظر االن، شخونه سمت رممی .  

 جلوی را بودن مالیم و کردمی ظاهر حفظ داشت فقط پیمان

 شدن تسلیم و مالیمت اما ردکمی بازی ایگرفته زنگار یآینه

گرفتمی سرچشمه درونم از کامل بود؛ واقعی من . 

 حس به شد تاییدی مهر کارش این و کرد قطع خداحافظی بدون

دروغینش مالیمت یدرباره من ! 

. گرفتم تماس او با باری چند مژگان یخانه و مقصد به رسیدن تا

. شدمی عقط خودش نهایت در که خوردمی زنگ قدراین بار هر

. کردم تجربه اشخانه به برسم تا را سابقهبی خردی اعصاب یک

 دقیقه چند به دقیقه چند هر و بود دستم گوشی تمام ساعتنیم

 هایبوق صدای به و کردمی لمس را تماس آیکون انگشتم

دادممی گوش نتیجهبی . 

 



 ایستاده نگهبانی پیشخوان به داده تکیه که بود ایدقیقه ده

 حرکت جلو به و گرفتم پیشخوان از را امتکیه. زد زنگ که بودم

ندادم مهلت من دیگر گفت که "ارغوان الو ". کردم : 

-  مگه پیش چهارساعت سه خونه؟ نیومدی چرا مژگان؟ کجایی

 فروغی به دادنت سرویس کنی؟می داری کارچی نشدی؟ تعطیل

شده؟ روزیشبانه  

 به راجع پیمان که حرفی دقیقاً کهاین از شدم متعجب هم خودم

 و ایستادم باز برداشتن قدم از. کردم تکرار را بود زده مژگان

 عصبی اصالً تصورم برخالف. ماندم مژگان العملعکس منتظر

گفت و خندید. نشد : 

-  پیداش روباه؟ یا شیری شد؟ چی! بابا نزدیکم بداخالق؛ چه

 کردی؟

 خندیدن زا دست تا دهم پایان خوبش حال به کهاین برای

گفتم بردارد اشمسخره : 

- گند چی؛ همه به خورد گند. نیستم سوسکم ! 

کرد تغییر بالفاصله لحنش : 



- نکردی؟ پیداش! چرا؟  

-  نه بود قرارداد نکردن پیدا مشکل کاش! بود این فقط کاش

برم لو من کهاین . 

کند تمرکز توانستنمی تلفن پشت : 

- زنیممی حرف آممی االن. رسیدم وایسا! شده؟ چی . 

 او تا بود نیاز چرخش یک یاندازه به فقط شد قطع که صدایش

 از نگرانی و اضطراب. ببینم خودم از کوتاه یفاصله متر چند با را

 که همیشگی خوشرویی آن. بود پیدا صورتش وجب به وجب

 بود شده تبدیل باراین شد؛می نگهبان نصیب آمدمی تا و داشت

. نگهبان به محض توجهیبی و من به خیره کامالً نگاه یک به

 و شدیم سوارش و رفتیم آسانسور سمت به وقتی موجز و کوتاه

 را چیز همه برایش شد؛ ولو اشخانه سالن مبل روی که زمانی تا

 را سرش استیصال عالمت به و نشست روبرویم. دادم توضیح

 و کردم جدا کوسن روی از سریع را سرم. گرفت دستانش بین

 نه اما بود افتاده بدی اتفاق که بود درست. کردم هشنگا عجیب

 حتی. بگیرد را سرش هابیچاره مثل طوراین مژگان که بد قدراین



 طور همه و بودم بد اتفاق این بطن در مستقیم که من خود

 با را دستانم که نبود ایلحظه بودم کرده تجربه را بد احساسات

 نگاه. کنم رفتار تعادل زا خارج قدراین و ببرم سرم طرف به عجز

پریدم جا از فریادش با دفعهیک که بود رویش مات من : 

-  درست کار یه! ارغوان وای جا؟این آدمی داره پیمان االن یعنی

 غلطی هیچ نتونستی و خونه اون توی رفتی! بکنی نیستی بلد

من؟ برای کردی درست دردسرم کنار، به بکنی ! 

شد طاق طاقتم : 

- ! خوایمی غریب و عجیب و نشدنی کارای من از تو گی؟می چی

 مسخره احتمال یه هوای به نبود، داریوش اتاق توی کوفتی هیچ

 گوش اگه شه؟نمی نگفتم من مگه. برم که اصرار پشت اصرار هی

 امروز افتضاح پیچیدینمی پام و پر به قدراین و بودی کرده

 و سرکار رفتی که تو هستی؟ چی کارطلب. اومدنمی وجودبه

شدم جون نصف االن تا ظهر از من !گذرونیخوش بعدش . 

 کند، خالی من سر بر را خشمش و بزند فریاد هم باز تا بود آماده

 کرد فکر اول بار. شد گم آیفون زنگ صدای در خشمش اما



 مبل یدسته روی دستش کردن گاهتکیه با  است؛ شنیده اشتباه

 اطمینان او به نشد تفرص کرد، تیز گوش و چرخید پشتش به

 زنگ بار دومین برای آیفون چون است، شنیده درست که دهم

 فشرد آیفون یدکمه روی را دستش و شد بلند جایش از. خورد

آمد سمتم به تند و : 

-  جوری یه زدی که رو گندی من تا زنینمی حرفی هیچ! پیمانه

کنم درستش . 
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 که بود دیده را چیزی پیمان کند؟ درست توانستمی طورچه

 بود، مژگان به چشمم. کرد درستش طور هیچ شدنمی دیگر



  را موهایش. بود مشغول خودش با و ایستاده قدی یآینه مقابل

 از اثری هیچ برگشت وقتی. کرد مرتب را تیشرتش و داد باال

 تغییر این از. ندیدم صورتش در پیش دقیقه چند عصبیِ مژگان

 خطوط حتی کردممی حس کردم، وحشت ایلحظه آشکارش

 خود به تریبشاش حالت و اندداده شکل تغییر هم صورتش

 تا نگاهم. رفت در سمت به و کرد من به نگاهی نیم! اندگرفته

 تبدیل مژگان ،کرد دنبالش نبود رویش پیش مانعی که جایی

 که! ترعجیب هایحالت با !عجیب زن یک به بود شده

دهد تغییر را خودش حالت موم عین توانستمی . 

 نرسیده درست گوشم به هنوز مژگان کردن "سالم " ریز صدای

  بود شده بسته و کوبیده محکم که دری صدای با که بود

ایستادم و شدم بلند ناخودآگاه . 

 با اما خورده، گره هم در هاییاخم با شدن لندب از بعد را پیمان

 و رفت مژگان. دیدم مبل پشت خودم روبروی ایمکارانه آرامش

ایستاد مقابلش : 

- رو چی همه بگم برات من بذار بیخود، نکن شلوغش پیمان ! 



گفت و زد پسش کند نگاهش مستقیم که این بدون پیمان : 

- بزنم حرف انارغو با خواممی فقط نزن، حرف و شو خفه تو . 

 هم خانه این از بیرون بامن پیمان. نیامد خوشش مژگان

 مبل! او ترساندن و بود مژگان هدف پس بزند، حرف توانستمی

 و باال پایش ران روی را دستش. ایستاد روبرویم و زد دور را

 دهد قورت را عصبانیتش کرد سعی کهاین از بعد و برد پایین

 :گفت

- ندارم ازت بیشتر سوال یه. بزن ور راست حرف فقط ارغوان . 

 تا کنم خرج را هنرم یهمه خواستمی که مژگان سنگین نگاه

 نشان واکنشی ترینکوچک اما کردم،می حس شود، قانع پیمان

 ردیابی به منجر توانستمی او و من چشمی تماس هر. ندادم

 در و داشتم نگه محکم و راست را سرم یزاویه. شود پیمان

 حرفی هیچ بدون کوتاه ایلحظه. شدم خیره نپیما چشمان

پرسید و کرد باز دهان طمانینه با و آرام بعد و کرد نگاهم : 

- بگردی؟ رو داریوش اتاق و بیای بود خواسته ازت مژگان ارغوان  



 اما سکوتم، با هم آن بودم؛ داده جواب باریک سوال این به

زدم حرف باراین : 

- خواست مژگان! آره . 

 مژگان اما شوم، چشم در چشم مژگان با خواستمنمی ابداً

گفت پیمان به رو و آمد جلو. بماند باقی تماشاچی نتوانست : 

- دونهنمی چیزی ارغوان! دممی توضیح بهت خودم گفتم ! 

گفت قبل نسبت به تریبلند صدای با پیمان : 

- ارغوان گفتم بزنی، حرف تو خوامنمی ! 

نبود آرامش با راههم قبل مثل من از پیمان بعدی سوال : 

-  از چی خواست ازت مژگان داریوش؟ اتاق از خواستیمی چی

بیاری؟ براش جااون  

 و کنم عمل درست که کردمی التماس نگاهش با مژگان

 جلوی که پیمانی روی دانستنمی اما بگویم، قشنگ هایدروغ

 ارزشمند و ندارد تاثیر صداقت قدر به چیزی هیچ ایستاده من



 خیربه ختم را غائله این شودمی گفتن راست با فقط و نیست

 .کرد

-  قراداد یه شبیه ایپرونده دنبال و اتاقش توی برم خواست ازم

 .باشم

- چی؟ قرارداد  

-  در همه و بوده مخفیانه و ستکارخونه به متعلق که قراردادی

نیستن جریانش . 

 وسط را خودش. بپرسد دیگری حرف پیمان نداد اجازه مژگان

گفت پیمان به رو و من به پشت و انداخت : 

- بگرده و بره کردم مجبورش من نداره، تقصیری ارغوان . 

 دوست پیمان که جاییهمان از. بود کرده شروع جایی خوب از

 استفاده دادن جواب در پیمان تعلل از بشنود، را همان داشت

داد ادامه و کرد : 



-  بهت ودمخ من بوده، مورد چه در قرارداد دونهنمی ارغوان

 برای که باشه قراردادی یه دنبال و بره گفتم بهش. گممی

ستکارخونه . 

 چشمانش در تنفر با و برداشت سمتش به قدمی دفعهیک پیمان

گفت و زد زل : 

-  برات بره فرستادیش تو؟ هستی آشغالی جورچه! کردی غلط تو

 کنی؟می سوءاستفاده ازش داری کنه؟ دزدی داریوش اتاق از

! شدمی بیچاره نبودم من اگه که امروز خواهرت؟ از اونم

 اونم شدی بدبخت تو چی؟ بدنامیش نیست؟ مهم برات آوارگیش

 تاوان آرش و تو بازیبچه یواسه داره هنوزه که هنوز بشه؟ باید

 و درست و قشنگ دردسر یه خواستیمی و نکرده راضیت ده،می

کنی؟ درست براش حسابی  

کشید اشپیشانی به دستی مژگان : 

-  تو و خواهرمه ارغوان دونمنمی که نفهمم یه من یعنی االن

متوجهی؟ رو موضوع این من از بیشتر  

بماند جواببی ایثانیه حرفش نگذاشت پیمان : 



-  به ذره یه اگه نه گر و اونی، از بیشتر چیزی یه کمه، برات نفهم

 قاطی شدینمی راضی اصالً دادیمی اهمیت ارغوان

بشه تو کاریایکثافت . 
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 با من بهت میان در و برداشت خیز پیمان طرف به عصبی مژگان

گفت و زد پیمان یسینه به ایآهسته ایضربه دستش : 

-  رو؟ مهدی رفته یادت کردم؟ قاطی رو ارغوان من گی؟می چی

داشتم؟ ارغوان به کارچی من  

تمسخر سر از لبخندی زد، لبخندبالفاصله پیمان : 



-  رو داریوش اتاق رفت ارغوان که بود مهدی فشار خاطربه البد

تو کنِ خرابخانه وزوزای نه بگرده، . 

داد ادامه و گرفت اوج صدایش دفعهیک : 

-  باریه! جوره تبهونه شکر رو خدا هم خرابکاری و غلط هر برای

 یه رامین، پای زیر شینیمی ریمی روز یه! مهدی باریه دخترت،

 فروغی آویزون روز یه شونی،می سیاه خاک به رو آرش روز

 چی دنبال. گردیاتاق فرستیمی رو ارغوان هم روز یه و شیمی

 برای اینا یهمه واقعاً شدی؟ حریص قدراین چرا اصالً؟ تو هستی

 خوایمی رو چی هستی؟ چی دنبال ناو غیر مناست؟ گرفتن

کنی؟ ثابت  

- باشم؟ تونممی چی دنبال! خواممی رو مبچه خب   

 متغیر حاالت اما نزد، لبخند مژگان یبهانه به باراین پیمان

بود مژگان هایحرف باور عدم گویای کامل صورتش : 

-  یکی و اومدی عشوه تا دو هلدینگ توی نیست، حرفا این نه

 حاال و خبریه که داشته برت هوا کردی تور خودت از بدتر

 دیگه تو چشمش، جلوی بیاری رو متین آبای و جد تونیمی



 این اما کنی، گشاییعقده کردی هوس نیست، منا درد دردت

 برای آخورش از تو ذارهمی فروغی نه خریته، و نیست تالفی

 دردت اگه. شهمی ادب متین کارا این با نه برداری، چیزی خودت

 مدرک تا دو با موقعش به کن صبر نگفتم من مگه بود ترتدخ

 تو بگیرم؟ رو متین صالحیت عدم برات تونممی حسابی و درست

بزنی؟ دور منم خوایمی که چیه مرضت دیگه  

 لحنش تا گذاشت را توانش تمام و داد تکان سری مژگان

باشد دلجویانه : 

-  !دارم قیمنط دلیل کارام تموم برای من پیمان؟ چیه زدن دور

 فکر بکنه؟ رو کاراین فرستادم رو ارغوان چرا پرسیدی اصالً تو

براش؟ بشه بد خیلی ممکنه و سخته دونستمنمی من کنیمی   

کردمی نگاهش تاسف با پیمان : 

-  بال این کنه راضی رو تو تونهمی که داره وجود منطقی دلیل چه

 نکنی فکر که هست قدراون منطقیه؟ قدر چه بیاری؟ سرش رو

ارغوان؟ عاقبت و آخر به  

داد ادامه و کرد ریز چشم : 



- مخفیانه؟ چی یعنی چیه؟ به مربوط قرارداد اون  

 کنجکاوی باید قرارداد مورد در که بود افتاده یادش تازه پیمان

 .کند

زد لبخندی مژگان : 

-  کن، غالف اخماتم اون. بزنیم حرف بیام و بیارم چیزی یه بشین

زدی هم کف برام خبره چه شنیدی شاید ! 

 ما بین دیگری یپرده رفت، و شد رد پیمان کنار از که مژگان

 جلو به قدمی. باشد شدنمان چشم در چشم از مانع تا نبود

 نگاهِ از نگاه اما نشستم، مبل روی و رفتم عقب. برداشت

 همان نگاهش تاسف رنگ. نگرفتم تاسفش از پر و سرزنشگرانه

 با هنوز. بود خوشایندتر حالتش داشت، مژگان به که نبود رنگی

بود مالیم من : 

-  خودت کل به بهش؟ دیمی گوش تو بخواد و بگه چی هر مژگان

کنار؟ گذاشتی رو تآینده به کردن فکر و  

توپید شوخی به آشپزخانه داخل از مژگان : 



-  زرنگی روی من نزن، حرف من پشت پیمان؟ بهش گیمی چی

 خواستم، ازش اریک همچین که بودم کرده حساب ارغوان

 حلش جوری یه خودش گرفتینمی گردن هم تو باش مطمئن

کردمی . 

 درهم هم پیمان صورت رفتهرفته زد،می حرف مژگان که موقعی

 من کنار و برداشت بیشتری حرص با را مانده باقی هایقدم. شد

گفت لب زیر. نشست : 

-  بگم اتاقش رفته کی گفت داریوش وقتی داشتم دوست خیلی

 بودم مشتاق وقتاون اومدی،می پایین هاپله از داشتی که دمدی

کنی حلش تونیمی طورچه که ببینم . 

پرسیدم جوابش در : 

-  کردی؟ رو کاراین چرا تو ولی کنم، حلش تونستمنمی من

شهمی چی که کنی تماشا و وایسی فقط تونستیمی !  

 به توجهیب پیمان مژگان آمدن با اما بود، مهم برای جوابش خیلی

گفت او به رو من : 

- چیه؟ داریوش اتاق و قرارد این جریان  



 بود چیده دقت نهایت با کم مدت در که را ایمیوه ظرف مژگان

 نشسته کنارم که پیمان به نگاهی نیم از بعد و گذاشت میز روی

گفت بود : 

-  یه بود، متین و فروغی کار از سردرآوردن قضیه طرف یه

ریوشدا خود خاطربه طرفش . 

غرید او به اعتمادبی کامالً وضعیتی در پیمان : 

- چی؟ یعنی داریوش خاطربه. بزن حرف واضح و درست  
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 کمال در و داد تکیه عقب به. کرد قالب درهم را دستانش مژگان

 این داشتم شک. کرد برخورد پیمان سوال با خونسردی و آرامش



 که بودم دیده پیش دقیقه چند باشد، صورتش واقعی نقاب

 اشچهره از را عصبانیت آثار توانسته کوتاهی مدت در چطور

 داشت دوست. بگیرد خودش به نگرانی هیچبی ایقیافه و بزداید

. دست پایین و دست باال نه باشد پیمان با مساوی موقعیت در

گفت و داد تکان آهسته را اششده قالب دستان : 

-  برای هم توافقاتی یه بینن،می رو همدیگه فروغی و متین

مازاد جنسای  ... 

داد ادامه چشمکی با : 

-  نتونن کدوم هیچ که آوردن کاغذ روی و کردن بنجلشون همون

 و کاغذ این که هست جمع حواسش قدریاون متین اما کنن، دبه

 روز فکر به واقع در. نداره نگه داریوش چشم از دور رو بازیکاغذ

 کرد درز بیرون به و رفت لو چیزی نکرده خدای اگه که مباداشه،

خبربی یه گردن بیوفته ! 

پرسید پیمان از رندی با : 



 -  بابات با قبل هایسال که کاری همون! داریوش دونی؟می کی؟

 نخورده، رو آش ددی که اومد خودش به وقتی یه بابات. کردن

ستسوخته دهنش ولی . 

 هرگز دانستمنمی را مژگان هایحرف پشت حقیقت اگر

 با. کنم شک هایشگفته صداقت به درصدیک حتی توانستمنمی

 داشت ممکن جای بهترین از و بود شده گود وارد وجودش تمام

 پیمان پیشانی کنار هایرگ. کردمی همراه خودش با را پیمان

 ابعاد تمام نگرانی. بود مدار خانواده مرد یک او بود، شده متورم

 چشمش دور هایچین. بود درآورده خود اسارت به را اشچهره

پرسید مژگان صورت در خیره. داشت را خودش حکایت هم : 

- فهمیدی؟ رو اینا کجا از تو  

داد جواب طعنه به مژگان : 

-  ستمد از هیچی تا گوششم بیخ نشدم؛ فروغی آویزون که الکی

نره در . 



 گفتن با مژگان که را اضطرابی توانست شد، صاف پیمان پیشانی

. کند کنترل است، نشسته داریوش کمین در خطری چه کهاین

باشد عقالنی که بود هایییافته دنبال و آمده خودش به زود : 

-  اتاق برم نخواستی من از و نگفتی من خود به چرا طورهاین اگه

 و دایم که من خواستی؟ ارغوان از چرا بگردم؟ رو داریوش

 هم داریوش اتاق به رفتن و مخونه اون توی مشکلی هیچبی

کار ترینراحت . 

 بودم منتظر! مژگان و پیمان دوئل تماشاچی بودم، تماشاچی

 شانه. بگوید چیزی نتواند و بیاورد کم سوال این مقابل در مژگان

گفت بندینیم لبخند زدن با و انداخت باال : 

-  توئه، با حق رو جااین بکنم، اعترافی یه باید رو جااین خب

. نشد و آوردم بدشانسی که داشتم رو زدنت دور قصد

 باشه خودم دست مدرک عنوان به هاپارهکاغذ اون خواستممی

 اون با تو، بدمش خواستنمی دلم که بزرگه امتیاز یه تو، نه

 بذارم رو تینم و کنم برداریبهره خودم نفع به تونممی راحت



 کهاین بدون خواستمی دلم بگیرم، رو منا راحت و فشار تحت

باشم داشته رو اونا وسط بیاد تو پای . 

 به نگاهم. بود اشهشیاری و ذکاوت اوج مژگان دروغین اعترافِ

 گرفته قرار مژگان خوبِ دروغِ این تاثیرتحت کامالً که بود پیمان

 را این من بزند حرفی هیچ کهاین بدون. بود خورده را فریبش و

 بگوید که انگار کرد، نگاهم کوتاه ایلحظه مژگان. بودم فهمیده

. گردانمبرمی اولش جای سر به را چیز همه چطور کن تماشا فقط

 توانستمنمی بکنم، پیمان خوردن حقه برای کاری توانستمنمی

 حرفی -داریوش- جریان این تاریک ینقطه از و کنم باز دهان

 را پیمان پیشانی کنار یبرجسته هایرگ بودم دیده چون ،بزنم

 درآمده تپش به داریوش برای آن داخل سیال خون چطور که

 و گذشتمی احساسم و قلب الیه الیه  از هااین یهمه و بود؛

 کنم سکوت که بودم مجبور. آوردمی همراه به برایم عمیق غمی

 مژگان هایحرف به وتسک در هم او که کنم نگاه پیمان به فقط و

 از هاییکاور دروغش روی هم سر پشت مژگان و دادمی گوش

 داشتم، واهمه خودم دلسوزی از. کشیدمی درستی و راستی

 را مژگان پشت توانستمنمی من بودم، منزجر آن از و ترسیدممی



 کمی دلم آمد حرف به که پیمان. توانستمنمی هرگز کنم؛ خالی

نداشتم دوست را ستیصالشا و سکوت گرفت، آرام . 

- کرد؟ پیدا دست قرارداد اون به شهمی طورچه حاال  

 تا بود کرده دور آن از کامل را خودش و انداخته راه آتشی مژگان

بسوزد پیمان فقط : 

-  بود این من حدس! بوسهمی رو خودت دست دیگه رو جاشاین

 گهیم و گشت ارغوان خونه، باشه آورده رو هاپرونده داریوش که

 فکر من اما بگردی، تونیمی هم تو اطمینان برای باز نیست،

 بفرستیم رو یکی باید. باشه داریوش اتاق و کارخونه توی کنممی

 .کارخونه

کرد پیمان خود به ایاشاره لبخند با : 

-  کار گرفتن گردن با نکن، فکر خودت به پس بری، تونینمی تو

 باورش داریوش دونییم کجا از شد، بدتر تو وضعیت هم ارغوان

اتاقش؟ باشی رفته خودکار برای تو که شده  

 مقصود تازه من برگشتنش با برگشت، من سمت به سریع پیمان

شدم متوجه را مژگان . 



 و من کوتاه یثانیه چند از بیشتر نگذاشت حرفش با مژگان

گفت و کنیم نگاه هم به پیمان : 

-  فکر کارخونه، رهب ارغوان تا بچین دونگی و دروغ یه کاری، یه

 که دونیمی برسی، نتیجه به زود داریوش خود مخ روی بری کنم

برامون خوبه خیلی جااون بره ارغوان. داره ارادت ارغوان به . 
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 داد، نشان العملیعکس چه انپیم مژگان حرف این از بعد ندیدم

گفتم کرد نگاهم مژگان کهاین محض به چون : 

- هم امروز! شهنمی تونم،نمی  ... 



 داشتم پیمان جلوی که نیامد خوشش شد، هم در مژگان نگاه

 اما زدم؛می حرف ناتوانی از و کردممی کوک مخالفت ساز

گفتم نگاهش به توجهبی : 

-  کارخونه با مقایسه در سردرد این که. کشیدم دردسر کلی

 از کاری کارخونه تو آدم همه اون جلوی. شوخیه شبیه رفتن

آدبرنمی من دست . 

 چشم در چشم شود،نمی من حریف نگاهش با دید وقتی مژگان

گفت پیمان : 

-  نکن، توجه ارغوان حرف به گی؟می چی چیه؟ نظرت تو هان

من با کردنش راضی ! 

 با را تهدید و التماس از هاییگهر کرد من به ادامه در که نگاهی

 حرف ندرت به که متفکر آدم یک نقش در پیمان. داشت هم

 مژگان حرف از که ایثانیه چند از بعد بود، رفته فرو زدمی

گفت و کشید جلو به را تنش کمی گذشت : 

-  ایدیگه کس! بره؟ حتماً ارغوان داری اصرار قدراین حاال چرا

تونه؟نمی  



گفت لبخند با مژگان : 

-  همه طوری متین کارخونه، به برسه پات کافیه تو؟ مثالً؟ کی

 کارآفرین یجایزه بهش باید تهش که کنهمی واروونه رو چی

 اوضاعش بره تو طرف از کی هر خودت، نه بدی، رو سال ینمونه

 ببره داریوش اگه رو ارغوان اما! روش شنمی حساس همینه،

 که شهمی برداشت طوراین چون کنه،می فرق خیلی اوضاع

 شونآینده برای چون کارخونه، توی آورده رو ارغوان داریوش

داره هایینقشه . 

 هم و داد تکان را من هم پرسید مژگان از که سوالی با پیمان

برد فرو بهت در را مژگان : 

-  داره ارغوان به نسبت داریوش که احساساتی از گیمی یعنی

 با کاری همچین تونممی نیکمی فکر چرا کنم؟ سوءاستفاده

 کارش که موقع اون ارغوان شه؟می چی بعدش بکنم؟ داریوش

داره؟ خودش به داریوش یعالقه برای جوابی چه شد تموم  

 حدسش مژگان که پیمانی همان یعنی هاحرف این با پیمان، این

 حمایت به زند،می لنگ هم داریوش بفهمد اگر که! زدمی را



 من. دهدمی باد بر را هایشزحمت تمام و خیزدبرمی داریوش

 خالی را میدان راحتی به نبود حاضر مژگان اما کردم، سکوت

 :کند

-  رو ارغوان بخواه داریوش از جوری یه داره، بستگی تو به خب

 از ست،آینده در ارتباط ایجاد برای نکنه فکر که کار سر ببره

 احساسات کهاین کنم فکر. بذار مایه ارغوان کار به نیاز و فامیلی

 تو بیوفته که اینه از بهتر خیلی بشه دار خدشه داریوش نازنین

 هچل و احساسش انتخاب بین باشه خودشم کن باور. متین هچلِ

کنهمی انتخاب رو دومی نیفتادن، . 

 که زدمی حرف ماهرانه طوری هم مژگان نداد، جوابی پیمان

 دفعهیک پیمان. دآممی نظر به بسته پیمان نظر در هاراه یهمه

شد بلند : 

-  بزنم؟ حرف داریوش با برم من که مگه داد اوکی تو به ارغوان

 درستش شهمی طورچه ببینم و کنم فکر تا نکن کاریهیچ فعالً

  .کرد

داد ادامه تهدیدوار تاکیدی با : 



- باش منتظر! نکن یعنی نکن، کاری گممی وقتی . 

 گفت کارخانه به من رفتن از مژگان که آن از بعد مدت تمام 

 که وقتی حتی نداد، قرار خطابم مورد مستقیم دیگر پیمان

 طوری اخیر یدقیقه چند در رفتارش. زدمی حرف من از داشت

 با باید و فهمینمی و نیست دستت اختیارت تو یعنی که بود

 داشت نکرد، نگاهم هم رفتن موقع. بزنم حرف سرپرستت

 شوممی تنبیه من چرا دانستمنمی اساس از من و کردمی تنبیهم

 مژگان حال شامل اول باید بود تنبیهی بر بنا اگر که صورتی در

 من با و بود موجه مژگان با رفتارش رفتن موقع. من بعد و شود

 !نه

 حالت همان به هنوز من برگشت پیمان مشایعت از وقتی مژگان

 نگاه مژگان و خودم موقعیت به و بودم نشسته مبل روی

 را رفتنش تنها من و بود رفته پیمان یبدرقه برای او که مکردمی

بودم کرده تماشا . 



 موهایش به دستی و برد گردنش پشت به را دستش مژگان

 مبل روی وقتی و کرد تکرار را کار این دیگر بار دو. کشید

گفت نشست روبرویم : 

-  یمرتیکه! رفت؟ فرنگیس اومد چنگیز چطور دیدی! بگیر یاد

 بردتت نبود همین مگه شده؛ تو دلسوز من واسه الحا! قالتاق

 تو رفتن برای که شده چی حاال کرد،می مالیتدست و بنگاهش

ناراحته؟ قدراین داریوش اتاق به  

 

 نبود، پیمان به نسبت خشمش کردن خالی فقط هدفش

 از دانمنمی. نبندم حمایتش به دل که کند متوجهم خواستمی

 از هم شاید بود؛ کرده رداشتیب چنین رفتارم و حرف کدام

گفتم و زدم پلکی. نگاهم : 

-  حرف از شم پشیمون که نزن حرف جوری یه. نکرد دستمالیم

تو برای زدن . 



-  ازت وقتی بلدیا، خوب هم تو ولی! نشو آتیشی حاال باشه

 گذاشتی جوابی خوب داریوش، اتاق رفتی چی برای پرسید

 .جلوش
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 سر پشت را اشزندگی از مرحله این و رسیدمی منا به مژگان اگر

 به تا ماندممی دور او از طوالنی مدت یک باید گذاشتمی

 غر. دیدمنمی را او ماه دو باید حداقل. برگردم امعادی روزهای

 :زدم

-  یه با بتونه بگی اگه شاید گی؟نمی رو راستش بهش چرا مژگان

 گیر رو متین و بیرون بکشه ماجرا این از رو داریوش ترفندی

 .بندازه



گفت پوزخند با : 

-  تونممی وقتی بچسبم؟ رو نسیه کنم ول رو نقد خرم؟ مگه

 زد؟ ترفندی یه شاید که پیمان دست بسپرم کنم درستش خودم

 داره شه؟ کشیده بیرون ماجرا از داریوش باید چرا هم بعد

 کثافت و کوفت هزار و دهمی مردم خورد به روغن جای آشغال

 دایی پسر و دایی کنار در باید اتفاقاً بعد؟ بره در قسر دیگه،

بشه تنبیه عزیزش . 

-  رو خودت و بگیر رو منا داری، کارچی بقیه شدن تنبیه به تو

نبور؟ز یلونه تو کنی دست هی خوایمی چی واسه کن، خالص   

گفت تشر با : 

-  صاف باید هم رو حسابام و خرده یهمه اما گیرم،می که رو منا

 حرف من واسه هم پیمان مثل نکنم؟ چرا تونممی وقتی کنم،

 .نزن

- خرده و بیای تو نشستن هم اونا  ... 

گفت و کرد ایاشاره ساعت به : 



-  هم ندارم، رو اشکان غرغرای یحوصله من هم برو، شو بلند

کافیه تو امروز برای . 

گفتم بدهم کارش این به جوابی کهاین برای : 

- رمنمی کارخونه من . 

گفت و رفت آشپزخونه طرف به : 

- نرو باشه  ...  

 دلجویی کمی خواستنمی حتی و بود خونسرد قدراین کهاین از

 عصبی و ناراحت برود، یادم از داشتم که افتضاحی روز تا کند

 از تا کشیدم سرم بر را شالم و کردم مرتب را لباسم سریع. بودم

 بدون و شدم رد آشپزخانه کنار از شتاب با. بروم اشخانه

 به را خودش برداشتم که را کفشم. رفتم در طرف به خداحافظی

گفت و رساند من : 

-  که رو منا بده، مهلت بهم و باال ببر رو تحملت کم یه ارغوان

 دوستشون و آدمی بدت ازشون تو که آدمایی یهمه دور بگیرم

کشممی خط نداری . 

 



 چیزی لحظه آن اما ترسیدم،می اشآینده از بودم، سرگردان

آوردم زبان بر هم را همان و چرخیدمی سرم در متفاوت : 

- کنی؟ جلب خودت به رو پیمان نظر بخوای که شده وقتهیچ  

 برای دادن دلگرمی هنگام مژگان صورت اجزای در که تابی و تب

گفت و زد لبخند دفعهیک. نشست فرو کمکم بود ندهآی روزهای : 

- پرسی؟می چی برای ! 

 باز را در و کرده پشت. امپرسیده چه برای که بگویم نبود قرار

  تا. کردم پرت در مقابل را کفشم شوم خم کهاین بدون. کردم

گفت کشیدم جلو را کفشم یلنگه : 

- شده آره ! 

چرخیدم سریع : 

- شد؟ چی بعدش خب  

- وقتهیچ نشد جلب نظرش نپیما ! 

 و برگشتم دیگری العملعکس هیچبی. کرد خوشحالم جواب این

 آمدم بیرون مجتمع ساختمان از وقتی. پوشیدم را کفشم



 زن کردمنمی فکر دیگر کهاین حداقل داشتم، بهتری وضعیت

است ترخوشبخت من از برق تیر به داده تکیه گدای .  

 بوق صدای با که بودم گرفته فاصله ساختمان از قدم چند فقط

 نگاه روبرویم به و برگشتم زد که را دوم بوق ایستادم، ماشینی

 بود پیمان ماشین. کنم پیدا زندمی بوق که را ماشینی تا کردم

 زل من به هم خودش و بود شده پارک دیگر ماشین دو بین که

 طرفش به که خواست من از جلو صندلی در کردن باز با. بود زده

 از تردقیق یا عصر، از کردم، نگاهش فقط و ایستادم. مبرو

 "اتاقت توی رفتم من": گفتن با را داریوش دهان که ایلحظه

 چیزش همه دیگر. بود کرده عوض خودش با را من تکلیف بست،

 تا بود ایستاده که انتظارش این حتی دیدم،می دیگری طور را

 جلوه ارزشمند برایم هم بیایم بیرون مژگان یخانه از من

 وقتی. بروم طرفش به تا کردم هماهنگ را هایمقدم. کردمی

گفتم و کشیدم عقب را ماشینش در رسیدم : 

- نیست یکی مسیرمون رم،می خودم من ! 

گفت و برگشت : 



- باهات دارم کار برسونمت، خوامنمی بشین . 
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 نداد مهلت حتی. نشستم کنارش و کشیدم عقب بیشتر را در

شود تثبیت نشستنم : 

-  گفت سربگردونی؟ رو داریوش که بود داده خط بهت مژگان

آره؟ بپرونیش، وقت یه نکنه  

 در عصر که بود ایفداکاری درگیر من فکر تمام هنوز کهاین با

 همه برایش جزء به جزء و بنشینم توانستمنمی باز اما کرده، حقم

دهم توضیح را چیز : 

-  حرف موضوع این مورد در که نیستم شرایطی در اصالً االن من

 .بزنیم



-  کهاین مورد در بزنیم؟ حرف چی مورد در داری دوست پس

 خوبه بگردی رو جااون هایسنبه و سوراخ و کارخونه بری چطور

بزنیم؟ حرف  

توپید که بود روبرو به نگاهم : 

- کن نگاه من به . 

گفت که کردم نگاهش دلخور اما نبودم، دلخور : 

-  اون توی بری تو که اینه داریوش صالح ببینم اگه من ببین

 یا آدمی سرت بالیی چه کنمنمی فکر این به دیگه کارخونه

 دارم تو از چرا که گیرمنمی هم وجدان عذاب شه،می چی آخرش

 کرده استفاده ازت طوراین خواهرت تیوق چون کنم،می استفاده

 رفتن قراره وقتی! داره ربطی چه دیگه من به همراهشی، هم تو و

! رهمی یادم از تو یدرباره چی همه داریوش، نجات کلید بشه تو

 و خوایممی چیزی یه کدوم هر مژگانه؛ و من واقعیت این

 نسترن دونینمی کنی؟ فکر خودت به خواینمی تو اما دنبالشیم،

 من علی،عمو اگه نباشی، باهاشون تو دیگه تا رفت رو راهی همه

 فکر زدیمنمی حرف باهاش دقیقه و لحظه هر داریوش و



 از که روزهایی تو درست شد؟می آروم و اومدمی کوتاه کردیمی

 اتاق ریمی و گوشش بیخ آیمی تو شده پیاده شیطون خر

 ایدیگه کس نه و من نه دیگه دونیمی فهمیدمی اگه داریوش؟

رفتیمی ذاشتیمی باید تو و بکنه کاری برات تونستنمی . 

ناامید و تلخ شدم، دلگیر باراین : 

-  رو من نسترن اگه حتی شد،میچی بعدش نبود مهم برام

باشم باهاشون تونستمنمی دیگه و دیدمی . 

گفت و داد تغییر من به رو را نشستنش حالت : 

-  پیش رفتی؟می کجا نیست؟ مهم برات اونم چی؟ آبروت

 هفته در که بگم برات من نداری؟ خبر شزندگی از مژگان؟

دونی؟می یا نیست خودش یخونه رو شبش دو حداقل  

 عصبی کوبیدمی صورتم به را حقیقت محکم قدراین کهاین از

گفتم و کردم نگاهش : 

-  که مونده برام کی اونا جز دارم، رو مژگان و اشکان فقط من

من؟ غیر داره رو کی مژگان کنم، لشونو  



گفتم و زدم پوزخندی : 

-  باید که موقعی اون که اینه خاطر به االنش مشکالت یهمه

 که کشید تنهایی قدراین نبود، کسهیچ ایستادمی کنارش کسی

 نباشم، نگرانش تونمنمی من. نیست مهم براش کسی دیگه االن

 سرش خوادمی بالیی هر بذار کن ولش بگم خودم به تونمنمی

 خواهرمه؛. خودم زندگی سراغ برم اشکان عین تونمنمی بیاد،

 که وقتی اونم باشم اعتنابی بهش و کنم فراموشش طورچه

کرده گرفتار رو خودش همه این بینممی . 

کردم ریز چشم : 

-  که بفهمی االن همین اگه! کردی؟می کارچی بودی من جای تو

 کارهاش یهمه جریان در و متینن با آرش یا کوروش داریوش،

 حفظ آبروت که کنیمی فکر خودت به کنی؟می کار چه هستن

 جونت به رو فشاری هر کنی کمکشون کهاین خاطربه یا بشه؟

خری؟می  

گفتم و کردم تحمل یثانیه چند را اشخیره نگاه : 

- کردی؟می کارچی واقعاً دی؟نمی رو جوابم و زنینمی حرف چرا  



گفت خوش لیخیا با  : 

-  چی هر نباید که تویی نیستم، تو جایگاه توی من که فعالً

 گرفت؟ رو دستت چی امروز مثالً بپذیری، سریع گفت مژگان

افتادی؟می گیر داشتی که بود این غیر  

دزدیدم چشم : 

-  از خیلی بیاره گیر رو قرارداد اون اگه گفت بهم مژگان

 چیز همه کهاین یوسوسه. شهمی خالص دیگه و حل مشکالتش

برنداشت سرم از دست بشه قبل مثل . 

گفت و گذاشت ماشینش فرمان روی را دستش : 

-  من. مونهنمی حرفی دیگه خوایمی خودت وقتی باشه،

 نه گر و چیه به چی بدونی که کنم حجت اتمام باهات خواستممی

 ردیف پای وقتی برات آدمی پیش چی نیست مهم برام که گفتم

باشه وسط اریوشد کارای کردن . 

شدم متمایل سمتش به کمی و کردم نگاهش تیز : 



-  پس آد؟می پیش برام اتفاقی چی نیست مهم برات گینمی مگه

 اگه بزنی؟ رو رایم که دیمی اندرز و پند و کنیمی تکرار هی چرا

 شدن خیربه عاقبت فکر و نکن تکرارش دیگه پس نیست مهم

 بهم و بیام که موندی رمنتظ همه این! من نه باش عموت پسر

بینی؟نمی هیچی دیگه باشه وسط داریوش پای بگی   

 ضرب آرامآرام ماشینش فرمان روی انگشتانش با و برگرداند رو

 :گرفت

-  اونم خونه بیام گرفتم تصمیم یهو امروز شد چی اصالً دونمنمی

 داریوش وقتی چرا اصالً یا. بود ریخته سرم کار کلی که وقتی

 بگم تونممی فقط! وسط پریدم گشته رو ماتاق کی گفت

 عقل خواهر تز و رفتن کارخونه مورد در اما! آوردی شانسیخوش

 به تو فرستادن با را موضوع این خوامنمی گی؛می درست کلت،

 مطمئناً! جااون به تو رفتن غیر چیزی هر کنم؛ حل جااون

هست هم ایدیگه هاییراه . 

 از که یکی مژگان، و اشکان از غیر یکی! بود من فکر به یکی

 من رفتن از غیر راهی دنبال و آگاه کارخانه به رفتن هایسختی



 غیر کسی و شده بزرگتر من دنیای کردممی حس. بود جاآن به

 برای شده حتی و شود واردش تواندمی  هم مژگان و اشکان از

کند خوشحالم کوتاه لحظاتی . 
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 در امسینه درون بخشلذت حس و دستم مشت شدن باز

 بدون و لبخند با. بود خودم شیرین افکار و پیمان حرف ینتیجه

 بودم، چرخیده سمتش به که طورهمان ایکاریپنهان هیچ

گفتم و شدم اشخیره : 

-  خیلی. شدمی چی بکنم تونمنمی فکرشم اصالً نبودی اگه امروز

 .ممنونم

 و برداشت ماشین فرمان روی از را دستش. رفت باال ابرویش

 به آرام ایضربه و آمد جلو. شد متمایل من سمت به اشتنهنیمه

گفت و زد امگونه : 

- بکنی هم تشکر یه افتاد یادت باالخره عجب چه ! 



 به نسبت را ترس با همراه حس آن اصالً قبل یدفعه برخالف

 کوتاه لمس همان از حتی. نداشتم نشست امگونه روی که دستی

 پیمان داشت دوست که گرفت شکل من در بارهیک تمایلی

 که دادمی فرمان وجودم از بخشی حتی. کند تکرار را کارش

بنشیند امگونه روی دستش دوباره تا کنم تحریکش . 

-  بد برات که دونممی خودم نه گر و. کنم تشکر بود نشده فرصت

بکنه فکرایی خودش پیش یوشدار ممکنه و شده ! 

شد خم ماشینش صوتی سیستم طرف به زد، لبخند : 

- زدی گندی چه دونیمی که خوبه ! 

 به نگاهم و بود ماشین در یدستگیره یافتن پی در دستم یک 

بود من از کوتاهی یفاصله در که پیمان صورت : 

-  گفتی آخه کنی،می رو کاراین دوباره ازظهربعد به برگردیم اگه

خودته کار که گفتی داریوش به یهو چرا دونینمی !  

 شده صوتی سیستم انداختن راه معطوف چشمش که طورهمان

گفت بود : 



-  دیگه که تفاوت این با کنم،می رو کار این هم باز برگردیم آره

 قدر چه بره یادم و بخورم رو گولت و بشینم جااین آمنمی بعدش

بشی ادب باید االن و عصبانیم ! 

 و بکشمش بود مانده فقط. بود کرده پیدا را دستگیره دستم

 به را سرم و رفتم جلو. بود مقابل به حواسش پیمان. تمام

. کردم نزدیک داشت قرار شرایط بهترین در که صورتش

 دادم حرکت شدمی که جای تا را سرم و بستم کوتاه را چشمانم

. داد جامان درست را کارش هم دستم. بوسیدم آرام را صورتش و

 نگاه سرم پشت به  دیگر. آمدم پایین و کشیدم عقب سریع

 راه قلبم با. شدند تنظیم تند یدرجه روی هایمقدم و نکردم

رفتممی ! 

*  *  * 
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 به محکمی یضربه و برد باال را اکتر توان تمام با و برداشت خیز

 فرو داریوش راکت روی که زمانی تا را توپ چشمانش با. زد توپ

توپید آرش به رو بلند صدای با و کرد دنبال آمد : 

- اومد که بپا رو طرفاون برو . 

 زمین در توپ و نرسید آن به اما دوید، توپ طرف به آرش

 رانش به راکت کوبیدن با و داد تکون آرش برای سری. نشست

 :گفت

- که جنبینمی ! 

کشید اشپیشانی عرق روی به دستی آرش : 

- بهش نرسیدم بود، زیاد سرعتش . 

 با داریوش قبل شوت مثل بالفاصله. زد آرش را بعدی یضربه

 ناگهانی ایضربه با را توپ و برداشت خیز راست به تمام سماجت



 توپ و دوید سریع خودش باراین. برگرداند حریف زمین سمت به

 درست را توپ پریدن کمی با و کرد کنترل هوا و زمین بین را

 دستش کف و رفت آرش طرف به و آورد فرود مقابل زمین وسط

 به عصبی نگاهی توپ به اشاره با داریوش. زد او دست به را

گفت و انداخت کوروش : 

- پات زیر افتاد درست کنی؟می غلطی چه ! 

برداشت را توپ و شد خم کوروش : 

- زنیشمی خودتم کردم فکر سمتش رفتی تو . 

زد چنگ را دستش داخل توپ داریوش : 

-  پات زیر از رو توپ بعدش دادیم دست از امتیاز چی هر

مگه؟ کوری. برداشتیم  

. شود تمام دو آن بحث تا بودند مانده معطل پیمان و آرش

گفت آن دادن تکان با و آورد باال را راکتش : 

- بیاد بندازین . 



 یضربه کهاین با کرد، هدایت شانسمت به داریوش را توپ

 زمین از مانع و برآمد آن پس از خوبی به آرش اما بود، نقصیبی

 جواب آن، به محکم چندان نه ایضربه با و شد توپ افتادن

 و داریوش مشترک زمین در توپ دوباره که زمانی. داد را حمله

 راکت کوروش ازیب به اعتراض برای داریوش آمد، فرود کوروش

گفت او به رو و انداخت زمین روی را : 

- . توپ دنبال دوئهمی وقتی خورهمی تلوتلو! مسته انگار این

خودت با ببر رو کوروش ور،این بیاد آرش . 

گفت داریوش جواب در و نشست زمین روی زناننفس آرش : 

- کردی پرت رو راکتت بازیمی داری باز . 

گفت داریوش : 

- بگیرم؟ دوش برم نم نیستی اگه  

زد داد زمین طرف آن از کوروش : 

-  بازی یجنبه کرد، فریاد و داد این زمین خورد توپ چی هر

همینه همیشه. نداره !  



گرفت سمتش به و برداشت زمین روی از را راکتش داریوش : 

- بابا نزن زر !  

 شانبحث شدمی حیاط وارد آرامآرام که ماشینی بوق صدای با

 اشکان که شود مطمئن تا برگشت ماشین طرف به. ماند نصفه

 سه هر و رفت بیرون بازی زمین از کل به هم داریوش. است آمده

 با کوروش افتاد هم به شاننگاه وقتی. کردند تماشا را رفتنش

 برسد ماشین به تا گذشتمی آن از داریوش که مسیری به اشاره

 :گفت

- خره این طویله یه قد ! 

 ماشین به و گذشت صورتش از اخم با پیمان اما خندید، آرش

 به و شده پیاده ماشین از نسترن و نیکی. ماند خیره اشکان

 حرف مشغول و رسیده ماشین به داریوش. آمدندمی شانسمت

 از دیگری کس ماند منتظر و کرد نگاه چه هر. بود اشکان با زدن

 و کرد باز را ماشین عقب در اشکان وقتی. نشد پیاده ماشین

 به تنها که نداشت تردیدی هیچ دیگر آورد بیرون را چمدان

 را آبش بطری و انداخت زمین روی را راکت. اندآمده مسافرت



 داریوش که بود خوب. بودند آمده تنها که بود عجیب. برداشت

 یادامه یحوصله چون بود، کرده رها را بازی و کرده جوییبهانه

 به  زودتر نیکی. رفت نسترن و نیکی سمت به. نداشت را بازی

 دوست که طورهمان را نیکی. بگیرد آغوشش در تا دوید طرفش

 خسته وقتی. گرفت و کرد پرت باال سمت به باری چند داشت

 هم داریوش. رفت نسترن طرف به و گذاشت پایین را نیکی شد

 رسید خواهرش به تا و آمد شانسمت به سریعی هایقدم با

 :پرسید

- کو؟ ارغوان پس  

 نسترن. دهد جواب داریوش سوال به نسترن تا بود منتظر

گفت و کرد نگاه را داریوش اخم با ناگهانی : 

- خونه موند نیاوردیمش، . 

 ماشین سمت به بار چندمین برای نگاهش نسترن حرف این با

 از ارغوان و شود باز در آن هر داشت انتظار. شد کشیده اشکان

بیاید بیرون ماشین داخل .  

ایستاد نسترن به رو و چرخید بتعج با داریوش : 



- نیاوردینش؟ چی برای شه؟می مگه تنها؟  

گفت طعنه با و نیاورد تاب را داریوش سوال نسترن : 

-  کسب هم تو از باید دونستمنمی !دلخسته عاشق آقای ببخشید

 نده گیر که کنم راضی رو اشکان تا کشتم رو خودم.  کنم تکلیف

 مگه. بدم هم رو تو جواب بیام ایدب حاال بیاد، باهامون ارغوان

اصالً؟ چه تو به! بکشونمش؟ خودم دنبال برم جا هر مهبچه   

 کند؛ نگاه ماشین به مدام و بزند باطل دور نداشت لزومی دیگر

 را کار این انتظار اشکان از. بود کرده تمام را حجت نسترن

 را او طورچه نسترن که بزند حدس هم توانستنمی و نداشت

 از کمی داریوش. بیابند قو متل به ارغوان بدون تا کرده یراض

گفت و گرفت فاصله نسترن : 

- شیمی خفه هاتعقده همین با آخرش ! 

نکرد درنگ هم ایلحظه دادن جواب در نسترن : 

- لیاقتینبی تونجفت دیگه، آرشی داداش . 



 پشت به ایضربه داریوش و نسترن یبیهوده بحث از خسته

فتگ و زد داریوش : 

-  توننگاه داره اشکان نکن، دعوا هی نمون اینجا بگیر دوش برو

کنهمی . 

 رد کنارشان از متاسف نگاهی با و داد حرفش به گوش داریوش

 را صدایش تن که حالی در و نبود بردار دست نسترن اما شد؛

میکرد کنترل  
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 اشکان نه برسد داریوش گوش به که باشد ایاندازه هب فقط تا

 :گفت

-  سر  ازدواج این بذارم من که دربیار گوشت از رو فیتیله این

 .بگیره

 با و شد خم نسترن. نداد نشان واکنشی شنید کهاین با داریوش

 قدم یک تنها اما برود، تا گرفت را نیکی دست عصبی حالتی



. شد رفتنش از مانع و تگرف را بازویش پیمان که برداشت

پرسید و داشت نگه ثابت خودش روبروی را نسترن : 

-  اشکان جا؟این اومدین و تهران گذاشتین تنها رو ارغوان یعنی

نگفت؟ هیچی  

 به وقتهیچ نسترن دانستمی چون پرسید، را سوالش راحت

 با که برخوردی شبیه برخوردی داد نخواهد اجازه خودش

ندبک او با داشته داریوش .  

-  کردیم راضی رو اشکان تاییدو بیاد، نداشت تمایل خودش

 رو اشکان مکافات با. دوستش اون یخونه بره شبا و تهران بمونه

 باید رممی دارم هم خالی و خشک مسافرت یه. کردم راضی

تا دربیاد جونم  ... 

برید سوالش با را نسترن یاضافه توضیحات : 

- کیه؟ دوستش  

- فلجه دختر همون ! 



. شد شل او بازوی دور از آرام دستانش داد نسترن که جوابی با

 بود ندیده اصالً باشد، ارغوان دوست که شناختنمی فلجی دختر

 اما کرده، رها را نسترن بازوی چه اگر !باشد داشته دوستی او

بود نشده تمام حرفش هنوز : 

-  هبر باید رو شب چهار سه هر بمونی؛ جااین قراره روز چهار سه

 دلش به دل چرا تو بیاد، نداشت تمایل اون دوستش؟ یخونه

 نیاد، که خداته از دید بکنی، تعارفی یه بوده منتظر شاید دادی؟

ندارم تمایل گفتممی بودم منم ندارم، تمایل گفت ! 

 بود؛ طرف داریوش با که طوری نه کرد، هم در صورت نسترن

بود داده تخفیف درجه چند : 

-  آره. بکشه رو خودم ناز خواممی رو ییک االن من پیمان

 کنم؟ کارچی گیمی االن. خواسته خدا از منم بیاد نخواست

بیارم؟ رو خانوم برم و برگردم  

 او با نداشت دلخوشی اصالً که را نیکی حرفش دنبال به نسترن

 که تنیس بازی زمین طرف به. کرد همراه خودش با و کشید برود



 او به چشم نفر دو هر که شد کوروش و آرش یمتوجه چرخید

گفت لبخند با کوروش. داشتند : 

-  جاهمین و آدمی یار االن کردمی فکر! داریوش پرِ تو خورده بد

بمکه سماق باید حاال چسبونه؛می رو نون داغه تنور تا ! 

 نگاه هم به آرش و او. خندید حرفش به تنها هم خودش

 کند خالص را شخود کوروش پرحرفی از کهاین برای. کردندمی

 آرش که بود نرفته قدمی چند. گرفت پیش در را او مخالف مسیر

گفت و رساند او به را خودش : 

-  گفته ارغوان به چیزی یه حتماً اما نگفتم، هیچی نسترن جلوی

 کار بیاد بدش یکی از نسترن، کلیدیه آدم خیلی. نیومده که

 حرفش روی و باشه مرد داریوش آدمی خوشم آی. تمومه طرف

داره دیدن نسترن یقیافه وقتاون وایسه، .  

ایستاد بالفاصله : 

- وایسه؟ حرفش کدوم روی داریوش  

خندید کوتاه آرش : 



- دیگه ارغوان خواستن همین نیستیا، باغ توی هم تو . 

. داشت ارغوان با که بود دیداری آخرین پیش روز دو غروب

 هر لابطا حکم خودش هایدست با ارغوان آن در که دیداری

 با تماسی هیچ آن از بعد. بود کرده مهر را داریوش با ایرابطه

 به امروز ینیامده پیش دیدار برای هم تصمیمش. نداشت ارغوان

 خود روی به این اما بود، ماشینش داخل اتفاق نیاوردن خود روی

 پیش ارغوان و داریوش حرف که داشت کارایی جایی تا نیاوردن

 بعد و ببوسد را او دختری که بپذیرد توانستنمی هرگز. نیاید

بکشد ازدواج به کار و شود باز داریوش زندگی به پایش . 
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 جای به را چیز همه شدمی سخت که بود کرده کاری ارغوان

بازگرداند اولش .  

 هوایی موهایش، دلخواه نگرفتن حالت رطوبت، آرش، ایهخنده

 مسیر یادامه حتی و اشگرمی نه و بود معلوم اشسردی نه که

 یکاسه باید که چهآن از بیش همه و همه دریا، تا مانده باقی

 کهاین دلیل کردمی حس. بود گرفته هدف را صبرش و حوصله

. است ارغوان ندک اذیتش قدر این تواندمی ایساده چیزهای

 و دست به تور! گرددبرمی ارغوان به شد مطمئن رفت که جلوتر

 این از کردمی فکر داشت دایم کههمین اصالً. بود انداخته پایش

 مثل. بود ضعف خودش بکند برخوردی چه او با باید بعد به

 اگر که بود این  درگیر چون شد ظهر کی نفهمید که صبحی

 را اشرابطه باید طورچه ببیند اشکان و نسترن همراه را ارغوان

 داخل که دختری با شدن روبرو و برخورد. کند مدیریت او با

 ترینغافلگیرانه او تا کرد کاری اشبوسه با بارهیک ماشین

 آن اگر نداشت؛ کاری هیچ کند تجربه را عمرش یهمه یصحنه

 وشداری که نبود ارغوانی اگر. نبود اشکان خواهر ارغوان دختر



 شانس از! بود مژگان خواهر که نبود ارغوانی اگر. داشت دوست

هادردسر و محدودیت این یهمه با بود ارغوان دختر آن بدش . 

 و او از گرفتمی پیش در ارغوان با که ایرویه هر این از ترقبل

 با شدن صمیمی برای که هاییمسیر تمام بود؛ مطمئن احساسش

 خودش هم موقعآن. بود شده مواجه هبست در با کرده امتحان او

 بنا ایلحظه هیچ در وقت هیچ که دانستندمی ارغوان هم و

 دو مثل. بروند هم استقبال به شانحقیقی خود با که  نیست

 و بودند گرفته قرار وضعیت یک در تصادف سر از که بودند آدمی

 و حقه دارد؛ پایان و ستمقطعی حالت این بودند مطمئن دو هر

 باعث همین و شدندنمی تسلیم و بود اثربی هم روی هایشانمکر

 و بیاید چشمش به کمتر موقع آن موجود هایمحدودیت شدمی

 که کند فکر این به بود سخت  دیگر اما کند، مشغول را فکرش

 است؛ قبلش رفتارهای یدنباله هم ماشین داخل ارغوان رفتار

 کار کردن مالیماست و بود فریب برای باز کاش که! بود کاش که

. داشت درخور جوابی موقع آن شان؛خانه در عصر وحشتناکِ

 چندی تا که بود رسیده بزنگاهی همان به ارغوان با اشرابطه



 گرفت قرار که شرایطش در اما برسد، که بود دنبالش پیش

کردمی را فکرش که است آن از ترسخت فهمید . 

 بود؛ همراهش رنگ،کم و سوکم چند هر تردیدی هنوز البته

 هیچ بدون نسترن و مریم مامان چشم جلوی که دختری کهاین

 رو و زیر را چیز همه داریوش اتاق داخل لحظاتی تواندمی ترسی

 خودش. باشد نداشته کاری برایش  نیرنگ سر از بوسیدن کند،

 خشمش اندیشیدمی مورد این به وقتی چرا دانستنمی هم

 داده بازی را او حد بدین تا فهمیدمی اگر. شدمی برانگیخته

 کرد،می راحت را کردنش مجازات برای کار خیلی است،

کند عمل رحمانهبی و ببندد را هایشچشم توانستمی . 

 به حرص سر از تعللی  با شنید را آرش صدای دوباره وقتی

چرخید طرفش : 

-  گیمی که اینایی از کدومهیچ! آرش خندیمی الکی قدر چه

 که خندیمی موضوعی به داری راحت قدراین. نیست رداخنده

 اونم بیفتن در نسترن و داریوش. بود ناراحت براش باید دقیقاً

داره؟ خنده قدراین ارغوان سر  



 مانده باز طوری چشمانش کرد؛ براندازش تعجب با و ایستاد آرش

 نداشته را توبیخ این انتظار دادمی نشان که بود زده زل او به و

 پس از فقط کرد،می اذیتش که چیزهایی آن یهمه بین. تاس

گفت جدی آرش. آمدبرمی آرش هایخنده حلِ : 

- بابا کردم شوخی !گفتم چیزی یه من حاال ! 

-  که نیستی جایگاهی در نگو، چیزی یه جوریهمین دیگه لطفاً

 تقصیر شده جوری این االن چی همه اگه نرفته که یادت! بگی

 .توئه

 بزند دیگری حرف اگر که ستجدی قدر آن پیمان دفهمی آرش

 او با همراهی از دست شنید، خواهد بدتر و تندتر شکبی

گفت و برداشت : 

- کنیامی قاطی یهو هم تو داخل، رممی من ! 

. نداشت حسی هیچ ناراحت، نه و شد خوشحال نه آرش رفتن با

 کردمی فکر. دادمی حق خودش به نه و داشت وجدان عذاب نه

 بارهیک. کندمی درک را اوضاع بودن بغرنج که است خودش تنها

 سر پشت و شد پشیمان ساحل سمت به رفتن و دادن ادامه از



 حرف شد آشپزخانه وارد وقتی. برود ویال به تا افتاد راه آرش

 در ارغوان شرایط یاد به را او دوباره نسترن و مریم مامان زدن

 برای و بود داریوش از کردن گله حال در نسترن انداخت؛ تهران

 هایحرف به و داد تکیه کانتر به. گفتمی او هایحرف از مادرش

 نسترن از که را اطالعاتی داشت واقع در اما کرد، گوش نسترن

 ارغوان رسیدمی نظر به. دادمی حالت دلخواه شکل به بود گرفته

 را شب بخواهد که نباشد کار در دوستی و گفته دروغ اشکان به

باشد مژگان اشگزینه تنها و بماند شانخانه . 

 خودش به را او حواس برچیده هاییلب و چشم در نمی با نسترن

گفتمی مریم مامان به. کرد جلب : 

-  برداره، دست کن صحبت باهاش مامان، کشهنمی اعصابم من

 سرخر بی روز دو تونمنمی من. نکنه بارم تیکه بینهمی رو من هی

 یکاسه برام این نداشت، اعتراضی ارغوان خود مسافرت؟ بیام

شده آش از ترداغ ! 
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 تا بگیرد فاصله نسترن و آشپزخانه از سرعت تمام با داد ترجیح

 از و زدمی حرف طوری نسترن چون نشنود؛ را هایشحرف

 برایش دلش تنها نه مریم مامان برعکس که گفتمی هاییچیز

 کند، فکر ارغوان به تا کردمی تحریکش بیشتر بلکه سوختنمی

 کوتاه جمله این "نداشت اعتراضی ارغوان خود "یجمله مثل

 انتخاب یک توانستمی فقط ارغوان. کرد دگرگون را حالش

 که نداشت دیگری حلراه او !بود نیامدن آن و باشد داشته

داشت هم اعتراض انتظار او از نسترن . 

گفت نسترن به پشت گذاشت بیرون آشپزخانه از پا که همین : 



-  حرف اگه! داشت؟ ایدیگه راه نکردن اعتراض جز مگه ارغوان

 نشستیمی خودتم یا آوردیش؟می تو آممی گفتمی و زدمی

 خونه؟

 نداده، را جوابش چه اگر ترننس که دید اما رفت، حمام سمت به

 او پیش را هایشگله و انداخته گیر ایگوشه را ناهید مامان اما

 پوشیدن مشغول آینه مقابل آمد، بیرون که حمام از. است برده

 به ناهید مامان آمدن که داشت رفتن بیرون قصد. شد لباسش

گفت و کرد نگاهی نیم تخت به. شد مانعش اتاق : 

- مامان؟ یبکش دراز خوایمی  

 کمکش تا گرفت طرفش به را دستش و داد تکان سر ناهید مامان

گفت او به رو نشست که همین. بنشیند تخت روی کند : 

-  دماغش زنهمی حرف تا هی تا؟ دو شما دارین نسترن کار چی

سوزونینمی رو ! 

زد زانو مادرش مقابل و رفت جلو : 

-  دقیقه یه ؟خوردی رو نماییشمظلوم گول که نگو ناهید مامان

دعوا؟ اومدی که گفته بهت چی حموم رفتم من  



کرد هم در ابرو ناهید مامان : 

-  بود، که چی هر ارغوان نیاوردن دلیل !ندارم کاری اون به من

 با ازدواجش مخالف  وقتی خب داره، حق !بود درستی کار

 معنی چه جااین ارغوان آوردن دارن اختالف سرش و داریوشن

 به چشم همه این زیر آوردن،می رو ارغوان یریمگ اصالً ده؟می

گذشتنمی خوش اونم . 

 اگر که گفتمی نه گر و کند، بحث ناهید مامان با خواستنمی

 بچگانه هایلجبازی نه و بود منطقی مسائل این  نسترن دلیل

گفت شوخی به. نداشت مشکلی : 

-  خروج یاجازه درسته، همون بگی شما چی هر اصالً باشه؛

جا؟همین بمونم نسترن آزار جرم به باید یا دیمی  

گفت جواب در ناهید مامان : 

-  همین کنار روزه دو نگو، هیچی زد حرفی نسترن بیرون رفتی

نکنین خرد رو همدیگه اعصاب . 

 باشد نسترن دسترس در نبود قرار رفت، بیرون و داد تکان سری

 یویال بازسازی برای معماری با. بگوید چیزی دهد فرصت و



 همراه را او و رفت سراغش به که وقتی از داشت، قرار پدرش

 ویال به پا دوباره که وقی تا دهد، نشانش را ویال برد خودش

 به خواب برای همه رسید وقتی. بود گذشته هاساعت بگذارد

. بود خواب هم ناهید مامان حتی. بودند رفته خودشان اتاق

 و رفت بالکن به چایی لیوان با. کرد عوض سروصدابی را لباسش

 اشگوشی داخل هایآهنگ از یکی. نشست چوبی صندلی روی

 در شدن باز با. زد زل رویشپیش تاریکی عمق به و گذاشت را

. بزند برهم دارد که را راحتی حال تا آمده کسی که فهمید بالکن

گفت نیامده داریوش : 

کن قطع دقیقه چند یه رو صداش - . 

 نگاهی داریوش به. کرد قطع را خود گوشی آهنگ صدای

 حرکت گوشی یصفحه روی انگشتانش که دید و انداخت

. شنید را تماس برقراری هایقبو صدای بعد ثانیه چند و کنندمی

 به نیست قرار که شد جمع خیالش شد قطع و خورد که بوق چند

 اما بدهد، گوش کسی با داریوش مدت طوالنی وگوهایگفت

 و گرفت تماس دوم بار برای. بود رفته یادش را داریوش سماجت



 را چای استکان کهاین قبل. پیچید دوباره هابوق همان صدای

گفت ببرد دهانش نزدیک : 

- نزن زنگ قدراین خوابه، کیه هر . 

 هم گوشی هایبوق صدای. نشست کنارش و آمد جلو داریوش

 داشت گوشی به چشم که حالی در داریوش. شد شنیده ترواضح

 :گفت

- بخوابه زود قدراین ارغوان نکنم کرف ! 

 به حاال کرد، عزیمت گوشی سمت به داریوش از نگاهش سریع

 را هابوق تکتک توانستمی جمع حواسی با و واضح طور

 هر بود منتظر. گرفت تماس دوباره داریوش و شد قطع. بشمارد

 یدسته روی دستش با بدهد، را جوابش و بردارد ارغوان لحظه

 خوردمی که بوقی هر ازای به گرفت، ضرب صداکم و مآرا صندلی

 باز و شد قطع باز وقتی اما برد،می پایین و باال را دستش باریک

گفت گرفت تماس و ننشست پا از داریوش هم : 

- بزنی؟ زنگ بهش طورهمین صبح تا خوایمی  

بود سوال یک فقط حرفش این به داریوش العملعکس : 



- ده؟نمی جواب چرا  

-  هم دو از داره ساعت که اینه یکیش. باشه تونهمی دلیل رتاهزا

بده تلفن جواب تونهنمی و مردمه یخونه ارغوان و گذرهمی . 

 بر را زدن زنگ هم دیگر باریک یوسوسه اما شد، قانع داریوش

آورد زبان : 

- هیچی دیگه برنداشت بزنم دیگه بار یه ! 

 را بوق صدای هرگز دیگر اما برود، و شود بلند خواستمی

 اشصندلی به بیشتر و بیشتر شنید که را بوق اولین ولی نشنود،

 روی انگشتش ناخن آرام خراش با شد مساوی بوق هر. چسبید

 و بودند همه از ترطوالنی آخر هایبوق این نظرش به میز، یلبه

 بوق کهاین از قبل درست داریوش. نداشتند هم شدن قطع قصد

گفت شود قطع و بخورد آخر : 

- زنممی زنگ بهش فردا برنداشت؛ . 
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 از. بگوید خیربهشب نتوانست حتی نکرد، نگاه داریوش به اصالً

 کوتاه یثانیه. برداشت را خودش گوشی شد مطمئن که رفتنش

 در که موقعیتی سپس و کرد فکر بکند خواستمی که کاری به

 یادامه از را او که نبود قدرتمندی سد اما بود، گرفته قرار آن

 که داشت اطمینان گرفت، را ارغوان یشماره. دارد باز کارش

 سه به بوق دو اما شود، قطع تا بخورد بوق قدرآن است قرار

 مجبور ارغوان و کرد سکوت. داد را جوابش ارغوان که نرسید

 حتی و است بیدار که شود باورش وا تا بگوید " الو " بار دو شد

 و کرد سالم. داد را تماس جواب شودمی هم مردم یخانه در

 بود شاداب و سرحال قدرآن ارغوان سالم. داد را جوابش ارغوان

 کردمی حس حتی خورد،نمی باشد خواب که کسی صدای به که

است داده را جوابش خنده با . 

 است وقت خیلی کردمی احساس نداشت، الزم مقدمه و شروع

ندارند نیاز مهم هایحرف برای چینی مقدمه به که . 

- بیداری؟ چرا  



-  چرا پرسیمی ازشون و مردم به زنیمی زنگ شب نصف

 و زدی زنگ تو شاید که کنی فکر خودت با نشده مثالً! بیدارن؟

کردی؟ بیدارشون  

 بخندد، ارغوان جواب این به توانستمی بود دیگری وقت هر اگر

 هم سر پشت هایتماس به داشت نتوانست؛ لحظه آن در ولی

 دلیل خواستنمی. بود مانده جواببی که کردمی فکر داریوش

بپرسد ارغوان از را کار این .  

گفت بود پیدا آمیزی اغراق شکل به آن در ناباوری که لحنی با : 

- کردم؟ بیدارت زدم زنگ من و بودی خواب تو یعنی  

-  که شبه دو یعنی بزنی؛ زنگ بهم که! منتظر و بودم بیدار من نه؛

همیشه از بیشتر امشب و منتظرم ! 

 بخشلذت همیشه او با جواب و سوال و ارغوان با داشتن چالش

ارغوان این نه اما بود، !  

- بودی؟ من زدن زنگ منتظر چرا  



-  داشته براش جوابی یه باید تو و کردم عالقه ابراز بهت من چون

 !باشی

 نگرفته جوابی و زده زنگ ارغوان به که یوشیدار خودش، بین

 چند همین که نسترنی بود، خواب باال یطبقه در که اشکانی بود،

 ابراز جواب منتظر که ارغوانی و داشت بحث او با پیش ساعت

 جنگی. بود درگرفته ایثانیه چند نرم جنگ یک بود، اشعالقه

گفت او و  شد میدان پیروز ارغوان سرانجام که : 

- دادم؟می زدن زنگ و تلفن با باید رو تعالقه ابراز وابج  
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 با نداشت، دادن دست از برای چیزی ارغوان با ارتباط در دیگر

. بود تهبس کردن رفتار عاقالنه کمی حتی برای را راه جواب این



 لحظاتی برای شده حتی توانستمی ارغوان که بود این حقیقت

 و بگیرد او از را کردن فکر قدرت توانستمی! کند اغوایش کوتاه

 با که لحظاتی در شدن محو و فراموشی لذت او به آن عوض در

 شاید که یافت مردی را خودش. بدهد کنندمی سپری هم

 این با ممکن شکل بهترین به را اشرابطه بتواند مدت طوالنی

 مدت کوتاه در توانست؛نمی کوتاه مدت در اما ببرد، پیش دختر

 جوابش برای که ارغوان. افتادمی گیر تلفنی تماس همین مثل

 بلند و کوتاه اشخنده ریز صدای مدام و خندیدمی یواش

شدمی : 

- شدمی تلفنم با !  

- مژگانی؟ یخونه. بگیرم یاد باید احتماالً  

- دوستم نه ! 

گی؟می رو راستش  

- گم؟نمی دروغ! نیستم مژگان یخونه  



 خودش دست اما باشد، شده دلخور ارغوان رسیدمی نظر به

 او بود، ارغوان خواهر مژگان وقتی بود، سخت کردن اعتماد نبود؛

باشد روراست ارغوان گذاشتنمی . 

- نیومدی؟ نسترن با چرا  

 خواستمی فقط بود، نپرسیده ارغوان دلخوری رفع برای را این

بشنود را دلیلش . 

- زدی؟ زنگ چرا تو  

گفت شمرده : 

-  چون کنی،می کارچی و کجایی بببنم خواستممی کهاین برای

نبودی همراهشون کردم تعجب . 

-  مامان سرد رفتار از شممی اذیت اونجا، گذرهمی سخت بهم

 و جااین رسوند رو من. بیام نکرد اصرار گفتم، که اشکان به !مریم

بیام که خواستمی دلم هم کمی چند هر. رفت خودش . 

- بیای؟ خواستمی دلت کمی چرا  



-  حالت اون قلب، تپش اون ،لرز و ترس اون هنوز چون

 اومدم پایین داریوش اتاق از وقتی پیش روز سه که درموندگی

 من حالت این کنممی فکر ره،نمی یادم از هاحاال حاال دارم، رو

کمتره باشی تو...  که جایی ! 

گفت مالیمت با و کرد صاف را صدایش ایسرفه تک با : 

 ... ارغوان-

 دوست بود، آمده خوشش خودش گفتن ارغوان از کرد، مکث

 به گاهی از هر دریا هایموج دور صدای. کند تکرار دوباره داشت

 شده شب جادوی طلسم بود این تصورش و رسیدمی گوشش

 .است

- کردی؟ فکر هم اون به چی؟ آخرش به ه،اولش این خب ارغوان  

-  اتفاقات نیست قرار دونممی چون. دمنمی آخرش به اهمیتی نه،

بیوفته خوبی . 

 داخل زیبای مدل از بیشتر چیزی برایش همیشه ارغوان 

 و داشت لبش یگوشه محو لبخندی همیشه که بود هاعکس

 ار کمرش قوس زیبایی حقیقت تمام تا بود طوری هم ایستادنش



 حال اما تمام؛ و بود زیبا دختر یک صرفاً او دیروز تا. بکشد رخ به

 برایش هم زدنش حرف ناامیدانه حتی که بود زیبا دختر یک

 چیز همه لحظه آن اما دانست،نمی را صبح فردا. بود شنیدنی

 هر بعدها که طوری رفت،می پیش انگیزیخاطره طرز به برایش

 یادش به که چیزی اولین آمد،می ویال بالکن به شبی وقت

بود ارغوان با اشتلفنی صحبت همین آمدمی . 

- تلخ؟ قدراین چرا  

بدهد را جوابش ارغوان تا کشید طول ثانیه چند : 

-  مژگان کار عاقبت و آخر دونممی نیستم، احمق که من خب

 گره مژگان به منم زندگی. کردم فکر بهش زیاد روز دو این! چیه

 دممی ترجیح خودمم. بره پیش رمالن تونهنمی پس خورده،

 بعدش کنم فکر که نیست هم لحظه یه حتی. نذارم تنهاش

 خوبه، چی همه که وقتی تا خواممی همین برای. ذارنمی راحتش

 زندگی خوادمی دلم که طوریاون. بکنم کاری همه خودم برای

همیشه که نفر یه داشتن دوست از نترسیدن مثل کنم،  ... 



 صدای زد، صدا را او کسی که بود ارغوان یجمله یادامه منتظر

 دورتر از صدایش که حالی در ارغوان شد باعث که یازنانه

 حالت به صدا بعد و "آممی االن ":بگوید جوابش در آمدمی

پرسید وقتی گشت باز قبلش گویای و مفهوم : 

- تهران؟ گردینبرمی کی  

بره پیش که رجو هر! نداره تو به ربطی مژگان زندگی - . 

- نشن؟ بیدار بقیه زنی،می داد داری ! 

آورد خودش به را او ارغوان تذکر : 

- تهران گردمبرمی بقیه از زودتر من ! 

* * * 
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 که بار هر. ودب شده خسته بنگاه داخل مرد دو بگومگوی از

 چیز یک تنها افتادمی بنگاهش کارگرهای از یکی به چشمش

 هم هاآن. کند جمع را بساط این و بیاید نفرتان یک خواست؛می

 و مستاجر. گرفتندنمی اینتیجه اما کردند،می درمیانیپا

. دادندنمی را کسی به زدن حرف فرصت دو هر خانهصاحب

 بر خودکارش آرام کوبیدن با. ایستاد و شد بلند خودش عاقبت

کرد خود متوجه را دو هر میز کف روی : 

-  هر و برید. نیست مشاجرات این جای جااین کنید، تموم لطفاً

بیاین کردین حل رو مشکلتون وقت . 

گفت و داشت نگه خانهصاحب مرد روی را اشخیره نگاه : 

-  از زودتر اونم مستاجرتون کردن بلند برای حال هر در باید شما

 و داد از کمی که بهتره چه پس برسین، توافق به خودش با موعد

بشه راضی شاید! کنید کم بیدادتون . 

گفت بالفاصله مستاجر مرد : 

- بشینم باید مونده قراردادم از ماه سه بشم، راضی عمراً . 



 عاشق که سپهر برای سری آمد،می داخل که رامین دیدن با

 که طور هر تا داد تکان بود دست این از هاییغائله خواباندن

بیندازد بیرون بنگاهش از را مرد دو پسنددمی . 

 او با و تکان سالم ینشانه به بقیه برای سری. شد نزدیک رامین

 کرد، حرکت باال یطبقه سمت به رامین با سریع. داد دست هم

 را پرمدعا مرد دو راندن بیرون یصحنه رامین نداشت دوست

دانستنمی خوب  بنگاهش یوجهه برای را این ببیند، . 

. نشست رامین کنار بنشیند میزش پشت کهاین جای به

 از آلودگیخواب اثر تا داد مالش کوتاه انگشت با را چشمانش

 و بماند خانه ظهر تا خواستمی بود، رسیده صبح. بپرد هاآن

 به رامین. بود شده مانع حرفش با رامین که کند استراحت

گفت و کرد نگاه هایشچشم روی انگشت حرکت : 

- اومدی افتادی راه نرسیده رسیده خوابیدی،می ساعت دو یکی . 

-  به مهدی پرید، بود خواب چی هر زدنت زنگ از بعد دیگه

 پیدا بروبیا هم متین با حاال که بود مشکلی کم خودش تنهایی

. نیست حرفا این و برادرند خاطربه و الکی باش مطمئن. کرده



 چیزایی و متین کار تو کشیده بو زیادی احتماالً زرنگه؛ مهدی

 ساکت یا که دهمی باج بهش داره االن متینم شده، دستگیرش

کار تو کشونتشمی خردخرد هم یا داره، نگهش .  

 نه و کرد تأیید را پیمان نظر نه. انداخت باال ایشانه رامین

 :تکذیب

-  دربیاره، ور قضیه یه تویوته و کنه فکر خوب بلده فقط مهدی

 برعکس حسابیه؛ بزن گند یگ رسهمی که کار انجام و عمل به

 .متین

گفت بود، کرده او با متین این از قبل که کاری یادآوری با رامین : 

-  اما خوره،می زیاد وول بیاره سرت بالیی یه خوادمی مهدی

 آورده سرت به رو بال که شهمی شروع وقتی متین خوردنوول

شد دود ندارم و دار و خوردم کجا از نفهمیدم هک من مثل باشه، . 

- قبرس؟ رفته روزه چند متین  

- شهمی روزی دو . 

گفت و خندید نگاهش طرز به رامین : 



-  جوراین کارشه نکرده، که فرار کنی؟می نگاه همچین چرا

. داره کار خیلی جااین هنوز. گردهبرمی نترس! یهویی سفرهای

 ولی من نگرانی، مهدی و متین شدن دست توی دست از تو

 بزرگ مشکل یه و بکنن تونننمی رو مهدی طمع دندون دونممی

کننمی پیدا هم با . 

کرد زمزمه رامین جواب در : 

-  باشه، بهش دادن باج همون حد در مهدی با متین کار کنه خدا

 خودش تشکیالت وارد شکارخونه توی غلطای برای بخواد اگه

 مخصوصاً و هاشعمهپسر از یخوشدل زیاد مهدی. بده بکنه

نداره داریوش . 

ایستاد و شد بلند رامین : 

-  برای گفت مژگان که ام قراردادی اون نترس، داریوش برای

 گردن بندازه رو چیز همه بخواد اون و رفته لو متین کار که وقتیه

امانند و امن در و نیست خبری هیچ که فعالً داریوش، . 

 



 این زد، زنگ او به صبح از سوم بار برای مژگان رامین رفتن با 

 نشست صندلی روی میزش پشت. بدهد را جوابش کرد قصد بار

 تماس آیکون بود گرفته چشمش جلوی را گوشی که حالی در و

کرد لمس را . 
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گفت خونسری حالت به مژگان گفتن، الو محض به : 

-  و دست به و ترسممی خیلی ندی، رو من جواب کنییم فکر

افتم؟می پات  

 آگاهانه هم آن کلماتش بین که معمول حد از بیش مکثی با

گفت انداخت، : 

- بود شلوغ سرم داشتم کار کردی؟ فکری همچین چرا . 

 با مژگان. گرفت را مژگان خونسردی زدن، حرف حالت همین با

گفت رودن باال کردمی کنترل سخت که صدایی : 



-  بعد و هلدینگ بردی منو تو کنیمی فکر اگه. کنم راحتت بذار

 کور بیرون بکشونی اونجا از منو تونیمی بخواد دلت وقت هر هم

 براش فیلمی یه. کردم صحبت فروغی با امروز همین! خوندی

 جمع هلدینگم یمدیره هیئت کل تویی، که تو که کردم بازی

نزن بیخود زور پس. بیرون برم من ذارهنمی شن . 

-  زنگ. کارت سر بمون افتادی؟ وال و هول به قدراین چرا پس

 اونجا موندن درد به دیگه تو! نصیحت یه اما چیه؟ من به زدنت

 پس رو کردی بازی فروغی برای که فیلمی بری بهتره. خورینمی

بیرون بیا سروصدابی بگیری، . 

ردک مخالفت داشت را انتظارش که طورهمان مژگان : 

-  عقب، برگردم هشدارت و تهدید با که نیومدم رو راه همه این

 هایدایی خواینمی مگه. باشی نداشته من کار به کار بهتره

 خودم من کنی، صبر ذره یه کنی، واصل درک به رو قالبیت

کنممی رو کاراین . 

گفت طعنه به : 



-  رو ارغوان نبودی تو مگه خودت؟ کدوم مطمئنی؟ خودت؟ تو

بره یفرستاد  ... 

خندید بلند ناغافل مژگان : 

-  شد چی تو؟ با کرده کار چی! داره شست ناز ارغوان خدا به بابا

 یه شهمه اون بعیده؛ تو از میره؟می برات که شده باورت  االن؟

 خوادمی شدی سوپرمن دیده. ستساله سه دو بیست دختر

. رهمی یادش بعد هفته یه کن باور بده، حال بهت روزم دو جاش

 من. تو نه منم انتخابش بیوفته پاش اگه نکن شک هم درصد یک

. گردهمی برام رو داریوش اتاق و رهمی دوباره اون بخوام هنوزم

 فکر بهش زیاد خودیم، یه ارغوان و من یعنی خودم، گممی وقتی

 سال ده که بچه دختر یه ادای و ناز به ابهتت کنم فکر نذار نکن؛

بوده دبن ترهکوچیک خودت از . 
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 هم به پا. نشد نشود، عصبانی مژگان حرف این از تا کرد چه هر

 مبل روی از سرانجام اما انداخت، پیشانی به چین کرد، جفت

 اشگوشی رفتنگ سفت با. برداشت جلو به قدمی دو و شد بلند

گفت بود عصبانیتش ینتیجه در که : 

-  دممی کفاره من! احمقی؟ قدراین وقتی گفت بهت شهمی چی

 بخواد یکی بعدش و بگیرم قرار ردیف یه توی تو با که روزی اون

 وایشوای و رفته وقته خیلی هایمهای. نکنه یا کنه انتخابم

 ساعتش دو یادهز گممی بده حال بهم روز دو بخواد یکی مونده؛

 اما کرد، شهنمی کاریشم و کرده مزه زبونت زیر به هرزگی تو. کن

 کاریاتکثافت قاطیِ رو ارغوان گم،می اشکان آبروی خاطر واسه

 قبر به خودت با بمیره، خواهرشی تو که درد همین به بذار. نکن

 .نکشونش



 حتی بخواهد دیگر که این بدون را تماس. کشید پایین را گوشی

 و کرد پرت مبل روی را آن. کرد قطع بشنود دیگر یکلمه کی

غرید لبی زیر : 

- دوتون هر بابای گور ! 

 خیربه ختم را مرافعه سپهر. انداخت پایین یطبقه به نگاهی

 انجام را معمولش کار و نشسته خودش جای در کس هر و کرده

 پایین خودش شدنمی تمام اگر که بود عصبی قدراین. دادمی

 راجع پویان خانوم برادر با پیش روز دو. کردمی حلش و رفتیم

 مصمم جاآن از آوردنش بیرون برای بود، کرده صحبت مژگان به

 خیرش از بیشتر جا،آن در مژگان بودنِ شرِ دانستمی. بود شده

 داشت، بیشتری برش و بود تیزتر مژگان دستِ چاقوی اما است؛

 بود زیاد امکانش. نبود بلوف این و گفتمی فروغی حمایت از او

 هم مژگان خود که چیزی. شود مژگان اخراج از مانع فروغی که

بود کرده اشاره آن به ! 

 که وحشتناکی هایحلراه از تا. کند فروکش خشمش تا نشست

 قرار جریان در مثل حلیراه بگیرد، فاصله گذشتمی سرش در



. او توسط ارغوان بیشتر شدن محدود نهایت در و اشکان دادن

 شکل بدین ،خوانده رجز او برای مژگان که حاال خواستنمی

 خوبی یپیشینه اشکان دربیاورد، ارغوان سرِ را اشتالفی

 .نداشت

. شدمی ختم ارغوان به یکبهیک داشت اشفکری هایمسیر

 شده موفق باالخره که افتاد ارغوان با داریوش تماس یاد به حتی

 برای اشبهانه از ارغوان. کند صحبت بعد روز صبح او با بود

 حرف صمیمانه چندان نه وگویگفت یک در قو، متل به نیامدن

. دادمی امیدواری و زدمی لبخند توضیحش هر با هم داریوش. زد

بود منزجر آن از او که رفتمی پیش شکلی به روابط . 

 ویال و قو متل در که زمانی تا انزجار، حس همین به احترام برای

 ایشبانه وگویگفت مثل وگوییگفت نداد اجازه خودش به بود

 زیر داشت نزدیک از. کند تکرار ارغوان با را داشت بالکن در که

 کهاین فقط. کردمی لمس را موضوع این ناجور تاروپودهای و بم و

 را وجدانش بیفتد شکل این به اتفاقاتی چنین خواستهنمی هرگز



 مقصر دانستمی هم خودش هن گر و داشت،می نگهش آرام

است آمده پیش مشکل از بخشی .  

 مابین را ارغوان اسم که نشد وقتهیچ اخیر، روز سه این

 از را گوشی ساعتی که بار هر ببیند، پاسخشبی هایتماس

 را هایشتماس لیست آن به رسیدن محض به کردمی دور خودش

 او به زدن زنگ برای ارغوان که بود این تصورش. کردمی بررسی

. بود نیامده پیش مورد این اما کند، پافشاری بیشتر ارتباط و

 کامل طور به ندید ارغوان از تماسی و رسید که هم صبح حتی

 رابطه یک عجوالنه که نیست طرف دختری یک با که شد باورش

 را او دختر آن اگر حتی بگیرد، تماس راهبی و راه و ببرد پیش را

 او به اولش واکنش که ایبوسه. باشد بوسیده ماشینش در

ناباوری سرِ از لبخندی سپس و بود بهت و تعجب از مخلوطی ! 

 ماهیت ذات به چون گرفت، شدنمی را افکار از بعضی جلوی

 محدودشان چه هر. پذیرندنمی محدودیت و دارند روندهپیش

 جلو به بیشتری اقتدار با و آورندمی در اضافه پای و دست کنی

 فکر هاآن به دیگر گیریمی تصمیم که ایلحظه درست .روندمی



 مثل کنند؛می خود مشغول را فکرت همیشه از بیشتر نکنی،

 یک خشمش وسط که کارهایش و ارغوان به کردن فکر همین

بود کرده گل دفعه . 
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 یهمه مستقیم غیر م،مستقی نه که بود این آخرش تصمیم

 شاید یا و بماند دور ماجراها این از ارغوان تا بکند را تالشش

 یپرونده برای موعد از زودتر هم شاید. بیاید عقل سر مژگان

 گرفت،می را منا مژگان اگر وقتآن کرد،می کاری متین سنگین

 خیال و حدس دیگر حتی. کند نشینیعقب که بود این احتمال

 که گمانی و حدس نداشت، دوست مژگان به راجع هم را خودش

 را مژگان تواندمی که نیست منا داشتن تنها دیگر گفتمی او به

دارد نگه آرام . 

 داخل به را ماشینش. برگشت خانه به که بود غروب نزدیک

 صدا به اشگوشی زنگ شد پیاده آن از که همین و برد پارکینگ



 اخمی مژگان اسم دیدن با و آورد بیرون جیبش از را آن. درآمد

 طرف به و بازگرداند بود که جاییهمان به را گوشی سریع و کرد

 تا ماند منتظر و زد را آسانسور یدکمه. برداشت قدم آسانسور

 زنگ صدای که شنید تریضعیف صدای باراین. بیاید پایین

 بیرون زحمت خودش به دوباره شد مجبور. بود اشگوشی پیامک

 و کرد باز را صفحه قفل. بدهد را جیبش زا گوشی آوردن

 جااین بیا ":بود مژگان طرف از که دوخت پیامی به را چشمش

 از. شهنمی که کنم لج من کنی، لج تو جوریاین بزنیم، حرف

داشتیم قراری یه ما اولش ." 

 "بیام تا باش ":گفت لب زیر و زد پوزخند رفت؛نمی هرگز

 ارغوان بیا ":آمد هم مژگان یبعد پیام که بود رسیده آسانسور

 برداشته خیز آسانسور داخل سمت به که پایی "جاستاین هم

 مقابل از لطفاً ":صدای. برگشت عقب به و شد سست بود شده

 تکرار دوبار "نشوید آن بستن مانع و بروید کنار آسانسور در

 رفتن از و رفت باال آسانسور چشمش رویپیش. رفت کنار. شد

 کشید، عمیقی نفس! بود کرده را خودش کار دوم امپی. ماند باز

 مژگان. برود و بیاید آسانسور بود گذاشته چرا بود؟ نرفته چرا



 یا داد؟می دستخوش بود، گفته چیزی چنین دومش پیام در چرا

 بیاورد؟ دست به را دلش ارغوان کردن پیشکش با خواستمی

 هب چشمش اما رفت، آسانسور یدکمه روی دوباره دستش

بود کرده پارکش تازه که بود ماشینی . 
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. برداشت قدم ماشینش طرف به اما فشرد، را آسانسور یدکمه 

 پیام دیگر باریک و گذاشت ماشین یبدنه روی را دستش کف

 آمده اول پیام از ثانیه چند یفاصله به دوم پیام. خواند را مژگان

 برایش چه که دانستمی خوب قبل از مژگان یعنی این و بود

 عاملی تواندمی ارغوان بودن که بود کرده فکر چرا اصالً. بفرستد

 هایشبدبینی تمام بارهیک. بکشاند اشخانه به را او که باشد



 خواستمی مژگان. دندآور هجوم سمتش به ارغوان و او به راجع

 این به خواستمی ارغوان با باراین بسازد، دیگر آرش یک او از

 بود، آورده اشخانواده سر بر آرش با که را بالیی. برسد مقصود

 افتاد پایین ماشین روی از دستش. بیاورد او با خواستمی باراین

 که وقتی از تندتر. پیچید گوشش در آسانسور رسیدن صدای و

 مکر. رفت باال آرامآرام آسانسور. برگشت عقب به بود آمده

مژگان و بود کرده در به راه از را او از ترقدرتمند مردان زنانه،  ... 

 که وقتی به برسد چه! بسازد چیز همه هیچ از بود گرفته یاد او

. رسیدمی نظر به چه وقت آن. باشد داشته چنته در هم چیزی

 ارغوان از استفاده با خواهدمی مژگان که شد محرز برایش

 اتاق راهی را ارغوان که بود همانی او. بگیرد دست به را کنترلش

 به. نداشت کاری که سمتش به ارغوان هدایت بود، کرده داریوش

 در آسانسور اگر. کشید ته هم هایشبدبینی رسید که جااین

 کجا تا افکارش نبود معلوم ایستاد،نمی نظر مورد یطبقه

کردندمی پیشروی . 



 سکوت حالت در دادن قرار از بعد را گوشی. شد که خانه وارد

 که را کاری خواستمی. رفت اتاقش سمت به و انداخت مبل روی

 ساعت چندین بکند؛ االن بود، نکرده رامین تلفن با صبح

 که مسافرتی. مسافرت خستگی از شدن رها و خوابیدن

. است بوده ایشهمسافرت بدترین از یکی بگوید توانستمی

. افتاد جانش به گوشی داشتن یوسوسه افتاد، تخت روی وقتی

 هر آوردمی اگر چون نیاورد اتاق به خودش با که شد خوشحال

 هایپلک اما بردارد را اشگوشی و شود بلند داشت امکان لحظه

کردندمی تنبلی اتاق از رفتن بیرون برای سنگینش . 

 دو از بیشتر که دانستمی کرد باز چشم اتاقش تاریکی در وقتی

 و خستگی حس نداشت امکان نه گر و است، خوابیده ساعت

. رفت بیرون اتاق از و شد بلند. نکند احساس دیگر را تنبلی

مبل روی  گوشی به چشمش   

 برابر در کردن مقاومت بود کوتاه آن با اشفاصله که بار این. افتاد

 و گرفت دست به را آب بطری. بود سخت برداشتنش یوسوسه

 سریع و برداشت مبل روی از را آن. رفت اشگوشی سمت به



 داشت او و بود داده پیام مژگان. کرد بررسی را هایشپیام

 داده پیام هم دیگری کس ببیند تا کردمی نگاه را قبل هایپیام

ارغوان مثل یکی است؛ ! 

 دو هم از ساعتیک یفاصله به مژگان تنها نبود، او از خبری

 پیام در و "آی؟می ":که بود پرسیده اولش پیام. بود داده یامپ

 تهدید این با "اومدیمی که بود نفعت به ":بود گفته دومش

 آمدن تاب و تب در را او و نرفت که شد خوشحال جسورانه

گذاشت باقی خودش . 

 و ارغوان رفتار شد نزدیک شب انتهای به بیشتر که چه هر

 ترعجیب برایش مژگان ستدرخوا قبال در سکوتش موضع

 بندی هم سر مشغول آشپزخانه داخل که مدتی تمام. شدمی

 تا بود ایستاده زنگ به گوش بود شام عنوان به چیزی کردن

 این و ندید العملیعکس هیچ اما دهد، نشان واکنشی ارغوان

 ترجیح. بشکند قرق که نبود هم آدمی. داشت سوال جای برایش

 فقط ترجیح این اما برود، پیش سکوت نهمی با چیز همه دادمی



 دوباره سختی به که ایلحظه آخرین تا او و  بود عقلش توجیه

داشت اشگوشی به نگاهی نیم بست چشم . 
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 از ناهید مامان که یزمان تا اشخانه داخل هایسرگردانی

 انجام را کارش رفت،می بنگاه به. بود پابرجا برگردد مسافرت

 را فکرش توانستنمی چیز هیچ آمدمی که خانه به بعد و دادمی

 یک خبر، یک برای انتظار از که کند مشغول خودش به قدرآن

 خودش مگر! خواب از غیر بکشد، دست پیام یک و العملعکس

 خبری هیچ چرا و گرددبرمی تهران به کی ودب نپرسیده او از

 نبود؟

 



 طول در که غذاهایی از برایش. شد خالص ناهید مامان آمدن با

 تلمبار هم روی که هاییلباس از. گفت بود خورده روز دو این

 خوب چیز همه مریم؛ مامان هایگل برای مواظبتش از بود، کرده

 در که ایدوباره ثبح یدرباره ناهید  مامان که زمانی تا بود

 سر. زد حرف بود، گرفته شکل داریوش و نسترن بین او غیاب

 این افتاد یادش  دفعه یک که بود نشسته صبحش نماز یسجاده

است انداخته جا را موضوع : 

-  بیرون، رفت سر یه که اشکان. گرفته لجبازیش هم داریوش

 جدی رو ارغوان موضوع تهران رفتیم گهمی نشونده رو همه

 رو همه کنی؟می تکرار هی چرا نیست، جاش بینیمی خب. نیمک

هم جون به انداخت . 

 وجودش در هنوز خوابیدن و تخت به برگشت برای تمایلش 

 را تخت با قوی ارتباط آن ناهید مامان حرف این اما بود، باقی

 به رو هایچین از را نگاهش. نشست زانو دو روبرویش. کرد پاره

گفت و گرفت ناهید مامان صورت پیشرفت : 

- هم؟ جون به انداخت رو کیا  



-  قهر نسترن. داره اشکالی چه گفت هم علی زد، که رو حرف این

 چه این که داشت بحث باهاش ساعت یه تا هم مریم رفت، کرد

زده داریوش به که بوده حرفی . 

 و گرفته او از را قبلی فکری درگیری حرفش این با ناهید مامان

 فکری بود، سرش در فکری. بود کرده زینجایگ جدیدی درگیری

 خوشمزگی هوس داریوش دیگر کند اشعملی اگر دانستمی که

 ارغوان خود سراغ به که بود این آن و زندنمی سرش به جمع در

 او از وقت آن نیست، اطرافش در مژگان که زمانی هم آن برود،

 .بریزد داریوش دست کف بر قطره آخرین تا را پاکی آب بخواهد

رفت بیرون خانه از فکر این با .  

 غروب خواست او از و گرفت تماس او با اشکان که بود روز وسط

 موضوعی یدرباره تا بزند او به سری نیست خانه نسترن که

 در او که بود پیدا نگفته اما نکرد ایاشاره اشکان. کنند صحبت

 سویش به کمک دست و شده چیزهایی یمتوجه شمال سفر این

است کرده دراز . 

 



 سمت به را سرش اشکان یخانه یطبقه به ورود با همیشه مثل

 در اشکان. زدنمی دیدش باال آن کسی باراین. گرفت باال

 بدون جدیِ صورت از و بود ایستاده منتظر در چهارچوب

 آداب چند هر دارد، مهمی هایحرف که بود پیدا لبخندش

 نیفتاد راه او از جلوتر هک زمانی تا و کرده رعایت را نوازیمهمان

. آمد چشمش به نیکی خالی جای خانه به ورود با. نکرد حرکتی

 جای آغوشش در را خودش و دویدمی سمتش به االن بود اگر

 مقابلش و بیاید اشکان بود منتظر و ایستاد جایش در. دادمی

 از بزند، حرفی اشکان کهاین از قبل خواستمی. بگیرد قرار

 جلویش و آمد اشکان. برسد تفسیرهایی به صورتش حالت

 سر پشت به چشمش بنشیند کردمی تعارف کهاین حین. ایستاد

 اشکان که را کسی و بچرخد که کند قصد آمد تا. بود پیمان

 و شد مواجه ارغوان کردن سالم صدای با ببیند کندمی نگاهش

 و بود ایستاده آشپزخانه از دورتر قدم چند ارغوان. چرخید بعد

 هم ارغوان است قرار که دانستنمی. بود سالمش جواب منتظر

 یلحظه یک. باشد داشته شرکت اشکان و او بین یجلسه در

 طرف به کامل. دارد حضور هم اشکان که کرد فراموش کوتاه



 آن از بعد را او که میل این. ایستاد او به رو و چرخید ارغوان

 از دست وقتهیچ بسنجد را رفتارش و هاحالت و ببیند بوسه

 را او دیگری جور. بود سربرآورده هم حال و بود برنداشته سرش

 در که وقتی آن شبیه کمی! همیشه از ترمتفاوت دید؛می

 و بود کرده گوشش به را او اهدایی یگوشواره اشخانه

 آمد،می گوشش به گوشواره "آیدمی گوشش به ":پرسیدمی

 حضور هم ارغوان! بود هبست سرش باالی حاال که موهایی مثل

 را ارغوان سالم جواب. بود اشخیره و گرفته نادیده را اشکان

 ارغوان به هم همزمان تا ایستاد کج و داد او خود از ترمحکم

 او که بود مصر اشکان اما اشکان؛ به هم و باشد داشته اشراف

نشست و بنشیند . 
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 حس اما سرش، پشت ارغوان و بود رویش پیش اشکان کهاین با

 و رفت آشپزخانه به ارغوان. بود ترملموس برایش ارغوان حضور

 خواهد اشکان با او صحبت جریان در که بود معنی این به این

 .بود

بپرسد شد باعث اشکان سکوت : 

-  تونهبین مشکلی یه یا و نسترنه یدرباره گها شده؟ چیزی

نباشه ارغوان بهتره . 

داد تکان را سرش اشکان : 

-  هم ارغوان نداره، ربط نسترن به کنیمی فکر تو که طور اون

بهتره باشه . 

 که زمانی تا خواستنمی دیگر. داد تکیه مبل به و برد باال ابرویی

 چای سینی با که ارغوان. بزند حرفی نکرده شروع اشکان خود

 که ارغوان دستان به. کشاند خود سوی به را نگاهش آمد

. کرد نگاه گذاشتمی اشکان و خودش مقابل را چای استکان



 نظر به مضطرب هم کمی و دارد تعلل اندازه از بیش شد متوجه

 اشکان. کرد تغییر اشکان سمت به نگاهش جهت سریع. رسدمی

 اشکان کنار ارغوان. بزند ار حرفش تا بنشیند ارغوان بود منتظر

 سر بر بود بسته خودش با که عهدی بر نتوانست نشست که

بماند باقی کند سکوت کهاین : 

- شده؟ چی بگی شهمی  

گفت و زد ساختگی لبخند اشکان : 

- گممی االن نیست، مهمی چیز . 

 آن و ایگرفته ژست همه این که نیست مهم بگوید خواستمی

 و گرفت نفسی اشکان. بست فرو لب اما نیستی، همیشه اشکان

گفت ارغوان به نگاهی نیم با : 

-  با و بری تو خوادمی دلم که دارم پیغامی یه پیمان راستش

 بود این درستش شاید کنی، مطرح تخانواده با آرامش و صلح

 شاید. گفتمی و رفتمی اون و کردممی مطرحش نسترن با که

 موردش در تو با گرفتم متصمی خب اما نداره، ربطی تو به بگی



 با. بشه حل خاصی دلخوری هیچبی کهاین امید به بزنم حرف

کردنمی برخورد خوب مطمئناً چون تونستمنمی نسترن . 

 و ارغوان به گذری نگاهی با اشکان طوالنی سخنرانی جواب در

گفت نگاهش دزدیدن سریع : 

- شده؟ چیزی  

 هم روی شده رتلمبا هایحرف شدت از رسیدمی نظر به اشکان

کند شروع کجا از داندنمی : 

-  بودی، ماه چند این اتفاقات یهمه جریان در تو پیمان ببین

 کردم، کنترل رو خودم قدر چه اومدم، کوتاه قدر چه دونیمی

نیست تکرارش به الزم. گرفتم نشنیده و شنیدم متلک قدر چه . 

گفت و کرد ایاشاره ارغوان به سرش با : 

-  حتی که بودم فشار تحت قدراین اما دونه،مین خودش ارغوان

 عمه خود با. کردم فکر هم مهری عمه پیش ارغوان بردن به

 تا کردم کاری همه بدونی خواممی. کردم صحبت حتی هم مهری

 مسافرتم. بگیره آروم فکرشون کمی مریم مامان و نسترن



 کاری بمونه، دوستش یخونه بره شدم راضی اومدیممی داشتم

کردمنمی سیاه سال صد بود عادی شرایط گها که . 

 

 کهاین با نداشت، ماجراها این در تقصیری خودش کهاین با

 پخته، برایشان آرش بعد و مژگان که است آشی این دانستمی

. بود گرفته قرار تاثیرتحت اشکان هایحرف جایهمین تا اما

 این یشرمنده باید کرد حس و گرفت اشکان از چشم که قدرآن

 درست اشکان. بود شده تحمیل او به که باشد فشاری هم

 بودن همسر و بودن برادر مسئولیت بین ماه چند این گفت،می

 چه برایش دانستمی و کند انتخاب را یکی بود شده مجبور بارها

 تماشا را اشکان داریمعنا نگاه با هم ارغوان. بوده سخت قدر

 برادرش ناراحتی برای اردمعنی نگاه این دانستنمی. کردمی

 اشمهری عمه به را او خواستهمی که شنید چون یا است،

 ادامه و کرد خودداری ارغوان به کردن نگاه از اشکان. بسپارد

 :داد



-  ارغوان که حاال کردممی فکر من قو متل رفتیم که دفعهاین

 و حدیث حرف، دیگه بمونه، تهران دادم اجازه منم و نیست

آرومه چی همه و نیست متلکی . 

گفت پیمان به مستقیم نگاهی با و زد پوزخندی : 

-  نه که اینه مشکل. نکرد تغییری هیچی کردم،می اشتباه اما

 اگه وسط این که کنن فکر خواننمی اصالً مریم مامان نه نسترن

 موقع اون خودشونه، متوجه نصفش حالت بهترین در مشکالتیه

داریوش االن آرش، . 

 

 ارغوان و او نگاه دفعه یک که بود محرک قدر نآ داریوش اسم

 تکان با نیست، اشکان مقصود فهمید. شود کشیده هم سمت

کرد گفتن به تشویق را او سرش : 

-  مژگان دونستممی چون بود، پایین سرم من آرش جریان تو

 خواستگار داریوش چیه؟ مشکل فهممنمی االن اما مقصره،

 کنید صحبت داریوش با چه؟ ما به خب اشتباهه؟ این ارغوانه؟

کنه ازدوج تمایلتونه شما که کی هر با بره که .  



کرد بلند کمی را صدایش : 

-  رو من برای یا کنند، نازک چشم براش که نیست مژگان ارغوان

 حرف بیای تو کهاین قبل ارغوان با من. کنن تخم و اخم و بگیرن

 بارها شخود و پیچهمی پاش و پر به که داریوشه این گفت زدم،

 تمایلی نیمچه یه قبالً منم ازش، آدنمی خوشش که داده نشون

 نه ماییم، باشه شاکی باید که اونی. ندارم اصالً االن که داشتم

 با بگی بهشون بری  و جااین بیای خواستم ازت. تخانواده

 راضی من باز جااین بیاین همگی و باشید هم موافق داریوش

 پس بذارم، داریوش دوش ویر ارغوانم یجنازه شمنمی

 مشکل هم باز بچسبن، رو داریوش خِر و کنن رفتار تردرست

 اما مهری، عمه پیش بره فرستمرومی ارغوان من باشه دارن

! آرش نه م،خونه بذاره رو پاش داره حق داریوش نه بعدش

 خوادمی کی هر باباش، یخونه بره نداره حق دیگه نسترنم

جااین بیاد ببینتش . 
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 برای باریک جریانات این خواممی فقط. اهللبسم کرد قبول 

کارش پی بره و شه تموم همیشه . 

 را حق تمام توانستمی کردمی نگاه موضوع به که اشکان نگاه از

 را داریوش که بود امروز ارغوان نه، خودش نگاه زا اما بدهد، او به

 نگه امیدوار را او اما توانستمی کهاین با ترقبل و کردمی رد

 نسترن و مریم مامان اشتباه از چیزی مورد این چند هر. داشت

 در. بودند رانده چوب یک به را همه هم هاآن چون کرد،نمی کم

 کننده تایید لحنی با بود، همیشه از ترجدی که اشکان جواب

 :گفت

- بگم چی این جز دونمنمی! گیمی درست تو خب . 

 خودش به تریراحت حالت اشکان شد باعث حرفش همین

 بیشتر لحظه هر هایشحرف گفتن حین در که خشمی از و بگیرد



 بزند سرخی به کمی صورتش پوست رنگ شدمی باعث و شده

بگوید و شود کم : 

-  توهین بهم شمال رفتیم که مسافرتی روز چند این واقعاً پیمان

 که بده اجازه خودش به مریم مامان باید چرا! گذشت سخت شد،

 سر اونم که داریوش، و نسترن درگیری سر رو غیظش یهمه

 ارغوان کنه فکر یا کنه، خالی من سر داریوشه هایخواسته

 باعث داشت، هم هاییخوبی یه مریم مامان کار این البته. مقصره

برم مسافرت باهاشون که باشه آخری بار بار،این دیگه شد . 

گفت کوتاه مکثی از بعد و ماند خیره پیمان صورت به : 

-  کنم حل رو مشکل این تا رسید ذهنم به که ایعاقالنه راه تنها

 باشی نداشته دوست شاید دونممی. بگم تو به که بود همین

 و برسونی رو مپیغام که خواممی ازت اما بدی، دخالت رو خودت

 نزنه، رو من خواهر حرف دیگه لطفاً که بگی داریوش به مخصوصاً

. رهمی بین از همیشه برای مونبین احترام این نه گر و

بهتره بشه کمتر هم هامونمراوده . 

داد جواب : 



-  در کنممی فکر خب اما نیست، مشکلی پیغامت بردن من برای

خاص مورد این  ... 

 تا نه نکرد، نگاهش کند،می نگاهش رغوانا دانستمی. کرد مکث

شود کمتر هامراوده است بهتر که بود گفته اشکان که وقتی . 

-  تنش بدون خودت بهتره منظورمه، داریوش به دادن رد جواب

ذارهمی تاثیر بیشتر چون بگی بهش و بزنی حرف باهاش . 

گفت حرص سر از لبخندی با. کرد آشفته را اشکان جوابش : 

-  حرف کسی با تنش بدون  که نیستم شرایطی در االن اصالً من

 حساب حرف مگه داریوش بیشتره، تاثیرش چی هم بعد. بزنم

. رده جوابمون بگی؟ تو یا بگم من داره فرقی چه شه؟می حالیش

نداره بگی تو بگم من دیگه زندگیش، سراغ بره آدم یبچه مثل . 

گفت و برداشت را چایش استکان : 

- گممی باشه . 

 و شد کالمش نرمش جذب قبل یمرتبه از بیش باراین اناشک

 :گفت



-  جااین مجبوری هم االن و انداختمت زندگی و کار از دونممی

 طاق طاقتم واقعاً پیمان اما ببینی، رو من عصبانیت و بشینی

 شم طرف داریوش با مطمئناً که شرایطیم در االن من. شده

آرممی پیش درگیری . 

 را چیز همه که دهد اطمینان دروغ به هشد حتی تا کرد سعی

کرد خواهد قانع را اشخانواده و داریوش و کرد خواهد حل : 

-  سروصدابی. کنممی صحبت شونهمه با من نکن، فکر بهش

دیممی خاتمه رو چیز همه . 

 اما ارغوان، و نسترن به برسد تا دهد بسط را حرفش خواستمی

 که بخواهد اشکان از وانارغ خود مقابل ندید صالح. شد پشیمان

 و کند فراموش را مهری عمه یخانه به ارغوان فرستادن موضوع

 را شرط آن و نکند مطرح نسترن با دیگری کس نه و خودش نه

 قبول لجبازی سر از نسترن که داشت آن بیم. نگوید او به هم

 ارغوان که شرطی به بگیرد، فاصله اشخانواده از خودش که کند

 و حال هم نسترن بود، فشار تحت که نبود اشکان طفق. برود هم

. بگیرد عجیبی تصمیمات بود ممکن و نداشت درستی روز



 حتی و بود نشسته کامل سکوت در اشکان کنار که ارغوانی

 ارغوانِ بود، نگفته چیزی برادرش حرف جواب در هم باریک

 از دور و کوچک شهرستان یک در هم آن مهری عمه کنار ماندن

 هرگز و کرد خواهد دخالت مژگان داشت حتم نبود؛ تهران

 نزد به را ارغوان نسترن رضایت جلب برای اشکان گذاشتنمی

 مشکالت یهمه تازه که بود وقت آن. بفرستد اشمهری عمه

 هم هیچ برابرش در ترقبل مشکالت که مشکالتی. شدمی شروع

 دکر سعی. شد بلند نوشید که را چایش. آمدندنمی حساب به

 اشکان به رو. باشند داشته خوشایندی حالت صورتش اجزای

 :گفت

- برم دیگه من نیست کاری اگه . 

ایستاد روبرویش و زد دور را میز و شد بلند هم اشکان : 

- . اومدی و زدی زندگیت و کار از که ممنون خیلی گممی هم باز

خواممی عذر ! 

 سمت به اشبعدی قدم تا شد متمایل چپ به کمی و کرد حرکتی

باشد خانه خروجی .  



- حرفیه چه این بابا نه . 

 خواهدمی که داد نشان سمتش به برداشتن قدم با اشکان

 شاننگاه و شده بلند فقط ارغوان اما بیاید، در مقابل تا همراهش

 خداحافظی برای. کردمی خداحافظی جا همین او با باید. کردمی

 ایثانیه چند تا دو هر اول یلحظه مثل کردند نگاه هم به که

 اتفاقات را اصلی حرف انگار نداشتند، گفتن برای حرفی کوتاه

 حاال که هاییهمان. زدمی بود افتاده شانبین که این از قبل

 چشمشان مقابل از و جاندار تصویرهای به بودند شده تبدیل

گذشتمی . 
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 نیکی یاد به فقط را او لحظه این در  ارغوان صورت و نگاه حالت

 وقت هیچ شناختمی را ارغوان که مدتی تمام در. انداختمی

 حال و شد خواهد چه او سرنوشت کند فکر این به که بود نشده

 کردند خداحافظی هم با لحظه یک در دو هر. کردمی فکر این به

 خودش با شد ماشینش سوار که وقتی. کرد ترک را خانه او و

 و کار از و گرفته او از که وقتی خاطر به نه اشکان که کرد فکر

 او از کرده خراب که حالی خاطربه باید بلکه انداخته، اشزندگی

بخواهد عذر .  

 برساند را اشکان پیغام تا رفت علی عمو یخانه به شب وقتی

 مجبور او و نیست خانه کسی علی عمو زج که بود خوشحال

 را شانمتفاوت هاینظریه و کند جمع هم دور را همه شدنمی

 دانستمی بود، خوشحال داریوش نبود از همه از بیشتر. بشنود

 کهاین از رفت، نخواهد بار زیر اشکان رد جواب وجود با ولو او،

 گرفته پیش در که راهی این بتراشد دلیل کلی برایش و بنشیند

 وجودش از جایی یک چون داشت، نفرت است غلط دلیل هزار به

 دلش آدم ولی نرفتن، برای است دلیل هزار گاهی زدمی فریاد



 اندیشیدمی گونهاین خودش وقتی و. رودمی و خواهدمی رفتن

کند؟ قانع را داریوش توانستمی چطور  

 سر همه که بماند قدرآن خواستنمی نماند، علی عمو کنار خیلی

 به و نبود خانه کسی اما ام،رفته من بگوید خواستمی. برسند

 نهاده دوشش بر اشکان که مسئولیتی بار زیر از سادگی همین

 شد ماشینش سوار. کند خالی شانه ساعت وچهاربیست حداقل

 دور علی عمو یخانه از تا راند سرعت تمام با دقیقه پنج تا و

 صدا به اشگوشی زنگ کرد کم را سرعتش کهآن محض به. شود

 هایشماره ترتیب. انداخت اشصفحه به نگاه چشمی زیر. درآمد

 یگوشه را ماشینش سریع که بود حفظ. بود حفظ را ارغوان خط

 کشیدن رخ به. خواستمی توپیدن دلش و کرد پارک خیابان

 نیستیم؛ بیشتر یمراوده دنبال ما که اشکان، هایحرف یهمه

 توپیدن به نیاز که کرد،می را فکرش که نشد شروع طورنآ اما

پرسید بالفاصله ارغوان داد، که را ارغوان جواب. باشد داشته : 

- باهاشون؟ کردین صحبت  



 آمدن کوتاه که بود کرده حس حتماً. بود مشهود اشنگرانی

 در ارغوان خواستمی دلش. داشت خواهد درازی سر داریوش

 او. باشد داشته نگرانی هاحاالحاال و بماند معلق حالت این

 متوجه را داریوش زودتر خیلی توانستمی بود، کرده کاریکم

 .کند

-  مامان با نسترن. نبود خونه علی عمو جز کسهیچ. نشد نه

 بود رفته هم داریوش دوستاش، از یکی عروسی رفتن مریم

 .بیرون

 یاندازه از بیش سکوت. کرد سکوت جوابش شنیدن با ارغوان

 ناراحتی باعث که بزند حرفی خواستمی کرد، اشجری ارغوان

 ایجمله و کلمه اما وجدانش؛ عذاب باعث کم دست یا شود، او

 بیشتر را او کهاین برای. برساند را مقصود این که کردنمی پیدا

 و تمام تا بگوید باید چه که بفهمد باالخره تا دارد نگه خط پشت

پرسید ند،ک برآورد را منظورش کمال : 

- بودی؟ زده زنگ همین برای فقط  

بود سکوتش شکستن برای فرصت دنبال او از بیشتر ارغوان : 



-  که کردم راضی رو خودم زور به االنشم همین، برای فقط آره

بزنم زنگ . 

 برخورد او با نامهربانانه گونهاین نداشت انتظار رفت، باال ابرویش

 .کند

 چرا؟-

گفت جوابش در ارغوان : 

-  زنگ باید تو آخرمون صحبت از بعد کردممی فکر نچو

زدیمی ! 

 که فرصتی هم شاید کند،می سیر کجا در ارغوان فهمید تازه

بود داده دست خواستمی : 

-  من این اصالً یا زدم،می زنگ باید من که بیار منطقی دلیل یه

باشه داشته ادامه بزنیا زنگ تو و بزنما زنگ . 

شد ترآرام اشقبلی حرف با مقایسه در ارغوان صدای : 

- نیست ایمنطقی دلیل هیچ ! 



-  اما نیست، ایمنطقی دلیل هیچ! خطرناکه خیلی همینش

هست انتظارش .  

 رسید که عمل به اما بگوید، ترتلخ بگوید، تندتر خواستمی

 :نتوانست

-  و برم خواست ازم اشکان تو، روی جلوی امروز همین! ارغوان

 فردا اما نشد، امروز. نشدنیه خوادیم که چیزی بگم داریوش به

. شهنمی که کنم قانع رو داریوش و بشینم باید من و شهمی

 بیاد، کوتاه که برم پیش کجا تا و بگم بهش چیا نیست معلومم

 تونممی دیگه اومدم بیرون خونه اون در از که بعدش وقتاون

 اون از رو داریوش که کنم صحبت ایعالقه به راجع تو با و بیام

 جایی سابقش، جای سر برگردونیم رو چیز همه باید کردم؟ منع

 ش،خونه بیاد قراره نسترن برادر کدوم کردنمی فرقی برات تو که

بودی فراری شونهمه از . 

-  جای سر برگردونی خوایمی رو چی تو من، کار شد که این

 سابقش؟



 ممحک اما بریزد، فرو شود، خم لحنش کمی ارغوان داشت انتظار

زدمی را حرفش . 

-  اومدممی وقتی که! نیکی یعمه اشکانی، خواهر فقط تو کهاین

! نیستی خونه شدمنمی متوجه اصالً گاهی اشکان یخونه

بگیری فاصله مژگان از که خواممی ازت فقط! بهتره جوریاین . 

-  سابقش، جای سر برگرده درست چی همه قراره اگه! نشد نه

 کنیمی که توصیه. نکنیم ایتوصیه و وایمنخ چیزی هم از بهتره

خیربهشب! نشدنیه سابق جای به برگشت یعنی . 
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 بدون. بگوید را بخیرششب جواب بود نداده فرصت حتی ارغوان

 باشد داشته ماشین درآوردن تحرک به برای تصمیمی کهاین



 را ارغوان آخر حرف خودش با و داد تکیه عقب به را سرش

 سابق جای به برگشت یعنی کنیمی که توصیه ".کرد تکرار

 !"نشدنیه

 که بود حرفی دنبال ارغوان با صحبت کوتاهِ مدت طول در اگر

 یبقیه کند، ناراحتش و است مقصر که بفهماند او به تا بزند

 طمع نباید. داد قرار شماتت مورد را خودش خانه تا اهر مسیرِ

 او فرستادن هوس آمد سراغش به مژگان که روزی نباید! کردمی

 و نخواهد بیشتر توانستمی. زدمی سرش به هلدینگ شرکت به

 مقصود به یا کند، رو داشت متین علیه که را مدارکی موقع همان

 و رسیدنمی هم یا و شدمی گذاشته کنار کارخانه از او و رسیدمی

 یارش هم شانس. کرده را تالشش تمام که شدمی خوش دلش

 رفتنمی هلدینگ شرکت پوشش زیر کارخانه بارهیک اگر! نبود

 عوض را بود ریخته متین برای که ایبرنامه شدنمی مجبور او

 مریم مامان برادر دو و متین با تقابل بود، کارخانه فقط اگر کند،

 هر و دارد دم هزار که مادر شرکت یک با تقابل اما بود، راحت

 شرکت به را مژگان اگر. بود سخت است وصل جایی یک به دمش

 آمدنمی پیش فرصتی هم ارغوان و او برای فرستادنمی هلدینگ



 که سالی هشت غریبگیِ هم آن تالفی ماه چند مدت ظرف که

 تمام رسیدمی نظر به. دربیاورند جایک شناختندمی را همدیگر

انددیدهنمی آب که بودند ماهر شناگر دو سال هشت آن . 

 و بنشیند داشت جا هنوز. نکرد تمام را خودش کردن سرزنش

 ارغوان با که مشترکی لحظات تمام در. بشمارد را خطاهایش

 برنامه با ببیند، مژگان خواهر چشم به فقط را او بود قرار و داشت

 در اما بگیرد، امتیاز برنامه با د،کن رفتار برنامه با بزند، حرف

 حد از گاه و شده خارج خودش اصلی مسیر از موارد بیشتر

 و او با بودن از او، با زدن حرف از بود برده لذت گاه! بود گذرانده

 این هم ارغوان. بود داده نشان رفتارهایش در نحوی به  را این

 صحبت که هاییوقت مثل. بود کرده جذب و دیده را هاواکنش

 کش شب از موجهی چندان نه ساعت در هم آن او با را اشتلفنی

 کهآن بدون و آزردمی را ارغوان نسترن که هاییوقت یا داد،می

 ارغوان یشماره دنبال اشگوشی یصفحه در باشد خودش دست

 اتاق گشتن و آخرش خطای آن گرفتن عهده به. گشتمی

! نبود پشیمان یکی این از البته بود؛ خالص تیر هم داریوش



 که باشد جایی در تا بود داده هم دست به دست هااین یهمه

بود تنیده هم در و پیچیده چیز همه . 

 نداشت، را هاآن کردن دستیک و افکارش کردن جمع قدرت

 به گشتبرمی بگیرد درستی تصمیم تا کردمی کاری هر

 شودمی روز که فردا دانستنمی! ارغوان یطرفهیک خیربهشب

 و مریم مامان با و برود علی عمو یخانه به. بکند باید چه

. باشد هم داریوش یا کند، صحبت داریوش حضور بدون علیعمو

بگوید داریوش به چه اصالً . 

 به و شده آسانسور سوار کهاین  جای به کرد، پارک که را ماشین

 ایستاد در کنار. گرفت پیش در را خانه از  بیرون مسیر برود خانه

 کردمی فکر لحظه آن که کاری کرد، لمس را ارغوان یشماره و

 در ارغوان خواستمی دلش فقط. است ممکن کار تریندرست

 در کوره از بود مطمئن وقت آن کند، مقاومت اشخواسته مقابل

 بدترین به را داریوش با مواجهه در رفتارهایش و رفت خواهد

 نبود، کردن قهر اهل ارغوان .کشید خواهد رخش به ممکن شکل

. فهمید داد را جوابش و خورد که بوقی دو از بعد را این



 گرفت را خودش جلوی سریع اما بودی، منتظر بگوید خواستمی

 بیا بود گفته و داشت پیش دقیقه چند که همان شبیه لحنی با و

گفت بازگردانیم، سابقش جای به را چیز همه : 

 من گفتن بزنی، حرف باهاش و یوشدار به بزنی زنگ خودت باید

نداره ایفایده ! 
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- زنممی زنگ باشه . 

 برای. کند قبول راحت قدر این و سریع قدر این کردنمی فکر

 به مشروط را اشخواسته شنیده درست شود مطمئن کهاین

کرد هم شرطی . 

-  زنگ بهش مریم مامان با من کردن تصحب از قبل درست

 من از که هاییحرف با مریم مامان کهاین از قبل خواممی. زنیمی

 معلوم رو تکلیف قبلش تو کنه منصرف رو داریوش بخواد شنیده

باشی کرده . 



-  داریوش به تا بگو بهم مریم مامان پیش بری کهاین قبل باشه،

کنم معلوم رو تکلیف و بزنم زنگ . 

گفت تعجب سر از ابرویش بردن باال با : 

- کنی؟می شوخی داری االن  

-  بود، عصبی چون نگفتم چیزی اشکان جلوی شوخی؟ چرا نه

بگم بهش خودم که بهتره اما .  

 دادن ادامه برای دلیلی دیگر و بود پذیرفته را دستورش ارغوان

. باشد آن راستای در تا نکرد کاری هیچ اما نداشت، تماس این

 به دوباره رفتمی که زمانی در دوباره و کرد ملع هم برعکسش

 دادن کش هوس شود نزدیک شب موجه چندان نه ساعت همان

 که هاییسرزنش همه آن از بعد هم آن. داشت را وگوگفت این

بود انداخته راه که ایمحکمه و کرده : 

- کردی؟ فکر حرفام به  

نداشت بخیرشب گفتن به اصراری ارغوان بار این : 



-  تو که جاییاون به بودم رسیده. کردممی فکر بهش داشتم آره،

 اما سابقش، جای سر برگردونی رو چی همه تونینمی وقتهیچ

 ازدواج تو گذره،می هاسال و بکنی؛ رو کار این که شیمی مجبور

 ذاریمی رو دخترت اسم وقتاون و شیمی داربچه کنی،می

 !ارغوان

- شی؟می چی تو وقت اون کردی، فکر هم زیاد خیلی کهاین مثل  

-  همه کهاین منتظر. مونممی منتظر شاید. نکردم فکر اینش به

شه درست چیز . 

پرسید لبخند با : 

-  که دخترمم سرگرم و نیستم دیگه که من شه؟ درست چی

ارغوانه اسمش . 

- کنممی فکر دیگه جور یه و رممی کردی که قطع . 

* * * 
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 این کردممی حس!  بود عجیب خیلی برایم نسترن سکوت

 یبازه از بیشتر مورچه صدای مثل صدایش بلکه نیست، سکوت

 که شنوم؛نمی من که است بلند قدری به و بوده من شنیداری

شوممی کر بشنوم اگر . 

 هم و خودش هم را اشکان پیغام انست،دمی را چیز همه

 انتظار که را واکنشی آن من اما بودند، کرده دریافت اشخانواده

 اشکان که فهمممی حتی و کرده سکوت فقط. ندیدم او از داشتم

 کهاین از کردممی فکر دیروز تا. است متعجب رفتارش از هم

 شسکوت و است خشنود و راضی ایمداده داریوش به رد جواب

 لحظه هر که بود طوری سکوتش آن از بعد اما ندارد، بدی معنی

بشکند بلند فریادی با را آن  بودم منتظر . 

 بر چه که کردممی مالمت را خودم و بودم عاجز رفتارش درک از

 بفهمم، را نسترن یساده رفتار یک دلیل توانمنمی که آمده سرم



 و  هاآدم رفتار نوع که بودم غره خودم به همیشه که منی هم آن

شناسممی خوب را نسترن  مخصوصاً . 

 به را پیغامی چه اشکان که گفتم بودم، زده زنگ داریوش به

 عذرخواهی هم سر پشت با. است عصبانی قدر چه و داده پیمان

 او به که چیزی هر مورد در من اما کند، آرامم که داشت سعی

 ردم جواب از .نبود مهم برایم چون نداشتم، نگرانی بود مربوط

 کردم که تکرار. داد را درخشان یآینده قول و نکرد باور گفتم،

 و زنممی حرفی چنین که است مصلحت برای دانممی که گفت

 را تصمیم این که است اشخانواده به گذاشتن احترام برای

 اشکان از من کهاین شد اشنتیجه من تکرار باز و. گرفتم

 کسی به کردم تاکید. کرد خواهد حل را چیز همه او و امترسیده

 از و بود متوجه. دادم خودم را رد جواب و زده زنگ من که نگوید

 دیگری چیز بار زیر اما و کردمی درک را اوضاع نظر این

 به شاید تا کردم قطع او با خداحافظی بدون من. رفتنمی

بود کرده صحبت مریم مامان با هم پیمان. بیاید خودش . 

 



 ساعت چند من و گذشته صبح چهار از. افتاد اعتس به نگاهم

 بود مهم قدرآن نسترن نه. کردممی فکر وقفهبی داشتم که بود

 من برای همه! داریوش خودخواهی نه کند، خواببی را من که

 نرم پنجه و دست چیزی با من.  داشتند بگذرد نیز این حکم

بگذرد ساده نیز این داشتم شک که کردممی . 

 جزام که انگار رفت،می تاراج به داشت حواسم و هوش یذرهذره

 چه دانستممی. دادمنمی را مژگان جواب. باشند گرفته

 دو اصالً. بزنم حرف او با که ترسیدممی دیگر. بگوید خواستمی

 هم جاآن! بودم نرفته دیگری جای اشکان یخانه جز که بود روز

 دقیقه چند از یشب توانستمنمی که بود عجیب نسترن قدرآن

 .بمانم

 به چه خواهممی که گفتم و زدم حرف مژگان با که باری آخرین

 مشکل گفت! کرد بیداد و داد. شد عصبانی بگویم داریوش

 لذت با بعد. کنند حل خودشان هم بگذار و است خودشان

 زد برادری دو از حرف. کرد تشریح من و خودش برای را شرایط

 شدن برمال با ماند امیدوار و انداخت در هم با را هاآن شدمی که



 پیمان کهاین. کند حمایت او از نخواهد پیمان داریوش کار

 دیگر کمی باید فقط من و تله داخل داریوش است، تله نزدیک

 داریوش که باشد جایی همان و بیاید هم پیمان تا بکنم را سعیم

  .ایستاده

 

 رفتن با مخالفتش و پیمان حمایت از اشخانه داخل روزآن اگر

 نظرش کامالً بعد روزهای اما بود، نیامده خوشش کارخانه به من

 پیمان اسم تا. بود خوشحال وحشتناکی طرز به. شد عوض

 و خندیدمی بلند بعد. گذراندمی نظر از را من تاپای سر آمدمی

 داریوشِ طرف یه از کن، فکر شده، خری تو خر چه ":گفتمی

 سر نشستی ساکت و آروم! مدعا پر پیمان فطر اون از کله،بی

 رو شادامه خدا رو تو فقط! ترکوندی زدی رو دو هر اما جات،

 و کردممی مخالفت وقتی "کوزه تو افتاده پیمان که نکن خراب

 کندمی خوشحالی و زندمی کف برایش دارد که اویی که گفتممی

 که دتیا کیه؟ پس ":پرسیدمی و خندیدمی هم باز نیستم من

 سر مردام دیگه، مرده اونم بودی، زرنگ تو. کردی کارا چی نرفته

دیرتر یکی دهمی وا زودتر یکی. جورن یه ته و ." 



 مانعم اش،خانه از رفتن برای را تالشم و دیدمی که را اخمم

 زل چشمانم در. داشتمی نگهم و گرفتمی را بازویم شد،می

گفتمی و زدمی : 

-  خوب قشنگی، تو! نشو خر! ارغوان رنگی کم دست رو خودت

 اون اصالً شده، جذبت پیمان داری، هیکل و قیافه زنی،می حرف

نخواد؟ رو تو که کیه نه،   

کند درگیر را من روان و روح چطور بود بلد . 

گفتم جوابش در : 

-  بیاد خواستی ازش هم وقتی که دیدی نیست، بقیه مثل پیمان

نیومد اینجام منم گفتی و اینجا . 

گفت اطمینان اب : 

-  اشتباه من بگه که زنهمی زور داره چون نیومد، چرا دونیمی

 یه نخور، رو ژستش این گول. بود عجیب اومدمی اگه کنم،می

 مرد با من از بیشتر که تو. اداست شهمه فهمیمی بدی راه ذره

 و خودشون بخوان وقتی شناسیشون،نمی و نبودی جماعت

. نیست جلودارشون هیچی دیگه کنن توجیه رو شونخواسته



 چی خواهرشون و کیه برادرشون رهمی یادشون قشنگ قدراین

هموناست یلنگه هم پیمان. دونهمی خدا که خوادمی .  

گفتم و زدم دریا به را دلم : 

-  با برام فرقی یه باز باشه دنیا مردای یهمه یلنگه اگه پیمان

آدمی خوشم ازش من که اینه اونم داره، بقیه و داریوش . 
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گفت و داد باال ایشانه انتظارم برخالف مژگان : 

-  ازش تو بفهمه اون اصالً آد،می خوشت که بهتر چه! بیاد خب

 قرار که بمونه یادت اما. شهمی کیف خر بیشتر آدمی خوشت

 احمق هم اندازه همون هب اومد خوشت مردی یه از تا نیست

 آدمی خوششون زنی از وقتی مردا باش، خودشون مثل. بشی

 خوش وقتی چند یه! ندارن دیگه خریت آد،می خوششون فقط

 یهمه نیست قرار. کارشونپی رنمی هم بعد گذروننمی

 تا پس اومده خوششون یکی از تا که کنن این عالف رو عمرشون



 بهتری و بعدی یگزینه یشههم براشون. هست که همینه آخر

 کن، نرم رو پیمان نگرانی؟ که سالته پنجاه تو مگه. داره وجود

 باورم من که نیستی بلد نگو هست، االن که اینی از ترنرم

جلو رفتی خوب االنشم تا. شهنمی . 
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 که بود هاحرف همان. داشتم دوست را مژگان هایحرف نصف

 که وقتی. بود کرده حلقه بازویم دور که دستانی نه داشت، نگهم

 و داری هیکل و قیافه! زنیمی حرف خوب! قشنگی تو گفتمی

 طماع رویِ آن گفت؛می پیمان شدن جذب از که وقتی هم بعد

 امتیازاتی تکتک از داشت دوست که. کردمی بیدار را وجودم



 خود حال به که. کند استفاده احسن نحو به برشمرده مژگان که

نکند رهایشان . 

 

 داریوش که بایستد جایی همان و بیاید پیمان نداشتم دوست من

 که بیشتر قدرآن. بیشتر خیلی خواستم،می بیشتر من ایستاده،

 عقالنی چیز هر یا و منطق به او و بگذراند پیمان سر از را آب

 را منطقش یپنجره از ایباریکه فقط بود کافی. نکند فکر دیگری

بود شده رد چیز همه وقتآن ببیند، را رابطه این و کند باز . 

 اتفاقات به توجه با که کردممی اعتراف خود پیش هم من حتی

 جایی به راه او و من یرابطه آینده حدس قابل اتفاقات و گذشته

 بیرون هلدینگ شرکت از را مژگان خواستمی پیمان. بردنمی

 از را متین و داریوش همکاری جریان داشت هم مژگان و بیاورد

 شدمی برمال آینده در که دو این از کدام هر. کردمی پنهان او

افتادمی پیمان و من بین که بود عمیقی شکاف اشنتیجه . 

 نیاز من. نبود خودم دست. نبود مهم برایم مسائل این من اما

 از نیازم. باشم داشته دوست دیگری جور را نفر یک که داشتم



 را اشکان و مژگان روزی یک که گرفتمی نشات جایی همان

 بر هارابطه آن در که کانونی نداشتن کردم؛می مالمت آن برای

 که بود قوی عاطفی یرابطه یک فقط. برود پیش عاطفه اساس

 دور هدفبی و پوچ زندگی کی به کردن فکر از را من توانستمی

 هایحرف. بود معمولی نیاز یک از فراتر چیزی من برای این. کند

 عمه یخانه به من فرستادن به حتی گفت که زمانی اشکان

 تحمل نسترن برابر در که فشاری و است کرده فکر مهری

 به او رفتار دیدن با بار هر که بودنی اضافه حس آن و کردممی

 را مژگان و اشکان جز یکی کردمی وادارم دادمی دست من

 که وقتی همان از. بود من با همیشه حس این. باشم داشته

 ابعاد دانشگاه به رفتن با بعدها بود، عروس تازه نسترن

 قدرتمند امروز مثل زمانی هیچ در و هرگز اما گرفت، تریوسیع

 نشده روبرو پیمان مثل آدمی با من وقتهیچ چون شاید نبود،

دمبو . 

 که دادمی هشدار. آمدمی بیرون پرده از گاهی گاه هم ترسم

 برای نسترن یا و مژگان برای متین مثل بشود نباید پیمان

  !اشکان



 یا و بدهم پیام پیمان به شدنمی. بود گذشته هم چهار از ساعت

 خوشم بکند برایم کاری کسی کهاین برای انتظار از. بزنم زنگ

 کند، کاری پیمان تا بکشم انتظار و نشینمب کهاین مثل آمد،نمی

 چشمش جلوی داریوش مدام. گذاردنمی جلو قدم دانستممی که

 زنگ از بعد وقتی. کند انکار را او وجود بود سخت برایش و بود

 که را همان داریوش به بگویم تا زدم زنگ او به داریوش به زدن

  ای"باشه " هم بعد و نزد حرفی چند یا ثانیه گفتم، بود خواسته

 این داشتمی نگه امیدوارم که چهآن. کرد خداحافظی و گفت

 نرانده خودش از واقعی طور به را من  هم باریک حتی که بود

 پنهان جدیتش پشت یا کشید،می وسط را منطق پای یا بود،

 یبوسه به العملشعکس حتی. زدمی حرف پهلو دو و شدمی

 بوسه آن برای کردممی فکر من کرد، غافلگیر را من امغالگیرانه

 برخورد شدت هم باریک حتی اما بگیرم، قرار سرزنشش مورد

بود نداده نشان . 

 و داریوش به ردم جواب از آرا برای بیایم تخت به که این از قبل

 گذشت با اما دید، را پیامم بودم، نوشته پیمان به احساسم بعد



 کرد،می فکر داشت حتماً. بود نداده من به جوابی هنوز ساعت دو

کردمی فکر زیاد آرا . 

 

 صدای تا بودم کرده تیز گوش کارهایم انجام حین در صبح

 که هم اشکان. شنیدمنمی چیز هیچ و بشنوم پایین از را نسترن

 به. باشد پایین به حواسم همچنان نداشت دلیلی دیگر رفت

 دمبو گرفته تصمیم بیداری یلحظه آخرین در که کاری دنبال

رفتم دهم انجامش . 
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 پوشیده لباس که وقتی دقیقاً هم آن. بود داده را پیامم جواب آرا

 این از که پا نبودم مطمئن اصالً که بودم جایی به رفتن یآماده و

 هر چون نه؛ یا و شودمی جا همان مقصدم بگذارم بیرون خانه

 ":بود گفته جوابم در آرا. شوم پشیمان که داشت امکان لحظه

 خوشت یکی از بگی و بیای روز یه اگه کردممی فکر همیشه



 همین با و "نیستم ولی بشم، خوشحال برات خیلی اومده

 به جلو، به برداشتن قدم جای به بود شده باعث ساده یجمله

 بکشم فریاد بزنم، زل پیامش به. بنشینم مبل روی و بیایم عقب

 من حساب طرف باشد، خوشحال باید. نیست خوشحال چرا که

 این از ترقبل وقتی که همانی. است پیمان نیست، کسی کم

 عکسش خندید،می دارم دوست را دنیایش به یافتن راه گفتممی

 نداشت حق و! کردمی نگاه بار چند باریک جای به دیدمی که را

 همیشه نبود قرار. کردمی باهاشت آرا. شدم بلند. کند منعم

 هاآدم ترینعاقل. باشد راست حرفش همیشه و بگوید درست

 تردیدی خرده آن بود شده باعث آرا حرف. کندمی اشتباه هم

 را تصمیمم ترعجوالنه من و برود بین از داشتم رفتن برای که هم

 من مثل را دنیا که کسانی یهمه با کنم لجبازی. کنم عملی

ددیدننمی . 

 مرور را مژگان داشتنی دوست هایحرف آن تمام مسیر طول در

 و شود برابر چند نفسم به اعتماد شد باعث که مروری. کردم

 من رفتن اگر حتی چون شوم، امخواسته کردن برآورده  در غرق

 ابراز قدرت پیمان که بودم خواستنی قدر آن بود، اشتباه



 خط امبوسه برای که طورهمان. باشد نداشته را مالمتم و مخالفت

 از را گوشی. ایستادم  دورتر رسیدم وقتی. بود نکشیده نشانی و

 داری دوست ":کردم تایپ پیمان برای و کشیدم بیرون کیفم

 زیبا من بود گفته مژگان. فرستادم را پیام و "باشم کجا االن

گرفتمی سخت خیلی زیبا، گفتنمی زنی هر به مژگان. هستم ! 
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 نشان واکنشی و ببیند را پیامم پیمان تا ایستادم ایدقیقه چند

 اما بودم، پیامش منتظر. داشتم بنگاهش در به هم چشم. دهد

 در که دیدم همزمان. کردم لمس را تماس آیکون. زد زنگ

انداخت نگاه طرف دو به و کرد باز را بنگاهش . 

کردم کمکش : 



- پیمان روبروتم . 

 آن فاصله. ماند ثابت هایشقدم. داشت نگه دستش با را در

 در ببینیم، خوب هم صورت  در را هاواکنش که نبود کم قدری

پرسید بود هم به مستقیم ماننگاه که حالی : 

- کنی؟می کارچی جااین  

- ببینمت اومدم . 

 بودم منتظر من برنداشت، جلو به هم قدمی نکرد، رها را در

گفت شمرده شمرده اما بیاید، طرفم به و کند قطع را تماس : 

- خونه برگرد بینم،می مشتری فقط جااین من . 

 چرا؟-

- گممی من چون . 

 حرف تحکم از ایستادنش، حرکتبی از لحنش، از کهاین با

کردم ظاهر حفظ اما بودم، شده دلگیر آخرش : 

- کنممی رعایت بعد یدفعه شده، که کاریه حاال . 



-  هم وقتهیچ دیگه برگردی، و کنی رعایت االن همین بهتره

نکن رو کار این . 

 حرف که بود آن از ترقاطع. کردم قطع را گوشی لحظه همان

. کردیممی نگاه را همدیگر فاصله همان از فقط. بزنم دیگری

 داخل را گوشی وقتی اما ید،بیا طرفم به که داشتم امیدی اندک

 دیگر. آیدنمی شدم مطمئن نکرد حرکتی و گذاشت جیبش

 کرده فکر دیگری طور. افتادم راه و چرخیدم لحظه همان نماندم؛

 نزده حرف مژگان با بود روز دو من. نبود طوراین که طوری بودم،

 بدون بگیرم تصمیمی تا. خودم فقط و باشم خودم تا بودم،

. بدهد من به بود قرار که فکری ایزمینهپیش ونبد. او دخالت

 نظر در را داشتم پیمان به که احساسی فقط کنم، فکر تنهایی

 و ببینمش و بیایم باید که برسم نتیجه این به سرانجام و بگیرم

. ندارد من دیدن برای بایدی پیمان دانستممی چون بزنیم، حرف

 هاشاید به من مورد در توانستنمی حتی او بود، داریوش وقتی تا

. کشیدممی نفس تند تند بود، شده سنگین قلبم. کند فکر هم

 و دیگری، جای هیچ نه و باشد من مقصد توانستمی خانه فقط

! بود شده تنگ منا برای دلم قدر چه! آرا موهای به زدن شانه



 پشت. جمله یک در هایشگفتن خاله زیاد تعداد آن برای

 اما بودم، خیابان در. کند نازک بود گرفته یاد تازه که چشمی

 خدا که بودم مطمئن من بود، شده جمع چشمانم پشت اشک

 در به پیمان نه گر و نیافریده، جنس یک از را زن و مرد قلب

 برای گفت،می راست مژگان شاید. بستنمی دخیل بنگاهش

 شبیه کمی باید و دارد وجود تریبعد یگزینه همیشه مردها

 حل راه هزار به خانه به رسیدن تا. شدممی تیاحساسا مردها

 به رسیدن با اما کنم، تالفی را رفتارش این چطور که کردم فکر

 خودش گفتممی خودم به و بود شده پاک ذهنم از همه خانه

بماند جوراین گذاردنمی. کندمی درستش . 

 

 در که طوری کرد،می نگرانم داشت دیگر اشکان یخانه سکوت

 وقتی باریک بودم، شنیده را در صدای بار دو فقط نم روز طول

 تا. برگشت خانه به وقتی باریک و رفت، بیرون خانه از اشکان

 به حتی. بشنوم صدایی تا سپردم گوش و کردم صبر شب آخر

 به و نشود مزاحمم زدن زنگ برای تا زدم زنگ خودم مژگان

 یکین یا و نسترن از ریز صدای یک شده حتی بتوانم راحتی



 دیگر که طوری. نیامد صدایی هیچ اما شود؛ جمع خیالم و بشنوم

 است ممکن یا و شودمی محسوب دخالت رفتنم نبود مهم برایم

 پایین یطبقه راهی و پوشیدم را اممانتو. کند ناراحت را نسترن

 هم من تا کند باز را در اشکان بودم امیدوار زدم که در. شدم

 باز برایم در اشکان خود. امآمده کینی بردن هوای به که بگویم

 عقب کرد باز برایم را در که همین و نداشت تن به پیراهنی. کرد

گفتم و بردم داخل را سرم. شوم وارد تا رفت : 

- بمونه من پیش باال ببرم بده رو نیکی آم،نمی تو اشکان . 

گفت و کرد اشاره در به کالفه : 

- ببریش تو بدم که بود کجا نیکی تو، بیا . 

 خانه داخل به رفتن برای دیگر من که بود کافی حرفش همین

کردم سد را راهش و افتادم راه سرش پشت. نکنم تعلل : 

- پس؟ کجاست  

گفت و شد رد کنارم از : 

- رفتن نسترن با بابابزرگش، یخونه . 



 هاگذشته مثل نسترن نبودن و رفتن این که بودم امیدوار هنوز

باشد اشادهخانو جمع در شب یک ماندن برای : 

- نرفتی؟ چرا تو  

انداخت مبل روی را خودش : 

- قهر مثالً رفته! که نرفته مهمونی . 

کرد نگاهم خیره حرف این گفتن از بعد : 

-  دیگه ببینم جااین رو آرش و داریوش گفتم که برخورده بهش

مونهنمی احترامی . 

گفتم تعجب با : 

- دنبالش برو گفتی؟ همچین چرا خب . 

داد تکان رفط دو به را سرش : 

-  هم تو آد،می خوابم من. گردهبرمی خودشم رفته کی هر

بخواب نیکی اتاق برو خواستی . 
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 چشمش ایلحظه. کردم نگاهش و ایستادم سرش باالی مستاصل

گفت و کرد باز را : 

- من؟ سر باالی وایستادی مجسمه عین چرا  

-  برو زود صبح فردا اما بخواب، االن اشکان، نکن لجبازی

 .دنبالش

گفت و کشید سرش بر را پتو : 

- کنممی فکری یه فردا تا حاال . 

 باالی طورهمان ایدقیقه چند. رومنمی دنبالش به یعنی این و

 و چرخید لمب روی نبود، کار در ایپشیمانی. ایستادم سرش

 و شوم بیدار صبح تا ماندم جاهمان شب. کرد من به را پشتش



 نسترن دنبال به تا بخواهم او از التماس با شده حتی رفتن از قبل

 مانع غرورش و کندمی اذیتش نسترن نبود دانستممی. برود

برود سراغش به تا شودمی . 

 اما م،کرد آماده صبحانه برایش. شدم بیدار اشکان از زودتر صبح

 توجهی من هایالتماس به نه خورد صبحانه نه شد بیدار وقتی

 تکیه در به شدم مجبور که بود سخت و سفت قدر آن. داد نشان

 نسترن سراغ به که بدهد قول تا شوم رفتنش مانع و بدهم

. گرفت اشخنده اول دید در به چسبیده را من وقتی. رودمی

گفت و آمد جلو : 

- نشو رهمسخ وراین برو بیا . 

گفتم جدی : 

- رمنمی کنار نه گر و نسترن، دنبال بری باید . 

- وراین بیا رم،می باشه . 

- بخور قسم ! 



 هم من اما بود، زیاد زورش. گرفت را بازویم و انداخت دست

 خشونت باید من برداشتن راه سر از برای دید وقتی. بودم سمج

گفت و کرد رها را بازویم عصبی بدهد خرج به بیشتری : 

- . داره خواسته هزارتا رفته، چیز یه برای مگه چی؟ دنبالش برم

 دل ور که خودمون یخونه به برگشتن تا بگیر تو رفتن از

باشه مامانش . 

 با و دهم نشان را تاسفم و ناراحتی لحظه همان خواستمنمی

 بر لبخندی و کردم اخمی بریزد، هم به بیشتر روزم و حال دیدن

آوردم لب روی : 

-  و مامانش کنار همیشه نسترن داره، حق خب همین؟

خب سختشه هم از کردی دورشون بوده، شخانواده . 

 گول در اصالً که این مثل. شد رد کنارم از و کرد نگاهم چپچپ

 رفتم مبلی همان سراغ به رفتنش محض به. نبودم موفق زدنش

 و کشیدم پایم روی را پتو. بود کرده صبح جاهمان را شب که

 چند تا که ببرد خوابم چنان دیگر یدقیقه یک تا تمداش دوست

نداشتم کردن فکر یحوصله. نشوم بیدار ساعت . 



 و نسترن قهر جریان در را مژگان بود پیشین روزهای اگر

 عادت طبق عصر وقتی اما دادم،می قرار اشکان لجبازی

 یخانه در امتنهایی از نه نگفتم، چیز هیچ زد زنگ اشهمیشگی

 صبح از. بودم رفته پیمان بنگاه به که دیروز از نه و  اشکان

 منتظر غروب نزدیک و برگردد نسترن که بودم منتظر مایوسانه

 دیدم تدارک که هم را شامی حتی. برگردد اشکان با که بودم این

بودم کرده حساب هم را نیکی و نسترن .  

 تلفن که بود نمانده کاری تقریباً و بودم آشپزی مشغول سخت

 جواب نسترن خود یا را خانه تلفن معموالً. درآمد صدا به هخان

 یشماره دیدن با تا آمدم بیرون آشپزخانه از. اشکان یا و دادمی

 یشماره اما نه، یا و بدهم جواب که بگیرم تصمیم صفحه روی

 دیدنش با من که بود ایشماره همان دقیقاً صفحه روی

 از ناشی که دیروزم راحتینا حالت تمام. کنم چه باید دانستمنمی

 من با ندادم، جواب را تلفن. برگشت بود غرورم شدن دارجریحه

 مبل روی. بود زده زنگ خواهرش یخانه به. نداشت کاری

 چه اگر. شد قطع صدایش تا زدم زل آن به قدرآن و نشستم

 هیچ دیگر بود، گذاشته را تاثیرش اما بودم، نداده جواب



 و شدم خم. نداشتم آشپزخانه به برگشتن برای ایانگیزه

 به و کردم باز را اشصفحه. برداشتم میز از را امگوشی هدفبی

 شماره یک از پاسخبی تماس سه با اشصفحه کردن باز محض

 خانه تلفن به پیش دقیقه چند که ایشماره همان شدم، روبرو

 زنگ دوباره که بودم پیمان تماس از متعجب هنوز. بود زده زنگ

 به دوباره و شدم بلند دست به گوشی. درآمد صدا به خانه نتلف

. داشت کار من با پیمان. کردم نگاه صفحه روی افتاده یشماره

 قدم و بایستم چهارچوبش در و کنم پیدا در یک خواستمی دلم

 عمیقی دلتنگی حس آن یک نشد، نتوانستم، اما برندارم، قدم از

 سست. رسید زانوهایم هب و شد شروع قلبم از. آمد سراغم به

گفتم "الو" کوتاه مکثی با و برداشتم را گوشی. نشستم و شدم . 

نبود دیروز یدندهیک پیمان داد، را جوابم که پیمانی : 

- خوبی؟! ارغوان دادی جواب دیر  

- دونمنمی . 

-  خسیس جوری همین نگیره تحویلت خوادمی وقتی! نیکی مثل

زنهمی حرف . 



 و لذت و آمد لبم روی لبخندی کمکم زدمی حرف داشت وقتی

 کَنده درونم از ذرهذره دیروز هایناراحتی یهمه کردم حس بعد

شودمی . 

- خوبه؟ نیکی  

گفت بعد و کرد منی و من : 

- خوبه هم نیکی . 

 سر یکی بودیم منتظر فقط است، خبر چه دانستیممی دو هر

کند باز را صحبت . 
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گفت نزدم دیگری حرف وقتی : 



- بکنی باید کاری یه ارغوان، . 

گفتم جوابش در : 

 باید؟-

گفت جدی خیلی : 

-  ازش. کنی صحبت باهاش و نسترن بزنی زنگ یه باید. آره

کنیمی عذرخواهی داری کنه فکر که جوری یه. برگرده بخوای . 

 حال به خوش. کردم تعجب. گویدمی چه فهمیدمنمی الًاص

 مقابل دیروز که پیمانی حتی. داشتند را هوایش همه که نسترن

 قدم پیش او خاطر به  امروز و بود کرده من با گونهآن بنگاه

گفتم اخم با. بزند زنگ که شدمی : 

- کنم؟ عذرخواهی ازش باید که کردم کار چی من  

- فقط نکردی ریکاهیچ ارغوان، هیچی  ... 

دهد ادامه نگذاشتم : 

- کنممی عذرخواهی نه زنم،می زنگ نه پس . 

- زنیمی زنگ بهش من خاطر به ! 



 را سرزنش و ناباوری رنگ لحنم که طوری معمول، حد از ترآرام 

گفتم باشد داشته هم با : 

- باشی سوءاستفاده اهل آدنمی بهت . 

-  موندم ظهر ازبعد امروز کل من نیست، سوءاستفاده موضوع

 اشکان به تو کنهمی فکر اون. کنم صحبت نسترن با تا خونه

 باور خوادنمی یعنی. کرده داغ جوریاین اونم که گفتی چیزی

 که دونممی من ارغوان. ناراحته شمال سفر از اشکان که کنه

 ت،عمه پیش بری تو که نیست راضی وقت هیچ قلباً نسترن

 تو اگه حتی که دونممی بگه؛ چیزی یه ناراحتی سر از االن شاید

 وقتی خب اما گیره؛می وجدان عذاب و شهمی پشیمون بری

 به گذاشت نباید گرفت رو مشکل این جلوی زدن حرف با شهمی

 داشتم که امروز کردم، کاری یه من راستس. بکشه جاهااین

 زنگ بهش تو مطمئنم که گفتم بهش زدممی حرف باهاش

 که خواممی همین برای. خونه برگرده که وایخمی ازش و زنیمی

بزنی زنگ بهش . 

گفتم طعنه به : 



- کنممی عذرخواهی ازش که بودی مطمئن و . 

-  برات اشکان زندگی قدریاون بخوام ازت اگه که دونستممی

. بمونی تهران باید خودت هم بعد و. کنیمی رو کار این که مهمه

 زنیمی زنگ که بینممی و خونه توی رممی. کنممی قطع من حاال

 لجبازی هایآدم با اما تقصیری،بی تو که دونممی من. نه یا

 بهش چون مهری؛ عمه پیش بفرستنت حتی ممکنه که. طرفی

کردن هم فکر ! 

کرد قطع بالفاصله . 

 نسترن به فردا حتماً اما نه، امروز من گفت،نمی هم پیمان اگر

 کار در ایعذرخواهی وقت آن که تفاوت این با   زدم،می زنگ

 .نبود

 کل در بوقش هر. گرفتم را نسترن یشماره و برداشتم را گوشی

. شدمی تکرار هابوق. گشتبازمی من به و شدمی اکو خانه فضای

 پیمان. کردممی هم فکر بوق صدای به سپردن گوش با همزمان

 راهی را من دیگران لجبازی بود ممکن که گفتمی مهری عمه از

 به راضی حتی که امآورده کم قدرآن دانستنمی اما کند، جاآن



 برابرش در مرتب تا نیست کسی مهری عمه یخانه در که. رفتنم

 هوای این و داشت بهتری روزگار مژگان اگر فقط بیایم، کوتاه

نبود دلبستگی . 

 کرده مجبورش پیمان شاید داد، دیر خیلی  داد، را جوابم نسترن

! خسیس گفت،می پیمان که همان یا د،کرمی صحبت سخت. بود

 از که وقتی برگردد، کردم خواهش که وقتی شد، بهتر کمکم اما

 کردم عذرخواهی که وقتی گفتم، اشکان دیشب خواب جای

 چه ببینم گفت نداد، قولی شده؛ اذیت که مدتی این تمام برای

شودمی . 

 را نهخا. چیدم را شام یسفره. برود دنبالش به بود قرار اشکان

کردم خاموش را گاز اجاق زیر. کردم روبراه .  

 شام تنها تا بردم باال و گرفتم را نیکی. آمدند بعد ساعتی

 خوابش آغوشم در. بود دلتنگم روز دو از بعد هم نیکی. بخورند

 پیام پیمان. کشیدم دراز کنارش. گذاشتمش تخت روی و برد

 حرف تردخ من ":نوشتم جوابش در. بود کرده تشکر و داده



 بینی،می من از که استثناهایین هااین نیستم، کنیگوش

نگیر شونجدی وقتهیچ "! 

 را جوابم دوختم چشم سقف به و خوابیدم پشت به که همین

 خوبی خیلی دختر دونممی اما دونم،نمی رو کنگوش حرف ":داد

اشکانه برای ترخوب خیلی خواهر یه که هستی، " 

. زد زنگ کوتاهی یفاصله به اندم،خو من و رسید پیامش وقتی

 که غمگینی حالت خواستمنمی نداشتم، زدن حرف آمادگی

 هایتنهایی برای فقط حال این کند، حس صدایم در را داشتم

 توانستمنمی ندهم، را جوابش تا نداشتم دلیلی اما بود، خودم

 دستم داخل گوشی دانستمی چون ام،نشده متوجه بگویم

گفت ایمقدمه هیچ بدون دم،دا که جواب. است : 

-  هر بود ممکن کردی، بدی کار بنگاه اومدی که دیروز ارغوان

دادیم؟می بقیه به باید توضیحی چه وقت اون ببینتت، کسی آن  

- بزنم حرف بودم اومده . 

کرد امشوکه داد که جوابی با  : 



-  تا بمونیم منتظر !گفتی خودت هم رو نتیجه. زدیم که حرف

شه تدرس چیز همه . 

 نشده منظورش یمتوجه خوبی به کهاین با. نشستم و شدم بلند

 گفتن بار اولین همین. کند تکرارش دوباره نبودم راضی اما بودم،

 به و زدن حدس همین را، شدن شوکه همین داشتم، دوست را

 که طوری آرام. شدنمی که کشیدن انتظار فقط. را نرسیدن یقین

گفتم نشود صدایم لرزش متوجه : 

- ! باشی منتظر وفادارنه باید. شهنمی جوری همین که انتظار

بکشه؟ طول زیاد اگه حتی تونی،می  

- نداره ارزشی بودن منتظر وقت اون نباشه، وفاداری اگه . 

# ششم_فصل_پایان  
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 من. بود داده تغییرش پیمان بود، کرده تغییر برایم انتظار مفهوم

 کدام. هستم چیزی چه متتظر دانستمنمی و بودم منتظر فقط

روز کدام آدم، کدام خبر، کدام ،اتفاق  ... 

 هم خوب اتفاق یک برای انتظار حتی که بود طوری اوضاع

 که یایدب روزی که بودم این منتظر من واقع در. بود نشدنی

 وجود با بود؛ منتظر هم داریوش. باشم باید چه منتظر باید بفهمم

 مخالفت هر و زدمی انتظار از حرف باز بود شنیده که ردی جواب

 گفتمی و گذاشتمی خانوادگی یپیچیده معادالت پای را من

 اشناراحتی طاقت مریم مامان شود،می حل چیز همه زودیبه که

 اشکان از را من و بیاید که روزی آن ستنی دیر و ندارد را

. کند فراموش و دهمنمی را جوابش دیگر گفتم! کند خواستگاری

 مسائل حل عادت بودم؛ نگفته پیمان به  چیزی جریان این از

 استقالل و مادر و پدر نداشتن نتیجه در دیگران کمک بدون



 مدت چه دانستمی خوردم،می غبطه داریوش به. بود امعاطفی

بکشد باید را چیزی چه انتظار باید و !  

 وقت هر بنگاه، به رفتنم از بعد. بود کرده انتخاب را دوری پیمان

 زمانی هیبتش بدهم، او به کوتاهی پیام حتی که شدممی وسوسه

 باعث و آمدمی یادم به بود ایستاده بنگاهش در چهارچوب در که

. بود مدهنیا هم نسترن آخر مهمانی حتی. شوم منصرف شدمی

بود ناهیدش مامان فقط ! 

 دردسرهای آن ولی بودم، نرفته هم من که مهمانی همان

 با و رفتم پایین برسند سر کهاین از قبل. نداشتم را همیشگی

 پیش اتفاقات به توجه با که گفتم. کردم صحبت اشکان و نسترن

 بود، کرده استقبال نسترن و نباشم من که است بهتر آمده

 همین درست کار که کرد تایید نسترن بود، تراضیر هم اشکان

 خیلی گاهی زدن حرف فهمیدم هم من. امگفته من که است

 اعتباری آن به البته بود، شده بهتر رفتارش نسترن. است خوب

 باز و شده بهتر رفتارش باری چند مدت این طول در. نبود

 طور همین هم جریانات این قبل. اولش یخانه به گشتبرمی



 وقت هیچ ثابتی خوی و خلق. بود کمتر شدتش فقط بود،

 بود بود آمده پیش بارها! خوب روز یک و بود بد روز یک! نداشت

 و رفتیممی خواب به هم از راضی و کامل صلح در را شب که

 جواب در و زدنمی حرف که شدممی روبرو اخمو نسترنی با صبح

 مورد این خانه شدن جدا با البته داد،می تکان سر فقط حرفم

 چه در نسترن که فکر این با نبود الزم دیگر داد؛می آزارم کمتر

برخیزم رختخواب از کرد خواهد برخورد من با حالتی .  

 نگرفتن، تماس دوری، پیمان، هوای دو و بام یک رفتار وجود با

 با همراه انتظارِ روزهای در هم آن نبودنش و نیامدن مهمانی

 چاره راه دنبال نبودم، ناراحت. کردممی درکش من وفاداری،

 و دارد حق که دانستممی زدم،نمی دیوار و در به را خودم نبودم،

. است آمده کجا از او به دادن حق این و درک این دانستمنمی

 از. رفتممی چاره راه دنبال شدم،می عصبی باید من قاعدتاً

 کدامهیچ و شدممی سبز راهش سر گذاشتم،می مایه امزیبایی

بود من با انجامش فکر فقط دادم،نمی انجام را هااین از . 



 بیشتر زنم،می لبخند کمتر تر،ساکت ام،شده آرام گفتمی آرا

 که بود متوجه هم را اینستاگرام در فعالیتم حتی دهم،می گوش

 دیگر هم قبل روز چند برخالف. نیستم دیگر و است شده کم

 باز پا جای دلت در پیمان و است سهو اگر که گفتنمی قاطعانه

 را پا جای شاید نیست، هوس بود کرده قبول انگار. برگرد نکرده،

گفتنمی را نظرش مطمئن که داشت شک . 

 زدم،می حرف هم همیشه از زیادتر ساکت، نه بودم، آرام نه من

کردممی فکر و زدممی حرف هاساعت خودم با کسی، با نه اما . 

 روزهای بهترین گذشت،نمی خوب من یبرا که روزهایی در

 به را او تواندمی که زدمی فروغی با توافقاتی از حرف. بود مژگان

 و است شده او جذب فروغی گفتمی. برساند آرزوهایش یهمه

 زن مردان جذب در. بکند کارها خیلی برایش است حاضر

 پیمان یاد به کردممی تکرار خودم با که را این بود، هنرمندی

 کل کمکم و گرفتمی شکل قلب عمق در اینقطه. افتادمیم

 ختم لبم روی لبخندی به نهایت در. گرفتمی فرا را وجودم

 پیمان توجه بود نتوانسته اشهنرمندی یهمه با مژگان. شدمی



 را داشت مردان به راجع که نظراتی همه آن این و کند جلب را

 باشم، منتظر ابد تا توانستممی من و برد؛می سوال زیر برایم

چیزی چه منتظر بدانم کهاین بدون . 
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 به را منا شب بود قرار و بود مژگان پیش که بود روزی دو منا

 واستهخ هم من از. بدهد تحویلش هم فردا صبح و ببرد رستوران

 ایبهانه هم باراین خواستمنمی. باشم شاننفره دو جمع در بود

 منا و مژگان با را شب و بگویم اشکان به و کنم جور دروغین

 زدم حرف منا از. گفتم را راستش و گرفتم تماس او با بگذرانم؛

 باعث منا اسم. روندمی بیرون شب و است مژگان یخانه در که

 به و برگردم شب که شرطی به نکند، تیمخالف من رفتن برای شد



. نکنم حساس را او و نزنم حرفی مژگان با قرارم از هم نسترن

 مراوده مژگان با پنهانی باید ما، روابط شکاف بود، شکاف این

 معلوم بردمی پنهانی دیدارهای این به پی نسترن اگر کردیم،می

داد خواهد نشان خود از واکنشی چه که نبود . 

 که شدم رستورانی راهی و روممی آرا یخانه به گفتم نسترن به

 آن هامدت از بعد دیدنش و منا دیدار شوق. داشتم قرار مژگان با

 شده همانی شبیه بخندم، بیشتر بود شده باعث مژگان کنار هم

نیستم وقتی چند گفتمی آرا که بودم . 

 مواجه رنگی نورهای از مملو فضایی با شدم که رستوران وارد

 همگی  جمع. بودند ناجورش یوصله منا و مژگان که دمش

 و منا. عاشقانه هایزمزمه مطلوب فضا و بودند جوان هایزوج

 ثانیه چند. زدندمی حرف و برده هم نزدیک را سرشان مژگان

 به لذت با مژگان. خندید و کشید عقب را سرش منا بعد

 و هشد بیخود خود از دفعهیک که بود دوخته چشم اشخنده

 شدمی چه. بوسید سخت را منا و برد صورتش نزدیک را سرش

 بماند؟ مژگان کنار منا شدمی راضی طالقشان از بعد متین



 بود محروم ازچیزی مژگان. افتادنمی اتفاقات از خیلی وقتآن

 نبودم، او جای که بودم خوشحال. بود اشطبیعی حق که

 خوشحال باشد، دور من از تا نداشتم دختری که بودم خوشحال

 بودم نشده میزشان نزدیک که زمانی تا. نبودم مادر که بودم

 من زودتر مژگان. نشدند اممتوجه که بودند هم مشغول قدراین

گفت منا به رو دیدنم با و دید را : 

- اومد هم خاله . 

. آمد طرفم به پرسروصدا و شد بلند اشصندلی روی از منا

. شود کم سروصدایش تا ردمک بغلش و انداختم اطراف به نگاهی

 برایش بود گفته اشکان که را عروسکی و بوسیدم را صورتش

گفتم و دادم دستش به بگیرم : 

- برات گرفته اشکان دایی ببین، رو این !  

 به و برد اشسینه سمت به فوراً و گرفت دستم از را عروسک 

گفت و چسباند خودش : 

- دهمی خوبی بوی چه ! 

زد عروسک صورت و سر  به ایپیدرپی هایبوسه بعد و . 



 هم لبخندی و بود منا یخیره که انداختم مژگان به نگاهی نیم

لبش روی .  

گفت من به و شد فارغ بوسیدن از منا : 

- گرفتی؟ چی برام خودت  

کردم کیفم داخل دست و انداختم باال ابرویی : 

- گرفتم چی گفتی اگه . 

گفت سریع : 

 .الک-

. دادم دستش به و کشیدم یرونب کیفم از را الک و خندیدم

 یادمان دو هر و بگیرم الک برایش بودم داده قول او به بار آخرین

 .بود

 مژگان که کند امتحانش خواستمی جا همان اما نبوسید، را الک

 را ناخنش روی الک رسیدند که خانه به داد قول و شد مانعش

کند امتحان را جدید الک و کند پاک . 



 به رو بیاورند غذا تا بودیم منتظر و داد غذا سفارش مژگان وقتی

گفت من : 

- دیگه؟ من پیش آیمی شب  

کرد نگاهم و برگشت منا . 

گفتم و کردم منا به نامحسوس ایاشاره : 

- گممی حاال . 

گفت توجهبی : 

- دیمی باال ابرو چرا دیگه، ذارهنمی اشکان .  

-  براش داییش االن همین! نکن خراب رو بچه هوای و حال

اشکان با نشه بد و باشه خوش بذار. فرستاد وسکعر .  

 نگاهم خریدارانه و آورد پایین امسینه تا صورت از را نگاهش

پرسید بود لبش روی لبخندی که حالی در. کرد : 

- خبر؟ چه  

بود داربو سوالش ! 



- نیست خبری ! 

گفت شمرده : 

- خبر؟ چه پیمان از  

- خبرمبی ! 

 رستوران پذیرش سمت به و ددا باال ابرویی ناباوری ینشانه به

. بود میز روی امگوشی. آورندمی کی را غذا ببینند تا کرد نگاه

 من از زودتر منا. درآمد صدا به زنگش صدای که منا و من بین

 بگیرم دستش از تا کردم دراز دست. برداشت را آن و زد چنگ

 من به کهاین از قبل. گرفت دستش از و آمد کمکم به مژگان که

 من سمت به بالفاصله و انداخت آن یصفحه به نگاهی دبده

گرفت سمتم به هم را گوشی و چرخاند چشم : 

- خبریبی ازش که همونیه! بیا ! 

 وقتی اما کند،می شوخی و اندازدمی دستم دارد کردممی فکر

 کار در انداختنی دست فهمیدم افتاد گوشی یصفحه به چشمم

 قرار وسط دفعهیک و بود دهنز زنگ روزها این هم پیمان. نیست



 که مژگان به! بگیرد تماس من با که افتاد یادش مژگان با من

گفتم کردمی نگاهم آمیزشیطنت لبخندی با هنوز : 

- روزه چند نداشتم، ازش خبری خدا به ! 

گفت و داد باال ایشانه : 

-  بزن حرف جوری یه کن، کاری یه االن خب! دیگه ایعرضهبی

بمونه خبربی ازت روز چند هباش سختش دیگه که . 
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 خواستمنمی! رویش هم را دستم و گذاشتم میز روی را گوشی

 بر لبخند کماکان مژگان. بدهم مژگان حضور در را پیمان جواب

 برای قصدی دید وقتی. بود زده زل دستم و من به. داشت لب

گفت ندارم دادن جواب : 



- نذارش منتظر بده، رو جوابش ! 

 منا سمت به که حالی در و دادم تکان منفی ینشانه به را سرم

گفتم گشتمبرمی : 

- زنممی زنگ بهش بعداً . 

 روی از که را دستم. کشیدم راحتی نفس و شد قطع تماس 

گفت مژگان برداشتم گوشی : 

- دیگه شاید چون دادیمی رو جوابش دبو بهتر  ... 

 من. شد ساکت مژگان گوشی زنگ یدوباره درآمدن صدا به با

 پیمان اسم دیدن با. انداختم امگوشی یصفحه به نگاهی هم

خندید ریز. کردم نگاه مژگان به سریع : 

-  خان ببینه تا خالیه نسترن جای! سمج چه خودشه؟ دوباره

 چوبِ همه اینا. بدی رو جوابش تو ات کشهمی منتی چه داداشش

 !خداست

 تا بودم دوخته امگوشی یصفحه به چشم من و خندیدمی مژگان

 شدن قطع از بعد. نکند فکر کارش تکرار به و کند قطع پیمان



 رو. انداختم کیفم در را آن و گذاشتم سکوت حالت در را گوشی

گفتم مژگان به : 

- زنهنمی زنگ وقتچهی هم سر پشت. داشت یکار یه حتماً . 

گفت و گذاشت منا یشانه روی را دستش : 

-  چی همه که روزی اون نیست دور خیلی! ارغوان کمه فرصتت

کرد کاری نشه دیگه و هم به بریزه . 

گفتم و کردم ریز چشم : 

- کمه؟ کاری چه برای فرصتم  

گفت و کرد متمایل پایین به آرام را سرم : 

- بیارن رو غذا بذار . 

 که را غذا.  باشم غذا منتظر و برگردم پشت به دش باعث حرفش

 جلویمان را من سپس و منا غذای بشقاب چیدند میز روی

شد مشغول هم خودش و گذاشت : 



-  کارت به برو خب که حاله و عشق مدالی این از برات پیمان اگه

 اما کنه؛ کی نکنی حال تو نده، دست از هم رو شثانیه یه و برس

مهمه اگه  ... 

زد لبخندی : 

-  دست از رو شثانیه یه بازم حرفاست این و خریت و عشق و

بکنه دل ازت نتونه افتاد اتفاقی هرً بعدا که کن کاری یه و نده .  

 آمد و رفت در مژگان هایحرف و رویم پیش غذای بین نگاهم

 رنگ و آب خوش غذای و گرسنگی حرف این از بعد اما بود؛

 همان از مژگان هایتوصیه کردمی فکر. شد اهمیتبی مقابلم

 جدی خیلی مژگان و نبود اما است؛ همیشگی هایتوصیه دست

 .بود

- بیوفته؟ اتفاقی چه قراره بعداً مگه  

گفت چشمانم در خیره : 

-  خیلی بعدش چون کنی، کاری تونینمی دیگه بعدش چون

 اگه مونه،می برداشتن آذوقه مثل. کرد جمعش شهنمی رو هاچیز

برداری که نیست ایآذوقه بعد دیگه برنداری، االن . 



گفتم و زدم لبخندی : 

- گی؟می چی خوبه؟ حالت  

 خوردن از بعد. برد دهانش طرف به و برداشت را مرغ از ایتکه

گفت آن : 

-  با رو زندگیم کل که اومد پیش فروغی من و بین جریاناتی یه

 بعدش. کردم تعریف براش آورده سرم که بالهایی و متین

 سری یه درگیر رو خودت قراره اگه خب که پاش رزی نشستم

 دو باید چرا بکنی، کارخونه اصلی سود از خارج و پنهانی کارای

چیته برای شریک برو، تنها ریمی خالف. باشی داشته مزاحم تا . 

گفتم و دادم تکان نفهمیدن ینشانه به را سرم : 

- کیه؟ مزاحم  

انداخت باال ابرویی : 

- خان داریوش و متین . 

گذاشت میز روی را دستانش و کشید جلو را ودشخ : 



-  خودت وقتاون دربیار، چنگشون از رو سهامشون گفتم بهش

 که نفری سه. برو خوایمی جا هر و فرمون پشت بشین

 خوادمی دلشون چی هر دارن اینا گفتم. فرمون پشت شینننمی

 اونم ترسن،نمی هیچی از دیگه و شدن هم پررو بازار، تو دنمی

 خطر به رو همه هم کرده پاره افسار آدم. تو یپشتوانه هب

 با و خندید اولش. دستیشونی باال که تو همه از اول. ندازهمی

 ازم دیروز تا کردم تکرارش هی اما کرد؛ رجوعش و رفع شوخی

 راه منم. دربیارم چنگشون از رو سهامشون شهمی چطور پرسید

دستش کف گذاشتم خوبی حل . 

است بوده کنی خراب خانه حلراه حلش،اهر بودم مطمئن . 

- حلی؟ راه چه  

-  همه از کنن،می غلطی چه دونیمی خوب که تو گفتم بهش

 بعد  و دربیار رو کاراشون یهمه توی و ته داری، خبر شونمچی

 خب که بعد. کنممی کمکت منم. کن رو جفتشونو دست

 کهاین جرم به انداخت، نی عرب که جایی رفتن و زدی کنارشون

 مجبورن. دربیار چنگشون از رو سهامشون کردن سوءاستفاده



 راهشون کالس با و شیک و خر سر بدون وقتاون. بدن باج بهت

بده ادامه رو . 

 بودم، درنیاورده سر زدمی حرف آن از که ایپرده پشت از خیلی

بود مهم برایم چیز یک فقط هایشحرف مجموع از : 

-  داریوشه، یکی اون متینه، شونیکی گی،می که جفتشون این

نسترن داداش یعنی داریوشم ! 

زد لبخند : 

- باشه نداشته چشم پیمان سهام به گممی نباش؛ نگران . 
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 یشوخ مهم هایحرف وسط نداشتم دوست. بودم شده عصبی

 بود فهمیده و کردمی نگاهم که منا به توجهبی و کردم اخم. کند

گفتم نیستم، آرام : 

-  حق بیاری سرش بالیی هر درست، داری مشکل متین با تو

 هم چشم تو چشم هاسال اشکانه، برادرزن داریوش اما! داری

 و نسترن زندگی بعد به این از فکر. هستیم هم بعدش بودیم،

 همه وسط، شهمی کشیده نسترن بابای پای کنی؟نمی رو اشکان

خورهمی هم به چیز . 

گذاشت دهانش را مرغ از دیگری یتکه : 

-  با رابطه در فرصتت از گممی چی برای کردی فکر پس خب

. دیگه چیزه همه خوردن هم به همین واسه کن؟ استفاده پیمان

 باش خوش بره لو کاریشونکثافت که روز اون تا جوریهمین یا

 روت رو چشمش نتونه شد چی هر که کن فکری یه هم یا هاش،با

 .ببنده

بود چشمانم به نگاهش مستقیم : 



-  یه مثل اون. ستمعجزه یه مثل دادنش رخ دومی خب البته

 مواظبت ازشون باید و شهخانواده خدای کنهمی فکر نره، شیر

 اما شینه؛نمی کاربی خطرن در علیش عمو و داریوش بفهمه. کنه

 همون که اینه تمایلم منم. آدبرنمی دستش از کاری دیگه خب

 دیگه تو. نیست مهم دیگه بشه چی هر بعدش چون باشه، اولی

. بندازن تیکه بهت تا باشی چشم توی چشم باهاشون نیست قرار

هستی؟ چی ناراحت. منا و من با آیمی  

- داری؟ اون به کار چی تو بیاد، پیش مشکلی داریوش برای نذار ! 

بود ملتمسانه ملحن . 

کرد اخم : 

-  دوتایی که شهنمی. بخورن باید چوبشم کردن اضافه غلط

 که نرفته یادم من هم بعد. بیوفتن کردن غلط به تکی و بخورن

. هاشنگاه اون یادمه، برخورداش. زده حرفایی چه و کرده چی

نشه قلدر زن یه واسه دیگه تا بشه تنبیه نکرده، کاری نگو . 

-  اما حقشه، اون بینی؟می چشم یه به رو تینم و داریوش تو

 ... داریوش



گفت و آورد باال را دستش : 

-  خط دیگه هم با رن،می آبی زیر دارن دیگه هم با گی؟می چی

 چشم یه به وقتاون کردن، درست خودشون برای سوا تولید

 راست بذاریم اشکان برادرزن و فامیلمونه چون یعنی نبینم؟

بده؟ انجام ور کارش و بگرده راست  

 :توپیدم

-  گیر دنبال تو و مهمه برات ماجرا اخالقی بُعد االن که نگو

 توصیه فروغی به چون نیستی بشه، اجرا قانون تا شونی افتادن

 خالفشون برات پس تنهایی، اونم بره رو اونا راه بعدش کنیمی

داریوشی با حساب تسویه دنبال نیست، مهم . 

گفت کنایه به : 

-  شده چی بفهمه وقتی پیمان ترسیمی هستی؟ چی دنبال تو

 یهمه وجود با داریوش خوایمی بره؟ و کولش رو بذاره رو دمش

 اون شد چی نرسه؟ عملش سزای به کنهمی و کرده که غلطایی

 روز که نیستی همونی تو مگه بلدرما؟ الدروم و جنگنده یروحیه

 کردمی پخش دانشگاه تو مواد که پسره اون رفتی دانشگاه آخر



 هیچی برات تو و ترسیدنمی ازش همه نگفتی مگه دادی؟ لو رو

 اونه، بدتر کننمی متین و داریوش که کاری خدا به نبود؟ مهم

باش طور همون هم باز پس . 

گفت و کرد غذا به ایاشاره : 

- درک به برن شونهمه بخور، رو غذات ! 

 کمی و برداشتم لیوانی. بخورم توانستمنمی هم لقمه یک حتی

 چشم و بود پایین سرش که حالی در. ریختم خودم برای نوشابه

گفت داشت غذایش به : 

 -  هم داریوش کار کردن برمال مشکل نیستم، من تو مشکل

 بیخ دیگه جای یه از کار! برات؟ خوبه مگه االن اوضاع. نیست

 علیه کنم کاری بخوام که نبودم کار در منی کن فکر. داره

 داریوش یعالقه وجود با پیمان موقع اون یکنمی فکر داریوش،

 یه نهایت زد؟می کنار رو برادرش و اومدمی جلو یا کرد؟می کاری

. آدنمی جلو این از بیشتر گذروندنه؛ خوش تا دو و حرف

 بفهم پس. بکنه که تونهنمی کنه،نمی جدی اقدام وقتهیچ

زنیمی سینه به داری رو کیا سنگ .  



 آن از بعد. بود هم با مانبودن طول در ما جدی حرف آخرین این

 که نیاوریم خودمان روی به کردیم سعی و زدیم حرف منا با فقط

 بود گفته که هاییحرف یهمه وجود با. ایمشنیده چه و گفته چه

بیاید پیش برایش مشکلی داریوش که نبود راضی دلم باز . 

 و بود برده خوابش ماشین عقب منا. رساند را من خودش مژگان

 را التماسش و باشد بیدار نداشتم دوست. کرد راحت را کارم این

 نرفته یادم شام میز سر اتفاق  هنوز. ببینم کنارش ماندن برای

 او به و کردمی تمیز را رویش و دست داشت مژگان که وقتی. بود

 دور را دستش خودش پیش آوردشمی زودی به که دادمی قول

آدمی هم بابا جون آخ ":بود گفته و کرده حلقه مادرش گردن " 
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 نصیحتم کلی راه طول در. کرد امپیاده خانه به نرسیده مژگان

 یاد او از را چیز یک فقط. ندهم پیمان با امرابطه به دل که کرد

 چیز هیچ فدای نیست حاضر را اشخانواده کهاین آن و بگیرم

 دستم. شناختمی من از بهتر را پیمان گفت،می راست. بکند

 حالت ترینناامیدانه در کرد لمس را آسانسور یدکمه وقتی

 یدکمه روی خوب نداشت جان دستم حتی. بودم ممکن

 و بودم آسانسور آمدن پایین منتظر. شود وجورجفت آسانسور

 حق و کردممی ردیف مژگان قول از را هاییحرف داشتم همزمان

 با را خودش او که ام،نشسته انتظار به بیهوده که. دادممی او به را

 فکر وضعیت این به لوحانهساده من که اندازد،درنمی برادرش

 آن داخل که فردی تا رفتم عقب کمی. رسید آسانسور. کنممی

 باز آسانسور در برداشتم عقب به که قدم دو. بیاید بیرون است

. رفت و کشید پر هم مژگان هایحرف ردیف به ردیف و شد

 خودش نیستم مطمئن انگار که کردممی نگاه پیمان به طوری

 آهسته را آسانسور در. کردمی نگاهم تعجب با هم پیمان. باشد

 را سالمش جواب حواسبی. گفت سالم و کرد رها سرش پشت



 او. آمد جلوتر هم پیمان و برداشتم عقب به ریدیگ قدم. دادم

کردمی رفتار من از ترمسلط اما بود، شده غافلگیر هم :  

- هم روی جلو شدن سبز یهویی تصادفاستا، اون از اینم خوبی؟ . 

آوردم لبم روی لبخندی زور به : 

- بودی؟ نسترن یخونه  

پرسید و داد تکان را سرش مثبت ینشانه به  : 

-  یخونه کرد اشاره نسترن کهاین تا برنداشتی، دمز زنگ بار دو

 .دوستتی

 که طوری. نداشت وقتهیچ ترپیش که داشت مالیمتی لحنش

 که ببینم و بایستم اشسینه به سینه و بروم جلو خواستمی دلم

 قبل مثل لحنش که حاال دارند، را مالیمت همین هم دستانش آیا

 هم قدر چه هر حرف که بشود ثابت تا. چطورند دستانش نیست،

 از که است عمل و رفتار معیار،. هواست باد عاقالنه، و منطقی

 بودن، عاقل یهمه وجود با هم پیمان. آیدمی آدم ذات پیچیدگی

 خانواده یبیشه شیر مژگان قول به یا و بودن مسلط یهمه

 برادرش که بگیرد بر در را دختری دستش توانستمی بودن،



 این. نتوانستم نرفتم، جلو. است کرده عالقه ابراز او به بارها

 شاید بود، من خود برای باشد، پیمان برای کهاین از قبل امتحان

 پیمان سهم وقت آن و آمدمبرمی پسش از زود خیلی روزی

 را زبانم جلوی اما بگیرم، توانستممی را حرکاتم جلوی. شدمی

بگویم پیمان به را حقیقت خواستممی نه، : 

-  به. بیرون بودیم رفته شام منا و مژگان با نبودم، دوستم یخونه

 جلوی تونستمنمی. نیاد پیش ناراحتی که نگفتم چیزی نسترن

بزنم زنگ بهت اومدم خواستممی بدم، جواب مژگان . 

 برای داشتم دوست فقط چه، برای دانستمنمی خورد، یکه

 شمشچ با شانفاصله و داد حالت تغییر ابرویش. باشد صداقتم

شد کم : 

- بود؟ هم منا  

- پیششه که روزه دو آره .  

 به رفتنش باال و آمد آسانسور از که صدایی با بزند حرفی آمد تا

برگشت عقب . 

گفتم چرخید سمتم به که دوباره : 



- زنممی زنگ من خونه برو. وایستادیم جایی بد . 

 کرده که ایتوصیه و ترسیده لحن از هم من خود زد، لبخندی

 خوردن یکه آثار و آمد جلوتر هم باز. گرفت امخنده بودم

نبود صورتش در دیگر پیش ایثانیه : 

- بدونه اشکان باید ولی نگفتی، چیزی نسترن به که شد خوب . 

گفتم سریع : 

-  راضی مژگان پیش اومده منا گفتم که بهش. دونستمی اون

برم که شد . 

کرد نگاهم قبل از ترراضی : 

- خوبه چیز همه. نیست مشکلی دیگه خب . 

 و دهم اجازه خودم به هم من شد باعث زدنش حرف طرز 

بپرسم او از سواالتی : 

-  مهمونی شب حتی نیومدی، وقته خیلی ور؟این اومدی شد چی

نبودی هم ! 



 مالمت از را پا سوم و دوم یجمله. بود سوالی اولم یجمله فقط

 خودش به را ناز با همراه دلخوری شکل و گذاشته فراتر هم

گفت که فهمید را مقصودم  پیمان. بود فتهگر : 

- بودی؟ تو مگه  

 .نه-

- داشت؟ فرقی چه من نبودن و بودن گی؟می چی پس  

کردم متمایل سمتش به کمی را سرم : 

- ببینمت هاپله باالی از تونستممی که بود این حداقلش . 

 خودش. شد متوقف و آمد صورتم نزدیک تا دستش دفعه یک

 و کند چه اشآمده باال دفعهیک دست با باید دانستنمی هم

 ضربه امگونه به دیگر دفعه این. کرد روشن را تکلیفش سرانجام

 بودم مطمئن که حالی در زد؛ امبینی به اشاشاره انگشت با و نزد

 طوری من حال هر به. بکند را کار این خواستنمی اول از

 اشدیبع حرکت تسلیم بفهمد که دادم نشان واکنش و ایستادم

ندارم آن با مخالفتی و هستم . 



- بیوفتی زحمت به همه این تو که نیستم دیدنی خیلی من آخه . 

. بودم بوسیده باریک قبالً که جاییهمان بود، صورتش به چشمم

 ماندن بیشتر برای وقتی. آمدمی آسانسور آمدن پایین صدای

 .نبود

- خوب پسر هستی؛ خوبی پسر تو ولی . 

 به پشت و رفتم آسانسور نزدیک به و شدم رد کنارش از

ایستادم پیمان به رو و آسانسور : 

- آسانسوره توی که اشکانه بده احتمال درصدم یه! دیگه برو ! 

- نگو دیگه آد،نمی خوشم کلمه این از من . 

 کدوم؟-

- خوب پسر همین ! 

- بودی؟ اومده چی برای  

گفت و کرد آن به نگاهی نیم شد ترنزدیک آسانسور : 

- نبود تو دندی برای . 



گفتم بلند برود تا برداشت که قدم : 

- گودروغ . 

زد لبخند : 

 !خودتی-

ایستاد آسانسور . 
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. شوند رد تا ایستادم کنار. آمدند بیرون آن داخل از زنی و مرد

 گرفت نگاه لمس قابل تعللی با و داد تکان برایم سری هم پیمان

 قدی یآینه به نگاهم که همین شدم که آسانسور وارد. رفت و

 حسی با  دلم و زدم لبخند خودم به افتاد آسانسور در شده نصب



 گفته پیمان به که یی"گودروغ" آن شد؛برای عجین دلنشین

 زبانش بر فقط که انکاری آن برای. بود زده که لبخندی و بودم

 امیدی برای بود، آمده باال که دستی از. هایشچشم در نه و بود

 من بفهمند همه خواستمی دلم. بود کشیده سرک دلم به که

 فعالیتم دوباره و بروم خواستمی دلم. خوبم قدر چه االن همین

 بدون االن همین از بیایید بگویم. بگیرم سر از اینستاگرام در را

 هم یا بدارید، دوست خیلی را یکی ثانیه صدم یک کردن تلف

. سفید: هست چرا نیست؟ رنگی سیاهی از باالتر  گفته که بگویم

 هایترس و بیم تمام کوتاهش ایدقیقه سه دو دیدن همین

 تمام از. بود برده یادم از بودم مژگان با که را ساعتیسه

 گوش حتماً باید که دانستممی را چیز یک فقط مژگان هایحرف

. باشم داشتم همیشه برای را پیمان تا کنم کاری باید کهاین. کنم

 که جایی دقیقاً بودم، گرفته پیش ثانیه چند همین را تصمیم این

 و رفتمی که پیمانی. بود رفته و گرفته را نگاهش تعلل با پیمان

. بردمی و کردمی حمل خودش با را نگفته هایحرف سنگینی

دارمعنی هاینگاه ثمر،بی هایخندلب نکرده، کارهای سنگینی  ... 



 زدم را شانخانه در. بروم باال نسترن و اشکان از خبربی شدنمی

 پایش و دست بین در. کرد باز را در اشکان. امرسیده بگویم تا

گفت که گشتم نیکی دنبال : 

- تو بیا خوابه، نیکی . 

- نیست که هم نیکی. برم باید م،خسته نه . 

گفتم چشمکی با : 

- بخواب برو هم شما . 

پرسید آرام و انداخت خانه داخل به نگاهی : 

- مونهمی مژگان پیش کی تا بود؟ خوب منا . 

گفتم خودش از ترآرام : 

- رهمی فردا . 

آمد خانه داخل از نسترن صدای : 

- قشنگه خیلی ببینیم، فیلم بیا ارغوان . 

کردم نزدیک داخل به را سرم کمی : 



- آممی هدیگ شب یه دارم، کار باال . 

کردمی نگاهم متفکر اشکان . 

گفتم و گرفتم فاصله در از : 

- باال رممی دارم منم تو برو . 

کرد زمزمه : 

-  هر کنه، زندگی آدم یه مثل بعد به این از حداقل گفتیمی بهش

 بهمون خبرش بزنه دیگه گند یه کی ببین دونم،می بعید چند

 .برسه

 مقابل از برق مثل که بود دقیق قدرآن اشکان بینیپیش

 تا بمانم خواستمنمی. رفتم باال هاپله از و شدم دور چشمانش

 یبرنامه همان بدهد، ذهنم به ایفکری جدید یبرنامه اشکان

 داشتم، دوست را بود گرفته شکل آسانسور کنار که قبلی

 وجود که هایینگرانی یهمه از فارغ! شرطی و قید هیچبی

 .داشت



 فکر با همراه بودم خورده رستوران در که غذایی. بود امگرسنه

 از لذتی هیچ. بود نیفتاده و افتاده اتفاق یک و هزار به کردن

 باز را یخچال در. بود تالفی پی در اممعده و نبرده خوردنش

 اشتیاق با و برداشتم سیبی. کشیدم بیرون را میوه ظرف و کردم

 و گذاشتم کانتر روی هم را گوشی. شدم خوردنش مشغول

ماندم امشب طول در پیمان تماس سومین منتظر . 

 روشن را تلویزیون. برگشتم سالن به کردم عوض که را لباسم

 میز روی روبرویم هم را گوشی. نشستم مبل روی و کردم

 مبل روی را سرم و کردم رها شانه روی باز را موهایم. گذاشتم

 دنکر سیر اهل نبودم، خیالبافی اهل من. بستم چشم و گذاشتم

 را این که باریک. هست که کنیممی فکر اما نیست، که دنیایی در

 که دختری: بود گفته شوخی به جوابم در گفتم کامی به

 خیاالت در بسته چشمان با. ترسید او از باید نکند بافیخیال

 ساخته چشمانم یبسته پلک پشت که دنیایی در بودم، خودم

 به سینه شانه،بهشانه ک،نزدی نزدیکِ پیمان، کنار همآن بودم،

 داشتم. کنم استشمام توانستممی هم را عطرش بوی حتی! سینه

 مانده خیالم سطح روی شناور اما بودم سنگین شدم،می غرق



 جلو به و برداشتم مبل از را امتکیه گوشی زنگ صدای با که بودم

 .پریدم

 اسمش دیدن که بودم مطمئن خط پشت پیمان بودن از قدرآن

 او از که گذشته روز چند تمام. نکند غافلگیرم صفحه روی

 لبم روی لبخند نه. بود شده جبران امشب بودم، مانده خبربی

 لمس را تماس آیکون سریع که انگشتی نه بود، خودم دست

 برایم بیشتر. شناختممی سخت دیگر هم را خودم حتی من. کرد

 اول نگاه همان در پیمان دیدن با که بود امسالگی پانزده یادآور

 این با بود، گرفته نادیده را چشمکم او و بود آمده خوشش او از

 از اعتمادم بودم، یافتنش دست قدمی یک در االن که تفاوت

 شدن نباید میل که هاییباید از بود پر که آمدمی امشبش نگاه

 خاموش یک به یک رفتمی که دودلی و شک تردید،. داشتند

 .شوند
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 بگذرد، بطالت به وقت خواستمنمی من اما گفت، "الو " پیمان

 از تا دادم هلش جلو  به و کردم تعیین را مسیرش اول همان

بگذرد حاشیه و مقدمه : 

-  رسیدی! زودی این به نه ولی بودم، منتظرت! زدی زنگ زود

 خونه؟

- مفرمون پشت نرسیدم؛ نه . 

 :خندیدم

- . قوانین خالف هم و خطرناکه هم کردن صحبت فرمون پشت

وایسا تونستی که جایی تریننزدیک . 

-  دهمی جون شبه، هم بعدش. رممی آروم منم. خلوته خیابونا

کنی تخلف . 

 سوالم کدام و بزنم حرف چیزی چه مورد در باید اول دانستمنمی

بپرسم او از را . 

- بودی؟ زده زنگ که داشتی کارم  

- کجایی ببینم خواستممی نیستی، دیدم . 



- کجام؟ بدونی خواستیمی چرا  

-  من بپرسی سوال صبح تا نکن، فکر من گذاشتن منگنه توی به

دارم جواب براش . 

گفتم کوتاه مکثی با : 

- . پرسممی سوال هی من که دارن مشکلی تو هایجواب البد

دینمی رو جوابم درست . 

-  باالی زنه،نمی تو از حرفی کسی دمدی نسترن، یخونه اومدم

 رو سراغت نیکی اومد،نمی باال از سروصداتم نبودی، هم هاپله

 یهمه و خوردمی رو شامش داشت خیالبی اشکان گرفت،نمی

 دالیلم. بزنم زنگ بهت و جیبم توی کنم دست من شد باعث اینا

بود؟ کافی  

- کنمنمی اذیتت دیگه خب ولی نه؛ .  

 خجالت هم خندیدم، ریز هم شدم، غافلگیر هم زد که حرفی با

 :کشیدم



-  تونیمی که اذیتی نهایت نیست، کارت توی که کردن اذیت

! ببوسی رو آدم گیریمی تصمیم خبربی  یهو که اینه بکنی

دینمی هم دفاع فرصت . 
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- بود خوشحال خیلی منا امشب . 

 دور زور به ایستاده که جایی از را او بشود که نبود کسی پیمان

 :کرد

-  کارا بعضی دادن انجام! همینه کنی؟می عوض رو حرف داری

 موردشون در کردن فکر و کردن صحبت بعدش اما راحته، خیلی

کنی فرار ازش مجبوری هی. سخت ! 



-  عنوان از تو دونمنمی کنم، صحبت شدرباره نیست سختم من

 متوقف شهمی باعث که اینه برسی، کجا به خوایمی کردنش

نکنم صحبت شدرباره و بشم . 

 هم بخشی واقع در نبود؛ این اشهمه! گفتممی هم دروغ کمی

 اما بود، راحت بوسیدن گفت،می پیمان که بود همان به مربوط

سخت خیلی سخت؛ اشدرباره کردنش صحبت ! 

-  بزنم حرف موردش در خواممی کنیمی فکر من؟ از ترسیمی

این؟ شبیه چیزی یا کنم، سرزنشت بعدش که  

بزنم را حرفم خواستممی بود کشیده جااین به کار که حاال : 

-  سرزنش از متنفرم من و! چرا قضاوت و سرزنش ولی نه، ترس

 !شدن

- . کشیدنمی جااین به دیگه کار که کنم سرزنشت که بود بنا اگه

 کار یه کردی که کاری. کنار بزنم من االن و بزنیم حرف که

 و شهمی یا کرد، عمل گازنبری الزمه وقتا گاهی اما بود، عجوالنه

دیگه شهنمی یا رسی،می نتیجه به . 

- نشده؟ یا شده من کردن عمل گازنبری االن  



 :خندید

-  قول. آمیم خودم بگو ارغوان؟ بکشونی خوایمی کجا رو من

دممی ! 

گفتم جدی : 

-  هم دوری جای! گفتن راست! فقط کردن صحبت راحت ذره یه

 حداقل یا تعارفیم، درگیر دومون هر زیادی کنممی حس!نیست

 و رو هامنگرانی رو، حرفام خوادمی دلم که طوراون تونمنمی من

 ناراحت ولی بگم، که بنگاه دم اومدم بار یه بگم، بهت رو درددلم

نتونستم یشد . 

-  فرق جریانش اون. کردیم صحبت بهش راجع قبالً رو بنگاه

 پای یهو تو زدم،می رو حرفم راحت اول داشتم که من! کردمی

وسط کشیدی رو منا ! 

- بپرسم؟ سوال و بزنم حرف راحت تونممی من پس ! 

بودم آورده کش را کلمات کمی . 

- بگو و بپرس قبوله، . 



-  اتاق خوردن بهم که گفتی علی عمو خونه توی روزاون چرا

کردی؟ رو کاراین که شد چی توئه، کار داریوش  

- قبالً؟ نگفتم  

-  یعنی نکرد، قانع رو من مجموع در خب اما گفتی، چیزایی یه

 اتفاقات و من ترس خاطر به تونهنمی شناسممی من که پیمانی

 که کنه ماجرایی وارد رو خودش بیوفته، برام بود ممکن که بدی

نداره ربطی بهش هم درصدی صدم اصال . 

 عمیقی نفس لحظه کردم حس فقط نداد، جوابی لحظه همان

است کشیده . 

پرسید بعد ثانیه چند : 

- کردن؟ ازدواج هم با چطور مامانم و بابا دونیمی تو ارغوان  

- دونممی چیزایی یه آره . 

- چی؟ مثالً  

 فکر بودم شنیده نسترن از گریخته و جسته که هاییحرف به

گفتم و کردم : 



-  آدمی گردهبرمی وقتی تفریح، دوستاش با شمال رهمی پدرت

شده ناهیدت مامان عاشق که گهمی . 

خندید دوم بار برای : 

-  این آوردی کجا از! جزئه به جزء و وسیع اطالعات هم قدر چه

رو اطالعات همه ! 

گفتم اششوخی جوابش در : 

-  اما باهاش، ننکمی مخالفت که دونممی نیست، این فقط خب

 دوست که دختری نیست مهم براش گهمی و دهنمی گوش اون

نابیناست داره . 

-  کجا و چطوری کهاین. ارغوان گممی رو جریانات این قبل من

کشید ازدواج به کارشون که شد چی دیدن، رو همدیگه . 

پریدم حرفش وسط به : 

-  ونه،بد ناهید مامان جز هم کسی نکنم فکر دونم،نمی رو اینا

شنیدم بیش و کم نسترن از منم . 

- دونممی من . 



 کمی حتی و شد ترآرام کمی. کرد تغییر صدایش حالت

تر؛احساسی  

-  هم قبالً. بگیره تصمیم یهو و تفریح شمال بره که نبود طوراین

 و مادربزرگش با ناهید مامان. شناختمی رو ناهید مامان

 توی کوچیک یغذاخور یه. کردمی زندگی داییش یخانواده

 بابام  بار یه. نبودن پولدار خیلی مشتریاش که داشتن راهی

خوریشونغذا توی رهمی و وراون افتهمی مسیرش اتفاقی . 

-  مادربزرگش و داییش پیش ناهید مامان که دونستممی رو این

 .بوده

داد ادامه را خودش حرف یدنباله : 

-  وقت هر بعداً و شهب اونجا  گیرنمک که شهمی باعث رفتن باریه

 رو ناهید مامان هم سری هر بزنه؛ هم اونجا هم سری شمال رهمی

 فهمیده ناهید مامان زندگی از چیزا خیلی سال یه از بعد. دیدمی

 یه توی زندگی بگه خودش به که بود فهمیده  قدراون. بود

 که غذاخوری یه توی اونم بزرگ، مامان و دایی کنار کوهستان،

 وضع خیلی باشن داشته هم اگه ندارن، مشتری سال تا سال



! ترکیبیه عذاب نابیناست که دختری یه برای ندارن، خوبی مالی

 با. نفر یه به بده رو بدبختی یهمه کرده حال خدا که انگار

 جااین از خدا، سرنوشت توی ببرم دست خب گهمی خودش

 توی خیلیا که خودم زندگی وسط ببرمش بهتر، جای یه ببرمش

 منظورم دارن، رو حسرتش رفاهشون از پر زندگی میون هرانت

کردمی فکر ناهید مامان و خودش ازدواج به بابام ازدواجه، . 

. نشست لبم روی لبخندی نمنم زدمی حرف داشت که پیمان

 و دره زیباترین به و ایستاده صخره یک روی که بودم کسی مثل

 جان ندشلبخ لحظه هر و دوخته چشم رویش پیش یمنظره

 که شد دستی همان پیمان آخر حرف اما گیرد،می ایتازه

 در. شدم پرت ژرف ایدره به بلندی از. داد هلم پایین به بارهیک

گفتم کنم کنترل را فکم لرزش توانستمنمی که حالی : 
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-  برام؟ سوخته دلت که! گیمی بهم چی االن داری تو  پیمان؟

 توی نه کنم،می زندگی کوهستان توی نه من. بیزارم ترحم از من

 و دایی مثل اشکان و نسترن نه هستم، ایدورافتاده غذاخوری

 جااین از بخوای که نیستم تو محتاج. ناهیدتن مامان بزرگمامان

 برام تو که نیست بارفالکت قدراون من وضع. بهتر جای یه ببریم

 ببری رو من و خدا سرنوشت تو ببری دست و کنی دلسوزی

 بگم بهت بذار. دارن رو حسرتش خیلیا احتماالً که زندگیت وسط

 بود، ناهیدت مامان که جاییهمون برم حاضرم االن همین من که

 داسته دوستش بیشتر خودم از که برم آدمی با که شرطی به

 دیگه نکن، دلسوزی برام دیگه نزن، زنگ بهم دیگه. باشم

 بدبختیام بشینی تو که نیستم بیچاره بدبخت من. نکن فکرشم

 تا کرد حل ازدواج با شهمی رو شهمه خب بگی بعد و بشمری رو

 داریوشم، پیش صبح اول فردا من. پدری همون پسر کنی ثابت

 حساببی تا بوده من کار اتاقش ریختن بهم که گممی بهش

 نداشته کار منم بدبختیای به ببینمت، خوامنمی دیگه. بشیم



 من هایعذاب آم،برمی پسشون از من کن باور. نشمرشون. باش

شو خیالشبی تو ایدیگه کوفت هر یا ترکیبیه . 

 تند و شدم بلند. کردم قطع را تماس و آوردم پایین را گوشی

 سر از گفتن انارغو صدای آخر یلحظه. برداشتم قدم تند

 فرو چشمانم از هم پشت اشک. بودم شنیده را تعجبش

 قدم سالن در هدفبی و فشردم امسینه به را گوشی. ریختمی

 مقاومت خانه سرامیک کف به گوشی کوباندن میل با سخت. زدم

 کرده، توهین من به هایشحرف با پیمان کردممی حس. کردم

 شخصیتم و غرور نینناز درخت و برداشته تبری کردممی حس

 دیدن سپس و امگوشی زنگ صدای. است کرده خرده را

 جلوی و شود بیشتر امگریه شدت شد باعث پیمان یشماره

 به و انداختم مبل روی را شده خاموش گوشی. بگیرم را دهانم

 که باشم ایبیچاره بدبخت آن شبیه خواستمنمی من. رفتم اتاقم

 خودش زعم به و بود هساخت من از خودش ذهن در پیمان

 آن و من سرنوشت در ببرد دست که برسد؛ دادم به خواستمی

دهد تغییر درجه هشتاد و صد را . 



 بدشان چیزها بعضی کردم فکر خودم با و کشیدم سر بر را پتو

 روی هایآدم بدترین اگر حتی !مادر و پدر مثل است، خوب هم

 اشکان. است نداشتنشان از بهتر داشتنشان باز باشند، زمین

 من. است بابا خود از بهتر بابا قبر گفتمی که کردمی اشتباه

 بابا هایپریدن هرز از من به و بود زنده مامان بودم حاضر

 اعتراض جواب در گشت،برمی خانه به صبح نزدیک بابا گفت،می

 گریه و برده پتو زیر را سرم ایخانه در من ولی زد،می داد مامان

غریبانه طوراین و تنها نه باشند، هاآن که کردممی . 

 در اشک و بود مانده پتو زیر سرم که طوالنی زمان مدت از بعد

 شده ترآرام کمی. برداشتم سر از را پتو بود شده خشک صورتم

 به را پتو. نبود نزدیک گوشم به صدایش دیگر قلبم ضربان بودم،

 تا که بودم مئنمط خودم از. رفتم سالن به و زدم کنار رویم از کل

 داشته العملیعکس چه پیمان که نبینم و نکنم روشن را گوشی

 شدن باز منتظر و کردم روشن را گوشی. بردنمی خوابم

 پبام دادمی نشان که بود جاییهمان چشمم. ماندم اشصفحه

 قبلش حالت به دوباره را قلبم صفحه باالی عالمت. نه یا و دارم

 بابام بگم خواستممی ":بود نوشته. ردمک باز را پیامش. برگرداند



 دور رو خدا تونهمی کردمی فکر. بود گرفته شوخیش زندگی با

 من خب بگه بعد و کنه عوض رو دیگه نفر یه زندگی مسیر و بزنه

 از ترخوب هم قدر چه نوشتم؛ خودم دستای با رو یکی تقدیر

 هک روز اون ارغوان، نیستم طوریاین من ولی. نوشتم خدا

 نبود، من توی دلسوزی حس هیچ کنه پیدا بیخ کارت نذاشتم

 قرار فشار تحت بذارم تونمنمی کردم حس لحظه یک فقط

 ارغوانی نه بودی، نشسته جلوم که دیدممی رو تو فقط. بگیری

 ماشین توی تو که کاری همون مثل. شناختممی اون از قبل که

 توی که فاقیات جلوی تونینمی دیگه که کردی حس یهو کردی،

بگیری رو کنهمی رشد داره وجودت " 

 قبل یدفعه با فرقش اما گذاشتم، قلبم روی هم باراین را گوشی

 آرامی به. نبودم بند پا روی خوشحالی از. بود آسمان تا زمین

 ممکن. گرفتم را پیمان یشماره و کردم جدا سینه از را دستم

. کنم امتحان را شانسم خواستمی دلم من اما باشد، خواب بود

 جوابش در. گفت "الو" جدی لحنی با بوق سه از بعد و بود بیدار

گفت آمیز هشدار. کردم سکوت و کشیدم نفس تندتند فقط : 



-  و دوزیمی و بُریمی خودت من حرف وسط باشه آخرت یدفعه

کنیمی قطع ! 

گفتم مطیعانه : 

 .چشم-

-  بفهمی تا مکنمی قطع من! خورهمی تعمه درد به االنت چشم

 قطع مهمت حرفای وسط رو تماس یکی وقتی داره حسی چه

خاموشه زنیمی زنگ چی هر هم بعد و کنهمی . 

 تا خواستممی من. کرد قطع را تماس دربیاورم دلش از آمدم تا

 و ناهید مامان زندگی یادامه او و بمانم بیدار شده صبحم خود

 و بردم تخت به خودم با را گوشی. کند تعریف برایم را پدرش

 یه حاال تا ":فرستادم پیمان برای را آمیزمشیطنت پیام اولین

کردی چت کسی با و موندی بیدار صبح تا شب " 
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 روی یشده خشک هایاشک با کامل تضاد در لبم روی لبخند

 اتاق. بدهد را جوابم پیمان تا دادم تکیه تخت تاج به. بود صورتم

. کردمی فرمانروایی تاریکی بر گوشی سویکم نور و بود تاریک

 که حالتی همین با صبح تا که داشتم را این توانایی واقعاً من

کنم چت پیمان با و بگیرم دستم در را گوشی امنشسته .  

 اماشاره انگشتم و بود امگوشی یصفحه مرکز به خیره من چشم

 خواستممی نه. گشتبرمی و رفتمی صفحه لمس نزدبک تا

. بفرستم پیمان برای دیگری پیام کهاین نه و دهم گوش آهنگ

 مثل دادممی احتمال. نشستم ترصاف و شدم جاجابه جایم در

 از دور جایی را اشگوشی بودم شده عصبی من که وقتی

. نزند سرش به من به دادن جواب هوس تا هکرد پرت دسترسش

 تقریباً سارژش کهاین با و برداشتم را گوشی شارژر و شدم خم

. شود پر هم شارژش یماندهباقی اندک تا زدم پریز به باز بود پر



 مستطیل تمام تا. بودم شده گرفتارش روزها این که وسواسی

. کنم کار امگوشی با جمع خیالی با توانستمنمی شدنمی سبز

. آمد پیامک صدای هم همزمان کردم وصل برق به که را شارژر

 در نه، ":انداختم نگاه امگوشی یصفحه به و چرخاندم سر سریع

 بشه چت تا دو نرسیدم، عرفان از درجه این به ایرابطه هیچ

برده خوابم رو پنجمی چهارتا، "  

 هبش عادت تا کنی شروع کمکم وقتشه دیگه ":نوشتم برایش

 بابات و ناهید مامان یرابطه یادامه از هم شروع برای. برات

 "بگو

 حالی در. دهد پیامم به جوابی تا کردم صبر کوتاه یدقیقه چند

 تماس که افتاد صفحه روی اسمش بیاید پیامش بودم منتظر که

 " الو" و گذاشتم تماس آیکون روی را دستم سربع. بود گرفته

 .گفتم

-  قبل! نوشتنه از بهتر کردن صحبت ینیه،نششب بر قرار اگه

 رو نشینیشب قواعد بگو بهم کنم، تعریف قصه برات من کهاین

دونی؟می ! 



- داره قواعد دونستمنمی !  

 شکسته بعد و دری بارهیک شدن بسته صدای تلفن پشت از

پرسیدم. آمد چیزی شدن : 

- شکوندی؟ چیزی بود؟ چی  

- افتاد دستم از لیوان آره، . 

- باش مواظب ! 

 داشت، قبلش تاملی قابل مکث حتی و نبود معمولی که حالتی به

 :گفت

- نباش نگران شما مواظبم، . 

- نشد؟ بیدار ناهید مامان  

گفت داری معنی حالت به قبل یشیوه به هم باز : 

-  تا به شهمی راحت همین برای نیست، خونه امشب ناهید مامان

ی؟بلد رو قواعدش نگفتی،. کرد فکر زدن حرف صبح  

- قهوه؟ یا پررنگ؟ چای لیوان یه خوردن چیه؟ قواعدش نه،  



 :خندید

-  چیزی کردن تصور و چشم بستن مثالً! ترهسخت کوچولو یه نه،

نیست که .  

- کنم؟ تصور باید رو چی  

 دو آن برای و چیست منظورش که کردمی فکر این به داشتم

 رایب کردمی تنبیهم داشت هنوز یا. نبودم قائل بیشتر هم حالت

 مخلفات خواستمی دلش واقعاً یا کردم، قطع که تلفنی

گفت کوتاه. باشد راه به اشنشینیشب : 

- کن تصور ... 

داد ادامه و کرد مکث : 

- منه گردن دور دستات کن تصور و ببند رو چشمات . 

 و لذت هیجان، از مخلوط جریانی. نشستم ترجمع ناخودآگاه

 کهاین بدون. گذشت تنم از ایصاعقه مثل دفعهیک ترس حتی

بود حاضر و حی زنده، تصورش ببندم را چشمم : 

- بود؟ چی شکست و افتاد که لیوانی تو  



گفت خندان : 

- نبود قهوه و چای ! 

- زدممی حدس ! 

-  مشکل کردن تصور با کنی،نمی تصورم حدسات کنار چرا خب

 داری؟

 آن اما داد،نمی ادامه کردن صحبت به بود عاقلی آدم هر شاید

باشم عاقل نداشتم دوست اصالً لحظه . 

- تربیتهبی قدر چه پسرش دونهمی ناهیدت مامان !  

- ذارهنمی تنهام شبا دیگه بدونه دونه،نمی اصالً نه . 

گفت دفعهیک هم بعد : 

- نشستم؟ کجا دونیمی االن  
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- بینمتنمی واضح خیلی نه ! 

گفت شمرده شمرده : 

-  روش جااین اومدی وقتی تو که نشستم مبلی همون روی

 قیمتی هیچ به رو بهم گفتن نه لذت گفتی بهم و نشستی

بدی دست از خواینمی !  

پریدم حرفش میان به : 

- برسی؟ خواستیمی اینتیجه چه به گفتی، رو این چرا االن  

- گذشتی خیرش از تو و نداشت ذتیل دیدی بگم کهاین ! 

-  بعدش بگو، بابات و ناهید مامان از برام. گذشتم خیرش از آره

شد؟ چی  

گفت و کرد کم را صدایش تن : 

-  من بابای که نبود چیزی تقدیر خب ولی کردند؛ ازدواج بعدش

 چند فقط بابامم باشه؛ تلخ بود قرار ناهید مامان زندگی. بنویسه

 همون از بخشی خودش فهمید بدتر اون از! انداخت عقبش وقت

 مامان به لحظه به لحظه داره اگه فهمید. شقربانی حتی و تقدیره



. نیست محض دلسوزی حس کنهمی فکر زندگیش طرز و ناهید

 بار چند سال در که بود شده دختری درگیر وجودش از بخشی

توانمنده ناتوانی عین در بود شده متوجه و دیدمی رو اون ! 

-  مثل خوادنمی دلت کهاین و گفتی که چیزایی یهمه ودوج با

 توی دونممی من اما کنی، شروع رو زندگی یه پدرت

 خودت زندگی برای داشتن هم با اونا که ایرابطه ناخودآگاهت

 خیلی که داری مشکل زندگیشون طول با فقط تو. نظرتهمد

بودنشون هم با خود نه بود کوتاه . 

- بزنه خوب حرفای بلده شبم نصف حتی !خوبی دختر چه . 

 بیشتر که نبود بعید نه گر و دید،نمی را لبخندم که بود خوب

دهد خرج به جسارت . 

- بود؟ چی لیوان توی  

- شکست و افتاد که بود، خالی لیوان یک فقط . 

-  فکر کهاین بدون ترس، بدون جایی، یه خوادمی دلم من پیمان

ببینمت شهمی چی و رسهمی سر کسی االن کنم ! 



- من به بده رو دستت . 

داد ادامه نزدم حرفی دید وقتی : 

-  باید که گممی بهت هم من و دستمه، تو االن دستت کن تصور

کنی صبر . 

- پیمان ندارم دوست طوریاین من . 

-  خوادمی دلش همیشه اونم! هستی؟ نیکی شبیه قدراین چرا

تونهنمی ولی بگه زور بهم ! 

 

* * * 
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 زدمی حرف پیمان با بلندبلند و رفتمی راه مقابلم که نسترن به

 حرف هم با که بود بیشتر ساعتنیم. کردم نگاه خندیدمی و

 ناهار امروز که شدم متوجه شانصحبت الیالبه از. زدندمی

 نظر به. شنیدم هم را نازگل اسم. دارند مهمانی درشپ یخانه

 که آرشی. اند چیده ایتازه یبرنامه نازگل و آرش برای رسیدمی

 آخرین دارد؛ وآمدرفت مژگان یخانه به کماکان دانستممی من

 چند سفر هم با که بود پیش روز سه به مربوط هم دیدارشان

 از بود شده باعث هک سفری! داشتند چالوس جاده به ایساعته

 من مژگان جای به کنم؛ خودخوری برگشتن تا رفتن یلحظه

 حتی بدزدم؛ نگاه دیدم را نسترن که بار هر بگیرم، وجدان عذاب

 او با راحت توانستمنمی. بگذارد تاثیر هم پیمان با رفتارم روی

 ارتباط تلخی به رازی. کنم برخورد همیشه مثل و بزنم حرف

کردمی سنگینی قلبم روی انمژگ و آرش پنهانی . 

 ریخته هم به قدرآن رفتند بیرون آرش با مژگان که روزی شبِ

 کردن درست غذا با و بردم پناه نسترن یآشپزخانه به که بودم

 و آرش که کنم فراموش نتوانستم اما کردم، سرگرم را خودم

 کردن فراموش برای شد آماده غذا وقتی. هستند کجا مژگان



 دیدن یبهانه به خواستم او از و زدم زنگ پیمان به چیز همه

 درست من که بخورد غذایی از و بیاید اشخانه به شام نسترن

 و بیاید که وقتی شود،می کم گناهانم بار از کردممی فکر. کردم

امکرده درست من که بخورد غذایی از ! 

 و من اصرارهای جواب در بیاید؛ که نکرد قبول نیامد، پیمان

 یه فقط رو خودت ":گفت نیامدنش برای شکایتم و هگل سپس

 کنار رو چیز همه تونیمی ببین ارغوان؛ من جای بذار لحظه

 نکنی؟ فکر پاته و دست به که بندهایی از کدوم هیچ به و بذاری

! باشه قبل مثل العمالم عکس که نیست قبل مثل دیگه هیچی

 و اشکان با متوننمی. نیست عادی هم به موننگاه و رفتار دیگه

تونمنمی االن حداقل بکنم، ایمعامله چنین نسترن ." 

 جز و امگذاشته تو جای را خودم بودم گفته لجبازانه هم من

امنرسیده دیگری ینتیجه به است مهم خودم یخواسته کهاین . 

 

 قطع را تماس "افتممی راه دیگه ساعت نیم ":گفتن با نسترن

 که عادتی برد،نمی را نیکی رفتیم که مهمانی هاترقبل. کرد



. بمانم خانه در تنها خواستمنمی. بود افتاده سرش از وقتی چند

 را نیکی و  من وقتی. افتادم راه دنبالش و گرفتم را نیکی دست

گفت تعجب با دید اتاقش در : 

- کار؟چی اومدین اینجا خودشه، تخت روی نیکی لباس  

گفتم و کردم نزدیک خودم به کمی را نیکی : 

-  بلند خواب از زود هم صبح! شهمی کالفه نیکی شلوغه مهمونی

پیشم بمونه بذار. کنهمی گیری بهونه بیاد االن شده .  

 به رو و آورد پایین بود برده باال مانتو پوشیدن برای که را دستی

گفت نیکی : 

- مونی؟می عمه پیش نیکی آره  

گفت و کرد کج کمی را سرش نیکی : 

- کنه درست لواشک برام خوادمی مونم،می آره . 

 تریقوی ضمانت و نشد راضی نیکی حرف این به نسترن

 :خواست

- عمه؟ پیش موقع اون تا مونیمی آما،نمی غروب تا برم من نیکی  



آورد پایین موافقت عالمت به را سرش محکم نیکی : 

- مونممی آره . 

گفت و کرد تن به را مانتو نسترن : 

-  نیکی پیش که بیارن بیرون از هارنا بزن زنگ پس ارغوان

نشه غذا پرت حواست و بمونی . 

کردم موافقت و دادم تکان سر نیکی مثل هم من . 

 کارش محل از هم اشکان و شود راهی تنها خودش بود قرار

 دو هر نیکی با بازی و خوردن ناهار از بعد. برود جاآن به مستقیم

 تماشا یونتلویز و داده لم مبل روی هم کنار و شده خسته

 بود، نسترن پدر یخانه مهمانی پرت حواسم از نیمی. کردیممی

 رسیده سرانجام که بودم کرده فکر ماجرا جزئیات به قدر آن

 که نیکی سر. کند دلبری پیمان برای نکند که !نارین به بودم

. بود برده خوابش که شد او جمع حواسم تمام افتاد پایم روی

 تخت روی را او تا بردم اتاقش سمت هب و گرفتم آغوشش در آرام

 خانه در شدن باز صدای با برگشتم سالن به که موقعی. بگذارم

 آخر تا سرش پشت را در که حالی در اشکان. ایستادم دفعهیک



 روی چیزی یه باهامه، پیمان ":گفت کنان پچپچ بود برده جلو

 هک ابرویی با اما کردم، نگاهش ثانیه صدم چند "بپوش تیشرتت

 را پیمان. بپوشم را بلوزم تا رفتم نیکی اتاق به سریع داد باال

 لبم روی آمدنش شوق از لبخندی بود؟ آورده خودش با چه برای

 نشست؛
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. کشید پر بود خورده کلید ذهنم در که هاییسوال با سریع اما

 را مهمانی پیمان داشت دلیلی چه! بود؟ گشتهبر زود قدراین چرا

 اتاق از و پوشیدم را بلوزم سریع بیاید؟ جااین به و کند ترک

 هم پیمان شدن وارد با همزمان سالن به شدنم وارد. رفتم بیرون

 اشکان آمدن با و کشید قد دلتنگی افتاد، هم به که ماننگاه. بود

 پرسیاحوال و سالم انپیم با. انداخت فاصله ما بین و شد دیوار

 معمولی و عادی همیشه مثل کرد سعی داد، را جوابم. کردم

 توانستنمی چشمانمان بودیم، هم آشنای ما. نبود اما باشد،

 به برای الجرم شدیم،می که چشم در چشم. باشد تفاوتبی



 نگاهم کوتاه و سریع. افتادندمی التماس به ماندن وضع همین

 با متفاوت حسی کوتاه نگاه همان و تسرع همان در اما کرد،

. بنشیند پیمان که کرد تعارف اشکان. کرد زنده من در را همیشه

 و است زده کاهدون به پیمان کهاین و گفت نیکی بودن خواب از

 خودم برای را سواالتم. شودنمی نیکی دیدن به موفق حاالحاال

 پیمان از شوم موفق اگر و اشکان از لزوم وقت به تا داشتم نگه

 .بپرسم

 دادم طول قدرآن را ریختن چای استکان دو و برداشتم ایسینی

 سرامیک کف پایش که همین. بیاید آشپزخانه به اشکان تا

 با. بیاید طرفم به که زدم اشاره صدابی کرد لمس را آشپزخانه

 برده دست تا. آمد نزدیک "شده چی " عالمت به سرش تکان

پرسیدم آرام ببرد، و بردارد را چای سینی : 

- برگشتی؟ زود چرا اشکان؟ شده چی   

 نشنود ما هایحرف از هیچی پیمان اینکه برای و ایستاد کنارم

 :گفت



-  دست بدن رو نازگل و آرش دوباره مهمونی توی بود قرار امروز

 توی آرش کردنمی فکر همه بودن مهمونا که ساعتم نیم تا. هم

 قدرم خونه،چه کالً نیست ددی سراغش رفت که نسترن اتاقشه،

 با هم چی هر! بود کشیده زحمت مهمونی این برای نسترن

 بودم من که وقتی تا آخرش نداد، جواب گرفتند تماس گوشیش

 کاراش و مژگان به حرف باز بمونم دیدم منم. نیومد که نیومد

 نیکی بیام گفت و افتاد راه باهام هم پیمان. بیرون زدم رسهمی

 رو همه که رفته گورستونی کدوم آرش نیست وممعل. ببینم رو

مهمونی به زد گند. گذاشت سرکار .  

 اما بگیرد، ناسزا باد را آرش صبح تا که داشت را این توانایی

 و بردم گوشش نزدیک را سرم. بود مانعش پیمان حضور

 :پرسیدم

- مژگان با آرش  که کننمی فکر همه البد اونجا ... 

گفت و کرد کنترل را نگاهش عصبانیت  : 

- اشتباهه انگار کننمی فکر گیمی جوری یه ! 

غرید لبی زیر و ریز : 



-  افتاده راه همین برای پیمان. نهمه با هنوز برنداشتن، دست

بیوفتی دستم به مژگان اگه آخ کرده، شک دنبالم، ! 

 هم من. برود تا دادم هلش نشود این از ترعصبی کهاین برای

 زل روبرویش به متفکر پیمان. تمرف دنبالش به دست به سینی

 امعهده از چای سینی داشتن نگه کردم حس دفعهیک. بود زده

 خبرهایی تا بود آمده پیمان گفت،می درست اشکان. آیدبرنمی

 کاش. چرخید من طرف به سرش آرام. آورد دست به جااین از

 کاش اند،رفته کجا به هم با مژگان و آرش که دانستمنمی

 وقتی وقت آن دارند، ارتباط هم با گذشته قوت به مدانستنمی

 شدن لبریز و وجدان عذاب حس افتادمی پیمان به نگاهم

 برای شد، خیره من به ایلحظه پیمان. نداشتم را صبرم یکاسه

 من پی حواسش دوباره و گرفت نگاه اشکان سوال به دادن جواب

 به را او آرش نبودن نیست، عادی شرایط در بودم مطمئن. آمد

 آمده جااین به چرا دانستمنمی فقط بود، نرسانده خوبی نتایج

 از کاری باشم؟ گناهکار شدمی باعث من داشتن اطالع صرف. بود

 سرویس طرف به و شد بلند که اشکان. آمدبرنمی من دست

 جذاب، قدرآن پیمان با رابطه کاش گفتم خودم با رفت، بهداشتی



 قاطعانه میتوانستم من کاش! دنبو خواستنی و آمیز وسوسه

 تاثیرش و بقیه کارهای نگران مدام تا بگذرم و بگیرم تصمیمیم

 سرویس در شدن بسته صدای! نباشم پیمان با ارتباطم روی

 اصالً زد، لبخند. کشید جلو به را خودش پیمان. آمد که بهداشتی

 را زدن لبخند ادای است درگیر فکرش تمام که وقتی نبود بلد

 من به و گرفت نفسی. کرد باز را دهانش کوتاه. بیاورددر خوب

زد زل : 

-  بگی، بهم بخوای که هست آرش و مژگان درباره چیزی ارغوان

باشی؟ کرده پنهونش ازم االن تا که  

گفتم تسلطی هیچ بدون و فوری : 

- نیست چیزی نه؛ . 

بود حرفم روی بر بطالنی خط لحظه همان اشرفته باال هایابرو : 

-  هم اشکان جلوی. بعد کن فکر خوب نده، جواب االن نه

 بیا بعد دقیقه پنج هم تو. رممی چایی خوردن از بعد من. شهنمی

منتظرتم ماشین توی پایین . 
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گفتم کالفه و ختماندا بهداشتی سرویس در به نگاهی نیم : 

- دونمنمی چیزی من نیست؛ هیچی . 

 من داشت ناباورش نگاه خیره؛ و مستقیم کرد،می نگاه طورهمان

 از اطمینان و دانممی چیزهایی من که بود مطمئن. کشتمی را

کردمی شره هایشچشم . 

-  من! هست چیزی یعنی نیست، چیزی داری اصرار که همین

ماشین تو منتظرتم . 

 با پیمان که وضعی از من شد باعث اشکان آمدن و در دنش باز

 دو کسی انگار. شوم خالص بود کرده ایجاد برایم هایشحرف



 راه و داده فاصله هم از قدرت با و گرفته را زندان هایمیله طرف

کرده باز برایم را . 

 شوخی پیمان اما برگشتم؛ آشپزخانه به و شدم بلند جا از 

 اشکان به رو و برخاست جا از شد که قهدقی پنج درست !نداشت

گفت عادی حالت از بلندتر صدایی با : 

- زده غیبش گوری کدوم آرش ببینم برم منم خوابه، نیکی خب . 

 به داده تکیه. آمدممی بیرون پناهگاهم از باید خداحافظی برای

 به اشکان با دادن دست از بعد پیمان وقتی و ایستادم کانتر

. دادم تکان خداحافظی ینشانه به یسر آرام برگشت سمتم

 از که کرد دیکته کوتاهش نگاه همان با نبود، بردار دست پیمان

آیدنمی کوتاه حرفش .  

! کردن غرغر به! زدن حرف به کرد شروع اشکان رفتنش از بعد

 از گفت، مژگان از. خودش برای واقع در و من برای ظاهر در

 دو هر امروز اریوشد و پیمان کهاین از بودنش، ننگ یلکه

 شکر را خدا هم بعد. دارد رابطه مژگان با آرش هنوز که فهمیدند

 و نسترن جلوی که بودند عاقل قدراین برادر دو که کردمی



 خانه به بگویند و ننویسند مژگان پای به را آرش نبودنِ مادرش

شود روبرو اشداییدختر و دایی با خواستهنمی چون نیامده . 

 استراحت کمی و بخوابد کنارش تا رفت نیکی اتاق به که اشکان

 آرش ":فرستادم مژگان برای پیامی  و برداشتم را امگوشی کند

دنبالشن همه بود مهمونی شونخونه امروز توئه؟ پیش ". 

 قدم. رفتم در طرف به دست به گوشی و کردم تنم را مانتو

 یا نمژگا انتخاب حالت. بود نرفتن و رفتن بین حالت برداشتنم

 طرفیک شوم مجبور روزی کردمنمی فکر هرگز که !پیمان

مژگان به رو دیگرش طرف و باشد پیمان به به نگاهم .  

 داریوش و پیمان بیاید؛ پیش مژگان برای مشکلی خواستمنمی

 دو به را سرم باری دو کهاین از بعد. بودند تشنه خونش به دو هر

 داخل. کردم داپی را پیمان ماشین چرخاندم خیابان طرف

 چرخ من برداشتن قدم حوالی نگاهش و بود نشسته ماشینش

. لرزید جیبم داخل گوشی سویش به رفتن حین در. خوردمی

 هیچبی مژگان. کشیدم بیرون را آن و کردم جیبم در دست

 که روممی جایی دارم من باشد داشته خبر کهآن بدون ای،واهمه



 پنج بود، جااین آره ":بود داد پیام شوم استنطاق او جای به

 جیبم داخل به را گوشی دیدم را پیامش تا "رفت پیش دقیقه

 سمت به من و است امگوشی در پیامی چنین کهاین از. انداختم

 پشیمان خودم با آوردنش همراه به از. ترسیدم روممی پیمان

 خودم طرف به را آن که همین بود، باز ماشین در. بودم شده

 هیچ دیگر شدم چشم در چشم او با و دیدم را انپیم و کشیدم

. نشنیدم وجودم شر و خیر از حتی ذهنم، از ایهمهمه و زمزمه

 هم من شد باعث که لبخندی. آمد استقبالم به لبخند با پیمان

 ماشینش فرمان روی از دست. بنشینم کنارش و بزنم لبخند

چرخید طرفم به کامل و برداشت : 

-  یدیوونه من اصال! تریجذاب خیلی کنیمی گوش حرف وقتی

پذیریتم صلح و تسلیم حالت این . 

 من خاص شدن تسلیم. داشتم شک را صلح اما شاید، تسلیم

 مژگان که وقتی نبود فراهم صلح بستر. بقیه دست صلح اما بود،

 دیگر. است کرده ترک را اشخانه پیش دقیقه پنج آرش گفتمی

 چه فروغی وجود با است، مژگان زندگی کجای آرش دانستمنمی



 از خواهدنمی حتی مژگان رسیدمی نظر به! او به حاجت

 پشت از حتی تخم، و اخم از حتی. بگذرد ایتالفی ترینکوچک

 حساب طرف انگار! معنادار نگاه یک از حتی کردن، نازک چشم

 اما بود، لبم روی لبخند! بود خانواده چند نیست، متین فقط او

نبود لبخند به آغشته آمد بیرون مدهان از که کلماتی : 

-  سر و دیدیممی رو همدیگر دیگه طور یه و دیگه جای یه کاش

جوریاین و جااین از غیر جایی هر گرفتیم،می قرار هم را ! 

-  جاییماین شدیم،می رد هم کنار از اعتنابی شاید وقت اون

جا همین به رسوند رو ما اتفاقات سری یه چون .  

داد ادامه و کرد نگاه تمصور به عمیق  : 

-  اون بگی، باید که هست چیزایی یه کهاین یعنی حرفت این

ارغوان؟ چیه  

گذاشتم صورتم روی را دستم اما کردم، نگاهش : 

- برو بگو برم؛ بذار. نپرس ازم هیچی پیمان، نپرس . 



- ! بگی خوایمی چی معلومه یعنی بگی، چیزی نیست الزم دیگه

کشمشمی وقتاون و کنممی پیدا رو آرش من ولی برو، باشه . 
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 عقب به کمی را خودم که "کشمشمی":گفت غلیظ قدرآن

 صورتش در باشد؛ کرده کشتن به تهدید را من انگار کشیدم،

نبود باشد گفته یحرف طوریهمین کهاین از ردی . 

-  صحبت گارد بدون آرش با بار یه شه؛نمی که جوریاین پیمان

 که همینه برای دعوا، و داد نه کنی، کوچیکش کهاین بدون کن،

کردین تهدیدش شهمه! برنداشته دست ! 

داد تکان هم را سرش کردمی نگاهم که طورهمان : 

- کنه؟می غلطایی یه داره پس برنداشته، دست که ! 



 آرش و مژگان یدوباره یرابطه از باشد خودم دست کهاین دونب

بودم برداشته پرده .  

 تندتر کمی زد، زل روبرویش به تکلیفبی حالی با و برگشت

 :گفت

-  خوادنمی شه؛نمی آدم نکن؟ نگفتیم مگه نکردم، صحبت مگه

 حسابتون هیچی من یعنی چی؟ یعنی امروزش نیومدن بشه، که

کنمنمی ! 

 زد، زل صورتم به ایثانیه چند. برگشت طرفم هب آرام

آورددرمی را ادایش فقط یا شده آرام واقعاً فهمیدمنمی : 

- دونی؟می کجا از رو چیزها این تو  

- چیزا؟ کدوم  

-  بودن هم با امروزم. مژگانه با دوباره آرش داری خبر که همین

 آره؟



 این از که کسی مثل اصالً زد، حرف معمولی و عادی خیلی

 یدرباره کردن صحبت حتی و است ناراحت العادهفوق موضوع

نبود است سخت برایش آن . 

ندادم انجام دفعهیک را کار این البته گرفته، چشم : 

- فهمیدم خودم . 

-  توی فهمیدی و اونجا شب یه رفتی دوباره فهمیدی؟ چطوری

 اتاقشه؟

گفتم کالفه : 

-  ازش رو امروز مونم،نمی مژگان یخونه شب که وقته خیلی من

 ازش خورده هم به آرش نبودن واسه مهمونی دیدم.  پرسیدم

داری خبر آرش از ":که پرسیدم " 

کرد کامل را حرفم پوزخند با پیمان : 

 - بودن انداخته دستمون اول همون از! داشت که ! 

 کم را فاصله و شدم متمایل جلو به کمی. خوردم تکانی جایم در

 :کردم



-  برو و باش مسلط خودت به پیمان، نباش داریوش مثل تو

 دونهنمی االن آرش داره، حلیراه یه موضوع این خدا به سراغش،

 االن شه،می پشیمون و فهمهمی روزی یه کنه،می کار چی داره

 بیشتر و شهمی کورتر کنید بداخالقی اگه خدابه کوره، چشمش

گ...  مژ سمت شهمی  کشیده  

. کنم نگاهش عاجز و بخورم را حرفم یبقیه شد باعث نگاهش

 در آرش و مژگان خطای خاطربه رابطه این در خواستنمی دلم

 باید که کنم فکر این به دایم. باشم تاسف و شرمندگی موضع

 اما باشم؛ کردن درست و ساختن فکر مدام و باشد پایین سرم

. شود برداشته دوشم روی از نبود قرار مژگان سنگین بار انگار

نشست پیمان لب روی لبخندی آهستهآهسته تظارمان برخالف : 

- کنم؟ کارچی که کنیمی نصیحتم االن داری  

- فقط نیست، نصیحت  ... 

کرد قطع را حرفم : 

-  حتماً پس نکردیم، غلطی که االن تا گی،نمی هم بیراه خب نه

دیگه لنگهمی کارمون جای یه . 



گفت و کشید اشچانه زیر به را دستش : 

-  چی شناسمش،نمی من چرا کیه، اصالً آرش نمکمی فکر گاهی

 یهو تونسته آخه چطور سردرآورده، مژگان یخونه از یهو شد

 زدمی صداش دیروز تا که باشه مژگانی با و بشه فکربی قدراین

دایی عروس ! 

 هدایت خودش سمت به را من نگاه "ارغوان دونیمی ":گفتن با

 .کرد

-  سرش بالیی کسی تا دیدم ور آرش اطراف و دور که قدراین من

 برای بیشتر تو کردممی فکر موقعی یه. ندیدم رو خودش نیاره،

تا مناسبی اون  ... 

 چرخید سریع اما گرفت، گفتن "دا " حالت حتی. شد باز دهانش

گذاشت ماشین فرمان روی را دستش و : 

-  چی به خوادمی مژگان از چیه؟ دنبال مرگشه، چه دونمنمی

آرهمیدر بازیبچه قدراین چرا برسه؟ ! 

کردم زمزمه : 



- مطمئنم اینو شده، مژگان جذب .  

گفتم قبل ایثانیه یزمزمه از ترآهسته بعد و کردم مکثی : 

- ! باریه حتی نداشت، برام طوریاون جذابیت وقتهیچ آرش

 حتی وقت هیچ اما بودنش، مشربخوش خاطربه داشتم دوستش

 یا خواسته چه یشههم. نداشتم حس بهش سوزن سر یه

شدمی جلب تو به توجهم ناخواسته . 
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گفت بعد و شود تمام حرفم تا ماند منتظر : 

-  قدر چه تو رو؟ چیز همه گه؟می بهت کاراش از قدر چه مژگان

 از و دیدی رو من که گیمی باال بری االن گی؟می بهش کارات از

گفتی؟ آرش  

- شهمی عصبی که بگم بهش، گمنمی بگم؟چیزی باید چرا ! 



-  داری و دونیمی که هست مژگان مورد در چیزی اگه ارغوان

 که آرش با مدارش و قرار همین مثل چیز یه! کنیمی پنهونش

بگو بهم االن همین  جریانشی، در وقته خیلی . 

 جایجای در درون از اما بود، کرده حفظ را خودش ثبات ظاهرم

 جا  را آن و برد یورش قلبم سمت به و گرفته شکل نیرویی بدنم

 تعریف لذت با مژگان که بالیی و داریوش غرق فکرم. کند

شد آوردمی سرش کردمی : 

-  که دونیمی االن که اینی از بدتر نکنم فکر یعنی. نیست هیچی

باشه داشته وجود بوده مژگان با امروز آرش . 

 وقتی مخصوصاً. بود گفتن راست از ترسخت خیلی گفتن دروغ

 مژگان به توانستمنمی! کردممی را کار این هم آلیایده شکل به

 کرده را خودم انتخاب واحد آن در همین برای و کنم خیانت

 مژگان...  مژگان و آمدبرمی خودش پس از و بود مرد پیمان. بودم

 برسد، دفشه به تا خوردمی خودش پوست و گوشت از داشت

بزند لنگ بیشتر که زنندنمی سنگ که را پاشکسته .  



 و باور. بودم گفته پیمان به که دروغی از نبودم خوشحال

 عذابم بود گرفته شکل من به نسبت هایشچشم در که اعتمادی

دادمی . 

- زدم حرف تو مورد در ناهید مامان با بار اولین برای دیشب . 

 توانستمنمی حتی. کردم نگاهش بود ناچاری سر از که لبخندی با

باشم خوشحال خواستمی دلم که طورآن حرف این شنیدن از : 

- بهش؟ گفتی چی  

-  و من بیداری به داد گیر دفعهیک خودش کنم، شروع من که نه

 ذارهنمی فکرش که هست یکی گفتم منم خوابی،نمی چرا پرسید

 .بخوابم

 

 آن ماندممی اگر ،شوم پیاده تا گذاشتم دستگیره روی را دستم

را چیز همه گفتم،می را چیز همه وقت  ... 
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گفتم و چرخیدم سمتش به شدم که پیاده : 

- کنی؟می فکری چی به مگه بخوابی، ذارهنمی من فکر  

کرد تایید سرش آوردن پایین با : 

-  داری بهش که ایخواهرانه حس کهاین! مژگان و تو یرابطه به

 قاطی رو تو نباید نیست متوجه اصالً مژگان. بده دستت کار نکنه

ایستینمی جلوش محکم وقتهیچ که هم تو کنه، کاری هر . 

-  چیزی اون گفتی وقتی دقیقاً؟ گفتی چی ناهید مامان به

 نپرسید؟

 ناهید مامان با زدنش حرف اما نداشتم؛ کردن عوض حرف قصد

 و دوباره آن یدرباره بخواهم که بود داشتنیدوست برایم قدرآن

بشنوم بیشتر . 

گفت لبخند با همراه : 



- . ندادم بیشتری توضیح من! باشه نپرسیده کن فکر

 چیزایی یه لحنم از شه، درگیر زیادی فکرش خواستمنمی

 وقت اونم  انگار دختره؛ یه منظورم که فهمید مثالً. فهمید

کنه فکر تا خواستمی . 

پرسیدم و رفتم عقب کمی : 

- آرش؟ سراغ ریمی االن  

-  حالیش قشنگ باراین باید. جاهمون رممی حتماً کجاست بدونم

گذشته بازیشبچه وقت از کنم ! 

 نگران بود کرده پیدا او لحن در را راهش دوباره که جدیتی از

گفتم و شدم : 

-  مژگان با امروز که گفتممی بهت نباید دارم، جدانو عذاب من

بکنی خوایمی کار چه نیست معلوم هستی، عصبانی تو. بوده . 

 !ارغوان-

داد ادامه و زد صدا را اسمم گونه هشدار حالتی به و محکم  : 



-  رو دادممی که احتمالی فقط تو نگفتی، بهم ایتازه چیز تو

زده سیحد همچین هم داریوش حتی. کردی تایید . 

-  به کار نکنی، خراب رو چی همه کردی پیداش که بده قول پس

نشه کشیده خورد و زد . 

 اما بگیرم، او از را قول این که نیستم جایگاهی در دانستممی

انداخت باال ابرویی پیمان. نداشت ضرری گفتنش : 

-  االن چون کنم، پیداش و برم که بشم این خیالبی باید پس

کنهمی آرومم بیارم سرش ییبال یه  و برم فقط . 

-  بری که کجاست دونیمی مگه اصالً دنبالش، نرو االن آره

 بیاد، خودش بذار. بمونه وگورگم تونهنمی که آخر تا دنبالش؟

شدین ترآروم که گفت چیزی شاید . 

 استفاده فرصت از. دادمی گوش حرفم به داشت و کرده سکوت

گفتم و کردم : 

- دی؟می قول  

گفت کند قبول را موردی باشند کرده جبورشم که طوری : 



- بزنه خوادمی زری چه ببینم بباد مونممی منتظر خونه، رممی . 

 خم کمی. نبود محکم خیلی چه اگر بود، داده قول جورایییک

بردم ماشینش داخل به را سرم و شدم : 

- بشه خوش دلم کم یه که گفتی چیزی یه باالخره! خوبه اینم . 

 وقتی اما برود، دهم اجازه و ببرم عقب به را سرم خواستممی

گفتم و نکردم حرکتی "ارغوان":گفت : 

 بله؟-

-  و خوب قدراون چیز همه خواستمی دلم واقعاً دیشب من

 هر موردت در ناهید مامان با و بشینم من که بود مشکل بدون

بگم دونممی و هست که چی . 

گفتم و شچشمان در زدم زل اما چرا، دانمنمی اصالً : 

-  حساب به هیچ واقع در نیست، آرش از بیشتر تو مشکالت

 و وایستاده خوادمی که چیزی پای غلط یا درست اون اما! آدمی

خواسته دلش که جایی رهمی ذارهمی امروز مثل مهمی روز توی . 

دادم ادامه و  گرفتم چشم : 



-  یه خوادمی دلم که دارم مشکل و نیست خوب حالم من شاید

 خب ولی نباشه، مهم برات هیچی. بشی آرش مثل اییوقت

نیستی اون شبیه هم صدم یه تو نیستی، . 
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 شمرده اما بدهد، دست از را اشخودداری حرفم با کردممی فکر

گفت صریح و : 

-  بد که بهم نکنم فکر هیچی به و آرش مثل بشم اگه من

 یا فهمنمی یا کنم،می کاری همه یواشکی گذره؟می گذره،نمی

 تویی مشکل زنم،می حرف مشکل از وقتی! دیگه فهمننمی

 نسترن با طوریشمهمین تو بشی، نما انگشت خوامنمی ارغوان،

 توی کردم رفتار آرش عین زیاد من نه گر و داری، مسئله کلی

 نبود، معلوم درستش و غلط که چیزی دنبال رفتم زیاد زندگیم،

باشم نگرانش که نبود ارغوانی فقط .  



 روشن صدای دفعهیک و گذاشت ماشینش سوئیچ روی دست

کرد نگاهم. پیچید ماشین فضای در شدنش : 

- کنی؟می نگاه جوریاین چرا دیگه، برو ! 

 بود، خزیده ماشین درون به کمی که سری و شدنم خم حالت

 تذکرش. بود پیمان صورت یخیره نگاهم. نبود متعارفی حالت

 بعد ذهنم و فکر در که چهآن تمام جمله ترینکوتاه با شد باعث

بگویم او به را گذشت حرفش شنیدن از : 

- دارم دوستت بیشتر پیش یدقیقه چند از االن کنممی فکر . 

-  یه شدن آرش شبیهِ پیشنهاد مورد در باید کنممی فکر منم

ستنی بد هم خیلی بکنم، نظر تجدید .  

 سرش. کردم درشت حرفش جواب در را چشمانم و زدم لبخند 

رفت و داد تکان شیطنت به را .  

 خیلی من اما بودند، خواب اشکان و نیکی برگشتم خانه به وقتی

  هاآن از خواست،می عاشقانه فیلم یک دیدن دلم. بودم خوب

 هم به زیاد فقط زدند،نمی حرف هم با زیاد پسرش و دختر که



 و بود عاشقانه هایفیلم تماشای عاشق نسترن. کنندمی نگاه

داشت را هایشبهترین همیشه . 
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 چه االن او که افتاد یادم نسترن هایفیلم کردن رو و زیر حین

 برای کلی که نسترنی هم آن. باشد داشته است ممکن حالی

 او با. بود خریده را نازش و کشیده زحمت نازگل کردنراضی

 همه آرش اما برسد، امروز به تا بود کرده صحبت تلفنی هاساعت

 گفتممی و زدممی حرف مژگان با باید. بود کرده خراب را چیز

 سراغش دیگر کهاین تهدید با حتی. بردارد آرش سر از دست

دارم او اسم به خواهری کنممی فراموش و آمد نخواهم . 



 

 او از و گرفت تماس اشکان با نسترن که بود غروب نزدیک

 مادرش کنار را شب داشت قصد. ببرد نزدش به را نیکی خواست

 همین. بود فهمیده اشکان با اشتلفنی صحبت از را این و بماند

 لمث دادمی نشان بود کرده صحبت آرامش در اشکان با که

 پای آرش غیبت در که نشده متوجه هنوز داریوش و پیمان

است وسط مژگان . 

 منتظر. شدم خانه کردن تمیز مشغول هاساعت تا اشکان رفتن با

 آمدن برای انتظار حین. بخوریم شام و بیاید اشکان تا بودم

. رفتم آشپزخانه یپنجره سمت به و برداشتم را امگوشی اشکان

 هایبرگ و شاخ باد. زدم کنار را پرده و تمگرف را مژگان یشماره

 کمی هاشب فقط. دادمی تکان را آشپزخانه روبروی بلند درخت

 و شب دیدن با تنهایی. نبود پاییز هوای هوا، روزها و شدمی سرد

 قطع و خورد زنگ گوشی. آورد فشار من به بیشتر درخت تکان

 که بود وقتی چند اما داد،نمی جواب تلفن به زیاد مژگان. شد

 زدیمی زنگ او به شب موقع هر و بود کرده عوض را رویه این

 را پرده. نشد خبری هم باز و گرفتم تماس دوباره. دادمی جواب



 اشبزرگی سبب به که ناهارخوری میز روی را گوشی و انداختم

انداختم بود گرفته را آشپزخانه نصف . 

 یدرباره گانمژ با زدن حرف بودم، شده پشیمان زدن زنگ از

 تلفنی صحبت در هم مژگان خورد؛می بستبن به همیشه آرش

 رفتممی اشخانه به باید شد،می بحث سوار و دادنمی امان من به

زدیممی حرف رو در رو و . 

 کرد باز را در که همین. برگشت بدی حال با برگشت، اشکان

 یهدکم و برد باال را دستش و کرد پرت کفشیجا کنار را کفشش

 خفه نکند باز االن همین اگر انگار. کرد باز را پیراهنش اول

 حرکت یک با را جورابش از کدام هر و شد خم بعد. شودمی

انداخت کفشش کنار و آورد بیرون پایش از دست . 

پرسیدم و رفتم جلو : 

- کنی؟می پرت رو چی همه چرا شده؟ چی  

گفتم و رفت دنبالش. شد رد کنارم از اعتنابی : 

- بیارم؟ شام   



 یثانیه و شد دستشویی سرویس وارد. امگفته چه نشنید اصالً

 بود واضح و شفاف قدری به صدایش. آمد آب شرشر صدای بعد

 دیوار به. است گذاشته باز آخر تا را آب شیر نداشتم شک که

 چشمش کرد باز را در که همین بیاید، بیرون تا دادم تکیه روبرو

گفت و افتاد من به : 

- خوردم مشا . 

- خوردی؟ نسترن بابای یخونه  

 گرفت، آرام خیالم کمی من و داد تکان را سرش تایید ینشانه به

 اشکان برای نسترن پدر یخانه در قدرآن اوضاع کهاین حداقل

بخورد را شامش نتواند که نبود بد . 

 تکرار را سوالم دوباره. بردم برایش و ریختم چایی استکان

 :کردم

- گفته؟ چیزی بهت کسی جااون شده؟ طوری ای،تهگرف شده چی  

گفت و برداشت را چای استکان : 



-  همه بینممی. نیستم کور که خودم اما نگفته، هیچی کسهیچ

 زانوی مامانش بده، حالشون همه نسترن بابای یخونه تو. رو چی

 ناهید، مامان یخونه رفته نداشت حوصله باباش گرفته، بغل غم

ریخته هم به جور یه کس هر کنه،می یادفر و داد داریوش . 

 باال را سرش باشم من هااین تمام بانی و باعث گویی دفعهیک

گفت چشمانم در خیره مستقیم و گرفت : 

- کیه؟ سر زیر همه اینا  

ریختم هم به حرفش این با : 

-  نداره؟ تقصیری هیچ آرش مژگانه؟ تقصیر زده غیبش آرش

 نازگلو، خوادنمی بابا بزنه؟ گولش مژگان ستساله دو بچه مگه

 مجبورش اولشم از دونیمی تو اشکان بگه؟ جوریچه دیگه

  .کردن

-  آرش کنار، ذاشتمی رو بازیاش سلیطه خرده یه مژگان

 جای به منم! دیگه خر یه دنبال رفتمی سراغش، رفتنمی

 خواهرم به حرف که کنم فرار نسترن بابای یخونه از کهاین



 رو دنیا و کردممی عزاداری باهاشون  شستمنمی نشه، کشیده

 .لعنت

-  چرا دونمنمی من سلیطه، گیمی بهش برادرشی که تو وقتی

 انتظاری دوزاری، هرزه گهمی بهش که نسترن از شممی ناراحت

من باشم داشته اون از نباید . 
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 اشکان رفتن محض به صبح اما بودم، توپیده کاناش به کهاین با

 سریع یامقدمه هیچبی برداشت را گوشی تا. زدم زنگ مژگان به

گفتم هم پشت و : 

-  بذار کن، ولش بردار، منا جون بردار، آرش سر از دست مژگان

 داری االن. نداری اون به نیازی دیگه که تو بکنه، رو زندگیش

شدن گرفتار نسترن یادهخانو کل کنی،می لجبازی فقط . 

- افتهمی التماس به آدمی خودش بیاد، تا دنبالش رممی مگه من . 

کردم بلند کمی را صدایم : 



-  مبچه من مگه هم بعد ذاری،می الالش به لیلی خوب تو چون

 پس سوخته؟ دلت یکی التماس با حاال تا کی از زنی،می گولم

 بیای کوتاه کردیم لتماسا همهاین سوزه،نمی ما حال به دلت چرا

نیومده؟ چشمت به ما التماس چرا. برداری آرش سر از دست و   

 سعی داشت و نداشت زدن داد شرایط من مثل بود، کارش سر

دارد نگه آرام را صدایش کردمی : 

-  سرن، دو دیوِ نباش نگران اونایی؟ ناراحت چته؟ االن تو

 ولی عقد، یهسفر پای بشینه بره کننمی مجبور رو آرش آخرشم

رو کاراشون رهنمی یادم. نیست بد بخورن حرص خرده یه . 

 شد باعث بودنش جانب به حق این و گذاشتنمی عقب به پا

 :بگویم

-  که همه حریف بوده، تو پیش آرش دیروز که دونهمی پیمان

رسنمی رو حسابت جوری یه شی،نمی . 

 یچله از مژگان دفعه یک اما نیامد، صدایی هیچ ثانیه چند تا

گفت و شد رها عصبانیتش : 



-  هم زدنمی چه؟ تو به کردی، غلط آخه آره؟ گفتی پیمان به تو

 مرگته؟ چه تو ارغوان بکنی؟ غلط چه خواستیمی کشتنمی رو

بشه؟ چی مثالً گفتی رفتی کن، وا رو چشمات  

 که شودمی همینی شبیه چیزی العملشعکس دانستممی

نبودم رفتنش در کوره از نگران شنیدم،می : 

- نیاد تو سمت دیگه خوانمی فقط نداره، کاریش گفت پیمان . 

-  عکس یه بذار. کردی باور هم تو و گفت اون کرده، خرت

 ای،بچه تو ارغوان. نداشته کاریش قدرچه که ببینی بفرستم

 رو تو مثل تا صد اون کردی؟ دلخوش پیمان چی به فهمی،نمی

 ذره یه کردم امتحان رو راهی ره خوابونه،می نخونده الالیی

 نده، پس نم که بود کار تو سرش قدراین خودم، طرف بکشونمش

! خبریه و شده عاشقت که کردی خوش دل و نشستی تو بعد

ارغوان خری خیلی ! 

 دفعهیک طوفان انگار. نیامد صدایی دیگر و کرد قطع را تماس

بیاید بند . 



 به پایم کردن جمع با و آمدم فرود نیکی اتاق کمد کنار جاهمان

 از. بودم کرده گیر. نشستم حرکتبی و زدم چمباتمه شکم سمت

 که شدمی جمع خیالم کردممی صحبت پیمان با وقتی طرف یک

 به مژگان با طرفی از و هاممکن غیر حتی ستشدنی چیز همه

 وصال امید و پیمان به کردن فکر که رسیدممی نتیجه این

امکرده خودم با که است بدی شوخی د،بع هاسال حتی داشتن، . 

 را آن. شد خاموش و روشن اشصفحه. بود زمین روی امگوشی

 یصفحه گفتمی مژگان که عکسی دیدن قصد به و برداشتم

 به و شود باز گذاشتم. بود فرستاده را عکس. کردم باز را تلگرامم

 به بیشتر و بیشتر را سرم و گفتم ی"وای " شدنش باز محض

 اشباالتنه از نیمی تا آرش صورت عکس. کردم نزدیک گوشی

 از ترپایین کمی. بود شده کبود و کرده ورم چشمانش زیر. بود

 از مستطیلی کبودیِ و مردگیخون از ردی بازویش روی و شانه

 مثل. داشت امتداد بود افتاده عکس در که جایی تا بازو ابتدای

 ردی تا نهاده آن سر بر را زورش تمام کسی انگار کمربند، جای

 هاییمشت مثل پیمان، مثل یکی بگذارد، جای بر عمیق و شفاف

 زند،می فکربی چطور که بودم دیده خودم خیابان در روزآن که



 خون مغزش به دیگر شود،می مشت دستانش وقتی انگار

رسدنمی . 
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 از که بود مهم قدراین دیدممی که وضعی با هم آن آرش، عکس

 اصالً و فرستاده عکس برایش شرایط این در چطور نپرسم مژگان

 به جنگ اعالن چیست؟ دنبال عکس این فرستادن از آرش

 کتک از ترمهم واقع در موضوع این چند هر برادرهایش؟

 و داده پیمان که بود قولی من برای نه، من برای اما بود، خوردنش

 ایرحمیبی مشکل بود، آورده آرش سر بر را بالیی چنین بعد

داشت که بود . 



 فکر این به و زدم کوتاه هایضربه کانتر سطح روی انگشتم با

 ساعت دیدن با. چیست واکنش بهترین کنم، چه باید االن کردم

 بهترین. رفتم ونبیر اشکان یخانه از و نکردم درنگ

 که کنم را کاری که داشت را تعریف این من برای العملعکس

 قدغن را جاآن به رفتن که جایی بروم آید؛نمی خوشش پیمان

است کرده . 

 کرده ادعا بارها که کسی با تواندمی چطور که بپرسم رو در رو 

. کند رفتار طور این دارد دوستش برادرهایش دیگر از بیشتر

 هایآدم با اشتباه وقت به را معامله همین یشههم بپرسم

کندمی اشزندگی داشتنیدوست . 

 تا ایستادم منتظر در مقابل آماده و حاضر پوشیدم که لباس

 و کشیدم بیرون جیبم از را گوشی رسیدنش تا. برسد ماشین

 حتی و رفت هم در اخمم. کردم نگاه آرش تصویر به دیگر باریک

 حس حتی. دارد درد و ورم شچشم مثل چشمم کردم حس

 بودم او جای هم من بود، کرده حلول هم من در هم آرش انتقام

 بیشتر کردم،می تالفی بدتر کردمی من با را کار این کسی اگر



 برهم را شانمهمانی بودم، شده منع آن از که رفتممی زنی سراغ

 طور هر شدمی این اممسئله اولین کتک از بعد حتی زدم،می

 برای بگویم و بفرستم معشوقم برای بدم وضعیت از عکسی شده

 کوتاه دیگر کرد؛می کاری خوب آرش. کنممی کاری هر تو

  جواب بودم منتظر بلکه زد،نمی برهم را حالم نیامدنش

 بیشتر آرش شاید دانست،می چه کسی. بدهد بقیه به ایکوبنده

 بقیه مژگان با که نبود بعید وقتآن. مژگان تا بود خودش عاشق

 مژگان عاشق فقط و عاشق اگر شاید. دهد عذاب و کند تهدید را

 مژگان یخانه به دیگر شد،می گور و گم فقط مهمانی روز بود،

رفتنمی . 

 

 امگوشی از شد باعث ماشینی هم سر پشت بوق دو صدای

 زل من به راننده مرد. بیندازم روبرویم به نگاهی و کنم سربلند

 شودمی چطور بپرسد انگار که بود طوری صورتش و بود زده

 را ماشینی بوق صدای که باشد اشگوشی در قدرآن سرش کسی

نشنود است کوتاه یفاصله در که . 



 کار حساب اخم با هاخیلی. رفتم طرفش به و کردم اخمی

 و برگرداند را سرش. بود طورهمین هم راننده آید،می شاندست

رفت کارش پی حواسش . 

. آوردم بیرون کیفم از را امگوشی شدم که گاهبن نزدیک

 بنگاهش روبروی دقیقاً بگویم و برسم زودتر چه هر خواستممی

 داخل به نیاید بیرون دقیقه ده فقط دقیقه، ده تا اگر و ایستادم

 که مخالفتی هر و گفتمی که چه هر پیمان وقت آن. روممی

دقیقه پنج شد حاال":بگویم من کردمی !" 

 که هوایی و زمین کف بودن خیس دیدن با شدم ادهپی وقتی

 آسمان سمت به را سرم نداشت را صبح یازده ساعت روشن رنگِ

 را طبیعت غافلگیری همیشه. باریدمی نمنم و ریز باران. گرفتم

 روال پیمان بنگاه تا خانه یفاصله از دفعهیک. داشتم دوست

. داشتم گهن طورهمان را سرم. بود شده عوض زمین و آسمان

 و گونه روی آن دنبال به و نشست امبینی روی ریز ایقطره

 و سر از آب و کند خیسم که نبود بارانی. صورتم تمام و پیشانی

 چهار و بیست تا اگر و دادمی نوازش و ناز فقط کند، چکه رویم



 کف. افتادنمی اتفاقی هیچ باریدمی شکل این به هم بعد ساعت

 سر با. کردم لمس را اشخیسی و شیدمک صورتم روی را دستم

. باشد امان در باران ریز چند هر قطرات از تا شدم گوشی سایبان

. گفت " الو " و داد جواب اول بوق همان. گرفتم را پیمان شماره

 سه دو باید حداقل. دهد انجام نداشت سابقه االن به تا که کاری

یایدب حرف به دوباره شد باعث سکوتم. خوردمی بوق تا : 

- ارغوان؟ الو  

 محکم بگویم، طورچه بگویم، چه که بودم کرده تمرین راه تمام

 رفته یادم از چیز همه اما کنم؛ اذیتش و باشم عصبانی بگویم،

 شاید بود، رفته هوا به و شده دود تکرار و تمرین همه آن. بود

 و کرده برقرار آمیزی مسالمت همزیستی باران قطرات با هم

 یک فقط تکرار و تکرار همه آن ینتیجه. بود دهش هاآن قاطی

شد جمله : 

-  کن باور رم؛نمی جا هیچ بیرون نیای تا بنگاهم، دم من پیمان

رمنمی . 



 به زدم زل و کردم قطع را گوشی دیگری حرف هیچبی هم بعد

 و داشتم اشکان یخانه در دم که حالی از داشتم گله و بنگاه در

 بود، پریده که هاییحرف ود،ب رفته که خشمی! نبود دیگر

 و بود رسیده قبل غلظت به دوباره که ایشده رقیق احساس

داشت را شدن آسمان مثل سودای که چشمی همه از بدتر .  

 روی  پیمان اسم و خورد زنگ امگوشی اما داشتم، در به چشم

 داخل که هاییحرف کردم، لمس را تماس آیکون. افتاد صفحه

 پیمان بود منتظر. آمد یادم بودم شمرده و هچید را هاآن ماشین

 کار حساب که گفتم؛ " الو " محکم بگویم، هم من تا بگوید

گفت سریع. بیاید دستش : 

- دومم یطبقه من بیا. بارونه بیرون داخل، بیا . 
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. شدم خشک جایم در. کرد قطع بالفاصله هم من مثل درست

 را من توانستنمی باریدمی هم این از تندتر باران اگر که طوری

 این با پیمان. بترسم کهاین نه بترسانم، بودم آمده. دهد حرکت

 که هاییحرف یهمه کل به. بود زده هم بر را معادالتم تمام حرف

 بنگاهش طرف به آرامآرام. بود برده سوال زیر را بزنم بود قرار

 به هاسر یهمه و کردم باز را در وقتی نبودم، زدن جا آدم. رفتم

. دارم قرار رئیسشان با گفتم و زدم لبخندی چرخید طرفم

 روی را اشگوشی و شد بلند جا از بود جوانی پسر که شانیکی

 اتیسفارش و زدهمی حرف پیمان با رسیدمی نظر به. گذاشت میز

است گرفته هم . 

گفت هاپله دادن نشان با  و آمد جلو : 

- منتظرتونن باال بفرمایید، . 

 تا که کسانی یهمه. شدم رد کنارش از و زدم دیگری لبخند

 و حواس سهم یهمه حاال بودند کارشان سرگرم پیش ثانیه چند

 باز را در کهاین از قبل. رفتم باال هاپله از. بود من دنبال شاننگاه



. شدیم روبرو هم با بود مانبین که ایشیشه دیوار پشت از کنم

 و آمد جلو میز روی تا که تنی با و بود نشسته میزش پشت

 و آمدن بود گذاشته اشچانه زیر و کرده قالب هم در که دستی

 هم اصراری کرد،می تماشا اتاقش در پشت درست را مکثم

. شدم داخل و کردم باز در. بیاید استقبالم به و شود بلند نداشت

 و شد باز هم از شاشده قالب دست بستم سرم پشت را در وقتی

 در عصبانیت از نشانی. داد را جوابم کردم، سالم من. رفت عقب

 یک. نشستم روبرویش مبل روی. چرا جدیت اما نبود، اشچهره

 بلند اشصندلی روی از گذاشت میز روی را دستش کف دفعه

 کنارم از اما آید؛می سمتم به کردم فکر زد ردو که را میزش. شد

 دیوار سراسری یوپرده برد باال را بلندش دستان و شد رد

 گام عقب به پرده همراه وقتی. کشید را اتاقش ایشیشه

 به شلواری و کت. کردم تماشایش بکشد را آن آخر تا برداشت

 یصفحه در عکسش مثل درست. داشت تن به مشکی رنگ

 پیدا را او نسترن پیج طریق از بار اولین وقتی که اینستاگرام

 هم بعد و بودم زده زل عکسش همین به هاساعت بودم کرده

 حتی که عکسی همان. کرد قبول هم زود که دادم درخواست



 تا آدم ایناست از کهاین وای ":بود گفته دید وقتی خوددار آرایِ

 پیمان و من بین یرابطه "اینا از یکی خدایا گهمی بینتشمی

 و قد به که داشتم را این فرصت کمتر که بود رفته پیش طوری

. کنم ضعف و غش برایش و ببرم لذت و کنم نگاه باالیش

 اند،برده دیگر مسیری به مسیری یک از  را ما انگار دفعهیک

 کشیدن از بعد! بودیم مقصد در اما نکرده، طی را راه از بخشی

 جلو از. برگشت سمتم به و نداختا کلش به کوتاهی نگاه پرده

 نگاهش هنوز و بود باال به رو موهایش داشت، هم بهتری یجلوه

 بود، جذاب نداشت شدن صمیمی بر مبنی انعطافی هیچ کهاین با

 از باالتر ردیف چند ذهنی هایمقایسه در برایم همیشه پیمان

 کتش کردمی نگاهم که طورهمان. داشت قرار برادرهایش یبقیه

 انگار رسید، مشامم به باالخره عطرش کشید، بیرون تنش از را

 کت درآوردن با و بودند حبس کت داخل عطرش هایمولکول

 لباسی جا روی را کت. بودند کرده پیدا خودنمایی فرصت

 با و برداشت قدم آرام و برگشت. کرد آویزان دفترش یگوشه

. شد تمایلم من به رو کامل و چرخید کمی. نشست کنارم فاصله

 توانستی چطور بگویم خواستممی فقط شدم که چشم در چشم



 کنممی فکر چه هر من چرا که بیاوری، آرش سر را بال آن

 مرد به اصالً که. ایآورده سرش را بال آن تو کنم تصور توانمنمی

 درونی خشم قدراین آیدنمی روبرویم پوش وشلواریکت

 بود منتظر که انتظارش و سکوت حالت. باشد داشته فروخورده

 بود فهمیده انگار بود، من کردن تنبیه نوعی به کنم شروع من

 قدر چه روندمی رژه سرم در مدام که هاییحرف برخالف که

است سخت برایم کردن شروع : 

-  جای یه بریم آد؟نمی پیش برات مشکلی باالییم این جااین

 دیگه؟

 لبش یگوشه هم دیلبخن حتی. داد باال را ابروهایش تعجب با

جدی کمی هنوز و محو. نشست : 

-  دم ابد تا بیرون نیام اگه که کنیمی تهدید اومدی! جالبه خیلی

 جاییم؟این نیست مشکلی پرسیمی ازم بعد و مونیمی بنگاه در

 شدیگه راه چیه؟ چاره خانوم سرکار باشه، مشکلی هم اگه خب

 محال خب که رونبا توی خودم بنگاه در جلوی بیام که بود این

بیام بود . 



 و کردم پیدا بودم کرده شانگم که کلماتی همه آن بین را خودم

گفتم و آمد یادم به آرش یکرده ورم صورت : 

-  زردی، تو! گوییدروغ چون. کنم تهدیدت که کردی مجبورم تو

 حرف ازم باشی، نداشته آرش با کاری که دادی قول بهم دیروز

 دونستممی که چی هر و کردم رتباو احمقانه منم و کشیدی

گفتم بهت . 

گرفتم سمتش به و کرده باز را صفحه قفل و آوردم باال را گوشی : 

-  رو کسی جوریاین تونهمی وحشی یه فقط. آرشه این! ببین

 چی دونمنمی. رو ساله هشت هفت و بیست مرد یه اونم. بزنه

 ازت آدم. بده نشون کار این از رو نفرتم عمق که پیمان بگم بهت

ترسممی ازت من. ترسهمی . 

 " تریواش" عالمت به را دستش دو هر. بود گرفته اوج صدایم

گفت و آورد باال : 

- آوردی؟ کجا از رو عکس این  
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 را آن نباید پیمان و است همم هم عکس این که بود رفته یادم

 به آرش خود را عکس کهاین فهمیدن نبود سخت چون. ببیند

رسیده هم من دست به بعد و داده مژگان . 

دادم تکان هوا در را دستم : 

- مژگان به داده آرش !  

پرسیدم. کرد نگاهم تعجب با و رفت هم در اخمش : 

-  آره؟ ش؟بزنی دوباره و پیشش بری کنی؟ کارچی خوایمی االن

 یه ناهید مامان و من گفتیمی که نیست آرشی همون مگه این

 دیروز چرا داری؟ دوستش جوریاین داریم، دوستش دیگه جور

 گفته که ی "کشمشمی" همون با و دادینمی کاش دادی، قول



 و نگفته دروغ هست که چی هر گفتممی منم رفتی،می بودی

رفته پیش کشتنش تا و گفته راست . 

 عکس از نگاه کندی به. بود امگوشی یصفحه به نگاهش هنوز

گفت کندتر و گرفت : 

- داریوشه کار! ارغوان نیست من کار . 

زدم ناباوری سر از لبخندی : 

-  رو جلوش تونستینمی نیست، تو کار داریوشه، کار باشه

 تو که بیاره سرش خوادمی دلش بالیی هر تا ایستادی بگیری؟

نشه؟ آلوده دستات  

- ودمنب من . 

- بخور قسم رو ناهیدت مامان جون . 

گفت وار سرزنش.کرد اخم : 

 -  و خودش یخونه بردش کجاست، آرش فهمید مهدی! ارغوان؟

 جاهمون مونده مهدیه، یخونه االن آرش. جااون رفت داریوشم



 چه داریوش دوننمی شکلی، این نبیننش بقیه و مریم مامان تا

یهمهد یخونه دوننمی فقط کرده، کار .  

داد ادامه و زد پوزخندی : 

- وراون و وراین فرستهمی عکس خودش از . 

فشردم دستم در و آوردم پایین را گوشی سریع : 

- کرده؟ جوریشاین مژگان یخونه به رفتن خاطربه  

 و آورد خودش به را او من سوال بود، زده زل صورتم به 

گفت حواسبی : 

-  محض به گفته رشآ که اینه شدیگه دلیل بود، این یکیش

 کنهمی عقد رو مژگان رهمی بذاره بیرون خونه از رو پاش کهاین

بکنن خوانمی غلطی چه بقیه وقتاون ببینه تا . 

 راست تنم بر مو بود کرده قول و نقل آرش طرف از که حرفی از

پرسیدم شده درشت چشمانی با و شد : 

- گفته؟ طورهمین  

 !آره-



گفتم. بود صورتم یخیره باز : 

-  مژگان بکنه، بخوادم یعنی! کنهنمی رو کاراین! گفته چیزی یه

 دنیا این توی تونهمی که ایبرنامه آخرین اون کنه،نمی قبول

کردنه ازدواج باشه داشته ! 

-  در مژگان ارغوان، کنمنمی فکر مژگان یدرباره طوراین من

می آسیب من یخانواده و متین به چی بفهمه کافیه که وضعیتیه

اول آره می رو آخرش اولویت وقتاون زنه، . 

 که رفتم دفترش کوچک یپنجره سمت به و شدم بلند کنارش از

 هم کنار ترتیب به سطحش روی باران قطرات و بود خیابان به رو

بودند گرفته قرار : 

-  قبر کنار روسری بدون و باز موهای با دیدم خواب دیشب

 دنبال برم ترسممی. مکنمی گریه  بلند بلند و نشستم مامانم

بد خیلی باشه، بد چیز یه ترسممی. خوابم تعبیر !   

 نفهمیدم کردم،می صحبت مکث با و آرام و بود خیابان به نگاهم

 به و کَندم خیابان از دل. ایستاد کنارم آمد و شد بلند پیمان کی

برگشتم سمتش . 



 که خوابی از کردم،می صحبت مهمی موضوع مورد در داشتم من

 من هایحرف به دادن گوش انگار ولی بود؛ کرده امشفتهآ

 کار سکوت در من به کردن نگاه. نداشت پیمان برای ارجحیتی

 آمد جلو کمی وقتی اما آمد،می شمار به برایش تریجالب و بهتر

کرد زمزمه و : 

- نداره بدی تعبیر مطمئنم من ! 

است داده گوش حرفم به خوب هم خیلی که فهمیدم . 

 بود، نخواهد بد خوابم تعبیر که شدم مطمئن پیمان حرف نای با 

 بلند را سرم. باشد بد تعبیرش هاکتاب معتبرترین در اگر حتی

 پیمان نگاه و زدمی دو دو چشمم در اشک. کردم نگاهش و کردم

 شده کشیده که هاییپرده. کردمی دعوتم بیشتر آمدن جلو به

 چندین پیمان و من بین کم یفاصله در بارهیک که مهری و بود

 احتیاط با و بیاورم پایین آرام را سرم شد باعث بود شده برابر

 امشانه روی آرام  و آمد باال دستش. بگذارم اشسینه روی

. داشت تندی نبض اما سنگین،. زدمی تند و تند قلبش. نشست

گرفتم باال را سرم : 



- نه؟زمی تند قدراین قلبت چرا  

- دهبو روش تو سر چون . 
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 کردنغافلگیر دنبال بودم؛ پرسیده را سوال این شیطنت سر از

 آن. بود داده را امعالقه مورد جواب و فهمیده او و بودم پیمان

 درست هایشابرو حالت کنم کشف تازه که بودم نزدیکش قدر

. ترمردانه کمی فقط ابروها همان است، کمانی ناهید مامان مثل

! بود تیزبین داشت، روشنایی! نبود ناهید مامان مثل چشمانش

 وجود روشنایی که پدری. بود رفته پدرش به یکی این شاید

 بود گویا قدرآن پیمان چشمان. بود کرده کشف را ناهید مامان

 ادامه برای خودداری کنم، حسش و مببین آن در را خودداری که



 خودداری سرم، پشت هایشدست نرسیدن هم به برای ندادن،

 و روان جریان برابر در مقاومت زمان، و لحظه این از عبور برای

 ما کردن غرق هدفش و بود گیریشکل حال در ما بین که سیالی

 جااین به تا بود دویده را عمرش یهمه پیمان انگار. بود خود در

 چشمانش از هااین یهمه. کند مبارزه خودش با بعد و برسد

 و بود مانده امشانه روی که دستانش از زودتر من و بود سرریز

 فهمیده چشمانش از را این کردنمی حرکتی و گرفته را آن محکم

 برای خودم، برای فقط نه دلم بار، هر برعکس بار این. بودم

کرد تکرار را فشحر وار زمزمه. سوختمی مانجفت : 

- ارغوان نیست بد خوابت تعبیر . 

 برساند، خوابم تعبیر بودن خوب باور به را من کهاین از بیشتر

 خواب در گریستن که شود مسجل خودش برای تا کرد تکرار

باشد ایمرده قبر سر اگر حتی ندارد، بدی تعبیر لزوماً ! 

 به ود،بشن گوشش تا بزنم حرف کهآن از بیشتر خواستمی دلم

 رسیدمی نظر به بزنم؛ را هایمحرف و کنم نگاه چشمانش

 گوشش با پیمان. باشند داشته تریشنوا هایگوش چشمانش



 زیبا و زشت خوب، و بد گیریاندازه آدم شد،می هامصلحت آدم

 خیره چشمانش به. کردمی عاشقی ترمنصفانه کمی چشمش و

گفتم که وقتی شدم : 

-  خوادنمی دلم دیگه کالً االن، نه خونه؛ برگردم خوادنمی دلم

 .برگردم

بود رویش و نبود امشانه دور دیگر. آمد باال کمی دستش : 

- باید ولی  ... 

کرد ادا ترمحکم را بعدی یکلمه دو و کرد مکث : 

 - تخونه برگردی .  

-  چاردیواری یه من! نسترنه و اشکان یخونه نیست، من یخونه

هباش خودم مال که گممی رو .  

-  که تو نکن، فکر بهش راجع طوریاین توئه، یخونه هم جااون

نیستی بچه ! 

- نیستی من شرایط تو گم،می چی کنی درک تونینمی تو ! 

گفت بود حرفم رد برای که اخمی با و آورد پایین را سرش کمی : 



-  و چندین بودم، تو شبیه موقعیتی تو هم من قبالً نیستم، االن

 زندگی خونه یه توی هابچه و مریم مامان و علی عمو با سال چند

  .کردیم

 شبیه شرایطی گفت،می راست کردم، نگاهش و زدم زل فقط اول

گفتم و کردم استفاده فرصت از. داشت من : 

-  زندگی باهاشون دیگه که ساله چند شدی، جدا هم تو خب

م؟بچه گیمی گممی من چرا پس کنی،نمی  

-  صبر نرسیده، وقتش تو برای برسه، وقتش تا نشستم من چون

 کنی، مقایسه من با رو خودت هم تونینمی. برسه وقتش تا کن

 رو ناهید مامان و خودم کردن اداره قدرت! دختری تو پسرم من

  .داشتم

 آدم کالً من بداند تا "شه؟می چی حاال ":گفتم حرفش وسط

هستم نشناسیوقت .  

- بشه این از بدتر نباید هست که چی هر .  

- کنیم؟ بدترش نباید که خودته، و من به نظورتم  



- گممی رو تو و خودم آره .  

 بین. باشد آرش مثل توانستنمی هم کشتمی را خودش پیمان 

 و نسترن مژگان، داریوش، که بود هاییخالیجای پیمان و من

 از شدن رد مثل فاصله این کردن پر. بودند کرده پرش آرش

 هاآدم این از یکی با بود انشامک لحظه هر بود، مین میدان

انفجار بعد و کنیم برخورد  ... 

 نگه اشسینه از کوتاهی یفاصله در و بردم جلو دوباره را سرم

 نگاهش و گرفتم باال را سرم لجباز هایبچهدختر مثل و داشتم

 گذاشتن فشار تحت -من حرکت این که کردم فکر این به. کردم

 مهم هم بود. نه یا است اوضاع کردن بدتر موارد از یکی -پیمان

 فقط که پیمان هایدست از بردممی لذت داشتم من چون نبود،

 جایش در قدم ثابت یکی آن و بود افتاده امشانه از اشیکی

. برسد پشتم به تا زدمی قدم امشانه روی آرام و بود ایستاده

 را دستش بگیرد فاصله کهاین بدون چون داد، دستم کار لبخندم

 من از داشتم که را لذتی نتوانست هم باز اما آورد، پایین امآر

 که محکم قدرآن بودم، محکم مرد یک دنبال همیشه من بگیرد،



 فدای و بزند را آن قید چیز، یک داشتن قدمی یک و اوج در

 بودن محکم از من اما بود، خودآزاری شاید کند، هامصلحت

 آن دور کامل ستهنخوا دستش که شانه آن اینکه ولو پیمان،

 اگر حتی آوردم،می دستش به من. باشد من یشانه شود حلقه

 دوستش فقط دیگر شد،می سبز جلویم مین میدان هاده

 هر به شرطی، هر خواستم،می شرطی هر به را او نداشتم،

 !قیمتی

گذاشتم اشسینه روی را دستم : 

- مخونه برم باید دیگه من کن، درست رو اتاقت هایپرده . 

 لحظه آخرین در حتی و فشردم اشسینه به محکم را دستم کف

 تنش گرمای. بردارم دست کردنش اذیت از خواستنمی دلم هم

کنم تحمل را شرایط ترآسان تا بردممی خانه به خودم با را . 

*  *  * 
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. کردمی تماشا را ناهید مامان و داده تکیه در چهارچوب به

 گوشش به کلماتی تک فقط! شنیدنمی را آرامش یزمزمه

. خواندمی را همیشگی یترانه همان دادمی نشان که خوردمی

 دریغ او از را ترانه این خواندن بلند ناهید مامان چرا فهمیدنمی

 صدای همان با ناهید مامان داشت تدوس کهاین با. است کرده

 به بدهد، قرار خطاب و عتاب مورد را دریا بلند بلند سوزناکش

 بلندتر چرا بپرسد و برود جلو خواستنمی هم اندازه همان

 بیاورد دلیلی ناهید مامان ترسیدمی. بشنود هم او تا خواندنمی

 ناهید مامان کهن عادت. شود تمام گران برایش آن شنیدن که

دادمی نشان او از گرفتن کناره با را اشدلخوری که بود . 

 باال را سرش. بود کرده دیر نسترن کرد، ساعتش به نگاهی نیم

گفت بشنود ناهید مامان که طوری به بلند و گرفت : 



-  بره، جایی یه ساعت سر و  موقع به نسترن نشده وقت هیچ

شهمی پیدا شسروکله شش بعد چهار، ساعت گهمی ! 

گفت جوابش در ناهید انمام : 

- کنممی باز براش رو در خودم برو، شده دیرت تو . 

 از هم ناهید مامان حرف این واقعاً یا و شده بدبین دانستنمی

گفت قبل از ترآهسته کمی. ستدلخوری سر : 

- بیاد تا مونممی نه . 

 کل به رفتنش که آمدنمی هم بدش اما داشت، عجله رفتن برای

 جمع در نداشت دوست هیچ روزها ینا. بخورد هم به

 آرش، ینشده خوب هنوز صورت. باشد عموهایشپسر

 کردن درست از که وقتی داریوش غرور کوروش، برنامگیبی

 برای قولش که آرشی گفت،می آرش کردن ادب و کارخانه اوضاع

 شکنجه حین اعتراف حکم بیشتر مژگان همیشگی گذاشتن کنار

 فقط هاستآن کنار وقتی شدمی باعث همه و همه داشت؛ را

 علی عمو. شود جدا هاآن از و بگذرد ساعت باشد منتظر

 برای تصمیمی برادرش سه با و بنشیند بود داده اولتیماتوم



 جایی در قدم نداشت را این آمادگی هنوز او و بگیرد کارخانه

 معلوم هم آخر سر و داشتبرمی قدم پدرش روز یک که بگذارد

 را مریم مامان برادرهای با اختالفاتش از یک امکد تاوان نبود

است داده . 

. رفت طرفش به شد بلند سریع درآمد صدا به که آیفون زنگ

 سر نسترن تا ماند منتظر در کردن باز با و زد را آیفون یدکمه

 کردن باز با و داد هل را در نسترن از زودتر نیکی. برسد

گفت او به رو دستانش : 

- بذارم رنگ رو ناهید مامان موهای اومدم من . 

 نشان و خط نسترن برای و بماند باقی جایش در  اخم با نتوانست

 به. بود رسیده مادرش داد به بخواهد کهاین بدون  نیکی. بکشد

 در. گرفت آغوشش در و کند جا از را او و رفت نیکی طرف

 نسترن به رو برود سالن به و بچرخد کهاین از قبل لحظه آخرین

 :گفت

- کردی؟ دیر قدراین چرا  



 در نسترن. برداشت قدم سالن سمت به نیکی صورت بوسیدن با

گفت و بست خود سر پشت را : 

- کشید طول خرده یه نیکی کردن آماده . 

گفت بلند اتاق داخل از ناهید مامان : 

- نکردی قبول بیاد، یکی گممی گفتم نسترن، شدم مزاحمت . 

رفت ناهید مامان اتاق سمت به و گذشت کنارش از نسترن : 

-  رو سفیدیاش ناهید، مامان دونهنمی رو موهات قلق کسی

پوشونننمی . 

 تا ماند منتظر و نشاند پایش روی را نیکی و نشست مبل روی

 بیرون و شود فارغ موقتاً ناهید مامان با زدن حرف از نسترن

 آورده ناهید مامان موی کردن رنگ برای که هاییوسیله. بیاید

 کرده رهایش سالن ورودی گلدان کنار که بود ساکی داخل بود

  .بود

 کنار دست به ساک را نسترن وقتی و داد نیکی دست به شکالتی

گفت اشقبلی حرف جواب در دید خودش : 



-  ن،همه عاشق که اینا. بمونه ارغوان پیش ذاشتیمی رو نیکی

مونهنمی نیکی بگی که نداشتی ایبهونه . 

 و خودش فقط که طوری. نشست رشکنا و کرد اخمی نسترن

گفت بشنوند پیمان : 

- بمونه ذارمنمی وقتهیچ دیگه بمونه، پیشش مبچه خوامنمی . 

زدمی حرف مشکوکانه نسترن . 

- شده؟ چی باز  

انداخت باال ایشانه نسترن : 

-  هر خواهرش و این دیگه عاری،بی طبل به زدم یعنی !هیچی

شدم سر  کنم؛نمی تعحب بکنن کاری !  

 دوباره. است ارغوان "این"  از نسترن منظور دانستمی

پرسید ترشمرده : 

- شده؟ چی  

برد ترنزدیک را سرش کمی نسترن : 



-  با بهش راجع برم خواستممی نگیا، چیزی اشکان به وقت یه

 توی کم بیچاره اون شدم، پشیمون. بزنم حرف مریم مامان

من برای بیاد حاال که نکشیده بدبختی زندگیش  ... 

- دیدی؟ چی! نکن تعریف قصه بزن، درست رو حرفت نسترن  

 خودش اما بود، فهمیده را مریم مامان بدبختی از نسترن منظور

 ناراحتی به منجر نهایت در که ندهد جوابی تا زد نشنیدن به را

شود ناهید مامان . 
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گفت  و دوخت روبرو به را اخمویش و رهمد  صورت نسترن : 

- کنهمی صحبت پسر یه با ارغوان . 

 لحن با و کرد ریز چشم. برود تا کرد بلند پایش از را نیکی

 باهاش که دیدی کجا کیه؟ پسر ":پرسیدن حین که محکمی

 که نسترن. کرد خود متوجه را نسترن داشت "کنه؟می صحبت

تگف بود شده خوشحال استقبالش از : 



-  ناهار موقع ظهر امروز همین. شده جوری یه تازگیا خانوم

 زنگ گوشیش که هم بعد میز، سر آورد کرد بغل رو گوشیش

 با من رو مرد یه گفتن الو صدای برد، و روش پرید سریع خورد

شنیدم خودم گوشای . 

گرفت نفسی : 

- چند؟ ساعت یعنی ظهر  

 بود آمده خوشش او کنجکاوی و آمده پیش شرایط از که نسترن

 :گفت

- دقیقاً بود یک ساعت .  

بود زده زنگ ارغوان به خودش یک ساعت. کرد نگاهش خیره . 

-  چهارتا بودی ارغوان سن توی خودت تو کنه، صحبت خب

 نزنه غیبت اشکان با وقتبی و وقت کردنمی کنترلت باید برادر

پارک اون پارک این . 



 پا پیش مورد یک مثل موضوع این با نداشت انتظار نسترن

 را آخر یضربه که کردمی نگاهش ناباورانه. کند برخورد افتاده

زد هم : 

-  حرف یکی با ناراحت نسترن، باش نداشته ارغوان به کاری

 بشی راحت هم تو تا بشه آشنا یکی با باید باالخره. نباش زدنشم

  .دیگه

گفت کند ترکش کهاین از قبل اما شد، بلند و برچید لب نسترن : 

-  شننمی دمخور حسابیا آدم با معیوبه، ژنشون خواهرا این آخه

 !که

 شکی خاطر به اول بود، ناراحت خودش از نسترن حرف از بیشتر

 خاطربه دوم و بود کرده ارغوان به نسترن صحبت ابتدای در که

 نشدن دار ادامه برای ارغوان و زده ارغوان به که آخری حرف

 گفت ارغوان به که زمانی. بود شده خداحافظی به مجبور هاحرف

. بود مژگان منظورش و دیوانه دست در شمشیر شده آرش

 بار هر که شده خسته یعنی ارغوان هنگام زود خداحافظی

 که نیکی. بدهد را مژگان و آرش سریسبک تاوان است مجبور



 از را شکالت ظرف بردارد را دوم شکالت تا کرد دراز دست

 داشت داریوش با که قراری و ولق به توجهبی و برداشت مقابلش

گفت نشاند خود پای روی را نیکی دیگر با : 

-  عمه پیش چرا ببینم بگو داره، شرط یه خوایمی شکالت

 نموندی؟

گفت و کرد کج گردن نیکی : 

- نذاشت مامان . 

 اتاق داخل از نسترن و ناهید مامان زدن حرف سروصدای

 هر نیکی. اندبنش روبرویش تا داد حرکت کمی را نیکی. آمدمی

 از این نظرش به و شدمی بیشتر ارغوان به شباهتش روز

 اشکان و نسترن ازدواج از بعد وقتی. بود نیکی شانسیخوش

 او نظر از زدندمی حرف اشکان تربزرگ خواهر زیبایی از همه

 دختر یک کهاین وجود با حتی بود، زیباتر ترشکوچک خواهر

گفت و برد نیکی گوش دیکنز را سرش. بود هوا به سر یبچه : 

-  رو مونجفت که نگیا نسترن مامان به ت،عمه مثل خوشگلی تو

زنهمی . 



 بماند یادش تا دیدنمی را مژگان بود، ارغوان فقط عمه نیکی برای

دارد هم دیگری یعمه . 
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 زیبایی داشت، اشخوشحالی از نشان نیکی لب روی لبخند

 ذوق برایش هم نیکی سال و سن به ایبچه حتی که بود چیزی

 و بنشیند تا گذاشت تنها شکالت ظرف با را نیکی. کردمی

 جدا را رنگهم یپوسته با شکالت فقط داده قول که طورهمان

نخورد را کدام هیچ و کند . 

 و نشسته صندلی روی نسترن. رفت مادرش اقات سمت به

 نشسته پایش زیر هم هم ناهید مامان. کردمی دست به دستکش



 به اجمالی نگاهی با. کند شروع را کارش نسترن تا بود منتظر و

گفت دو هر : 

- بیاین هم شما شد تموم کارتون خونه، رممی من .  

گفت و کشید باال دستش در آخر تا را دستکش نسترن : 

- جمعه خیالم باهامه نیکی. آیممی شه تموم ارمونک . 

 و افراشته گردنش پیش ثانیه چند برخالف که ناهید مامان به رو

گفت بود باال سرش : 

- مامان خداحافظ . 

 را اشخداحافظی جواب دلخواهش حالت همان با ناهید مامان

 این با "همراهت به خدا برو ":گفتمی همیشه که  همان. داد

 سر بر ناهید مامان که کند فکر خواستمین دیگر حرف

است دلخور او از داندنمی که موضوعی . 

 

. کشدمی را انتظارش چیزی چه علی عمو یخانه در دانستمی

 که سهمی مقدار و کارخانه اخیر سالیک هایکتاب و حساب



 تا بود داده قرار کارخانه اختیار در قرض عنوان به و بود نگرفته

 که هاییکتاب و حساب. بدهد خود توضعی به سامانی

 بدل و رد تریکالن هایپول و ماجراست ظاهر فقط دانستمی

خبرندبی هاآن وجود از داریوش و علی عمو که شودمی . 

 از ایلحظه که بود شده حساب قدرآن داریوش توضیحات

 یمتوجه االن به تا او مثل دقیقی آدم چطور پرسید خودش

 حتم. است نشده هایشدایی و متین چپاول و اوضاع بودن ناجور

 جای که کنندمی کار تمیز قدرآن اشدایی دو و متین داشت

 به توانستنمی. اند نگذاشته باقی هم داریوش برای شک ایذره

 از را چیز همه زمانی هم پدرش چون بگیرد، خرده داریوش

. داشت که حواسی و هوش تمام وجود با هم آن بود، داده دست

جابی اعتمادی! بود کردن اعتماد پدرش کار عیب . 

 از یکی و بوده نقصبی توضیحاتش کهاین از راضی داریوش

 طرف به و شد  بلند جا از کرده راضی را گود از بیرون شرکای

رفت آشپزخانه : 



-  تو آدمی پول کلی یهو نشستی جات سر شد، خشک گلوم

 باید من اما گیری؛می رو پولت دردسربی! خدابه راحتی حسابت،

باشم داشته بیا و برو ناکس و کس با . 

داد ادامه زد پدرش به لبخندی : 

- بابا جیب تو رهمی چیز همه آخرشم ! 

گفت جوابش در علی عمو : 

- شماست مال هست چی هر . 

 جواب در طعنه به کوروش که برد باال را آبش لیوان داریوش

گفت بلند داریوش : 

- منه پای زیر البد هم یمیلیون ششصد پونصد ماشین . 

 که سکوتی و کوروش حرف این با اما گشت،می آرش دنبال

 یهمه و کشید کردن نگاه از دست بود گرفته شکل بارهیک

 خواهدمی جوابی چه ببیند تا شد داریوش صورت جمع حواسش

 و نوشید آرامش در را آبش لیوان ابتدا داریوش. دهد کوروش به

 برادر نیست مهم برایش خیلی که کرد ایجاد را تصور این



 بالفاصله اما کشد،می رخش به را ماشینش باالی قیمت کوچکش

 کوبید کانتر به محکم و آورد پایین را لیوان. کرد تغییر حالتش

 :گفت

-  مردم ناموس دنبال تو که موقعی! کشیدم زحمت براش حقمه،

 تا بودم جماعت کارگر به کردن التماس دنبال من بودی

 حقوقشون و شهمی خوب کارخونه وضع باالخره کنم نراضیشو

 رو تو مثالً. کردم حل رو چیز همه که هم بینیمی دیم،می رو

 خواستینمی کارچی رو دغل آرشِ اون یا جلو فرستادممی

 هایدستگاه و دم یکی یکی باید االن که اینه غیر بکنین،

کردیممی تخته درشم و فروختیممی رو کارخونه . 

 برای روزی شبانه او داد،می داریوش به را حق مورد ینا در

 اصلی سهامدار سه از یکی فرزند. بود گذاشته وقت کارخانه

. شدمی میلیونی صد چند پایش زیر ماشین باید و بود کارخانه

 بحث وقتی تا نداشت، مشکلی هیچ داریوش با موارد این در

 حل داریوش و او بین چیز همه بود رسیحساب و پول و کارخانه

 بود آن به مربوط  که چه هر و کارخانه از که زمانی اما بود؛ شده



 گشتندمی باز کارخانه منهای دنیای به و گرفتندمی فاصله

 بگیرد، فاصله شدمی باعث که مشکلی. شدمی شروع مشکل

 در چشم و داریوش با معمول زدن حرف از حتی و شود دور

 برایش ارغوان روزها این. کند ناباجت ترمعمولی یهاشدن چشم

 بگیرد ندید توانستنمی دیگر و بود کرده پیدا تریجدی مفهوم

است ایستاده سیالبی چه مسیر در که . 
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 رفت،می انزوا به و کردمی بیشتر را هافاصله این که قدر چه هر

 تا! بود داده رخ فاجعه نظرش از. شدمی یشترب ارغوان درخشش

 توانایی بخواهد که زمان هر  کند ادعا توانستمی این از قبل

 داشت هم موجهی دلیل. دارد را ارغوان گذاشتن جا و زدن کنار

 قدرآن موجه دالیل اصالً نشود، دچار وجدان عذاب به هرگز که

 خود روبروی و بیاورد را ارغوان حتی توانستمی که بود زیاد

 ارغوان خود سرانجام و کند بازگو را همه یک به یک و بنشاند

شهنمی توئه با حق ":که بگوید "   



 و است تمام کار دیگر کند پیدا راه آدم تنهایی به یکی وقتی اما

 وقتی تا هاگریز یهمه. بود کرده پیدا راه او تنهایی به ارغوان

 وقتی و باشد اشیتنهای صاحب خودش فقط که دادمی نتیجه

 نکشید خیال آغوش در را او یذرهذره شودنمی بیاید دیگر یکی

 ماندنی که خیالش جای جای به بود نبرده را ارغوان. نکرد فکر و

 که دختر یک نظرش به دیگر ارغوان. بود شده ماندنی ولی شود،

 نبود، مژگان شبیه نبود، است بلعیده را عقلش یهمه زبانش

 که داشت مالیمتی و نرمش ارغوان نبود، هم اناشک شبیه حتی

 محبت داشتچشم و منتبی ارغوان. بودند بهرهبی آن از دو آن

 کند، طلب چیزی کهاین بدون کرد،می مژگان و اشکان خرج

 بارها. کند فکر خودش عاقبت و آخر به حتی یا و بگیرد امتیازی

 چشم بود، آمده کنار درشتشان و ریز ایرادهای و عیب و ضعف با

 هم پایش گرد به مژگان و اشکان مورد این در و بود بسته

 بود شده باعث این و نداشت خواهیخود ارغوان. رسیدندنمی

کنند استفادهسوء وجودش از مژگان بیشتر و اشکان گاهی . 

 هم مریم مامان پای و شده دار ادامه کوروش و داریوش بین بحث

 داد خبر را اشکان حضور و آمد نسترن وقتی. بود آمده وسط



 و اشکان حضور. رفتند ایگوشه به کدام هر و برداشتند دست

 کرد وادار را او شد چیده حضورش از بعد بالفاصله که شامی میز

 و اشکان تا ماندمی تنها باید ارغوان. بیندازد ساعتش به نگاهی

 تکرار بار دو ایهفته حداقل این و برگردند خانه به نسترن

شدمی . 
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 فکر جزئیاتش و ارغوان زندگی به همیشه از بیشتر که حال

 ماندن. است سخت ارغوان شرایط قدر چه که دیدمی کردمی

 که هم این از کشید؛می طول شب نیمه تا اغلب اشکان و نسترن

 جا همین غروب تا ظهر از روزها اکثر هم نسترن خود گذشتیم

 و بود دانشجو پیش سال تا. بود تنها اوقات بیشتر ارغوان و بود



 یک در را اخیر سالیک اما گذشت،می نرمال تقریباً اشزندگی

 کار به که نبود عجیب برایش دیگر. بود گذرانده سخت حالت

 بود؛ شده هایشاسلب مدل و آورده روی کامیار با کردن

 هم هااین از بیشتر داشت جا و کرده اثبات را خودش خواستمی

 در او سال و سن به دختری داشت توقع شدنمی. کند شورش

نکند هم خطا پا از دست و بماند خانه .   

زد صدایش مریم مامان : 

- میز سر بیا پیمان ! 

تگف شوخی به زدمی تا را پیراهنش آستین که حالی در اشکان : 

-  خرج رو پوالت جوریچه دونینمی نکنه فکر، تو رفتی چیه

 کنی؟

گفت علی عمو خندید، داریوش : 

- دیگه بنگاه یه احتماالً ! 

 برایش جوابی لبخند جز اما شد، متوجه را علی عمو یطعنه

 از که پولی از وقتهیچ. کرد فکر اشکان حرف به. نداشت



 اشکان که طورآن توقهیچ. نبرد لذتی شده نصیبش کارخانه

 تا نریخت برنامه وقت هیچ. بود نکرده مشغول را فکرش گفتمی

کند خرجش چطور . 

 در که دانستمی او فقط چون بود، کرده سکوت ناهید مامان

گذردمی چه دلش .  

 باالی دست به ساالد ظرف با را نسترن نشست که صندلی روی

دید خود سر : 

- برات بریزم ساالد بده رو بشقابت . 

 و حال از افکارش دوباره و گرفت نسترن سمت به را بشقابش

 بود جااین وقتی تا نسترن. رفت ارغوان سمت به کارخانه هوای

 مهربان، همیشه نگران، همیشه بود، معنا تمام به خواهر یک

 آدم گشتبرمی خودش یخانه به وقتی اما دلسوز، همیشه

 با باید رفتاری هچ کهاین از بود عاجز که آدمی. شدمی دیگری

 تمام ارغوان ضرر به همیشه عجز این و باشد داشته ارغوان

 کرده محدودش هم اشکان. بیاید کوتاه که بود مجبور او و شدمی

 نصف حداقل و کند پیدا خودش برای کاری بود نداده اجازه بود،



 جزو هم را دوستش یخانه به رفتن حتی باشد، مشغول را روز

 با اشرابطه و ارغوان به که بینانه واقع. بود داده جا هانشدنی

 باعث که گشتمی روشن برایش حقایقی کردمی نگاه خود

 حقایقی. شود کور را اشتهایش و شل دستانش در قاشق شدمی

 ردیف سرش در تند تند و کرده باز دفعهیک را چشمانش که

 یک به نیاز عمرش روزهای یهمه از بیشتر ارغوان": شدندمی

 نیاز باشد، کسی یوابسته داشت نیاز داشت، عاطفی یطهراب

 کسی داشت نیاز کند، پر شده نحوی هر به را اشتنهایی داشت

 نیاز کند، تحمل و بگذراند سر از را سخت روزهای این تا باشد

 داشت نیاز بزند، حرف احساساتش و خودش از یکی با داشت

 به را ارغوان که بود تنهایی این واقع در "بدارد دوستش یکی

 تبدیل و ترکیده تنهایی حس هم کمکم. بود داده سوق سمتش

 که بود دیده کسی همان را او ارغوان چون. بود شده وابستگی به

کند برآورده را نیازهایش تمام تواندمی . 

 واقعیتی. بود رسیده واقعیت این به و شکافته را ارغوان ریز ریز

 و بود معلوم ارغوان کلیفت. بگیرد اشنادیده توانستنمی که

 قصدی کهآن بدون. کردمی روشن را خودش تکلیف باید حال



 عاطفی نیازهای یکِ به یک جوابگوی داشت باشد داشته جدی

 هنوز چون بود خطرناک. بود خطرناک این و شدمی ارغوان

 زمان هر کردمی فکر هنوز چون ایستاده، راه کجای دانستنمی

 و هوش مرکز در ارغوان اگر حتی گرددبر تواندمی بخواهد که

 همین و االن همین باید بود برگشتن به بنا اگر! باشد حواسش

 کرده پیدا ارغوان زندگی در نقشی چه بود فهمیده که لحظه

بود دیر هم بعد ساعتیک حتی برگردد، . 

 میز تا کرد کمک کوروش و اشکان به شام خوردن از بعد

 به بنشینند دورش همه تا بودند هکرد جاجابه که  را ناهارخوری

 کمک از هنوز. برگردانند کانتر به داده تکیه یعنی قبلش جای

 کنارش به. زد صدایش ناهید مامان که بود نشده فارغ کردن

 کهاین گمان به ناهید مامان. برد گوشش نزدیک را سرش و رفت

گفت شنودنمی را صدایش پیمان جز کسی : 

- بردین؟ غذا آرش برای  

گفت بود ایستاده اندکی یفاصله با کنارش که یوشدار : 

- شهنمی هیچیش نخوره روزم ده ناهید؛ مامان جونه سگ اون . 



گفت مادرش جواب در و کرد داریوش به اخمی : 

- باال برده رو غذاش نسترن .  

 و نشست کنارش. داد تکان رضایت به سری ناهید مامان

 دراز را دستش ناهید مامان. داد تکیه او یشانه به را اششانه

 کنارش داریوش اگر و گرفت نفسی. گذاشت پایش روی و کرد

 چرا روز چند این ":پرسیدمی ناهید مامان از حتماً بود ننشسته

بودی؟ جوری یه " 
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 نسترن و اشکان کرد فکر بود شده سرد که یچای خوردن از بعد

 اشکان کنند بازی تا آورد ورق کوروش وقتی اما کنند، رفتن عزم

. کشید خود سمت به را میز و نشست مبل روی همه از زودتر



 اشکان. نشستند میز دور تا دور هم کوروش و علی عمو داریوش،

 دلش و انداخت ساعت به نگاهی نیم. بیاید تا زد صدایش

 جدی خیلی اما "تنهاست ارغوان خونه برو ":بگوید خواستمی

 :گفت

- برم باید! دیروقته . 

کرد اشگوشی ساعت به نگاهی کوروش : 

- بازی بیا! نشده هم یازده هنوز دیروقته؟ کجا . 

برداشت قدم طرفشان به و شد بلند ناهید مامان کنار از : 

- پایین رممی من تکمیله، چهارنفرتون که شما ! 

شد بلند سریع علی وعم : 

- کن بازی باهاشون من جای بیا نه . 

- خونه برم باید زودم من بشین، بابا نه . 

 به را چای داردسته استکان و رساند او به زود را خودش نسترن

گفت و داد دستش : 



-  نصفه تا که دیدم بود شده سرد چاییت بخور، پایین ببر اینم بیا

 .خوردی

 اشکان به که را تذکری. کرد تشکر و گرفت نسترن از را استکان

 دوست بود نداده ارغوان تنهایی و خانه به رفتنش یدرباره

 امشب نسترن. شد منصرف بالفاصله اما بدهد، نسترن به داشت

 بیشتر قبل روزهای به نسبت اشخانواده اعضای تمام دیدمی که

 این با خواستنمی و داشت بهتری حال اندگذرانده وقت هم با

بگذارد فشار تحت را او کرتذ .  

 کرد نزدیک دهانش به را چای استکان رفت پایین هاپله از وقتی

. نوشید را آن شاکل یالنه سمت به برداشتن قدم با آرام آرام و

 تا کرد نگاه اطراف به. بود برده خوابش اشالنه درِ کنار شاکل

 اب. ندید چیزی که است داده او به غذایی امشب کوروش ببیند

 دور شاکل از بردنمی خوایش نبود سیر شکمش اگر کهاین فکر

 از که را گوشی. کرد آویزان را پایش و نشست استخر یلبه. شد

. کرد باز را صفحه قفل. آورد باال را بود کشیده بیرون جیبش

 شکل به بعد  و داشت نگه ارغوان اسم نزدیکی در را انگشتش



. شد برقرار تماس و کرد لمس را اسمش کوتاه یضربه یک

. نداشت ولی دارد، برگشت راه این کردمی فکر پیش ساعتی

 دارد نیاز آدمی به که است ارغوان فقط کردمی فکر پیش ساعتی

. بود هم او نیاز نیاز، این و نبود طوراین ولی بدارد، دوستش تا

 حال و اوست خود عملیات فرمانده کرد،می فکر پیش ساعتی

ندارد الزم فرمانده اصالً ملیاتع این که دیدمی !  

- پیمان؟ الو...  الو ! 

بزند صدایش دیگر باریک ارغوان تا نداد جوابی . 

 پیمان؟-

گفت و گذاشت زمین را شده خالی استکان : 

 .سالم-

داد را سالمش جواب بعد و خندید ارغوان اما چرا، دانستنمی . 

- خندی؟می چرا  

-  یاد ادببی یبچه یه به داری انگار سالم گفتی جوری یه چون

بگه سالم باید اول دیمی . 



- کردی؟می کار چی  

- بازرگانی پیام ربع یه فیلم، دقیقه دو. دیدممی فیلم هیچی . 

- خوردی؟ شام  

- نداشتم حوصله نه، . 

پرسید جدی : 

-  رهمی شهمی شگرسنه آدم خواد؟می حوصله خوردنم شام مگه

خورهمی ! 

- نههمی شنکته نیست، مگرسنه خب ! 

-  االن خوابی؟می یا بیان؟ نسترن و اشکان تا مونیمی منتظر

اونا؟ یا خودتی یخونه  

رسید گوشش به ارغوان یخنده صدای دوباره : 

-  جواب بهت بمونه یادم بپرس دونه یه دونه یه سواله؟ خبره چه

 .بدم

- دینمی باال سر جواب تو هم قدر چه !  



پرسید جدی و نخندید دیگر ارغوان : 

- ناراحتی؟ چرا  

- نیستم ناراحت ! 

- هستی کنم،نمی اشتباه من ! 

-  لطفاً ترسی،می تنهایی بگو و اشکان به بزن زنگ هستم، آره

خونه برگرده زودتر . 
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داد جواب قاطع و شمرده ارغوان : 

- خونه برگرده که اشکان به زنمنمی زنگ بترسمم. ترسمنمی من . 



 قدرچه نبود متوجه او کهاین یعنی ارغوان آرامش با همراه جواب

ستجدی . 

-  باید اون بگو، طوریاین اشکان به گفتم ترسی،می که نگفتم

 زنگ بهش. خونه برگرده باید مشخصی ساعت یه سر که بدونه

بگو رو گفتم بهت که همینی و بزن . 

- باشیا زورگو کردمنمی فکر گی؟می زور چرا! پیمان؟ . 

 حرفش که داشت قبول. بود زده صدا را اسمش تعجب با ارغوان

 که نداشت هم دوست اما گیرد،نمی تٔ  نشا درستی منطق از

 ارغوان شد باعث سکوتش. کند اشاره آن به واضح خیلی ارغوان

بگوید ادامه در : 

-  دیر با هم مشکلی و ترسمنمی تنهایی من دونهمی اشکان

 دلش وقت هر بیاد؟ بگم و بزنم زنگ باید چرا ندارم، اومدنش

آدمی شد خسته و بخواد . 

-  اشکان به ایخرده شهنمی دیگه گیمی طوریاین تو وقتی

 .گرفت

داد را جوابش ترآهسته کمی ارغوان : 



-  آخر فقط. مشتریاست و کارش درگیر رو هفته کل اشکان

 من آدنمی خوشش نسترنم. داره جوریاین فرصت یه هاهفته

بگم چیزی همچین و برنم زنگ . 

 گرفته را مچش انگار که لحنی با شد تمام اشجمله کهاین از بعد

گفت باشد : 

- بودی؟ نگرانم پیمان  

گفت لذت با بود کرده که کشفی از خوشحال بعد و : 

-  واحد االب رممی من هم برگرده اگه حتی. دارم عادت من نباش،

کنهنمی فرقی باز خیلی خودشون، واحد اونام خودم . 

بود آورده لبش به لبخند ارغوان باالخره. زد لبخند : 

- . شد بسته منم دهن همراهش که بستی رو بحث جوری یه

 برگشت وقتی گفتیمی شده منم کردن خوشدل محض حداقل

کرده دیر قدراین چرا که کنیمی اعتراض یه . 

- خوبه؟ کنم،می کوچولو اعتراض یه دبرگشتن وقتی  



 آخرین در و شدمی پایین و باال ارغوان صدای نرمش موج

نازدار و بود مالیم. بود رسیده خودش نهایت حد به اشجمله . 

- رو؟ من گرفتی  

 کش طرف دو به هایشلب شد باعث ارغوان ریز یخنده صدای

شود بازتر شلبخند و بیاید .  

-  هم تو. گممی چیزی یه بیان. گفتم ور راستش خب خدا،به نه

بزن حرف باهام بیان که وقتی تا منی ترس ناراحت خیلی . 

 حانه تا مسیر این داشت آرزو که بود یافته راه تنش به رخوتی

 گوشی و نشسته میزش کنار مبل تک روی اتاقش در او و نبود

 همین دقیقاً هم ارغوان با و بود دستش شکل همین به هم

 فکرش طعم ارغوان با زدنی حرف هر هاتازگی. زدمی را هاحرف

 از شکایت خاطربه امشب همین مثل اگر حتی! کردمی شیرین را

باشد شده شروع اشکان مسئولیتیبی . 

-  ممکنه کشید طول اگه اشکان اومدن فقط زنیم،می حرف باشه

کردن غرغر به بیوفتم منم . 



-  ایراداتت و عیب که اینه مدت طوالنی زدن حرف یفایده کمتر

هستی؟ هم غرغررو بیرون، زنهمی  

-  بیرون نزنه امشب شهمه. دارم ایراد و عیب بخواد دلت تا

 .خوبه

-  بدت و خوب پای ایرادی و عیبی هر با باشی، که چی هر دیگه

  .وایستادم

 بگوید خواستمی دلش که طوری نشست؛ دلش به ارغوان جواب

 جز چیز هیچ و کسیچه به کن کاری تو بزن؛ حرف فقط تو،

 کاراین تو از بهتر کسی که کن اغوایم تو نکنم، فکر لحظه همین

زدندمی هم به را حالم فقط بقیه نیست، بلد را . 

 پی در بود مطمئن که زمانی حتی ارغوان با رابطه در  گاههیچ 

 مشتاقانه همیشه. بود نشده دچار انزجار حالت به است فریبش

 و درآمده گیجی از بعدها کرد،می گیجش لاوای. بود داده ادامه

 گری اغوا به دست هم خودش و کند مثل به مقابله داشت دوست

 دلش که امشب مثل شبی به بود رسیده آخر در و بزند

 و کند پهن دام برایش ارغوان تا کند التماس خواستمی



 داشت آرزو حتی. شود گرفتار و بگذارد دام به پا خودخواسته

 دیگری یبوسه با باز ارغوان و بودند هم کنار و ودنب مسافت این

رساندمی غافلگیری اوج به را او . 

- بندیمی رو آدم بال و دست قشنگ! نقدی به دست جواب چه  

... 

گفت ارغوان که بود نشده تمام کامل حرفش : 

- بپرسم؟ سوال یه  

 به شنید، سرش پشت از سروصدایی زد را حرف این ارغوان تا

گفت آمدمی سمتش به که کوروش دیدن با و برگشت عقب : 

-  داره کوروش بپرسی، داری وقت رو سوال دونه یه همین فقط

پیشم آدمی . 

نکرد تلف را وقت ارغوان : 

- زدی؟ زنگ بهم چرا  

- نگفتم؟ مگه  

- رفتی طفره فقط نه؛ ! 



 به ایکننده قانع جواب باید شد،می ترنزدیک و نزدیک کوروش

 پیش سوالی برایش دیگر آن از بعد که جوابی داد،می ارغوان

کند قطع را تلفن آسوده خیالی با و نیاید : 

-  قدراین بگم باید  بدم سرراست جواب خودت مثل بخوام

 هی غروب از. کرد جمعش شهنمی دیگه که کردی پرت حواسمو

 یه تا پایین اومدم هم االن. تو به رسممی من آدمی پیش چی هر

نگم اشکان به چیزی . 
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 شتابی هیچ اما بود، سرش پشت درست و آمده کوروش کهاین با

 و داد فاصله گوشش از را گوشی. نداد خرج به خداحافظی برای

کرد نزدیک دهانش به کمی : 



- باشه خودت به حواست! حافظخدا فعالً داره، کارم کوروش . 

 که داشت؛ تشکر رنگ که شد ادا ایگونه به ارغوان خداحافظی

 دنیایی شودمی کلمه یک با ولی زد، حرف بیشتر شودنمی اگر

گفت کوروش به و گرفت باال را سرش. گفت را حرف : 

- کنم؟نمی بازی نگفتم مگه ! 

زد لبخند کوروش : 

-  گفت. داره کارت مریم نماما کنی؟ بازی بیای حاال گفته کی

پیشش بری دقیقه چند یه کنم صدات بیام . 

 :پرسید

- داره؟ کارچی دونینمی من؟ با  

شود بلند او کند کمک تا کرد دراز طرفش به دست کوروش : 

- نزد ایدیگه حرف داره، کارت بگم بیام گفت . 

. شد بلند خود سمت به کشیدن با و گرفت را کوروش دست

 در به نرسیده. کرد حرکت خانه سمت به و افتاد راه کنارش

گفت کوروش خانه ورودی : 



- زدی؟می حرف کی با  

کرد او به اخمی : 

- نبود غریبه . 

گفت و کرد کوروش به نگاهینیم دنبالش به : 

- خبر؟ چه  

 خودش بعد و شود خانه وارد او تا کشید عقب کمی کوروش

رفت سرش پشت . 

-  وقتاون حسابم به ریختی کردیم توافق که رو پولی وقت هر

دممی بهت هم خبر . 

شد سینه به سینه کوروش با و چرخید دفعهیک : 

-  حسابت بریزم پول تا باشی منتظر و بدونی رو چیزی کشمتمی

بگو حاال همین حرفیه هر. بگی بعداً و . 

گرفت فاصله کوروش : 



-  دیروز از بیشتر روز هر من فقط نیست، جدیدی خبر که فعالً

. نیست بارم هیچی کنه فکر متین تا اسکولی هب زنممی رو خودم

بده وا منتظرم فعالً پاد،می رو کتاباش و حساب سگ مثل . 

 به ایآهسته یضربه دست پشت با آرام و کرد دراز را دستش

زد کوروش یسینه : 

- حسابته تو پول صبح فردا . 

 را هاپله شود قدمشهم کوروش تا بماند منتظر کهآن بدون بعد 

رفت البا سریع . 

 چیز هر از زودتر داریوش و اشکان زدن حرف و خنده سروصدای

 دو هر. انداخت شانسمت به نگاهی. کرد جلب را نظرش دیگری

 نیکی. بودند گرفته محکم هم را شاندست کارت و خندیدندمی

 دست آرامآرام ناهید مامان و گذاشته ناهید مامان پای روی سر

 مریم مامان و نسترن. کردمی نوازشش و کشیدمی موهایش به

 چند. زدندمی حرف و ایستاده هم روی در رو آشپزخانه داخل

 با و شد اشمتوجه مریم مامان برداشت شانسمت به که قدمی

گفت اتاقش به اشاره : 



- شهنمی جااین اتاق، تو بریم . 

 و شدند ساکت همه دفعه یک اما بود، گفته آهسته کهاین با

گفت لبخند با داریوش. دچرخی سمتش به سرها : 

- نداشتیما درگوشی شد؟ چی . 

گفت جوابش در مریم مامان : 

-  تونهمی پیمان خود فقط که دارم کاری یه بکن، رو بازیت تو

 .بکنه

 پشت را در تا. شد اتاقش راهی و افتاد راه مریم مامان سر پشت

گفت آهسته مریم مامان کرد رها سرش : 

- نشنوه زیچی داریوش وقت یه ببند رو در . 

. شود بسته تا چسباند در به را پشتش. برداشت عقب به قدمی

 در اتاق از بیرون که حرفی با. شد مریم مامان صورت یخیره

 است قرار مریم مامان که زد حدس گفت داریوش سوال جواب

 اما بکند، سفارشاتی بنگاه در آشنایانش از یکی کار برای



 زیادی حد تا زد داریوش نشنیدن به مریم مامان که ایاشاره

کرد معلوم را بشنود است قرار چه کهاین تکلیف . 

 دنبال به. نشست تختش روی و کشید عمیقی نفس ناهید مامان

گفت و رفت جلوتر. داد بیرون هم آهی آن : 

- شده؟ چی مریم مامان خب  

داد تکان کوتاه را سرش. شد درهم مریم مامان صورت : 

- میرممی و کنممی دق من آخرش هابچه این دست از . 

 رخ ثانیه چند عرض در چون نداشت، باور را مریم مامان تغییرات

 گفتمی داریوش  به که خونسردی مریم مامان آن از. بود داده

 مضطربی مریم مامان به بود شده تبدبل باشد گرم بازی به سرش

 سر کسی لحظه هر ترسیدمی و داشت وحشت اتاق در از که

گفت و داد تکیه سرش پشت میز یلبه به. برسد : 

- کردن؟ کار چی هابچه مریم، مامان شده چی  

 هر بردن پایین با سپس و آورد باال را دستش دو هر مریم مامان

گفت همزمان هاآن دوی : 



-  شیشه تو جور یه رو من خون کدوم هر نکردن، کارچی بگو

 .کردن
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گفت و گذاشت پایش روی را دستانش : 

- آرنمی همدیگه سر بالیی یه نگیرم قرار شونبین اگه من . 

 مقدمات این از و بزند را حرفش اصل مریم مامان تا بود منتظر

 :بگذرد

- شده؟ دعواشون دوباره آرش و داریوش  

-  گم،می رو داریوش و نسترن. آخرمه و اول درد هیچی، که اون

کردن هم بار تیکه زیرزیرکی قدر چه شام سر ندیدی . 

 طعنه و بود بقیه خدمت در کامالً نسترن شام میز سر کرد، تعجب

 که دادمی نشان مریم مامان نگاه اما بود، نشنیده ایکنایه و

 متوجه که بود پرت حواسش قدری به خودش و گویدمی درست

داد ادامه مریم مامان. نشد چیزی : 



-  و خط هی زد، حرف هی خوند، گوشم تو هی نسترن االن همین

 خیلی داریوش اما گه،نمی بیراه داره، حقم البته! کشید نشون

نیست کن ول. داره پا یه مرغش شده، سرکش . 

 شکل ذهنش داخل سروصداهایی. گرفت میز از را اشتکیه

برود جلوتر کردمی تشویقش که گرفت . 

- نیست؟ چی کن ول  

 را بگوید است قرار مریم مامان که ایکلمه به کلمه کرد حس و

گفت پیش از ترآهسته مریم مامان. است بر از خودش : 

-  بیرون سرش از ارغوان فکر که شده مرگش چه دونمنمی

 درد به دیگه شه،نمی گممی چی هر. اون بال و اال گهمی ره،نمی

 شهمی آب داره نسترنم وسط این. رهنمی بار زیر خوریدنمی هم

اون نه اینم، حریف نه. ممچش جلوی . 

 که مریمی مامان به کرد، نگاه مریم مامان به سکوت در

 داریوش و نسترن الینحل یمسئله دیگر مسئله این دانستنمی

 داریوش برابر ده که است شده اضافه هم دیگر نفر یک و نیست



 کنار داریوش و ارغوان اسم بردن از که است؛ سرسخت نسترن و

شودمی فریاد از پر سرش و گیردمی گر بارهیک تنش تمام هم . 

- بکنه که نیست ایدیگه کار این غیر بیاد، کوتاه باید داریوش . 

شد بلند مریم مامان : 

-  هر ذاشتینمی بود، بهشون حواست خیلی پیمان موقعی یه تو

 رفتی و کردی رهاشون کل به بکنن، خواستمی دلشون کاری

خودت زندگی پی . 

-  تا بیوفتم گنده مرد تا سه سر پشت مریم؟ انمام کنم کار چی

نکنن؟ کاری وقت یه  

 سر. برگشت عقب به و گرفت نگاه شد، رنجیده مریم مامان

نشست جایش : 

-  بزن، حرف داریوش با خرده یه سرشون؟ پشت بری گفته کی

 ذره یه اونه، چاه اینه راه بگو داره، شنوی حرف ازت خیلی اون

 دیگه که اینه حداقل بزنی حرف شباها اگه تو باش، برش و دور

 و من زنه،می حرف باهات حسابی و درست و کنهنمی بیداد و داد



 چنان ارغوان بگیم و بزنیم حرف کلمه یه آیممی تا نسترن

شیممی الل که کنهمی پا به قشقرقی . 

 رو دنیا آدم بدترین که فهمیدمی روزی یک شاید مریم مامان

 خواستن صرافت از داریوش که کند کاری و برود تا کرده واسطه

 مامان به فقط نداشت، گفتن برای حرفی هیچ. بیفتد ارغوان

 چه گفتمی که دادمی گوش هایشتوصیه به و زده زل مریم

 مامان حرف وقتی. بگوید داریوش به خلوتش اولین در را حرفی

گفت شد تمام مریم : 

-  به نارغوا که فهمهمی زود باهاش، کنممی صحبت من چشم

خورهنمی دردش . 

شد بلند جا از مریم مامان : 

- سوزهمی براش دلمم آخه . 

 برگشت  مریم مامان حرف این با. بود چرخیده در طرف به پیمان

کرد نگاهش سوالی و . 

-  اشکان عین نیست، بدی دختر ارغوانم بچه، بسته دل خب

رو مژگان کنه لعنت خدا آزاره،بی !  



کرد ریز چشم : 

- مریم؟ مامان چیه منظورت االن  

ایستاد مقابلش و آمد جلو مریم مامان : 

-  اگه تو بزنم، حرفی داریوش به تونمنمی خودم نسترن ترس از

 خودت طرف از بهش نتونستی هیچی، که بزنی رو رایش تونستی

 یه بعدش باشه، آروم و نکنه بلند صدا و سر مدت یه بده قول

 همین کنه، شوهر دخوانمی که ارغوانم کنیم،می حالش به فکری

 دست شاید بذاره جیگر روی دندون خرده یه. دستمونه دم جا

دستش تو گذاشتیم رو ارغوان . 

- دستتونه؟ دم ارغوان گفته کی  
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 صدای تن و متفاوت لحن زا که هاییچشم آن با مریم مامان نگاه

 و گرفت نادیده بود کرده تعجب غضبش با همراه اما پایین، خیلی

داد ادامه ناراضی حالت همان به : 

-  نظر که نگفتم مگه بهتون، نگفتم رو اشکان پیغام من مگه

آخه؟ زنیمی شما حرفیه چه چیه، ارغوان و خودش  

پرید حرفش وسط و آورد باال را دستش مریم مامان : 

- حلوا که دعوام تو گفتن، چیزی یه ناراحتی زور از اونام  ... 

 او حرف میان به خودش باراین و کرد تالفی را مریم مامان کار

 :پرید

-  از گفتن؟می طوریچه دیگه حلوا، و دعوا کدوم! مریم؟ مامان

 بعد نشدنیه، کار این که بزن رو داریوش رای برو گیمی طرف یه

 من که فرض به اصالً بذاره، جیگر ویر دندون بگو بهش گیمی

 اشکان که کنیننمی فکر درصد یه وقتاون کنه، صبر بگم بهش

 بگم داریوش به برم من نداشتن؟ بازارگرمی قصد واقعاً ارغوان و



 راه یه تنها. افتهمی راه دیگه شر یه که نشد اگه و کنه صبر

که اینه اونم هست،  ... 

 شده متعجب دوباره نگاه وقتی اما آورد، باال را اشاشاره انگشت

 را آن سریع دید انگشتش روی را مریم مامان یخوردهجا و

 کنار دستش نهایت در و کرد مشت دستانش بین. کشید پایین

نبود پیش ثانیه چند قدرت به دیگر هم صدایش تن. افتاد پایش : 

-  فکرش از و منتفیه چی همه کنیم حالی داریوش به االن همین

بیرون ادبی کل به . 

گفت مریم مامان : 

-  و اال. نیست بیا کوتاه داریوش اما خوام،می رو همین منم خب

ارغوان گهمی بال ! 

-  سفت شما بیای، کوتاه شما آدنمی کوتاه اون چون نیست قرار

جاتسر بشین . 

 هایشحرف تا برود جلوتر کرد تحریکش مریم مامان متفکر نگاه

 جلوی و برد پایین را سرش. دکن نفوذ مریم مامان ذهن عمق به

کرد زمزمه او صورت : 



-  شدی، نرم خرده یه شما بفهمه داریوش کافیه فقط مریم مامان

 و سفت بگیری، رو جلوش تونینمی طوریهیچ دیگه وقتاون

 و سفت. موضعتون سر بمونین نسترن هم و شما هم سخت

 هر و التماس با شهمی که بدین نشون نباید اصالً! قبل از ترسخت

کرد راضیتون چیزی . 

داد تکان تایید عالمت به را سرش مریم مامان : 

-  بیاین کنه زور که وقتهاون نیست، کنول دیگه بفهمه درسته؛

خواستگاریم بریم االن همین . 

-  و کنه راضی رو شما که مریم، مامان خوادمی رو همین اون

گرفت رو جلوش شهنمی دیگه بعدش .  

-  نشون خوش روی منم بزن، حرف باهاش برو تو هست، حواسم

دمنمی . 

داد باال ابرویی : 

- رممی حتماً . 



 داخل. رفت بیرون خودش بعد و مریم مامان اول. کرد باز را در

 اصالً! عقل نه و بود افتاده دلش دست به زبانش اختیار اتاق

 مامان شده طور هر خواستمی فقط گوید،می چه دانستنمی

 کمی که ندهد نشان وجههیچ به و بیاید پایین موضعش از مریم

 حتی است؛ شده راضی اتفافات آن یهمه از بعد وصلت این به

 ایفاء او برای را خواهخیر آدم یک نقش و دهد فریب را او شده

 با خودش که بعدی به. بعدش به نه و کرد فکر قبلش به نه. کند

 را یبد اتفاق جلوی خواستمی فقط کرد، خواهد چه مسئله این

 اگر! ایحقه و مکر هر به شرطی، هر به شده، قیمتی هر به بگیرد،

 سرش در چه مریم مامان که رساندمی داریوش گوش به باد

 وقتآن. کرد جمع شدنمی را چیز هیچ دیگر وقتآن گذردمی

داریوش و ارغوان و ماندمی خودش  ...  

 حواسش تمام داریوش بلند یخنده گذاشت بیرون اتاق از که پا

 به که نداشت هم را پایش اختیار حتی. کشید خودش طرف به را

 متر چند درست که دانستمی داریوش اگر. نرود سمت آن

 خندیدن حتماً کرد،می چه داده مریمش مامان یاد چه ترطرفآن

رفتمی یادش . 



 برای اشعجله و اشکان دست در هاورق کردن جاجابه تندتند

 حال و باخته را قبل دستِ که دادمی نشان دیگر شروع یک

 همین هم داریوش بلند خندیدن دلیل. کند جبران خواهدمی

بود شده سرمست اشپیروزی از. بود . 

 که وقتی همان! پیش وقت چند حسی شبیه داشت حسی 

 لو چیزی کهاین برای شد مجبور بعد و کارخانه فرستاد را کسی

 کردن قربانی که دانستمی روز آن. کند قربانی را داریوش نرود

 خواهد  دادش به و کند جبران زودیبه تواندمی را داریوش

 امروز اما کرد،نمی سنگینی هایششانه روی عذابی هیچ و رسید

 و بزند کنار را داریوش قدرت تمام با خواستمی فقط برعکس

 پول نه ارغوان. بود نخواهد هم کار در رسیدنی داد به بود مطمئن

 آدم یک نه کند، جبران را قبلی خطای و بدهد داریوش به که بود

 زیبا دختر یک برایش ارغوان. ببیند را او هرگز دیگر نخواهد که

 از داشت که حسی بود، حس یک نبود، ایلحظه لذت یک نبود،

 پا زیر قدرت و زدمی ریشه داشت افتاد،می جلو چیز همه

بود کرده پیدا را چیز همه گذاشتن . 
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 آرامش اما بود، حل راه بهترین رفتن گذشت، کنارشان از

 که عذابی تمام با. کندمی آرامش چه دقیقاً دانستنمی و کردنمی

 مه باز اما بود، گفته مریم مامان به که هاییحرف از کشیدمی

 عهدش سر بر مزاج دمدمی مریمِ مامان نکند که زدمی دلدل

 به و بلرزد دلش پسری و مادر هایخلوت از یکی در و نماند

 در را ارغوان دست من! کن صبر کن، صبر ":بگوید پسرش

گذارممی دستت ." 

 خواستنی نظرش به خانه تنهایی بار اولین برای رسید که خانه به

 سرک خانه جای همه به. زد قدم اشتنهایی دوش به دوش آمد،

 حتی و بماند بیدار زیاد توانستمی و نبود ناهید مامان. کشید

کند بدمستی . 



 میز کشوی داخل از را قدیمی آلبوم و رفت ناهید مامان اتاق به 

 چشمگیری آرایشی وسایل مریم مامان میز برخالف که آرایشش

 آلبومش و تنشس ناهید مامان تخت روی. کشید بیرون نداشت

 مامان و پدرش از سفیدی و سیاه عکس اول یصفحه. کرد باز را

 که بلندی پاشنه کفش وجود با ناهید مامان. بود هم کنار ناهید

 ناهید مامان نگاه. بود پدرش از ترکوتاه خیلی هم باز بود پوشیده

 باز بار هزاران از بعد که بود چیزی همان این و نبود روبرو به

 همان و شدنمی عادی برایش عکس این دیدن و آلبوم کردن

 و بعد یصفحه برود سریع شدمی باعث بار هر که بود دلیلی

بعد عکس  ... 

 دیگر و داشت عینک چشمش به ناهید مامان بعدی هایعکس

 هم جا همه. کندمی سیر کجا که شدنمی ناهید مامان نگاه بند

 اشندیده مانقهر پدرش. بود ناهید مامان کمر دور پدرش دست

را نابینایش مادر داشت، دوست را مادرش که قهرمانی بود،  ... 

 شدنی مست نوشیدمی هم صبح تا اگر بلکه نشد مست تنها نه

 مامان کمر دور یشده چفت دست همین بار اول. نبود کار در



 مردی آن توانستهنمی هرگز پدرش کند فکر که شد باعث ناهید

 از که مردی همان بود؛ شنیده اشرهدربا گریخته جسته که باشد

 را تن کردن فکر شدت از و رفته شمال به خطایش نرفتن لو زور

ببلعد را او کامل که داد دریا به قدریآن . 

 کنارش ارغوان اگر. اول یصفحه همان به برگشت، عقب به

 رخ به را خودش عکس در قدشان تفاوت چنین ایستادمی

 این از داشت فقط دانست،نمی درسی کجا به کجا از. کشیدنمی

 باراین. بود اشمستی شروع این شاید و بردمی لذت مقایسه

 مامان دیگر چون رویشپیش عکس از گذر برای نداشت ایعجله

 باالخره کهاین به. اندیشیدمی دیگری چیز به و دیدنمی را ناهید

 ادای کمی است بلد ارغوان یا و بازی از ستکَنده دل اشکان

  کاراین ارغوان است محال دانستمی. درآورد را شدن رنجیده

 را مژگان که طورهمان داشت، دوست خیلی را اشکان او بکند، را

داشت دوست . 

 او بالش روی را سرش و کشید دراز ناهید مامان تخت روی

 سراغ به و داد دستش کار پریده سر از دوباره مستی و گذاشت



 است قرار ارغوان دنیای در کهینا. رفت برهم و درهم فکرهای

 مژگان روزی که بود یادش. شود داوری مژگان و او بین گونهچه

 و او بین ارغوان باش مطمئن که بود گفته او به قاطع و کوبنده

 جدی قدرآن چیز همه. کندمی انتخاب را خواهرش خواهرش،

 فکر رابطه این جزئیات ریز به توانستنمی دیگر که بود شده

 در نقطه ترینمهم و نبود جزئیات ریز مژگان که البته و دنکن

بود ارغوان و او رابطه . 

 مقاومت حتی. داد نکردن فکر قول خودش به و بست چشم آرام

 زنگ باردو. ارغوان به شبنیمه زدن زنگ یوسوسه برابر در کرد

 ساعت دو یکی یفاصله به هم آن شب یک در ارغوان به زدن

 خواستنمی دلش وجههیچ به گذشته آن از د،نبو مطلوب برایش

 به است، کرده پیدا اهمیت برایش قدر چه که بفهمد ارغوان

 بود، فراری شود اشتابیبی یمتوجه ارغوان کهاین از شدت

 زود هنوز چون بود، مژگان خواهر ارغوان هنوز چون بود فراری

 آن ویر راحتی به که نبود سفت پایش زیر زمین هنوز انگار. بود

بردارد قدم . 

 



 برایش توانستمی که چیزی بدترین با کرد باز چشم وقتی صبح

 سوالی و ایستاده سرش باالی علی عمو. شد روبرو بیفتد اتفاق

 علی عمو نشست و برداشت خیز وقتی. کردمی نگاهش

پرسید و شد ترنزدیک : 

- خوابیدی؟ جااین چرا   

. بود رفته کنار اتاق در چون. بدهد را علی عمو جواب نشد مهلت

. بود دورش خیلی هایسال سوال مدت یک تا علی عمو سوال

 ناهید مامان کنار چرا بپرسد علی عمو از خواستمی دلش بارها

دارد را مریم مامان که صورتی در هم آن خوابیده . 

گفت و آمد داخل ناهید مامان : 

- جاست؟این پیمان  

گفت لبخند با و شد متمایل سمتش به علی عمو : 

- خوابیده جااین اومد بود شده تنگ برات دلش دیشب آره .  

 طفره دادن جواب از تا کشید موهایش به دستی و گفت سالمی

 چه که شد قانع آلبوم به نگاه با و آمد کوتاه علی عمو برود،



 اما رفت؛ بیرون و است کشانده مادرش خواب اتاق به را او چیزی

 یپنجره طرف به. نبود ردارب دست سادگی این به ناهید مامان

 به را هاکنجشگ جیکجیک صدای آن کردن باز با و رفت اتاقش

گفت آرام و کرد دعوت داخل : 

- کردی؟ گم رو اتاقت راه که شد چی دیشب  

 داشت ایحرفه خیلی ناهید مامان. شد بلند جا از و زد لبخندی

آوردمی رویش به را دیشب کردن ترلب . 
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 است، نوشیده فراموشی برای که بگوید ناهید مامان به شدنمی

 مامان هایحرف فراموشی علی؛ عمو یخانه اتفافات فراموشی

 .مریم

 مامان طرف به بود آلودخواب و خسته هنوز که هاییقدم با 

 یبسته در به نگاهی نیم. ایستاد کنارش فاصله با. فتر ناهید

 گذاشته تنهایشان که بود ممنون علی عمو از و انداخت اتاقش

 :است

-  بودم عقلی صحت و سالمت نهایت در که خورممی قسم من

بخوابم شما تخت روی و اتاق این توی خواست دلم که وقتی . 

 از داد جرات او هب ناهید مامان سکوت. نداد جوابی ناهید مامان

 پیش دست خواستمی که البته کند؛ گله قبل روزهای و دیشب

نیفتد پس تا بگیرد : 

-  حرفم گیری،نمی تحویل رو ما روزه چند خودت که شما خب

 که بود اتاقت یه نیومدی، کردی قهر که دیشبم زنی،نمی که

کنم تنگیدل رفع شدمی . 



 طرفش به تا کند تالش همیشه مثل کهاین بدون ناهید مامان

گفت برگردد : 

- کنیمی تنگیدل رفع دیگه جای یه وقته خیلی که تو ! 

کرد استقبال بیفتد راه بود قرار که بحثی این از و خندید : 

-  بزنن تهمو بزنن رو سرم که من کنم؟می تنگیدل رفع مثالً کجا

وردلتم خونه . 

- اتاقتی تو دایم اما ای،خونه آره . 

کرد غافلگیرش و خیدچر طرفش به دفعه یک : 

- پیمان؟ کنیمی کارچی داری  

 خبر چیز همه از انگار که بود گفته طوری ناهید مامان خورد، جا

 کرد حس حتی. بود کرده پنهان او از که چیزهایی یهمه دارد،

 و ارغوان با کردنش صحبت از. داندمی هم را دیشب اتفاقات تمام

 چیده داریوش علیه مریم مامان کمک با که ایدسیسه آن از بعد

  .بود

- خودمه کار تو سرم همیشه مثل کنم؟می کارچی . 



گفت خفه و ریز ناهید مامان : 

-  بابات خاک ارواح بیا باریک پیمان نیست، خودت کار تو سرت

 خیالم من بذار نداری، کاری مریم برادرهای با که بخور قسم رو

 و فکر بیرون ریذامی خونه این از رو پات وقتی بذار بشه، جمع

کنی؟ کار چه باهاشون خوایمی تو پیمان. نیاد باهات منم ذکر  

 و جواب بهترین کرد، حلقه ناهید مامان کمر دور را دستش

 داشته ناهید مامان حرف این به نسبت توانستمی که رفتاری

شود رد وگوگفت این از شوخی به که بود این باشد : 

-  بین رو تنگیامدل من که اینی ناراحت کردم فکر من! بابا ای

کردم تقسیم دیگه نفر یه و شما .  

دوید حرفش میان به ناهید مامان : 

-  تنگیدل من همون، برای ببر رو تنگیاتدل تموم اصالً تو

 رو کی هر. آرمنمی نه من بخوای و بگی تو چی هر خوام،نمی

 بده رو کارخونه سهام و بیا فقط. پشتتم بگی وقت هر خواستی

برداری نری افتاد وراون هم کالهت اگه که کن کاری یه بیا. رهب . 



-  خواستم رو کی هر من گفتی ناهید؟ مامان گفتی چی االن

 پشتمی؟

کرد تاکید ناهید مامان : 

- کی هر آره ! 

- زنی؟نمی که حرفت زیر  

- فقط زنمنمی نه  ... 

-  هم رو کارخونه سهام. رفت شد تمام گفتی ،نداریم فقط دیگه

 کسی، به دمنمی بابامه، مال جااون ناهید، مامان دمنمی دیاح به

 که گناهی از بیشتر باهاشون کارم مریم مامان برادرای مورد در

. بشیم مساوی که رممی جایی تا قدره،همون نیست، کردن

دیگه داری دوست رو عدالت هم شما چیز، همه شهمی عادالنه . 

زد صدا را اسمش عاجزانه ناهید مامان : 

- کن ولشون پیمان...  پیمان .  

- کن ولشون هم شما کنم،می ولشون .  



 روی. زد کنار را او و برد خودش از جلوتر را دستش ناهید مامان

گفت بود در به نگاهش که حالی در و نشست تختش : 

- خونه؟ آوردیش بار یه که همونه گیمی که اینی  

 مامان بفهمد تا کشید طول و شد ناهید مامان صورت یخیره

 توانست فقط فهمید وقتی. زندمی حرف چیزی چه ناهیداز

 ناهید مامان که بود خوشحال بار اولین برای و بزند لبخند

ببیند را اشدستپاچگی تواندنمی : 

- خونه؟ آوردم رو کی من  

 باز اعتراف به لب شد باعث اشخیره نگاه و ناهید مامان سکوت

است دهفهمی کجا از ناهید مامان نپرسد و کند : 

- خودشه آره ! 

 ناهید مامان بعدی هایحرف و سوال بر را راه کهاین برای بعد

گفت ببندد : 

-  بهت رو چیز همه شد که وقتش بذار سرکار، برم باید االن

گممی . 
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 ناهید مامان بود مطمئن اما رسد،می کی دانستنمی را وقتش

کند می صحبت جریان این از او با که شدمی نفری اولین . 

 دیشب ناتمام هایحرف تا بود منتظرش علی عمو اتاق از بیرون

 فقط باشد، گفته چیزی کهاین نه کند؛ تمام کارخانه یدرباره را

 چه علی عمو بفهمد توانستمی نگاه همان از و کردمی نگاهش

 عمو که ایصبحانه میز سمت به پوشید که لباس. دارد سر در

 سمتش به او که را ایلقمه و رفت بود کرده آماده برایش علی

گفت و گرفت بود کرده دراز : 

- باشه دستت فعالً هم پول کنیم،می صحبت بابا . 

داد جواب و برداشت را شیر بطری علی عمو : 



-  این اصالً من حرف. خودته مال پولت کنار، بذار رو تعارف

 .نیست

 در سمت به نگاهی نیم علی عمو. کرد نگاه علی عمو به سوالی

گفت ندید ناهید مامان از اثری وقتی و انداخت خوابشان اتاق : 

-  ناراحت زنممی کارخونه به اومدن از حرف باهات بشنوه مامانت

 چه نببی! داریوش مثل کارخونه، بیای که اینه سرِ حرف. شهمی

 گریناشی خرده یه اوال اون درسته باال، برده ساله یه رو خودش

 از کمتر تو چرخه،می اون شاخ روی کارخونه االن اما کرد،

 هستن، هابچه هم بنگاه کنه،می کار مخت نیستی، داریوش

 پسر پیمان، نیستی اونجا مال تو! کافیه بزنی سر روزم یه ایهفته

 باشین هم پشت برادر تا دو و ریوشدا کنار بیا داری،کارخونه

و ناصر مثل  ... 

شد بلند جا از : 

- بابا درگیرم خیلی درگیرم، االن. آممی بعداً ! 

 بیاید، میان به مریم مامان برادرهای از حرفی خواستنمی

 چرخدمی هاآن یتوطئه روی کارخانه بگوید بود مجبور وقتآن



 برادر دو با وشداری و خودش خواستنمی.  داریوش شاخ نه و

شوند مقایسه مریم مامان .  

 به بیرون به رفتن از قبل را آخر نگاه تا ایستاد که آینه مقابل

 از ناهید مامان. افتاد ناهید مامان گیریمچ یاد بیاندازد خودش

 به آینه داخل. بود شده اشخانه به دختری آمدن یمتوجه کجا

 به را گوشوارش آینه مقابل روز آن ارغوان کرد، نگاه خودش

 که بود این بزند توانستمی که حدسی تنها بود، کرده گوشش

باشد داده را دختری آمدن خبر ناهید مامان به آینه ! 

 به و نشست میزش پشت بنگاه باالی یطبقه در را روز طول تمام

 به! نبود جااین مال گفت،می راست علی عمو. زد زل دیوارش در

! غذایی مواد بزرگ یکارخانه یک هب داشت، تعلق بزرگتری جای

 زیادی چیزهای کرد، پیدا را خودش که بود جایی جااین اما

 رسم و راه ،. گرفتند قرار راهش سر کاربلدی هایآدم فهمید،

 کنار را خودش با تعارف باالخره و گرفت یاد را بازیزرنگ

افتاد پدرش گناه کردن پاک فکر به هاسال از پس و گذاشت . 



 با و آمدمی و رفتمی بار هر. بود مانده بنگاه در پهرس تنها

 کردمی یادآوری نوعی به "ندارین الزم چیزی پیمان آقا ":گفتن

 یجمله و دید را سپهر نگاه که آخر بار است، رفتن وقت که

گفت و شد بلند را، اشتکراری : 

- بریم کن جور و جمع . 

 و بنگاه در نماند که فهمید تازه رفت بیرون بنگاه از وقتی

 کرده سستی و رخوت دچار را او میز پشت مدت طوالنی نشستن

 بین از برای زمان از ساعت این در شدمی باعث که رخوتی است،

 ناهید مامان نبود معلوم که ایخانه به رفتن. کند کاری بردنش

 باید. شدمی اشحوصلگیبی دوش روی باری فقط نباشد یا باشد

 خستگی یهمه که رفتمی جایی به کرد،می غافلگیر را خودش

 هوایش و حال از جایک را نکردن کاری و ماندن ایستا روز یک

ببرد و بیرون بکشد . 

 سمت به برداشتن قدم حین. آورد بیرون جیبش از را اشگوشی

 که فرمان پشت. گرفت را نسترن یخانه یشماره ماشینش



 کهاین برای. گفت "الو " و برداشت را گوشی هم نسترن نشست

کردمی صحبت کوتاه باید بیفتد راه زودتر چه هر : 

- خوای؟نمی مهمون نسترن  

گفت خبربی نسترن : 

- کیه؟ مهمون سالم،  

 :خندید

-  هم بار یه بشی، خراب من سر نباید تو که شهمه دیگه، منم

شم خراب سرت من . 

-  کالً امروز منتظرتم، بیا ای،خونهصاحب نیستی، مهمون که تو

بیاد جا حالم بیا نداشتم، اعصاب . 

 کنار را هایشناله اگر شدمی دنیا خواهر بهترین نسترن

گذاشتمی : 

-  فقط هم اومدم بیام، تا باشی داشته اعصاب باید نشد، دیگه نه

بود تو از بدتر روزم خودم من خندی،می و گیمی . 

- چشم سر قدمت بیا ! 



 به گیریدندان غافلگیریِ. افتاد راه و کرد روشن را ماشین

 توانستمی ارغوان دیدار. بود داده هدیه خودش

 دلیلش بیشتر نیمِ. باشد بیخودش روز اتفاق ترینانگیزهیجان

 به ارغوان دیدن امید به نسترن و اشکان یخانه به رفتن برای

 مجوزی و زد که حرفی با ناهید مامان گشت،برمی ناهید مامان

 هاآن مدام تا داد هل سرش پشت به را هایشتردید بود داده که

نگیرد تصمیم رویش پیش تردیدهای موافق و مدل و نبیند را . 
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 آن از. آمد استقبالش به داشت دوست که ایقیافه با نسترن

 یا و اشکان از آن هر بود منتظر دیدشمی تا که لبخندبی صورت

 اشخانه در که هم غذایی بوی. نبود خبری کند گله خواهرش



 همیشه از ترسرحال هم نیکی. کرد تحریک را اشتهایش پیچیده

 نیامده هنوز اشکان. باشد خوبی شب امشب زدمی حدس و بود

 وا. ندید را ارغوان و کشید سرک خانه داخل به بغل به نیکی. بود

 توانستمی! بود که کجا هر کشاند،می خانه این به امشب را

 به حسش این باز و کند تماشا تریجمع خیال با را او امشب

گشتبرمی هایشحرف و ناهید مامان . 

گفت بلندبلند و رفت آشپزخانه داخل به نسترن : 

-  یه نباشه ترافیک. خونه بیاد زودتر امشب زدم زنگ اشکان به

ستهخون دیگه ربع .  

 به یا و بدهد جواب را نیکی هم سر پشت هایسوال دانستنمی

 و رفت آشپزخانه به نسترن دنبال به. دهد گوش نسترن حرف

 :گفت

- بهش؟ زدی چی برای زنگ! کردینمی اذیتش  

 از یکی. بود چای ریختن مشغول عجله با و تند نسترن

 و کرد رها را دیگر استکان کرد پر جوشآب با که را هااستکان

گفت و رفت جلو. شد ظرف در میوه چیدن مشغول : 



-  میوه بیار بریز رو چایی همین! یواشتر نسترن؟ خبرته چه

خوادنمی . 

 شتابی. کرد هم با را کار دو هر همزمان و برنداشت دست نسترن

 کار تنهایی ینتیجه خوردمی چشم به نسترن کارهای در که

 بود کرده عادت زدواجشا اول روز همان از نسترن بود، کردنش

 با. نبود تنها وقتهیچ. کند داریمهمان تا باشد کنارش نفر دو

 دیگر دست با و داشت نگه آغوشش در را نیکی دست یک

 دستش در سینی دیدن با نیکی. برد سالن به را چای سینی

 او و بیاید بیرون آغوشش از تا کشید پایین کمی را خودش

داشت نگه را نیکی سفت. کند حمل را چای سینیِ ترراحت : 

- دایی بمون .  

 سینی گذاشتن محض به. کرد حلقه گردنش دور را دستش نیکی

 و زد او یگونه به ایبوسه اشگریمالحظه جواب در  میز روی

 :گفت

- فهمیمی قدر چه وجبی نیم تو آخ ! 



 اما آید،می هم ارغوان که بپرسد خواستمی نشست نسترن تا

 چرا فهمید شودمی راحت خیلی وقتی که زد نهیب خود به زود

 باید اشکان آمدن از قبل فقط. کند فعال را نسترن هایشاخک

 که مالحظاتی تمام اشکان آمدن با نبود بعید کرد،می کاری

 عرض قدرت دوباره بود رانده عقب به را هاآن و گرفته نادیده

 و اشتبرد را اشگوشی و خورد را چایش زودتر. کنند پیدا اندام

 یشماره. رفت هاخوابقاتا نزدیک و سالن دیگر قسمت به

 این به کشید طول ارغوان دادن جواب وقتی. گرفت را ارغوان

 باال از هم پا صدای حتی صدایی، هیچ آمده وقتی از که کرد فکر

 نتیجهبی تماسش. نباشد خانه ارغوان بود ممکن. است نیامده

 گذاشتنمی اشکان هایتحساسی. گرفت شماره دوباره. ماند

 جواب منتظر ترامیدوارانه باراین. بماند جایی را شب ارغوان

 آمدن و خانه در زنگ زدن با. نشنید جوابی هم باز و ماند ارغوان

 حضور. رفت استقبالش به و کرد فراموش را مجدد تماس اشکان

 شد باعث بود آمده خانه به تازه که پدری از توقعاتش و نیکی

 گرفتن تماس. دربیاید پرتیحواس از و کند پیدا را دشخو کمی

 روبرویش که اشکان. نبود هم ایساده حلراه چندان ارغوان با



 از را گوشی کهاین بدون. شد بلند هم اشگوشی زنگ نشست

 جایش از است خط پشت کسی چه ببیند و آورد بیرون جیبش

 بیرون یبشج از را گوشی. کرد دنبالش نگاه با اشکان. شد بلند

 بعد و کرد اشکان به نگاهینیم ارغوان یشماره دید با و کشید

 مشغول پاستیلش با و نشسته سالن از ایگوشه در که اینیکی

 تا. نبود امیدی او به باراین بود، افتاده دور پدرش از و بود

. رفت ممکن جای دورترین به و گرفت فاصله اشکان از توانست

 جواب در. کرد لمس را تماس آیکون و ایستاد کفشس جا کنار

 متوجه چرا کهاین به راجع محتصرش توضیح و ارغوان سالم

پرسید است نشده تماسش : 

 کجایی؟-

گفت و برداشت توضیح از دست سوالش با ارغوان : 

- پرسی؟می چرا. مخونه  

-  خواست دلت اگه اشکان، و نسترن مهمون تم،خونه پایین منم

ببینی رو من و بیای تونیمی ! 

نکرد باور ارغوان : 



- نبود تو اومدن از حرفی بودم، پایین من کنی؟می اذیتم داری . 

-  حرف باهات تونمنمی خیلی هم االن. بیام گرفتم تصمیم یهو

 .بزنم

گفت مندانه گله لحنی با ارغوان : 

- کردینمی ناپرهیزیا این از ! 

گفت آرام داشت، نظر زیر را سالن جای جای نگاهش : 

-  و پایین بیای تونیمی تو کردم ناپرهیزی بار یه که حاال

ارغوان منتظرم من! کنی استفادهءسو . 
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- نسترن ولی بیام، دارم دوست خیلی خیلی  ...  



. داشت نگهش زد که فیحر با ارغوان اما کند، قطع خواستمی

بود صداقت به آمیخته نگرانی نوعی و نبود حرف فقط که حرفی : 

- چی؟ ولی  

- کنممی جور بهونه یه آم؛می و کنممی کاریش یه .  

 و نداشت کاری چنین قصد خودش اما بود، رفته طفره ارغوان

کند جمع را ارغوان خیال خواستمی : 

-  نکنه، رو تو حال اتمراع. بشه ناراحت نسترن بیای نکنم فکر

کنهمی رو من . 

 اشکان به را خودش تا برنداشت قدم کرد قطع که را تلفن

 رسید،می نظر به دیگری طور چیز همه ماجرا بطن در. برساند

 دیده بزرگ نادیدنی حتی و ریز مشکالت تمام! تریواقعی طور

 با و ماندمی پنهان هاآن یناشناخته ابعاد دور از. شدندمی

 دیدار همین مثل. رفتمی فرو جانش و تن در شدن ترکنزدی

ارغوان با ساده !  

 را نسترن با ارغوان مشکل نوع دیگری زمان هر از بیش االن

 نسترن غرغرهای به که نبود تلفن پشت مرد دیگر. کردمی درک



. بپیچد نسخه و بایستد دور از یا کند، آرامش بعد و دهد گوش

 و بود ایستاده ارغوان و نسترن واردی مابین که بود خودش االن

 آمد که ارغوان خواستنمی دلش. داشت اشراف کامالً دو هر به

 را نسترن! گذاشتنمی کند، معذبش رفتارش با نسترن

کند کنترل توانستمی ! 

 نیکی. بچینند را نیکی پازل تا کرد کمکش و نشست اشکان کنار

 را شده آماده زلپا زودتر چه هر تا بود ایستاده میز به چسبیده

 با اشکان. آمدندبرنمی پازل یک پس از نفری دو. دهند تحویلش

گفت بود آمده بیرون آشپزخانه از تازه که نسترنی به رو غرغر : 

-  سال و سن مناسب بخر چیز یه! سخته قدر چه پازلیه؟ چه این

باشه نیکی . 

گفت و زد لبخندی نسترن : 

- چینممی ایدقیقه دو من رو همین . 

 شانمیان از تا بود پازل یافتاده هم از جدا هایتکه بین شچشم

 باال را سرش. درآمد صدا به در زنگ که کند انتخاب را یکی

 هم اشکان. کرد نگاه بود نشسته تازه که نسترنی به و گرفت



 باشد، کسی چه در پشت زدندمی حدس همه. کرد بلند را سرش

 و شد بلند نسترن .نبود مطمئن قدرآن خودش از غیر کسی اما

! ارغوان بعد و آمد نسترن زدن حرف صدای. رفت در طرف به

 از را پازل و شد خم دفعه  یک شنید را ارغوان صدای تا نیکی

 به را چیز همه و کشید بیرون سرعت با شاندست زیر و میز روی

گفت و ریخت هم : 

- بلده عمه نیستین، بلد شما ! 

 حالی در را ارغوان ثانیه چند از بعد و دوید در سمت به پازلش با

 زده بغل سختی به هم را نیکی خود و و نیکی پازل دستش در که

 نشان که بود نسترن دست هم بازیاسباب از سبدی. دید بود

 ایلحظه. است بوده چه آمدن پایین برای ارغوان یبهانه دادمی

. گفتند سالم هم به و  شدند چشم در چشم کوتاه خیلی خیلی

 به فوری. نبود مقدور این از بیش نسترن و اشکان بلمقا در

 باال را بازیاسباب پالستیکی سبد نسترن. برگشت نسترن سمت

گفت پیمان به آن به اشاره با و آورد : 



-  یادش و برهمی بازیاسباب کوله یه رهمی جا هر کارشه؛! ببین

شده گم گهمی هم پرسیمی ره،می . 

 آمدن با مشکلی یعنی اششاکی لبخند و نسترن حرف این

نداشت ارغوان . 

گفت و داد پایان ارغوان سرگردانی به نیکی : 

- نیستن بلد دایی و بابا. بچین برام رو پازلم بشین عمه . 

داد تکان سری اشکان : 

-  کن درست براش. کردممی قاطی پازل این با داشتم دیگه من

گرفت کار به رو مخمون . 

 لبخندی با بار این و دوباره ارغوان شد باعث نیکی گفتن دایی

 به سریع نیکی. بنشیند و کند نگاهش خواستنی برایش و محو

 از را پازل هایتکه و گرداند میز روی را دستانش. آمد میز طرف

 آمد و رفت باری سه دو. برد ارغوان سمت به و برداشت آن روی

 خواستمی وقتی آخر بار. ببرد ارغوان برای را هاتکه تمام تا

 پایش زیر هاتکه از یکی کند جمع میز دور از را پازل یهتک

 ایتکه ببیند تا برنگشت دیگر و نشست ارغوان کنار نیکی. افتاد



 ارغوان چیدن پازل یخیره اشکان. نه یا و است گذاشته جا را

 نیکی. برداشت را پایش زیر یافتاده یتکه و شد خم آرام.  بود

گفت و کرد نگاه را دو هر : 

- چینهمی تند تند داره عمه! نبودین؟ بلد دیدی . 

 به. شد بلند و شده خسته هم پازل به کردن نگاه از اشکان

رفت طرفشان : 

-  تند تند معلومه کنم تمرین چیدن پازل بشینم روز کل منم

چینممی . 

 پازل تکه تا چند میان دستش و چشم که حالی همان در ارغوان

گفت چرخیدمی مانده باقی : 

-  سرعت همین با من باز بیارن جدید پازل یه النشما همین

چینممی . 

توپید پدرش به نیکی : 

- نیستین بلد دایی و تو گه،می راست . 



 اشخنده بچینند پازل نیستند بلد کهاین برای نیکی اصرار از

 برگ. فشرد بیشتر را بود دستش در که پازلی یتکه و گرفت

 اشعمه و نیکی با را حسابش آن با خواستمی بود، اشبرنده

کند صاف . 

 منتظر. برنگشت عقب به و رفت آشپزخانه به جا همان از اشکان

. بود کرده خوش جا  دستش در که پازلی به برسد ارغوان بود

. بزند زل ارغوان به توانستمی تریراحت خیال با و نبود اشکان

 کمی را سرش. کرد نگاهش و گرفت باال را سرش تعلل با ارغوان

 و لبخندبی. آمد ابرو و چشم برایش و کرد متمایل طرف ود به

 جرات و دل شیطنت برای که بود خوب.کرد نگاهش خیره فقط

یا و اشکان ایدفعهیک آمدن نگران و داشت  
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 نهما و داد باال تعجب ینشانه به ابرویی برایش. نبود نسترن

 رها اششانه طرفیک و بسته را موهایش. ماند اشخیره طور



 نشان این و بود پوشیده بلندی آستین داردکمه بلوز. بود کرده

 دست به که است سنجیده را جوانب تمام آمدن برای دادمی

 سرعت. زدمی حدس طوراین نبود، مطمئن ندهد، بهانه نسترن

 اشخیره نگاه رزی بود، آمده پایین ارغوان چیدن پازل

 نه. زد لبخندی. باشد فرز و تند قبل ثاینه چند مثل توانستنمی

 کهاین برای بود، آمده پایین ارغوان سرعت کهاین برای فقط

 نیکی به. لنگدمی هاپازل کار جاییک بود فهمیده او باالخره

گفت و کرد نگاه : 

- نیوفتاده زیرت ببینم شو بلند. نیست شتکه یه عمه .  

 جایش سر باید را بود مانده دستش که پازلی همان قطف

شدمی تمام هاپازل چیدن کار و گذاشتمی .  

 شانسمت به. شد بلند هم خودش نیکی شدن بلند با همزمان

. شد خم ارغوان سمت و جلو به کمی. نشست کنارشان و رفت

 ارغوان به رو و گذاشت جایش سر را بود دستش که پازلی تکه

گفت آرام : 

- کرد تمام کهآن کرد؟ که را کار ! 



داد جواب ترآرام و کرد نگاهش لبخند با ارغوان : 

- نیست بنگاه که اینجا! متقلبی خیلی ! 

 آرامش همان با و انداخت آشپزخانه به نگاهی نیم دنبالش به

داد ادامه : 

-  بیام که نیست جایی هیچ که شممی کالفه خیلی هاوقت بعضی

کییواش شده شهمه. ببینمت ! 

 شده چیده پازلش باالخره که اینیکی وجود کامالً داشت دوست

 صورت در ببرد را دستش و بگیرد نادیده را بود خوشحال و

 از بیشتر چیزی یک یا. بدهد را حرفش جواب دست با و ارغوان

 شرمنده اصالً داشت که تمایلی از. بگیرد بر در را او کامل این،

 مشکالت فقط این که دانستمی حاال. بود آمده وجد به و نبود

 بلکه شود،می پیدا شانناشناخته ابعاد نزدیک از که نیستند

 ارغوان. شوندمی ترخواستنی بار هزار نزدیک از هم خواستنی

 را تمایلی چه سرش در داندمی که گویی کردمی نگاهش طوری

دهدمی پرورش دارد . 
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 بگیرد، را جلویش بتواند جااین امروز اگر دانستمی که تمایلی

 ارغوان و خود فقط و نباشد کسی وقتی دیگر جایی دیگر، روزی

 بود ارغوان صورت یخیره کامالً. گرفت خواهد را اشیقه باشند

کرد زمزمه شدن دبلن حین. ایستاد و شد بلند که وقتی : 

-  گیرنمی رو گازش بعداً یواشکیه، اولش همیشه نداره، کالفگی

رنمی و . 

 شده حرفشان یمتوجه که انگار کرد، نگاهش عجیب نیکی

 لبش روی از را آن هم زود خیلی و زد لبخند  هم ارغوان. باشد

 و شده نزدیک نسترن و اشکان زدن حرف صدای. کرد جمع

 لبخند هم ارغوان بگیرد فاصله بود شده ورمجب او که طورهمان

 دوست خیلی. زد زل پازل به و شد متفکر سریع و کرد تعدیل را



 گذاشتنمی اشکان اما گذرد،می چه فکرش در بداند داشت

 دوست علی عمو مثل. دارد نگه ارغوان معطوف را حواسش

 هایشسوال یهمه به. کند صحبت او با کارخانه یدرباره داشت

 خیالبی تونیمی چطور ":پرسید که زمانی اما داد، کوتاه جواب

 دیگر "ستبقیه دست االن و پدرته یادگاری که بشه جایی

 بزند حرفی کهاین از قبل. نبود خوبی جواب کوتاه جواب

 رها را کارش هم ارغوان انداخت، ارغوان به نگاهی نیم ناخودآگاه

 سوال این از بعد چرا نفهمید هم خودش. کردمی نگاهش و کرده

 تنها جمع این در چون شاید است، کرده نگاه او به اشکان

 این در او کار اشکال برعکس اتفاقاً دانستمی که بود ارغوان

. ماجراهاست این درگیر حد از بیش و نشده خیالبی  او که است

داد جواب شمرده و آرام : 

-  که کنم هروبرا رو چیزایی یه منتظرم فعالً گردم،برمی روزی یه

 داره زود و دیر. باشه راحت چیز همه از خیالم برگشتم وقتی

  .فقط



 یک کردن روبراه  از انگار که شد قانع و کرد تایید طوری اشکان

! معمولی غیر و بزرگ کارهای نه و گویدمی معمولی کارهای سری

 هم باز. مریم مامان برادرهای دست همیشگی کردن کوتاه مثل

 در باراین. بود اشکان و او به حواسش که کرد نگاه ارغوان به

 که بود او تنها هم باز چون دیدمی را نگرانی هایشچشم

 طاقت خیلی ارغوان. زندمی حرف چیزی چه از دقیقاً دانستمی

 به او که جوابی از بعد شدن چشم در چشم اولین در و نیاورد

 ترس با امتو نگرانی. رفت آشپزخانه به و شد بلند بود زده اشکان

 کردنمی فکر این از قبل تا که بود دیده دختری چشمان در را

 زن ناهید، مامان از بعد. بترسد آن از او که باشد دنیا در چیزی

 به شبیه هایترس که بود گرفته قرار راهش مسیر در دیگری

 دهد تشخیص شد باعث که بود شباهت همین داشت، مادرش

 چه اگر ارغوان آشفتگی. است شده آشفته جوابش از ارغوان

 معنای او برای اما بود، ناخوشایندی اتفاق ارغوان خود برای

داشت خوشایندی . 

 آماده برای شد متوجه و داشت نظر زیر را ارغوان مدت تمام

 و کندمی عمل نسترن از ترمسلط خیلی میز چیدن و شام کردن



 سخت وقتی حتی شود،نمی دیده اصالً او در نسترن دستپاچگی

دارد فکری درگیری ! 

 ارغوان کنار درست خودش و بنشینند میز دور همه تا کرد صبر

 این اشکان برای نه و نسترن برای نه که دانستمی. نشست

 حساس داریوش به فقط هاآن چون ندارد، خاصی معنای کارش

. باشد امشب اتفاق بهترین که شدمی ارغوان و او برای اما بودند؛

 ارغوان کشید بیرون را ارغوان کنار دلیصن کهاین محض به

 کرد، نگاهش و برگشت سمتش به تعجب با اما نامحسوس،

 کنارش ارغوان احواالت به توجهوبی کرد حفظ را ظاهرش

 دستش از کرد تعارف او به اشکان که را برنجی دیس. نشست

 خیلی و آمد خودش به ارغوان. گرفت ارغوان سمت به و گرفت

 و اشکان به هم باز. کرد تشکر و شیدک خودش برای سریع

 جای برایشان کردن تعارف این ترسیدمی و کرد نگاه نسترن

 نسترن و اشکان هایقضاوت از ترس بدون. باشد داشته سوال

 معمول غیر خیلی که شدمی متوجه کردمی نگاه کارش به که

 و گاه هایتکان از را این بود، ناآرام ارغوان. کندنمی رفتار

 دید و انداخت غذایش بشقاب به نگاهی. بود فهمیده اهشگبی



 بدون برنج از ظرفی. خوردمی چه داندنمی هم ارغوان خود که

 خورشت ظرف خود دست کنار از! باشد آن روی خورشتی کهاین

 هم باز. شد متوجه ارغوان ،گذاشت ارغوان کنار و برداشت را

ریخت خورشت خودش برای بعد و کرد نگاهش فقط . 

 کشیدن نفس ریز صدای و خوردن غذا و نشستن ارغوان کنار

 چندان دو لذت با را غذا شد باعث شنیدن را گاهش از هر عمیق

  .بخورد

 سمت به و شد بلند همه از زودتر ارغوان شام خوردن از بعد

 خودش و برگشت پذیرایی به اشکان. رفت ظرفشویی سینک

 او هایمخالفت و ردک کمک نسترن به میز کردن جمع در تا ماند

گرفت نادیده را . 

. بود هاظرف شستن مشغول او به پشت ارغوان مدت این تمام

 به که است جوابی بند در هنوز رسیدمی نظر به و بود متفکر

 برود توانستنمی بود، کرده محدودش نسترن. بود داده اشکان

 ":بگوید و کند خم طرفش به سر و بایستد ارغوان کنار و جلو



 فقط پیش دقیقه چند مثل و بیا کرده، طوریاین رو تو چی

بیا ابرو و چشم و بزن لبخند " 
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 نه بنشیند، اشکان کنار توانستمی نه دیگر برگشت که سالن به

 باالی فشار یدرباره نسترن هایحرف به نه کند، بازی نیکی با

 از بیشتر. نبود جایش دیگر جا هیچ انگار. دهد گوش مریم مامان

 به سروسامانی زودتر چه هر تا داشت شتاب دیگری زمان هر

 خالص دهنده آزار افکار تمام قید از را خودش. دهد اشزندگی

 و نباشد کارخانه اتفاقات کردن ریز ریز دنبال این از بیشتر و کند

 راحتی به داشت که مدارکی با. کند اکتفا کلیات همان به

 حریص. کند پا کله را مریم مامان برادر دو و متین توانستمی



. نبود صالح به دیگر اما بِکند، برایشان گودتری چاه که بود شده

 فاصله باراین. بود ایستاده ارغوان که جایی رفت نگاهش دوباره

 ارغوان کار. کند نگاه او به توانستمی ترعمیق او اما بود، بیشتر

 روبراه از بعد. آورددرمی دستش از را دستکش او و شده تمام

 کرد،می روبراه را اشکارخانه از بیرون زندگی باید کارخانه شدن

 را جدیدی عضو تردیدهایش تمام با آخر سر که ایزندگی

 روبراه به کند شروع کجا از باید دانستنمی. بود کرده پذیرش

 بلند دیوار یک که دیدمی کردمی نگاه که جایش هر به کردن،

 یکی کرد؟می قانع را نفر چند و نشستمی باید. است شده سبز

 داریوش با کرد،می شانقانع که فرض به اصال نبودند، که نفر دو

 که کردمی پنهان کجا را ارغوان گرفت؟می پیش در ایرویه چه

 برایش دیدارشان هر با بود مطمئن که فتد،نی او به داریوش چشم

...  شدنمی. آیدمی زمین به آسمان و رودمی آسمان به زمین

داشت بدی وضعیت چه! بود بدی وضعیت چه...  شدنمی ! 

 تمام شده طور هر و بنشیند اشکان کنار کرد مجبور را خودش

 چون نبود، شدنی هم این اما کند، او هایحرف پرت را حواسش

 چای و شده خم بود؛ شده ظاهر روبرویش درست انارغو



. گرفت دستش در و برداشت را چای. کردمی تعارفشان

 سوزلب. شود سرد تا بگذارد میز روی اشکان مثل خواستنمی

 به رفتن از قبل مثل و نشست روبرویش هم ارغوان! خواستمی

 و شیطنت آن با همراه و سرحال. کردمی نگاهش آشپزخانه

 پدرش پیش هاسال نقش در را خودش! همیشگی یِسرزندگ

 داخل نابینای دختر مهرِ دور کوهستانی در که زمانی دید،می

 این تمام یگره. بود گرفته دل بر را کوچک یخانهمهمان یک

 را ارغوان مهر که بود، همین اشکارخانه از بیرون زندگی و دنیا

 بود آن در که سردی کوهستان از خواستمی! بود گرفته دل به

 بود مطمئن که پدرش؛ مثل دلسوزی سر از نه ببرد، بیرون را او

است نکرده کاری دلسوزی سر از پدرش هم روز آن . 

 نسترن و اشکان یخانه فضای. نرود هم و برود داشت دوست هم

 محوی لبخند هم شاید یا و بود؛ کرده جادویش  و شده سنگین

 متوجه را او اشاره و ادا یکل از بعد و بود ارغوان لب روی که

 قدر چه و دارد گوشش در را او اهدایی یگوشواره که بود کرده

 حسی غرق داشت. بود گشته ناامید خودش از و بود دیده دیر

 چه بود، بیزار شدن غرق از و بود؛ کرده پیدا ارغوان به که شدمی



 طوری حالش! خودش احساسات و  افکار میان در چه دریا، داخل

 چیز یهمه از که است نداشته روزی اشزندگی در گویی که بود

 حالش. باشد فارغ خودش مشکالت و خودش یخانواده از غیر

 فکر ارغوان به قدرهمین همیشه کردمی فکر که بود طوری

است کردهمی . 

 و شد خواهد ترینرمال آدم اشکان یخانه از بیرون کردمی حس

 در خب و شد، خواهد برورو احساسات و خودش با ترعقالنی

 را ارغوان روبروی و اشکان کنار نشسته وضعیت همین نهایت

 به کردن گوش و گذشت سکوت به وقتش بیشتر. داد ترجیح

 به  اگر. ارغوان میان در یکی تماشای بعد و اشکان هایحرف

 برایش دستاوردی خانه این به امشبش آمدن کردمی نگاه ظاهر

 از فارغ ارغوان با دقیقه دو حد در دبو نتوانسته حتی نداشت،

 و خوب حس باطنش و بود قضیه ظاهر این اما بزند، حرف نگرانی

داشت که بود ایشده عوض حال . 

 ارغوان طرف به کامل داد قرار خطاب مورد را نسترن که اشکان

 رها ارغوان آغوش در را خودش نیکی. کرد نگاهش و چرخید



 شاید. بود دیگری وقت هر از رتتماشایی شانشباهت و بود کرده

 خود زور به آرش و مژگان اگر شاید نبود، وسط داریوش پای اگر

 اشکان با و شدمی بلند االن همین کردند،نمی چفت هم به را

 از او با  ماشینش کنار و خیابان تاریکی در و رفتمی بیرون

بود گرفته دل به که مهری و گفتمی ارغوان ! 

 خواب و خمار. کرد نگاه ارغوان به و ردهک بلند را سرش نیکی

گفت آلود : 

- بخواییم؟ اتاقم بریم عمه  
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 گفتمی که نگاهی کرد، نگاهش سریع نیکی حرف از بعد ارغوان

. ماست امشب دیدار آخرین این و بگویم نه نیکی به توانمنمی



 آشپزخانه سمت به. شد بلند جایش از و نداد نشان العملیعکس

پرسید و برگشت سمتش به نسترن برداشت قدم که : 

- آرممی برات من بیا خوای؟می چی پیمان . 

- دارمبرمی خودم بخور، رو تمیوه بشین خوام،می آب لیوان یه . 

 را آن نوشیدن و چالیخ داخل پارچ از برداشتن آب توانست تا

 رفته اتاقش به نیکی همراه به ارغوان فهمید وقتی. داد طول

 حالت با. آمد بیرون. دهد طول را ماندنش ندید دلیلی دیگر است

 به رو و انداخت نیکی و ارغوان خالی جای به نگاهی ساختگی

گفت اشکان : 

- نکرد فظیخداحا یه نیکی؟ بخوابه رفت !  

گفت لبخند با و داد تکان سری اشکان : 

- شناسهنمی منم دیگه بگیره خوابش رفت، آره ! 

 در آن گذاشتن با. برداشت میز روی از را اشگوشی و شد خم

گفت جیبش : 

- نبرده خوابش تا کنم خداحافظی باهاش رممی . 



 نگاه نسترن به نه. رفت نیکی اتاق طرف به و نداد دیگری توضیح

 به نسترن بود ظرمنت لحظه هر. رفت فقط اشکان؛ نه و کرد

 به ارغوان دادن اجازه صدای  و زد در که زمانی تا. بیاید دنبالش

 اتاق درون به پا. نشد نسترن آمدن از خبری برسد گوشش

 اشکان با که دید را نسترن بستمی را در وقتی و گذاشت

 دارد، توجه نسترن به او که گونهآن و است زدن حرف مشغول

 نسترن که بود خودش خیال و فکر نای. نیست گونهاین نسترن

 بلند سر دو هر نیکی و ارغوان. دیدمی جا همه در و پررنگ را

 و کشیده دراز تختش روی نیکی. کردندمی نگاهش و کرده

 نوازشش و بود نیکی شکم روی دستش که حالی در هم ارغوان

 و بردارد جلو به قدمی کهاین بدون. بود نشسته کنارش کردمی

 که نیکی به رو بدهد را ارغوان سوال از پر نگاهِ جواب

گفت مندانهگله بود خواب مست هایشچشم : 

- دایی کنی خداحافظی نیومدی ! 



 احساس و نیکی مظلومیت. نشست و شد خیز نیم سریع نیکی

 مانع و برود سمتش به سریع شد باعث بود داده او به که گناهی

شود شدنش بلند از : 

- خوابب بگیر! دایی کردم شوخی .  

 موقت طور به را او نگاه و نشست ارغوان کنار فاصله با کمی

 را اشگونه و شد متمایل نیکی صورت طرف به. گرفت نادیده

کردگفت  بلند که سر. بوسید : 

-  دفعهیک که شده قایم کجا مظلومیتت این فهمیدممی من کاش

بیرون زنهمی . 

 نکرد لوممع و کرد نگاه ارغوان به سریع حرف این دنبال به

بودند یک کدام حرفش مخاطب . 

کرد گله ارغوان به باراین : 

- نیستی؟ بلد خداحافظی هم تو  

- ندادی فرصت آشپزخونه، داخل رفتی یهو ! 



 متوجه را او گفتن ترکوتاه و ترآرام چه هر برای ارغوان تالش

. بگوید را هایشحرف راحت باید و ندارد وقت خیلی که کرد

وگفت زد زل وانارغ صورت به مستقیم : 

- نکنم خداحافظی اونجا که آشپزخونه رفتم . 

 زده زل دویشان هر به نیکی. زد لبخند جواب این با ارغوان 

گفت و کشید نیکی صورت روی وارنوازش را دستش. بود : 

- بخواب و ببند رو چشمات . 

 از. فشرد هم روی سختی به را هایشچشم و کرد اطاعت نیکی

 خنده همین ببیند تا کرد بلند سر و فتگر اشخنده نیکی تالش

 لبخند دید که چیزی اما نه؛ یا و است هم ارغوان هایلب روی

بود خودش صورت روی متفکر که بود بندینیم : 

-  غرق کشتیات بودی؟ فکر تو شهمه امشب ارغوان، شده چی

 شده؟

 شده باعث که دلیلی تنها دانستمی شد، بلند ش کنار از ارغوان

 ایستاد روبرویش! بس و است نسترن فقط باشد محتاط همه این

 :وگفت



-  بذار! درک به برن اصال بشی؟ کارخونه خیالبی شهنمی پیمان

بکنن خوانمی غلطی هر . 

 برای. کردمی نگاهش اضطراب با ارغوان. شد بلند هم خودش

 لبش روی عمیقی لبخند که نبود ارغوان اضطراب کردن دور

گرفت شکل : 

-  توی کارم پیگیر نداره دوست اونم! نگرانی ناهید مامان شبیه

بشم کارخونه ! 

گفت بود آورده دست به خوبی فرصت که ارغوان : 

- حرفش به کن گوش دی؟نمی گوش مامانت حرف به چرا ! 

-  اونچه با کوچولو تفاوت یه با اما کنم، تموم دارم دوست خودمم

 بنشونم ایدب رو نفر چند یه من خواین،می ناهیدم مامان و تو که

بشم خیالبی و کنم تموم بعد جاشون؛سر . 

 دور برعکس نشد، کم ارغوان صورت روی از نگرانی هیچ

گرفت روی و خورد چین بیشتر چشمش : 

- ایدندهیک و سخت خیلی تو !  



- دیمی نشون که اونی برعکس لطیفی، و نرم خیلی تو عوضش . 

-  نهبتو گرفتی تصمیمی یه وقتی که دنیا توی هست کسی

کنه؟ عوضش  

- خاص مورد این در مخصوصاً! آدمی پیش کم ! 

-  مثالً و علیت عمو به رسهمی ماجرا این سر یه که بفهمی اگه

جاش سر بنشونی هم رو اونا تونیمی موقع اون چی؟ داریوش . 

-  هم علی عمو مورد در بوده، گناهبی پدرم مطمئنم که قدرهمون

 .مطمئنم

- باشه که کن فرض حاال . 

-  جااین بودم اومده امشب. کنممی فکر بهش نه کنم،می فرض نه

نکنم فکر که .  

 دور هایچین. کرد نگاهش سکوت در نداد، جوابی ارغوان

. بازگشت عادی حالت به پهنش مشکی ابروان شد، باز چشمش

 گوشه یک در همه و نبود بسته دیگر بود، کرده باز را موهایش

بودند نشده جمع . 
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 در نگاهش که وقتی تا بایستد استوار تواندنمی کردمی حس

 خواستمی دلش. گرددمی ارغوان هایشانه اطراف و صورت

 به را خودش داشت دوست. شدمی سست داشت کند، کاری

 و ارغوان به کردن نگاه لذت خودش از. بسپرد لحظه این دست

 به پشت. زدمی پلک هم پشت ارغوان. نگیرد را هایشزیبایی

 دستش. نه یا و ست بسته چشمانش او فهمیدنمی و داشت نیکی

 ممکن نیکی که بود یادش هنوز و برد ارغوان یشانه سمت به را

 به را اششانه روی موهای. باشد کرده باز را هایشچشم است

 چه شدمی وارد نسترن لحظه همین در درست اگر. گرفت دست

 را کار این داشته دوست که گفتمی او به! شدمی راحت کرد،می

 موهای! بود تریپیچیده حکایت او چه؟ آمدمی اشکان اما بکند،

 و فکر نه کرد رها را آن دستش فقط اما کرد، رها را ارغوان

 گرفتن برای نه باراین گرفت، کمک دستش از دوباره. خیالش



 لمس هوس دیگر که! دادن هل پشت به یبرا بلکه ارغوان موهای

گفت آرام. نزند سرش به هاآن : 

- بودی؟ قهر سالن توی که بود حرفا این و کارخونه همین برای  

کرد تصحیح سرعت به ارغوان : 

- نبودم قهر . 

نداشت رفتن پای : 

- چی؟ پس  

گرفت چشم ارغوان : 

- نبودم قهر اصالً دونممی فقط دونم،نمی . 

-  ببینیم؟ رو دیگرهم جا یه فردا پس خوایمی اام تونم،نمی فردا

تنهایی؟ خودمون فقط جا یه  

 آن از. بود گرفته را تصمیم این لحظه همین و ثانیه همین درست

. کند پایینش و باال بارها و بزند کرده فکر که نبود هاییحرف

 حال چنین کرد وادارش صدایش یدرمانده حالت و ارغوان لحن



 حرفش از داشت انتظار که چهآن از بیش ارغوان. کند مداوا را او

کرد استقبال : 

- تنهایی خودمون! خیلی! خوبه خیلی آره، ! 

گفت و زد لبخند ارغوان هیجان شدت از : 

- ترسی؟نمی  

بود محکم " نه " یک ارغوان جواب ! 

*  *  * 

 

 01.12.19, ]"را شب کنم می دود نخ به نخ" فالح مائده

02:45] 

# 217پارت  

# را_شب_کنممی_دود_نخ_به_نخ  

 

 با توانستمی که نزدیک قدر آن بود، نزدیکش قلیان یشیشه

 بر را داریوش بزم و کند واژگون را آن کفشش نوک ضربه یک



 و کرد فوت کوروش صورت نزدیک را دود داریوش. بزند هم

 :گفت

- شده چاق تازه منه، مال برو گمشو . 

گفت و نشست کنارش صندلی روی کوروش  : 

- پیشتون نشستم که، خوامنمی نقلیو . 

گفت و کرد دور دهانش از را شیلنگ داریوش : 

- باشی خوامنمی زدیم،می حرف داشتیم پیمان با برو . 

کرد نگاه او به عجیب داریوش جای به کوروش : 

- شدیم؟ نامحرم حاال ما که حرفیه چه این! اِ ! 

توپید داریوش : 

- پاشم نذار برو پاشو کوروش، برو پاشو . 

گفت و زد صندلی یپایه به لگدی. شد بلند وشکور : 

-  ذارممی نبینم رو تو نحس ریخت کهاین  تو خاطربه من آخرش

رممی خونه این از . 



گفت و داد بیرون دیگر باری را دودش داریوش : 

- سالمت به دراز، جاده باز راه !   

برگشت سمتش به داریوش. شد دور تند هاییقدم با کوروش : 

-  همه کار توی مدام. همینه هم کارخونه توی شده، فضول خیلی

بود شده شاکی بد ازش سری یه متین. کشهمی سرک . 

 که کرد لعنتش و انداخت بود شده دور که کوروشی به نگاهی نیم

 را متین حواس مباالتیبی با و آمدنمیبر کاری هیچ یعرضه از

پرسید داریوش. بود کرده جمع : 

- بسته؟ رو از برام ور شمشیرش مریم مامان پس  

داد ادامه و خندید بالفاصله و  : 

-  بشه؟ چی که کنیمی نگاهم اونجوری زنی؟نمی حرف چرا

 سفت خریتمم سر خرم؛ من اصالً آره خرم؟ خیلی بگی خوایمی

وایستادم سخت و . 

 و زد پس را شیلنگ. گرفت طرفش به را قلیون شیلنگ 

شکست را سکوتش : 



- گیرهمی رو دستت چی نمببی بمون خریتت سر! بمون ! 

-  بهش هم دستم مطمئنم خوام،نمی غریبی و عجیب چیز

رسهمی . 

 ادامه کشیدنش قلیان به و نزند حرف داریوش تا گرفت نگاه

نداشت آمده کوتاه قصد داریوش اما بدهد؛ : 

- دیدم عمرم یهمه به که دختریه زیباترین ارغوان .  

کرد تکرار : 

- زیباترین دقیقاً! زیباترین ! 

. بنشیند جایش در العملیعکس هیچبی توانستنمی دیگر

 و بود شده مست که خوردنمی مشروب کشید،می قلیان داریوش

 داریوش. شد بلند جایش از بالفاصله. خوردندمی تلوتلو کلماتش

گفت و دید را شدنش بلند : 

-  تو کنه نصیحت رو من خوادمی هی نشده، خسته مریم مامان

کنه امتحان جدید روش یه بگو بهش فرسته؟می رو ! 



 از بدتر دریا، آب شوری به آبی نه باشد؛ خورده شور آب انگار

 زبانش روی آن داخل نمک بلوری هایدانه ریز که قدرآن! آن

. بکوبد داریوش دهان بر و برود خواستمی. است مانده

 ارغوانی هایزیبایی  از او که کند تحمل و بماند توانستنمی

 داخل و تلفن پشت از پیش دقیقه چند خود که ندک تعریف

 معتاد یواشکیت داشتن به دارم ":بود گفته او به حیاط همین

 العملیعکس گونه هر حق و داشت یواشکی را ارغوان " شممی

 از توانست تا و رفت. شدمی سلب او از داریوش مقابل در

 ادشد به داغی شیر لیوان با مریم مامان. گرفت فاصله داریوش

 بین که بود گویا کامالً صورتش کرد، نگاهش ناامیدانه فقط. رسید

 ساعتی. نبود پرسیدن به لزومی و ستگذشته چه داریوش و او

 کشتی یک آخرش و اول که مستندی به و نشست علی عمو کنار

 یبقیه نه و کرد تماشا چشمش فقط. کرد تماشا را بود دریا روی

 به شد خالی کشتی و دریا از که تلویزیون یصفحه! حواسش

 تلویزیون یصفحه و بود خودش. بود رفته علی عمو. آمد خودش

 بود؟ چه نگران. دادمی دیگری یبرنامه شروع از خبر که

 خود خام خیال در گذاشتمی باید نداشت، نگرانی داریوش؟



 به دستش هرگز و نداشت او به تمایلی ارغوان باشد، خوش

 که بود خودش! ناامیدی نه و  داشت رانینگ نه. رسیدنمی ارغوان

 قرار ارغوان با -دیگر ساعت چهار و بیست از کمتر- فردا عصر

 این که داریوشی. آمدمی خودش به داریوش زود یا دیر. داشت

 شده مغرور قدرآن کارخانه در هایشموفقیت یواسطهبه روزها

 آسمان از تواندمی بگیرد باال را دستش اگر داشت باور که بود

بچیند ستاره دانهدانه ! 

 

 یتجربه یک یتازه شروع! داشت دیگری معنای برایش بعد روز

 مهم تصمیمات به برگی که بود این مثل. بود جدید و جدی

 حتی بود، خودش مشغول ظهر تا صبح از. کند اضافه اشزندگی

 پشت از باریک دقیقه چند هر و برده کارواش به را ماشینش

. نرسد اشتمیزی همه آن به گزندی تا کردمی نگاهش پنجره

 قرار سر به و بکند او به را هاسفارش آخرین تا کرد صدا را سپهر

 یآماده را محیط و برسد ارغوان از زودتر خواستمی. برود

 هرگز ساختمان آن که گفتمی او به هم شاید. کند او از پذیرایی

. است گفته دروغ او به فقط روز آن و شود بنگاه نبوده قرار



 کرد دیر که سپهر. بود نشسته اشصندلی پشت سپهر منتظر

. رساند اتاقش ایشیشه دیوار پشت به را تاخودش شد بلند

 مشغول بلکه بود، نینداخته گوش پشت را او نزد به آمدن سپهر

. نداشت بنگاهش در را دیدنش انتظار او که بود کسی با صحبت

 سر زود مهدی اما بگیرد، لهفاص خواستمی. نداشت وقتهیچ

 لبخند بدترین مهدی لبخند. زد لبخندی. دید را او و کرد بلند

رفت کنار و کرد نگاهش تیز. بود دنیا . 
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 روبرویش که موجودی بگوید تا نداشت  سپهر به دسترسی

 بیرون به بنگاهش از شده طور هر را زندمی لبخند و ایستاده

 در پشت را سپهر. آمدمی کسی آمدن باال صدای. کند پرت



 زدن یاجازه کهاین بدون کرد باز را در سپهر تا. دید اتاقش

گفت بدهد او به  را حرفی : 

- بمونه جااین دیگه دقیقه یه نذار بره؛ کن ردش .  

گفت سپهر : 

- تونهدایی پسر گهمی ! 

- باشم داشته دایی پسر که ندارم دایی من بیرون، بندازش ! 

 بود، شده دیر اما کشید، عقب پا سریع. نکرد ریسک سپهر

. نداشت لب بر لبخندی دیگر بار این و بود سرش پشت مهدی

. بگذارد تنهایشان و برود که داد تکان سر. افتاد او به سپهر نگاه

 از نگاه. شد اتاقش وارد و کرد نگاه رسپه به چپچپ مهدی

. چرخید پنجره سمت به صندلی، دادن حرکت با و گرفت مهدی

بیندازد راه خاک و گرد که بود آن از ترمرتب لباسش : 

- بیرون برو. برم االن همین باید دارم، کار جایی یه ! 



 خاک و گرد با مشکلی دیگر. کرد حس را مهدی هایقدم صدای

 یلبه تا مهدی. نبود گیریسخت دختر هم وانارغ نداشت، کردن

بود شده نزدیک میزش : 

- کمتر شایدم ربعه، یه حد در کارم! خوشتیپ سالم . 

- ندارم وقت برات من ثانیه، دو بگو تو . 

 عقب به را صندلی شدت به و شد بلند صندلی روی از سریع

نیامد کوتاه مهدی. راند : 

-  شبیه خیلی چون دیم؟نکر حال هم با وقتهیچ ما چرا دونیمی

 !همیم

زد پوزخندی : 

- توام؟ شبیه من  

- دارم براش محکمی دالیل . 

- برم باید دارم قرار من! دار نگه خودت برای رو دالیلت . 

 با اشفاصله کردن کم برای قدمی برداشت، دیگری قدم مهدی

تردیدی کمترین بدون و مصمم او؛ : 



-  عاشق عین رد هم دو هر ایم،کارخونه عاشق دو هر تو و من

 فقط! نه نرسه، بهش دستمون کهاین نه. دوریم ازش بودن

 خودت، روش به تو. باشیم داشته باشکوه ورود یک تا منتظریم

نظرت؟ به نیستیم شبیه! خودم روش هم من  

- بیرون برو گمشو ! 

کرد نگاهش خیره مهدی : 

-  گند کنیم تحمل تونیممی نه که داریم، احمقی برادرای دو هر

 باز ناراحتیا یهمه وجود با. کنیم نابودشون تونیممی هن بزنن،

بیشتر هم من از حتی تو و نسبتیم این گرفتار ! 

- ندارم برادرام از کدومهیچ با مشکلی هیچ من! بیرون برو . 

 آن روی و کرد مبل به نگاهی. کرد گیر مبل یپایه به مهدی پای

 :نشست

-  هاییحرف نممطمئ من شد دیر اگه حتی شه،نمی دیر قرارت

 به  هم رو قرار تا صد کهاین به ارزهمی بزنم بهت خواممی که

کنی کنسل خاطرش . 



 مهدی به اخم با. کرد ساعتش به نگاهی و آورد باال را دستش

گفت و کرد نگاه : 

-  و. بری و بزنی رو حرفت داری فرصت دقیقه ده فقط دقیقه، ده

 کنممی پرتت و شممی پایینن که آدمی همه اون خیالبی نه گر

 .بیرون

زد لبخند مهدی : 

- رفیق رسیده ما به شما از قبالً بله ! 

چرخاند سر کالفه  : 

- چیه؟ حسابت حرف ! 

-  یدقیقه ده تا ده بشنوی اگر حسابه، هم خیلی حسابه؛ حرفم

دیمی وقت بهم دیگه . 

 ارتباطات از را چیز همه مهدی نکند کهاین ترس داشت، ترس

داندب او ایپرده پشت . 

- رو حسابت حرف بگو ! 

انداخت پا روی پا مهدی : 



-  رو حرفام اگه باشم مطمئن نداری، برادرات با مشکلی گفتی

نداری بازم بشنوی ! 

- منن برادرای باز بگی که مزخرفی هر . 

زد کف برایش و آورد باال را دستش مهدی : 

-  ما و برادرن باز باشن کی هر. گممی رو همین منم! آفرین

 و ناخواسته داری تو اما کنیم، خالی رو پاشون زیر تونیمنمی

کنیمی داریوش با را کار این ندونسته !  

 برایش تاسف به سری مهدی. گفت محکمی ی "شو خفه "

داد تکان : 

 و دم تو جاسوسته مژگان کردممی فکر پیش روز سه تا -

 ماهه دو بگه، داریوش از برات بیاد بودم منتظر فروغی، دستگاه

 چطور که ببینم رو تو دیدنی یقیافه وقت اون و بگه بیاد منتظرم

 سوراخ هر تو دماغت کردن فرو از دست چطور و کشیکنارمی

 و رفتی جلو هی هم  تو! نگفت و نیومد اما داری،برمی ایسنبه

 متین نابودی به بستی همت کمر و کردی تیز شمشیر! رفتی جلو

 یه فقط نه؟ کنی تمومش مونده کم اومدی، هم گوشش دم تا و



 نابودی متین نابودی که اینه اونم بگم، بهت اومدم رو چیز

 جاهمین رو جنگ این! رفیق رو شمشیرت کن غالف داریوشه،

 اما بگه، بهت بیاد و توئه سگ مژگان کردممی فکر! کن تموم

فروغی؟ دستگاه و دم توی رفته که زنیکه این کیه سگ! نبود  
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 ... داریوش-

 چه؟ و داریوش! آورد کم. دهد ادامه توانستنمی شد، متوقف

مقابلش سوال عالمت هاده و بود داریوش کار؟ کدام و داریوش !  

 سوال هاده همان حکم مهدی برای گفت که ی"داریوش "

 اسبش باالی که سرداری مثل داد، باال ابرویی. شتدا را نپرسیده

کرد نگاهش کند،می نگاه فتوحاتش به و نشسته : 



-  همه این که بوده احمق قدریاون کنیمی فکر! داریوش آره

 فروش و تولید منابع یهمه به دسترسی و باشه کارخونه مدت

 عمو عمو داریوش خبره؟ چه اونجا نفهمه و باشه داشته کارخونه

کرد سازیحساب براش بشه که زد، دورش بشه که نبود یعل . 

توپید کرد؛ اخم :  

-  رو کار این بار یه من؟ بابای مثل یکی بشه قراره  داریوش

خواست؟ رو تکرارش دلتون داره، مزه  دیدین کردین  

زد تمسخر سر از لبخندی مهدی : 

-  سر یه داداشت آقا کنی قبول برات سخته! سوزهمی برات دلم

سودا؟ هزار و داره  

داد ادامه ترمحکم : 

-  خواست،می رو کارخونه کتابای حساب تموم ریزِ داریوش

 گندای تموم تونینمی تو !دشمن نه شریک، شد و خواست

 گیره؛ اون از بیشتر داریوش پای بنویسی، متین پای رو کارخونه

 خودش با اون هچل، تو بندازی رو متین کن فکر. بیشتر خیلی

 و بیا یا پس. بردیش تو که هچلی همون به برهمی مه رو داریوش



 سروصدابی برگرد، اومدی که راهی همون از یا باش، هم تو

 توی همه از اول دودش نداره، کردن بازی آتیش این. برگرد

 وایستادم کنارشون و رفتم بینیمی که منم. رهمی خودت چشم

داشتم که ادعاهایی همه اون بعد . 

 از پر و سرخ صورتی با را او که زمانی آورد، یاد به را ارغوان

 مثل بود، زده لبخند او به  و دیده سالن داخل دفعهیک اضطراب

!  بود کرده رفتار عیار تمام احمق یک مثل روز آن تمام ها؛احمق

 روز آن تمام بود، خاطرش در. برود یادش از که نبود دوری زمان

. بود گشته را داریوش اقات ارغوان.  تمام جزئیات با و مو به مو

 متین علیه مدرکی دنبال تا بود گذاشته پا زیر را اتاق تمام

! را خواهرش و او شاخدار دروغ بود کرده باور ساده چه! بگردد

 اتاق تا آمده او که بود نکرده فکر لحظه یک فقط لحظه، یک چرا

 متین؟ علیه نه کند، پیدا او علیه مدارکی و بگردد را اصلی مجرم

 جرم اثر تواندمی فقط خود اتاق در داریوش نکرد فکر اچر

 حدبی عصبانیت بعد! را دیگری کس نه و بگذارد باقی را خودش

 دفعهیک که مژگانی و خورده هم به که اتاقی برای داریوش

 چون. بود کرده رم شدمی طی موفقیت با داشت که راهی یمیانه



 مرد کهاین یعنی هااین یهمه. است متین کنار داریوش برده پی

 اشسینه. گفتمی را راستش فقط هالبخند آن با مقابلش

 نبود، متیم داریوش. بود داغ و سوختمی تنش تمام. سوختمی

 دروغ مهدی هایحرف تمام خواستمی دلش خیلی. بود برادرش

نبود و باشد : 

- برو حاال زدی، رو حرفت . 

کرد رشتد برایش را چشمانش و شد عصبی مهدی بار این : 

- بکنی؟ غلطی چه خوایمی تو وقتاون برم؟   

 فقط پیش دقیقه ده تا. نداشت مهدی برای جوابی بار اولین برای

 و شود طوفان توانستمی او و مریم مامان برادر دو و بود متین

 شانمقابل استوار و باشد کوه شود، سرشان آوار ببلعد، را هاآن

 نابودی. بود شده اضافه اریوشد نفر سه این به حال اما بایستد،

 امان در داریوش که کرد تقسیم طوری هاآن بین شدنمی را

! نفر سه نه کردمی نفر چهار خرج باید بود اگر اینابودی. بماند

 فعلی وضعیت در که بود العملیعکس تنها نشینیعقب

 او داریوش. بود دردناک هم تصورش. بیندیشد آن به توانستمی



 تکان با مهدی کرد، نگاه مهدی به. بود داده هل هنمج وسط به را

گرفت چشم. گشتمی جواب دنبال سر دادن : 

-  چیه، به چی بفهمه کسی نذاشته که زرنگه قدراین اگه داریوش

بره در قسر هست بلدم پس . 

 خواستمی فقط نداشت، بود زده که حرفی برای دلیلی هیچ

 مهدی. شده ردرگی قدر چه و است کار کجای داریوش بفهمد

کرد ریز چشم :   

 -  رفتنی در! متین و اون بین یره به یر چیز همه! نکن فکرشم

. کار تو کشوند داریوش هم رو فروغی حتی نیست، کار توی

 فروغی کنی،می بازی آتیش با داری یعنی چی؟ یعنی دونیمی

داریوشه و متین پشت !  

 با گانمژ. داشت ایمسخره وضعیت چه بود؟ هم فروغی فروغی؟

 چه نگفتن با و بود فهمیده ابتدا همان را چیز همه و بود فروغی

 که گفتمی او به روزها همان اگر. بود کرده او به بزرگی خیانت

 بعد اتفاقات یهمه از امروز است شده متین یپیالههم داریوش

 او. بود جلو بودند گرفته پیش تمام سرعت با او از که خودش از



 خواهر یزیرکانه مکر کمک با. بود داده ازیب هنرمندانه را

 ظاهر به و بدلی موضوع یک سرگرم را او مدت تمام کوچکش

 هایشخیالیخوش دیوار سویِ آن اصلی جریان و بود کرده مهم

بودند کرده انتخاب هم را درستی یپوسته چه! دلدادگی. بود . 
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 و کردند هدایت را نگاهش متین اسم فقط بردن با مدت تمام 

. رفت پنجره سمت به مهدی. ببیند هم را داریوش ندادند اجازه

ایستاد او به پست : 

-  رو چی همه االن همین باید داشتن کینه هاسال بعد کنم فکر

 خودتم که دونممی من و وئهت یخانواده داریوش! دور بریزی



 متین علیه داری کاری اگه. ببینی رو اون نابودی تونینمی بکشی

کن جمع رو همه گذاشتی، بِپایی اگه کنی،می .  

 او به هم چیزی و گذاشته پیش وقت خیلی از که بِپایی تنها

 آمده میان به داریوش پای چون بود نگفته بود، مژگان بود نگفته

 برای چون برود تنها را راه یادامه خودش واستخمی مژگان. بود

 از خواستمی. است ایستاده هم داریوش متین کنار نبود مهم او

شود رد هاآن نفر دو هر روی . 

-  برگ هم داریوش بردی، تو گرفتی، تمنتیجه زدی، رو حرفت

 !برندته

برگشت سمتش به مهدی : 

-  سری یه مونهیم فقط. برده برد بازیِ متینه، توام یبرنده برگ

 باید! مژگان مثل باشه، بهش حواسمون باید که کوچیک چیزای

 داریوش و متین دونیمی. فروغیه بال و دست توی چرا بفهمیم

 فروغی یارو این از من بینیشونه،خوش اونم! دارن بزرگ ایراد یه

 حنا؟ تو نذاره رو دوشون هر دست معلوم ازکجا آد،نمی خوشم



 دقیقاً فروغی کنار دونه،می زیادی دونه،می چیزا خیلی مژگان

داره؟ کار چی  

 نداشت، هم درخوری جواب. بدهد را مهدی جواب خواستنمی

 بودند، غلط همه هایشدانسته دانست،نمی درست را چیز هیچ

 کسی به هرگز "رمز با بار این و کردمی شروع نو از دوباره باید

 ".باشد کَسَت رینتنزدیک و عزیزترین اگر حتی نکن، اعتماد

دادمی مهدی به جوابی باید : 

- بگو بهم فهمیدی چی هر تو، با مژگان کار از درآوردن سر . 

داد باال ابرویی و کرد تعجب لحنش نرمش از مهدی : 

- چیه؟ حدست تو  

کرد باز سر از ساده  را او بشود که بود آن از ترزرنگ مهدی : 

-  که زدمیم حدس اول باید بودم خوبی زن حدس اگه من

ستکارهچی کارخونه تو داریوش ! 

کرد اخمی نمایشی مهدی : 



-  یه ما یهمه. داننمی همگان را چیز همه خودت، به نگیر سخت

 فکر و دادم هدر رو روزم کلی که من مثل. داریم اشتباهاتی

جلو فرستادی رو مژگان تو کردم .  

شدمی گم چشمش جلو از کاش : 

- برم باید و دارم قرار من . 

 نصب سرتاپایی یآینه مقابل. برداشت قدم تمام کندی به هدیم

. کرد مرتب را کتش ییقه و برد دست. ایستاد لباس کمد به شده

گفت و کرد نگاهش آینه داخل از : 

-  آدم داریوش. نکن فکر بهش خیلی اما شدی، شوکه دونممی

 کم رو ما کارخونه حالاین با اما طور،همین هم متین زرنگیه،

 !داره

- دونممی شدرباره رو چیز همه من که بدونه داریوش خوامنمی . 

برد باال تسلیم عالمت به را دستش و برگشت مهدی : 



-  دور از فعالً باید تو و من نیست، وقتش دونممی! جمع خیالت

 اون سقوط یکی، سقوط دوشون، هر مواظب. باشیم مواظبشون

که دونیمی! یکیه !  

 عجیب لبخندی با میز روی مخملی و کوچک یجعبه به نگاه با

داد ادامه : 

- بگذره خوش قرار ! 

 بود کرده یادآوری او به دیگر باریک برود و بگذارد کهاین از قبل

 مبل روی را خودش! نفرند دو ظاهر در فقط داریوش و متین که

 تازه هایکفش به و گذاشت سرش طرف دو را دستش. کرد رها

 ولی بود، کرده ظاهر حفظ مهدی مقابل. زد زل اشخورده واکس

 طور همان. ندارد دادن دست از برای چیز هیچ دیگر دانستمی

 اتفاقات مقابل در قدراین که نبوده زمانی کرد فکر و ماند خیره

 دستش از کاریهیچ. باشد بسته پایش و دست زندگی

 و مژگان داریوش،. بودند کرده خیانت او به همه. آمدبرنمی

. بود تربزرگ و ترسیاه همه از خیانتش! ارغوان آخ و ارغوان

 نباید را زنی هیچ قدرت کرد ثابت او به خواهرش کمک به مژگان



 هرگز دیگر عمرش آخر تا بعد به این از. بگیرد نادیده

 اسیر بود، باخته را خودش کجا. کند باور را زنی توانستنمی

 که روزی به لعنت بود؟ کِی اصالً بود؟ شده ارغوان رفتار کدام

خورد را صورتش مظلومیت گول ! 

 است، داشته قراری آورد یادش به شلوار خط اتوی شد؛ بلند

 انگیزترینخاطره توانستمی امروزش هایدانسته با  که قراری

 دنیا او برای. کرد نگاه ساعت به. باشد اشزندگی یهمه قرار

 این دقیقاً باید. گفتنمی طوراین ساعت اما بود، شده متوقف

 اشگوشی. بود بنگاه در هنوز و شدمی حاضر قرارش سر ساعت

 روی از را مخملی یجعبه. کرد باز را کشو. برداشت میز روی از را

 شبیه بود گردنبندی. کرد پرت کشو داخل به و برداشت میز

 کشته را عواطفش! بود آرش از تراحمق او! آشنا یگوشواره

 از نزار حالی با خواستنمی. بود مرده عواطف مرد یک او و بودند

 قدم جلو به ترمحکم و ایستاد محکم. شود رد کارمندانش مقابل

 خودش به را اشزندگی. نبود دیر شروع برای وقتهیچ. برداشت

 تلفن. نشست فرمان پشت. کرد باز را ماشین در. گرداندبرمی

 نگه صورتش مقابل و آورد باال را گوشی. خورد زنگ همراهش



 روی آرام شستش انگشت. بود خطش پشت ارغوان. داشت

. گفتمی "الو" هم  پشت ارغوان نگفت، چیزی. رفت گوشی

کرد نزدیک دهانش به را گوشی و بست ایلحظه را چشمانش : 

 !جانم-

-  زودتر نبود قرار مگه رسیدم، ستدقیقه ده من کجایی؟ پیمان

 بیای؟

- یقهدق ده فقط عزیزم؛ اومدم کنی صبر دقیقه ده یه ! 
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پرید حرفش میان به ارغوان : 



- بیای تا زنممی قدم بر و دور همین من پیمان، نکن عجله !  

- خداحافظ فعالً! دارم عجله خیلی اتفاقاً . 

 ماشین و کرد پرت قابلشم به را گوشی. کرد قطع را تماس سریع

 قراری به کردن فکر شدمی ترنزدیک که چه هر. انداخت راه را

 داریوش و شدمی کمتر او با برخوردش نوع و داشت ارغوان با که

 دیگر و دیدمی دیگر دقیقه چند را ارغوان. گرفتمی را آن جای

 زمان خیلی او با شدن روبرو و داریوش برای اما نداشت، وقتی

 بدنش در سالمی جای و ببرد ایخرابه به را او توانستمی .داشت

 بارها. بود کرده آرش با او که کاری همان مثل نگذارد، باقی

 تاریک کماکان که تاریکی قسمت از بود، گفته پدرش از برایش

 بود خورده تاسف بود، کرده همدلی داریوش هم بار هر! بود مانده

 برخاست و نشست فروغی اب او که شنیدمی باید امروز و... 

 مضر، محصول تولید برای کارخانه عامل تریناصلی و کندمی

 و قیمت اصلی جنس با همسان که است کیفیتبی و تقلبی

 که محصوالتی. شودمی بازار وارد و خوردمی برچسب

 کارخانه وارد چطور و تولید ایطویله کدام در دانستنمی



 همچون ایحامی که وقتی تا نبود سختی کار که البته شوند،می

 وقت هیچ و بفهمد که بود این دنبال هامدت تا. داشتند داریوش

 حل معما! داریوش به برسد  سوال همه آن جواب کردنمی فکر

. بود زیاد سرعتش. رسیدمی نظر به آسان همین برای و بود شده

 رد را قرمز چراغ رفت، کیلومتر صد باالی سرعتی با را جا همه

 انتظارش در سخت ایجریمه  دانستمی و گرفت سبقت کرد،

 او متعلقاتش و دنیا آمد،نمی چشمش به هاجریمه این اما است،

بود کرده جریمه را . 

 سرعت شد که اشتقلبی بنگاه ساختمان به منتهی خیابان وارد

 بود دختری او، از جلوتر خیلی! ترآرام راندنی برای نه کرد، کم را

 شبیه برداشتنش قدم که دختری رفت،می راه خیابان وسط که

 و بود کرده جیبش داخل را هایشدست او به پشت. بود ارغوان

 به خود رساندن حال در و زده را هایشقدم رسیدمی نظر به

 ایگوشه را ماشینش. بودند رفته باریک که است ساختمانی

 داریوش فکر در اما کرد، نگاه او به. زد زل روبرو به و کرد متوقف

 فکر با شبش و روز! داشت ایخجسته دل چه هم داریوش. بود

 شعلیه مدرکی دنبال و بود آمده اتاقش تا که گذشتمی دختری



 حتی داریوش سرنوشت از بخش این. کند گرفتارش تا بود

بود خورده ارغوان از خوش که بود ایبازی از ترمزخرف .  

. کردمی نگاهش هم او و داشتبرمی قدم آرام طورهمان ارغوان 

 طرفش به تمام سرعت با و بگیرد را گازش االن همین شدمی

را او و براند  ... 

 از توانست تا کرد تکرار را کار این بار دو. کشید عمیقی نفس

 آرامش هم کار این بود مطمئن. کند گذر کردمی که فکری

 ندچ. برسد ساختمان نزدیک به ارغوان تا ماند منتظر. کندنمی

 محض به ارغوان. کرد روشن را ماشین برسد بود مانده که قدم

 ماشینش و او و چرخید سمتش به دفعهیک ساختمان به رسیدن

 سرعت دفعهیک. نشست ارغوان لب روی لبخندی. دید را

 چشمش پیش ارغوان لبخند و کرد زیاد. کرد زیاد را ماشین

 روزهای و پیش روز دو قشنگی به لبخندش. گرفت جان ترشفاف

 اگر حتی خواست،نمی را لبخندش. داد گاز بیشتر. نبود قبل

 راه سر از هدف بود، هدف ماشینش برای ارغوان. باشند قشنگ

 خیابان وسط کماکان و دیدمی را آورشسرسام سرعت. برداشتن



. آورد کم و آمد کوتاه که بود خودش. بود ایستاده لبخند با

 همین. او به زد زل و داشت نگه وا به مانده قدم سه دو را ماشین

 را ماشین در سریع بیاید نزدیکش به تا کرد حرکتی ارغوان که

 و کرد برانداز خریدارانه نگاهی با را پایشسرتا ارغوان. کرد باز

 :گفت

- ببری؟ رو من دل خواستیمی یا شوماخری همیشه  

 بر محکمی سیلی و برود توانستمی کاش! بود خیالبی چه

 چه زد، نهیب خودش به زود. بار چند بار،یک نه ند؛بز صورتش

 به آمدن از قبل دانستنمی که او داشت، ارغوان از انتظاری

 را اشهمیشگی بازی داشت و است شنیده مهدی از چه جااین

 حلراه بیداد و داد و جنجال. بست را ماشینش در. کردمی

 کرد،می صبر دبای. بود مطمئن را این نبود؛ ارغوان مقابل درستی

 به اتاقش در و دانندمی داریوش یدرباره کجا تا فهمیدمی باید

 و کردمی برخورد عادی شد،می عادی باید. بودند چه دنبال

دارد پیش در سختی کار امروز دانستمی و کردمی نگاه عادی .  



-  بنگاه، توی کردم گیر اومدن دم درست! موندی منتظر خیلی

شهنمی تکرار دیگه . 

 خود کرد،می پیدا را خودش تا بیشتر، و بیشتر زد،می حرف باید

 بشود یکی ارغوان مقابل توانستمی وقتآن و را اششده پنهان

خودش از بدتر برابر صد ! 

شد نزدیک او به و داد تکان طرف دو به را سرش ارغوان : 

- همیم کنار االن که همینه مهم فقط من برای نداره، عیبی . 

 لبش روی از هم را رمقبی لبخند همان داد غوانار که جوابی

 حرف هر با چون گذراند،می خیربه را امروز خدا باید فقط برد،

 که گرفتمی فرا را وجودش چنان خشم ارغوان آمیزمحبت

 قرار کجا تا ارغوان. کردمی معجزه شبیه چیزی را ماندن عادی

برود؟ پیش بود  

گفت و کرد نگاهش. ایستاد اششانه به شانه و آمد جلو : 

- شدیا خوشتیپ خیلی ! 

کرد نگاه ماشین به سپس : 
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- ماشین همین به زنممی بهش، بزنم نیست هم تخته . 

 ددینمی که بود شده خودش نظیربی اجرای غرق قدرآن ارغوان

 دست. کرد دراز را دستش. است نوسان در نگاهش لحظه هر او

 به رو و فشرد دستانش بین. گرفت دستش در را ارغوان

چرخید ساختمان : 

-  خودی به تو شم،می خوشتیپ دستگاه و دم کلی و لباس با من

خوشگلی خود !  

 در هایدست که طوری. چسباند او به را خودش پروابی ارغوان

 گم هاشانه بین یرسیده صفر به یفاصله در نشاشده قفل هم

 .شد



- شناسممی من که هستی مردی ترینجذاب تو! نگو . 

- شناسممی من که هستی دختری ترینگودروغ هم تو ! 

 ارغوان اما بود، گفته اخم با بود، گفته جدی. خندید ارغوان

 درصد یک که داشت ایمان هایشتوانایی به قدرآن. خندیدمی

 که اشخنده. شنودمی طعنه دارد کردنمی خطور مغزش به هم

گفت شد تمام : 

-  من برای! هستی ولی گم،می دروغ دارم من کن فکر تو باشه،

دنیایی مرد ترینجذاب ! 

! گفتمی راست واقعاً شاید خب. کشید بیرون جیبش از را کلید

 شاید. چرخاند انگشت یک روی شدمی هم را  جذاب مردهای

 حاضر ارغوان دیدمی باید بود، جذابی مرد ارغوان برای واقعاً

 باال پله دو از. بکند جذاب مرد این برای کارهایی چه امروز است

 در ارغوان دست. کرد باز را در و چرخاند قفل در را کلید. رفت

. شود وارد او از زودتر ارغوان تا کشید عقب کمی بود، دستش

 پاشنه هایکفش صدای. گذاشت سالن داخل به پا مصمم ارغوان

 او. رسید گوشش به سالن به ورود با که بود صدایی اولین بلندش



 خیلی بود، خوش و زدمی لبخند و کشید خود دنبال به را

 را او جزء به جزء. بودند آمده هم با که قبلی یدفعه از ترخوش

. را گاهشبی و گاه لبخندهای حتی و لبش حرکت گرفت، نظر زیر

 را ارغوان هایخوشی تواندنمی چیز هیچ امروز رسیدمی نظر به

 رفت،می جلو به و داشتبرمی بلندی هایگام کهاین با. کند زائل

. بکشد بیرون پیمان دست از هم را دستش نبود حاضر اما

 تا هایپرده به نگاهینیم. بود گرفته را دستش سخاوتمندانه

 روی بافت شال. انداخت سالن یپنجره یشده کشیده نصفه

 ترآزادانه گردنش روی و کشید بیرون پالتویش داخل از را سرش

 و کرد رها را دستش.  بود هاپرده به هنوز ارغوان نگاه. انداخت

 :گفت

- کنممی درستش االن ! 

 قدم سه دو. شد تاریک کمی سالن. کشید را هاپرده و رفت جلو

 بزرگ سالن. زد ار روشنایی کلید و برداشت راستا همان در دیگر

 خودش دور. انداخت اطراف به نگاهی ارغوان. شد روشن بارهیک



 روبروی یعنی بازگشت، اولش ینقطه به سرانجام و چرخید

 :پیمان

-  بنگاه یه قراره نگفتی مگه افته؟می راه پس کی جااین گممی

 ... دیگه

دیوار روی شدهنصب هایکلید نزدیک داد، تکیه دیوار به : 

-  هر بیای، نکردی قبول که تو اما! زودیبه بیوفته راه بود قرار

ندازممی راه رو جااین هم من  اومدی وقت . 

 که فهمیدمی هم ارغوان قطعاً آمدمی دیرتر دقیقه ده مهدی اگر

شود بنگاه یک به تبدیل که نبوده قرار زمانی هیچ جااین . 

 را وهایشم. کشید گردنش روی از را شالش برد باال دست ارغوان

 به و گرفت دستش در را شال. بود شده جمع سرش باالی

 به کمی. رسید اشقدمی دو به که آمد قدرآن آمد، سمتش

گفت و کرد نگاهش شیطنت با. شد خم طرفش : 

- داری؟ بقیه برای توضیحی چه تو وقتاون جااین بیام من خب  



-  که کارمند یه دنبال منم کاری، دنبال تو خواد؟می مگه توضیح

 حقیقت دونیممی تو و من بندازه، راه مشتری بنگاه توی بشینه

 به گیم،می دیگری چیز اونا به. بفهمن نیست قرار که بقیه چیه،

 شک خودم به. خورنمی هم گول باش مطمئن! راحتی همین

ندارم شکم ذره یه تو به نتونم، که باشم داشته . 

 از که هاییحرف به زدمی گریز مدام که نبود خودش دست

. شدمی سر به جان گفتنمی اگر دانستمی فقط شنید، مهدی

 و کردمی نگاه فقط چیست؛ اشحقیقی منظور فهمیدنمی ارغوان

 زیپ و شد خم هایشحرف وسط هم دفعهیک.  دادمی تکان سر

 بیرون پایش از را کفش را؛ کفشش دو هر. کرد باز را کفشش

ایستاد راست و کشید : 

- گرفت درد پام .  

. کرد باز هم را شپالتوا هایدکمه و داد هلی پایش با را کفش

 زیر را سالن کل و رفتمی راه سالن در کفش بدون. گرفت فاصله

 روی وقتی بود زده پایش ناخن به که قرمزی الک. گذاشت پا

 روی بیشتری یجلوه رفتمی راه رنگ سفید هایسرامیک



 از دست هم ارغوان برود سمتش به کرد قصد وقتی. داشت پایش

 به یا اشاره با. برگشت طرفش به و کشید سالن کردن رو و زیر

گفت پنجره کنار و سالن یگوشه : 

- سالنه مرکز. بهتره باشه تو میز جااون ! 

- توئه مال میز اون خوام،نمی مرکز در میزِ جااین من ! 

 تا باال از بود؛ باز پالتویش هایدکمه یهمه. بود رسیده ارغوان به

 که بود جذب قدر آن بود، تنش جذبی رنگ سفید بافت! پایین

 آن اشباالتنه هایاندازه که فهمید بیشتر نه و نگاه یک با بشود

 جلو را دستش. باشد شدنش مانکن اعتبار که است خوب قدر

 بزند، گره ارغوان کمر از جایی به را دستش کهاین از قبل اما برد،

 در که نداشت مشکلی انگار. شد نزدیک او به خود ارغوان

گفت و چسباند اشسینه به را اششانه. باشد آغوشش : 

- دهنمی مزه جااین که رئیسبی ! 
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داشت نگه خود پیش و کشید عقب  را دستش : 

- بینی؟می رئیس چشم به رو من عاًواق رئیس؟   

 و برداشت اشسینه روی از را اشتکیه زد، چرخی نیم ارغوان

ایستاد روبرویش : 

- ببینم؟ رئیس چشم به رو تو چیه اشکالش  

 چشم ترینزدیک یفاصله با و داد جهت پایین به را سرش کمی

شد ارغوان چشم در : 

-  خوششون ونرئیسش از کننمی وانمود همه که اینه اشکالش

آدمی ! 

-  اگه حتی! آدمی خوشم یکی از کنم وانمود تونمنمی بمیرمم من

باشه رئیسم . 



 ارغوان صورت زاوایای تمام. گرداند ارغوان صورت در را چشمش

 آن با تا گشتمی دروغ از ردی دنبال. بود دقیقش نگاه زیر

 همان تنها اما !دروغ کی و گویدمی راست کی بفهمد همیشه

 عالمت دروغ کاش و آمد چشمش به نیکی با ششباهت

شدمی رسوا ارغوان تا داشت ترینمایان . 

 چیزی به کنی وانمود تونینمی داری، فرق همه با تو! دونممی -

 دلم تو خاطر به و دارم دوستت من که همینه برای! نیستی که

 برای مژگان به کردن کمک مثل. بکنم کارها خیلی خوادمی

 صحبت یا برسه، خوادمی دلش که چیزی به زودتر چه هر کهاین

ناهید مامان با تو یدرباره کردن . 

 برای. گرفت شکل ارغوان هایلب روی ناباوری سر از لبخندی

داد ادامه برساند یقین به را لبخندش کهاین : 

- اونه به مربوط که چیزی هر و کارخونه شدن خیالبی و . 

- پیمان؟ گیمی راست  

- گممی راست ! 



-  ثابت یا و کننمی کار چی اونجا نیست مهم برات دیگه یعنی

بوده؟ گناهبی پدرت کهاین کردن  

-  یا باشه گناهبی پدرم که کنهمی فرقی چه هاسال از بعد دیگه

 کنممی واگذار رو سهامم من هست خبری هر هم جااون! نباشه

نباشه مربوط بهم هیچی دیگه تا . 

ارغوان فقط نه و زدمی خنجر خودش به داشت . 

 را هایششنیده بود سخت برایش. کردمی نگاهش مات ارغوان

. است شنیده درست که شود مطمئن خواستمی. کند باور

کرد کمکش : 

-  و کردممی تمومش روزی یه باید گرفته، رو زندگیم وقتِ خیلی

 که هستی نفری اولین هم تو. کنم تموم گرفتم تصمیم امروز

دونهنمی حتی ناهیدم انمام گم،می بهت دارم . 

  ارغوان سر در چه دانستنمی. کردمی نگاهش عمیق ارغوان

 بود افتاده راه که وقتی از. دادمی عذابش این و  گذردمی

 زیاد حرف. بود شده هایشحرف از ترمهم ارغوان فکرهای

 حرفی خواستنمی دیگر. بود خورده هم را گولشان و بود شنیده



 هایکتاب و حساب امروز بود مطمئن. یدکشنمی دیگر. بزند

 برای تا کردمی فکر داشت او و ستریخته هم به را ارغوان

کند تعریف را تغییرات این طورچه مژگان .  

-  درست کار ولی ندارم، دوست طوریاین اصالً کهاین با پیمان

کنار بکشی رو خودت که! همینه . 

 محکم را ستشد دو هر. نشست بازویش روی آرام ارغوان دست

نزد پس را ارغوان دست تا برد فرو جیبش در : 

- کنار؟ بکشه رو خودش که کنی؟می نصیحتا این از هم مژگان به  

ببیند بهتر را او تا برد عقب را سرش کمی ارغوان  : 

-  من و بگیره رو منا باید اون کنه،می فرق تو با وضعیتش مژگان

 پدرت بگذری، تونیمی تو اما بیاد، کوتاه بگم بهش تونمنمی

گردهبرنمی تو کارهای با هم هرگز و نیست دیگه . 

کرد پنهان بود شنیده که حرفی از را تنفرش. داد باال ابرویی : 

-  به رو زندگیش تونهمی اون کنه،می فرق من با مژگان درسته؛

زنممی باطل دور دارم من اما برگردونه، خودش . 



 نبود پیش دقیقه چند لمث دیگر داد، حالت تغییر ارغوان صورت

گفت پایین صدایی تن با. بگیرد اشخنده او بگوید چه هر که : 

-  و ببخشی باید. گرفت رو حق شهنمی گاهی اما نبود، باطل دور

نداری االن و داشتی چی که نیاری خودت روی به  ... 

گفت و گرفت راهرو طرف به را دستش گفت را این تا : 

- رفتیم بار اون کههمون اق،ات اون توی بریم خوادمی دلم . 

بریم گفت و داد تکان سری . 

 به تا نداشت ایعجله رفت،می تند. افتاد راه او از جلوتر ارغوان

برسد ارغوان . 
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. گویدنمی دروغ که اشتند شک باراین گفت؛می راست ارغوان

 مثل گرفت، را ناحق طرف و کرد فراموش را حق باید گاهی

 از. رفتمی پیش معکوس داشت برایش چیز همه که خودش

 و کارخانه هایتخلف شده طور هر تا بود این دنبال که کسی

 باید که کسی به بود شده تبدیل بزند جار جا همه را عاملینش

 عمو رسوایی داریوش رسوایی. فتگرمی را زدن جار این جلوی

 ناهید مامان غم و نسترن درد مریم، مامان ناراحتی بود، علی

 را او تا. بود انداخته راه سروصدا و رفته اتاق داخل ارغوان. بود

گفت و کشید عقب را صندلی دید، در چوب چهار در : 

-  کنم فکر کردی، اذیتم کلی و نشوندی جااین رو من دفعه اون

رسیده من یتالف وقت . 

 هم با زودیبه. بود رسیده او تالفی وقت کرد،می اشتباه ارغوان

 که بود این کردمی باید که کاری اولین. شدندمی حساببی

 هر یا و کند حذف هلدینگ شرکت از شده طور هر را مژگان

 کسی تنها مژگان. دارد نگه ساکت همیشه برای را او که کاری

 خطر بزرگترین و داندمی زیاد او ستدانمی و شناختمی که بود



 و ایستادمی جارزنی هر مقابل باید او. است داریوش برای مانع و

 او...  ارغوان بعد و ایستادمی جلویش باید که بود کسی مژگان

دانستمی زیاد و شده درگیر هم . 

 یک فقط این و بودند آمده هم داریوش اتاق تا ارغوان و مژگان

 انتظار در چه که نبود مهم برایشان ایذره هاآن داشت، معنی

. خواستندمی را شدنش گرفتار فقط بود، خواهد داریوش

 بود کرده ایفاء ارغوان برای که نقشی همین قالب در توانستمی

 کمک با هم آن کند؛ آب بر نقش را مژگان هاینقشه از خیلی

 سروصداها بود، شده کوچکتر فضا. رفت ارغوان سمت به! ارغوان

 طور چیز همه. بود هیچ سالن نور مقابل در هم اتاق نور کمتر، هم

 خواهر ارغوان کند فراموش کهاین برای بود مهیا! بود دیگری

 و نان پریشب همین که بشکند؛ حرمت نباید که است، اشکان

است خورده را اشکان نمک ! 

 قبل و شد نزدیکش. پشتش هم صندلی و بود مقابلش ارغوان

 و برد جلو را دستش بکند خواهدمی چه که بفهمد نارغوا کهاین

 صندلی روی تا  داد هل را او اشسینه به کوتاه یضربه یک با



 و نشست صندلی روی خود تعادل حفظ برای هم ارغوان. بیفتد

 خم. گذاشت صندلی یدسته طرف دو را دستش سریع.  خندید

کرد حبس صندلی و خودش بین را ارغوان و شد : 

- تونیمی ببینم کن اذیتم !  

 را صورتش ارغوان و شدمی رها ارغوان صورت در نفسش

کرد هم ترنزدیک : 

- تونم؟نمی  

 دید ارغوان صورت در را اشتیاقی اما "نه " بگوید خواستمی

. رفت عقب و برداشت صندلی یدسته روی از را دستش که

 مثل. کند اجرا بالفاصله را آنی تصمیم یک که رفتمی ارغوان

 کل به را او ذهن و بود زده صورتش به ماشین داخل که ایبوسه

بود شده شروع جاهمان از چیز همه و بود کرده خود مال !  

 و بود بخش لذت ارغوان برای کرد رها او صورت در که نفسی 

 خیره. شد بلند جایش از ارغوان. بود فهمیده ثانیه همان را این

 بر دلیلی. است شده چه ددانستنمی دو هر کردند، نگاه هم به



 روی را دستش ارغوان. نبود خاص مورد این در کاریپنهان

گذاشت بازویش : 

- خوب پسر ! 

- نگو دیگه کلمه، دو این از آدنمی خوشم ! 

- نیستی؟ خوب پسر چرا، آد،می بدت بودن خوب از  

 به شانه باز و شد بیشتر بازویش روی ارغوان دست حرکت

 طرف یک از. کرد حبس را نفسش و داد تکیه اششانه

 و روح از ببرد لذت امروز و برود را خط این ته تا خواستمی

 برای و دیدمی سقوط را این دیگری طرف از و ارغوان جسم

گفت لبخند با ارغوان. دانستمی عار خودش : 

- کنم؟نمی که اذیتت  

 به. کردمی دعوت خودش با جنگ به را او داشت ارغوان

 است، ارغوان بازی کجای کار این نستدانمی خودش، شکستن

 امروز من که کند تعریف مژگانن برای و برود ارغوان خواستنمی

 را ارغوان خواستمی دلش کهاین با. درآوردم پای از را مرد یک

 پس از اما را، چیز همه کند فراموش و بکشد خودش سمت به



 زمزمه گوشش زیر. برآمد ناروایش هایخواسته تمام و خودش

 :کرد

- ری؟می تند خیلی داری کنینمی فکر تو اما! شمنمی اذیت ! 

 مثل ارغوان صورت. داد فراری را ارغوان نگاهش طرز لحنش،

 اششوخی از بعد و کند جاییبی شوخی که بود کسی صورت

 ظرف و رفت میز سمت به. کشید عقب ارغوان. شود شرمنده

 و خودش بین مدت تمام کهاین از بود کالفه. برداشت را شیرینی

 گاهی مژگان، گاهی دید،می واضح قدراین را سومی نفر ارغوان

گفت و گرفت ارغوان سمت به را ظرف. اشکان : 

- داری دوست که شیریناست همون از این . 

 نتوانسته رسیدمی نظر به. برداشت و کرد دراز دست ارغوان

کند حل خود با شنیده او از که را ایجمله هنوز . 

- بیام و بپوشم رو کفشم برم من . 

- بپوش برو . 



 خواستمی بود، اشبهانه پوشیدن کفش. رفت سریع ارغوان

شود دور کمی . 

 زد،می پلک. کرد فکر پیش دقیقه چند به و ایستاد پنجره پشت

 نه هم آن ایستادن، توان و داشت ضربان قلبش کشید،می نفس

. کندب توانستنمی دیگری حرکت آمد؛برمی او از خوب چندان

 دهن سختش و سفت قوانین یهمه به ارغوان پیش دقیقه چند

 متالشی را او تالش کمی با بود کرده ثابت. بود کرده کجی

 پسرِ": گفت و گذاشت بازویش روی دست که وقتی کندمی

 "خوب
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 اجازه حال هر در اما "خوب پسر " نگو من به که توپید که این با

 دیوانه لذت داشت چون بماند، بازویش روی ارغوان دست داد

 ارغوان خیانت حس در که وقتی هم آن. کردمی تجربه را واری

 روی آرام آرام که گرم دستی. زدمی پا و دست خودش به



 بدت بودن خوب از ":گفتمی و شدمی پایین و باال بازویش

 تکیه او یشانه به شانه و زدمی لبخند الشسو دنبال به "آدمی

 یکی این از. بیفتد اتفاق تا بود داده اجازه هم را این! دادمی

 که گرمایی حجم. بردمی لذت کشیدن بازو روی دست از بیشتر

 جلوی توانستنمی و رسیدمی تنش به سرعت با ارغوان تن از

بگیرد را آن . 

 بلند خواستمی دلش"م؟کننمی که اذیتت":پرسید که وقتی

 کنترل را خودش اما نخور، تکان و بمان جایت سر فقط بگوید

 دید،می را اشپرواییبی که دختری برای بودن گاهتکیه. کرد

 باز اما داشت، باور را دغلش و دروغ سرِ از هایخنده و فریبندگی

 شدمی چطور. بود عجیب هم خودش برای ماندن، جا بر محکم

 اما کند،می بازی دلبری و خندیدن خوب دارد یکی بدانی

 ارغوان تن گرمای نبود، طوراین دهی، دلش به دل و بایستی

 اما! شمنمی اذیت":بود کرده زمزمه گوشش زیر. کرد طورشاین

. داد فراری را ارغوان و "!ری؟می تند داری کنینمی فکر تو

 زیر که فیحر از بعد بالفاصله هم آن ارغوان سریع گرفتن فاصله

 پشیمانش اشگفته از لحظه همان شد باعث بود گفته گوشش



 شدمی ورشعله آتشش و گرفتمی اوج داشت که لذتی آن. شود

 بود نیاز. داشت حلراه که خاموشی. رفت خاموشی به رو جا در

 جای به را او و کند حلقه ارغوان کمر دور و کند دراز را دستش

گرداند باز قبلی . 
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 توانستمی که بهتر قدراین بود، کرده پیدا بهتری شرایطی

 فکر بود شنیده مهدی از که هاییحرف به ترمنصفانه و بیشتر

 گوید،می مهدی که است همان داریوش که نداشت شکی. کند

 طورآن شاید او نه، ارغوان اما نبود، عجیب کم اریوشد رفتارهای

دانستنمی شاید. نبود کارگناه کردمی تصور که  ...  



 تصور این. ایستاد پنجره به پشت و چرخید اتاق سمت به سریع

 شدنمی نداند، شدنمی! خوردمی باطل مهر گرفتن شکل محض به

 اتاق او بود؛ خودش زدن گول مثل است، گناهبی کرد تصور

 تبرئه از دست که بود کافی برایش این. بود گشته را داریوش

 حتی توانستنمی که بود این همه از بدتر. بردارد کردنش

 این زیادی درصد گفتمی که چه هر. بکند ایاشاره ترینکوچک

 حرفی نباید. بگوید مژگان به ارغوان که داشت وجود احتمال

 دیگر و شده مرتکب را اهاتشاشتب تمام بود، بس اشتباه زد،می

 رسیده اشتباهاتش یجاده انتهای به! نداشت کردن اشتباه جای

 و ارغوان تصویر داد،می جوالن سرش در جانکم تصویری. بود

 داریوش یک که داریوش تصویر و خندندمی او به که مژگان

 کامالً داشت و بود سرش پشت دیگر داریوشی و ایستاده مقابلش

 پوزخندی. کردمی هدایت را ایستاده جلو ریوشِدا شده حساب

 بقیه اما! است زرنگ خودش فقط کردمی فکر زد، خودش به

 فکر فقط اما کنار، به همه. بودند کرده معنا را زرنگی برایش

 همه از بیشتر سوزاند،می همه از بیشتر را او که بود ارغوان

 د،بو آمده وسط احساسش پای ارغوان برای چون سوزاندمی



 درست را چیز همه بود قرار خاطرش به و خواستمی را ارغوان

 باید را خودش که بود این داشت اکنون که وضعیتی و کند

کردمی درست . 

 به آرام و برداشت دیوار از را اشتکیه. بود کرده دیر ارغوان

زد صدا را ارغوان و کرد باز انتها تا را آن. رفت در سمت : 

 ارغوان؟-

گفت بلندتر .نشنید جوابی : 

 ارغوان؟-

 همزمان آخرش زدنِ صدا. زد صدا باز و گذاشت بیرون به قدم

 ارغوان. ندید را ارغوان و چرخاند سالن کل در که نگاهی با شد

 انداخت؛ پنجره زیر دیوار به نگاهی. زدمی صدایش و دیدنمی را

 پنجره سمت به. بود گذاشته را کفشش ارغوان که جایی همان

 عقب به اگر ارغوان. کرد خیابان به نگاهی و کرد باز را آن. رفت

. بود نشنیده. شنیدمی را کفشش یپاشنه صدای گشتبرمی

 بیرون جیبش از را گوشی. کرد رها را پنجره. بود رفته ارغوان

 بود بوق پشت بوق. گرفت را ارغوان یشماره یبالفاصله و کشید



 دیگر. نداشت دندا جواب قصد ارغوان و رسیدمی گوشش به که

 تلف را وقت چرا بود؟ ایستاده چرا. است رفته که نبود شکی

 و دوید. دوید در سمت به. رفتمی ارغوان دنبال به باید کرد،می

 ارغوان؟ در چیزی یا ارغوان؟ دود،می چه دنبال به دانستنمی

 ارغوان و کرد نگاه خیابان طرف دو به. گذاشت کنار را کردن فکر

 آمدمی زودتر اگر شد، عصبی خود تعلل از. نبود جا هیچ در

 کهاین از قبل. نداشت را شدن دور همه این فرصت ارغوان

 بوق اشگوشی. گرفت را ارغوان یشماره بیندازد راه را ماشینش

. گرفت سرعت و درآورد پارک از را ماشین هم او و خوردمی

 باراین .بگیرد تماس دوباره شد مجبور و دادنمی جواب ارغوان

داد را جوابش ارغوان اول بوق همان : 

- رفتم من . 

 را دلیلش نبود، هم دلیلش پرسیدن وقت. نداند که نبود چیزی

دانستمی : 

- کجایی؟ دنبالت؛ بیام افتادم راه ماشینم، توی من  



- . نیست آدمم خود دست پیمان، رهنمی آدم یاد از چیزا سری یه

نیست که زور نم،مژگا خواهر من رهنمی یادت تو مثالً ! 

 خوب اما نبود، پرسید که سوالی جواب جواب، ظاهر به

است گفته چنین ارغوان چرا دانستمی . 

- االن همین بگو کجایی؟ گممی ! 

- بزنیم حرف زنممی زنگ بعداً. خونه رممی شدم، ماشین سوار . 

-  قایم کوچه کدوم تو گرفتی، ماشین کی تو نگو، دروغ ارغوان

 شدی؟

- بزنم حرف تونمنمی االن. گرفتم دربست نم،ماشی سوار . 

 متفاوت لحن اصرار؛ از باشد شده خسته کهاین نه نکرد، اصرار

 االن " یجمله صداقتِ نشانِ اششده دورگه صدای و ارغوان

 زیاد را ماشینش سرعت جایش به. بود "بزنم حرف تونمنمی

 هرگز بود مطمئن و برود خانه به خواستمی ارغوان کرد،

 دنبال به دانستنمی هم باز. برسد خانه به او از زودتر تواندنمی

نه را هایشماشین و بیندمی را خیابان چه . 



 شاید کج بار. بود ارغوان و او حکایت رسید؛نمی منزل به کج بار

 گرفتن نادیده و باال سرعت با ماشینی اما رسید،نمی منزل به

 کمی. برسد مقصد به دترزو توانستمی رانندگی قوانین یهمه

برسد ارغوان تا کرد پارک را ماشینش اشکان یخانه از دورتر . 
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 به بُرنده و تیز مستقیمش نگاهِ و گرفته فاصله ماشین فرمان از

 ارغوان چرا باشد، عصبانی باید بود آمده یادش تازه. بود جلو

 باید. بود او شدمی کارطلب باید هم کسی اگر بود؟ رفته دفعهیک

 نشان چیز همه از خبربی را خودش فعالً و کردمی مدارا همه با

 دادن نشان خبربی و ارغوان مقابل در کردن مدارا اما داد،می

 که بود هاییبیداد و داد از پر سرش. بود بقیه از ترسخت خود

 دور از را ارغوان از ایسایه. کند خالی ارغوان سر بود نتوانسته

 بر را شده تلمبار بیدادهای و داد آن یهمه توانستمی. دید

 ماند منتظر. بود آمده گیرش هم خوبی یبهانه کند، خالی سرش

 ارغوان. بیاید بیرون خودش یسایه از و شود نزدیک ارغوان



 تا هددمی هل سر پشت از را او کسی انگار که آمدمی راه طوری

 هر کیف و گرفته دست در را کیفش یدسته. بردارد قدم از قدم

 کمی به هم ارغوان نگاه.کردمی پیدا تماس خیابان کف با گاهی از

 و برود که بود شده نزدیک قدری آن. بود کفشش از جلوتر

 در و برد دست. کند پرت ماشینش داخل به و بگیرد را دستش

 به دیگری نگاه گذاشت ینزم روی که پا. کرد باز را ماشین

 به حرکتی نتواند دیگر شد باعث که نگاهی. انداخت ارغوان

 بالی عین ماشینش با اشکان. کند اضافه قبلش هایحرکت

 ارغوان از جلوتر کمی ماشینش با. بود شده نازل آسمانی

 خواستمی مثالً. بود ایستاده چرا. برسد او بود منتظر و ایستاده

 ارغوان. برساند و کند سوار را ارغوان ندهما باقی قدم دو این

. آمدنمی جلو و بود ایستاده اشکان ماشین از فاصله با کمی

 بیرون ماشین یشیشه از را سرش اشکان شد باعث که رفتاری

 از هم با. بود ترنزدیک او از ارغوان به اشکان. کند نگاهش و ببرد

 بالیی چرا که بود عجیب برایش و کردندمی صحبت فاصله همان

 تا. دارند حفظش به اصرار دو هر و آورندنمی شانفاصله سر

 در دست سریع. آورد ماشین داخل به را سرش اشکان کهاین



 هم با را دستمال تا چند و برد فرو کاغذی دستمال یجعبه

 دیگر و کرده سد را چشمانش راه اشکان. شد پیاده و برداشت

 به را دستمال اشکان که شد متوجه فقط. دیدنمی را ارغوان

 سمت به و گرفت را ارغوان بازوی بعد ایثانیه. است داده دستش

 را جلو در اشکان. بود ارغوان دست دستمال. برد ماشینش

 اشکان اگر که کاری. کرد ماشینش سوار را او و کرد باز برایش

 بود گرفته تصمیم که تفاوت این با کرد؛می خودش رسیدنمی

 که بود ارغوان به نگاهش. کند پرت ماشینش اخلد به را ارغوان

 دور اشکان! کردمی گریه او کرد،می پاک را صورتش دستمال با

برد و کرد سوار را خواهرش. نرفت خانه به. زد . 
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. بود شده عوض عجیب سرعتی با چیز همه ساعت چند عرض در

 زده بیرون خانه از فکری مطلق آرامش یک در صبح که آدمی به

 زمان و مکان دو از پیمان دو انگار نداشت، شباهتی هیچ بود

 شانرفتن. شدمی محوتر و محو اشکان ماشین. بودند متفاوت

 وقتی نبود بعید گفت؛می چه ارغوان به باید! نبود بد هم خیلی

 بگوید و دهد لو را چیز همه ببیند گریان صورتی با را او خودش

 حال اما داند،می را چیز همه او و کند تمامش را گفتن دروغ

 یک به. کند رفتار ترسنجیده باید که دانستمی

 وقت ارغوان با بعدی برخورد تا بیشتر نه و وچهارساعتبیست

بفرستد مصافش به و کند روبراه را خودش تا داشت نیاز . 

 پیدا کردن فکر فرصت. بود خریده وقت برایش ناخواسته اشکان

 اعتماد دیگر کردمی فکر چون بود، مشتش در ارغوان. بود کرده

 جمعی خیال همین از توانستمی  و دارد را اشجانبه همه

 بهتری حال. بفهمد را چیزها خیلی و کند استفاده ارغوان

 شده کمرنگ خورده ازیب کهاین زمخت و پررنگ حس داشت،

 با آمدنش هنگام برعکس. بکند بازی که رفتمی حاال چون بود،

 درگیر. بود درگیر کماکان فکرش اما راند، تریمعقول سرعت



 تصور. بود سخت برایش باورش. بود کرده که کارهایی و داریوش

 هرگز که بود محتاطی آدم داریوش برایش داشت، او از دیگری

نیست رویکج اهل . 

 ترتلخ چه اگر یکی این. ارغوان با اشدرگیری به رسیدمی باز و

 هنوز. بود باورپذیرتر اما چرا، دانستنمی خود و برایش بود

 با دانشگاه در حضورش آخر روزهای در که دردسری بود یادش

 مجبور اشکان که همان. بود کرده درست اشاندازهبی جسارت

 را ارغوان گوش و برود رشت به شبانه خاطرشبه بود شده

 به گفتمی اشکان هم چه هر. بیاورد تهران به خود با و بپیچاند

 داده لو مواد پخش جرم به را اشهمکالسی و رفته جراتی چه

 عقب به هم باز اگر که گفتمی و گرفتمی باال را سرش است

 جسارت او بود، دختر همان ارغوان. کندمی را کار همین برگردد

 را زدن رکب جرات داشت؛ را داریوش اتاق نگشت جرات و

 او به. داشت را احساسی بازی انداختن راه جسارت داشت،

 امروزش یگریه دانستنمی فقط. کند کاری چنین که آمدمی

ریختمی تمساح اشک چیست؛ برای . 



 به شدن وارد با  اما داشت، عجله شدن تنها و خانه به رفتن برای

 زود برای و نشسته مبل روی که یدناه مامان دیدن و خانه

 تنها و برود اتاقش به تواندنمی که فهمید زدمی لبخند آمدنش

 بزنند؛ حرف و بخورند شام و بنشیند کنارش شد مجبور. باشد

 را خود ذاتی اهمیت دیگر بنگاه به مهدی آمدن با  که هاییحرف

 با داریوش لجبازی و ارغوان خواستن مثل. بودند داده دست از

 هر! دارد سر زیر او که دختری و کارخانه به نرفتن مریم، مامان

 وسط شد مجبور که اعتباربی قدرآن. بودند شده اعتباربی سه

بگوید و شود بلند ناهید مامان زدن حرف : 

-  با بعداً بخوابم، رممی! آدمی خوابمم م،خسته خیلی من مامان

زنیممی حرف هم . 

 را او تا بگوید چه دانستمی بود، حساس خوابش به ناهید مامان

 با شدن آشنا. کند همراه خود با مخالفتی و ناراحتی هیچ بدون

 یاد هاآن از که بود شده باعث خانه از بیرون یالیه چند هایآدم

 پشت کوسن. دهد پس ناهیدش مامان پیش را درسش و  بگیرد

 دهکر درست برایش که ایمیوه ظرف. کرد مرتب را ناهید مامان



 اتاقش به تلویزیون صدای کردن زیاد با و داد دستش به را بود

 و آورد باال را دستش مچ بست خود سر پشت که را اتاق در. رفت

 خانه به االن به تا اشکان و ارغوان. انداخت ساعتش به نگاهی

 و رفته باال یطبقه در اشخانه به او االن شاید و بودند برگشته

 گفته بود، نزده زنگ ارغوان. کشید بیرون را اشگوشی. بود تنها

 هنوز ارغوان " بعداً " و بزنند حرف تا گیردمی تماس بعداً بود

. بود نکرده پیدا را خودش و نبود مهیا هنوز هم او. بود نرسیده

 زیر گوشی. کشید بیرون سر از را تیشرتش. نشست تخت روی

 از بعد  که کاری اولین برای و شد خیره آن به. بود افتاده پایش

 را اشنهایی تصمیم دادمی انجام باید مهدی هایحرف شنیدن

 !گرفت
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 را داریوش یشماره. برداشت پایش زیر از را گوشی و شد خم

 باید کرد فکر خودش با. داد را جوابش آلودخواب داریوش. گرفت



 کارهای فتق و رتق مشغول کارخانه در روز تمام ،بخوابد زود هم

است پرده پشت ! 

- رو؟ این دونینمی خوابم،می زود شبا هفته وسط من پیمان  

- کارخونه آممی فردا بگم خواستممی ندارم، کار خیلی ! 

 سال ده بود گذاشته پا کارخانه داخل به که باری آخرین از

گذشتمی . 

- شده؟ چیزی چرا،  

کرد خواهد خواببی را یوشدار بود مطمئن : 

-  دیگه نخواستم منم داره اصرار بابا! باشه؟ شده باید چی نه

کنهمی تکرار قدر چه خودت که دیدی. بگم نه بهش . 

داد ادامه و کرد مکث کوتاه : 

 -  بشم، روبرو ندارم خوش متین با زیاد من دونیمی که تو فقط

 جور و جمع برام رو کارخونه کتابای و حساب و مدارک سری یه

بینممی کارخونه آممی زود صبح  فردا کن . 



 و داریوش مخالفت گونه هر برای را راه کرد که درخواستی با

 و خوشامد و است شده گرفته تصمیم یعنی. بست هایشبهانه

 به را سرش. زدنمی حرفی داریوش. نیست مهم خیلی نیامدت

گفت و داد تکان تاسف : 

- خوابی؟ یا داریوش؟ شنیدی  

- برات کنممی حاضر فردا باشه ! 

 و دیدمی هم را اشقیافه داشت دوست. بود گفته وارفته و شل

 داشت، هم دیگری حُسن رفتنش. نبود میسر صبح فردا تا این

. است کرده اثر هایشحرف که شدمی جمع خیالش هم مهدی

 آرامشش با که بود این داشت نیاز فعلی موقعیت در  که چیزی

دارد نگه معج را همه خیال .  

 پیامک زنگ. گذاشت اشسینه روی را گوشی و کشید دراز

 برده گردنش و سر زیر به را دستانش جفت. شد بلند اشگوشی

 پیامی به خواستنمی. کردمی کمک اعصابش تعادل به این و بود

 حالت این به طوالنی هایدقیقه تا. دهد نشان واکنشی آمده که

 سرش زیر از را دستش یک. دش تسلیم سرانجام اما ماند،



 ارغوان اسم. آورد باال صورتش مقابل تا را گوشی و برداشت

 حرکت گوشی یصفحه روی ترسریع انگشتش حرکت شد باعث

 دیگه کسی از بشم ناراحت من ":کرد باز را پیام. کند

 خوابهمی داره و پامه روی نیکی داری، فرق تو اما بخشمش،نمی

 لحظه همون و شده تنگ نگاهت و یشپ شب دو برای دلم من و

بخشیدمت هم " 

 نوبت نظرش، مد کارهای انجام و کارخانه به رفتن از بعد فردا

 طور و جاهمان را عاشقانه این جواب توانستمی. بود ارغوان

 کلی هنوز! ناکارآمد و ناالیق امروز مثل نه بدهد، درخورتری

 شدن روبراه بابت خود به که وقتی ساعت چهار و بیست تا زمان

بود مانده باقی داده ! 

 

# هفتم_فصل_پایان  
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 نگاهش ماشین جلوی یآینه از. بود سوزان به حواسم تمام

 شده نمژگا گوشی در چیزی چه تماشای محو بفهمم تا کردممی

 سمتش به را گوشی مژگان پیش ثانیه چند. زندمی لبخند و

گفت و گرفته : 

- ببین رو این . 

 گوشی چشمکی با و کرد خم جلو به را خودش کمی هم سوزان

. بود فیلم ببیند میخواست که چیزی. گرفت مژگان دست از را

 با آمد نفر دو کردن صحبت ادامه در و آهنگ ریز صدای وقتی

کرد کم را صدایش مژگان رگسرزنش نگاه . 

 هم با محکم بود نزدیک. آمدم خودم به ماشینی بوق صدای با

گفت و زد امشانه به ایضربه مژگان. کنیم برخورد : 



- بپا رو جلوت ! 

 وبه کردم ترکم هم را ماشین سرعت. چسبیدم سفت را فرمان

گفتم و زدم لبخندی کردمی نگاهم ترسیده که سوزان : 

- بود دنیا به عمرت! نترس . 

 گرفته خود مشت در که بود دستش در گوشی به هنوز چشمم

 .بود

کرد اخمی : 

-  دست روی که  بگو رو من کجاست؟ حواست تو؟ عاشقی

بودم کرده حساب فرمونت . 

برگشت عقب به و چرخید جایش در کمی مژگان : 

-  خبر مگه! دیگه عاشقه تو؟ پرسیمی سوالیه چه این خب

 !نداری؟

 نگاه وقتی اما ندهد، ادامه تا کردم مژگان به تاهکو نگاهی نیم

شد تحریک بیشتر دید را من ناراضی : 

- عاشقی چه شده، عاشق ! 



گفت جوابش در و داد تکان گردنی و سر سوزان : 

- کشید؟ عاشقی و عشق به نسترن، داداش خان همون  

 و بگویم چیزی من بود منتظر. نکردم حرفش به توجهی

 از و دارد خبر چیز همه از رسیدمی رنظ به. بگذارد سرمسربه

 آب با مژگان. است بوده هدفی دنبال "تو عاشقی" سوال همان

گفت تاب و : 

- کشید بدجورم کشید، عاشقی و عشق به بله ! 

-  رو مخش طوری چه ارغوان، به اهللباریک! سفته خیلی گفتیمی

 زد؟

گفت و داد باال ابرویی برایم. کردم نگاهش آینه از : 

- هنرمندی خیلی کهاین مثل بگیریم، یاد ازت تا کن تعریف ! 

گفت حرفش تایید در مژگان : 

- بلده رو کارش دونستممی چه! دیگه گرفتیمش کم دست . 



-  پسر کردم فکر که اومد قمیش و قر قدراین خودشه، تقصیر

 بلند گذاریسرمایه کار تو نگو. چشمش تو رهمی شستش ببینه

 .مدته

 سرعت سوزان به نگاهی با. خندید دبلن حرفش این به مژگان

 را دومی. گرفتم سبقت امکناری ماشین از. کردم زیاد را ماشین

. بزند بوق هم سر پشت شد باعث که گذاشتم جا سرم پشت هم

گفت و گذاشت دستم روی را دستش مژگان : 

- دیوونه؟ کنیمی کارچی! تریواش !  

 صدای. گذشتممی اهماشین بین از. نکردم کم را سرعت ایذره

درآمد هم سوزان : 

- رو سرعت کن کم خبره؟ چه . 

 و مژگان به نگاهی نیم اول. کردم کم را سرعت یواش یواش

گفتم و انداختم سوزان به آینه از سپس : 

-  باز رو سرعت نکنین تمومش رو مورد این در زدن حرف اگه

کنممی زیاد . 



گفت مژگان به و نیاورد تاب را تهدیدم سوزان : 

- فرمون پشت بشین خودت بگیر دیوونه این از رو ماشین . 

گفت داشت اخم هنوز که حالی در مژگان : 

- بود بارش آخرین این رسیم،می داریم دیگه . 

 تحمیل دو هر به که سکوتی از و نکردم شانکدامهیچ به توجهی

 به تا کردم کنترل هم را لبخندم. بردمی لذت داشتم بودم کرده

 به را مژگان گوشی سوزان خانه، به نرسیده. نکند پیدا درز بیرون

گفت و گرفت طرفش : 

- جنتلمنه خیلی! اومد خوشم ازش نه دیدمش، بگیر ! 

هامرد از تعریف در بود کالمش تکیه جنتلمن ! 

 قبل تا. است دیده مرد کدام الیق را جنتلمن باراین دانستمنمی

 که زد حدس شدمی و بود پیمان یدرباره صحبت این از

 فیلم یک تماشای به سوزان بودم مطمئن اما اوست، منظورش

 هم آن نداشت، پیمان از فیلمی مژگان. عکس نه و است نشسته

فیلم در سروصدای و موسیقی آن با .  



گرفت را اشگوشی و کرد دراز دست مژگان : 

- دیدم زندگیم توی که مردیه بخورترین درد به . 

 این بدانم خواستممی. دمبو شده فیلم آن دیدن کنجکاو بیشتر

 زد حدس شدنمی باراین. ستکسی چه به متعلق مژگان تعریف

است پیمان منظورش . 

 شدند صحبت مشغول مژگان با وقت هر. آمد باال ما همراه سوزان

 چیزی تا شدم شانحرف به گوش و کردم رها را کارهایم یهمه

 که دیمر سوی و سمت به دیگر اصالً هایشانحرف اما بفهمم؛

 از بعد سوزان. نرفت زدندمی حرف اشدرباره ماشین داخل

 را اشپرخوری رقصیدن با تا گذاشت آهنگ خورد که ایعصرانه

 حوصلهبی من و کرد همراهی را او هم مژگان. کند جبران

 و حال. بود مانده جا پیمان پیش قرارم و حوصله. کردم شاننگاه

 همین ":گفتمی و کوبیدمی اپ که بود شده لجبازی یبچه هوایم

 که روزهایی برای انتظار طاقت دیگر من "خواهممی را او حاال

نداشتم بیایند دیر و باشند دور بود قرار . 
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 کرده دراز طرفش ود به را دستش. گشتمی خودش دور سوزان

 کجای برای خیالیبی و خوشی همه این دانستمنمی من و بود

 اشپیشانی به مژگان سر موی تار چند. است اشنکبتی زندگی

. انداخت مبل روی را خودش و رفت عقبعقب. بود چسبیده

 یکی در سوزان. خندیدمی سوزان حرکات به و زدمی نفس نفس

گفت و افتاد ساعت به چشمش هایشخوردن تلوتلو همان از : 

- برم باید من شد دیر وای .  

کردمی نگاهش و داده لم مژگان : 

-  بپوش لباس هم زود. کنم خبر برات آژانس یه بده رو گوشیم

رسهمی االن آژانسشون خیابونه سر شو آماده .  



 سوزان. رفت اتاقش سمت به و شد بلند حرفش گفتن از بعد

 حوله. آمد بیرون بهداشتی یسسرو از و شست را رویش و دست

. شد مانتویش پوشیدن مشغول و برگشت سالن به دست به

گفت و چرخید سمتم به بستمی سرش باال که را موهایش : 

- نگفتی بهم رو موفقیتت رمز آخرش ! 

گفتم سوزان چشمان در خیره. بود آمده بیرون اتاق از مژگان : 

-  و جیبش کردن خالی فکر دارم، دوستش که اینه موفقیتم رمز

نکردم پیداش هم خیابون توی از. نیستم پولش کردن خرج . 

توپید مژگان : 

- ارغوان؟ شهنمی سرت شوخی تو  

. نگفتم چیزی. فهمیدمی باید را این نداشتم، شوخی پیمان سر

گفت و گرفت طرفش به را سوزان شال مژگان : 

- داریبرنمی دست تلخه گوشت دونیمی هم، تو دیگه کن بس . 

-  پسره!  خبره چه کرده فکر. پرروئه زیادی نیست، تلخ تگوش

 لباس زیپ آدمی فردام پس البد پس خندیده روش تو بار دو



 شروع این که راهی این دونهنمی دیگه بنده،می براش عروس

نبود هم خبری هیچ برگشتیم، و رفتیم بار سه ما کرده، ! 

گفت و زد کنار را مژگان. نبود کن ول : 

-  پیدا خیابون وقتاون بدی، حال بهش دوبار یه همنتظر بدبخت

سوزهمی برات دلم. بینیممی هم رو تو ینکرده . 

گفتم و زدم لبخندی : 

-  که دوتا یکی! زیاده موارد این توی تتجربه بگی، راست شاید

 .نیست

 را او وقتی. ندهد را حرفم جواب تا داد هلش در سمت به مژگان

گفت و آمد سالن به نخندا انتظارم برخالف کرد راهی : 

-  با آدم شدن بلند که زمین زنیمی جوری ببرن، شورتو مرده

  .خداست

 سریع که کنم گله کنارش در سوزان بودن از خواستممی

گفت و کشید بیرون تن از را تیشرتش : 

- بگیرم دوش رممی من . 



 که بودم این دنبال و کشیدم بیرون کیف از را امگوشی رفتنش با

 صبح. نبود چیزی که است داده پیامی یا و زده زنگ نپیما ببینم

 کار گفتمی چون کردیم، صحبت کوتاه خیلی. بود زده زنگ زود

 از کوتاه صحبت همان در. است درگیر امروز آخر تا و دارد مهمی

 با اما نیاورد، زبان بر را عذرخواهی. زد حرف دیروزش برخورد

 من و کرد؛ پشیمانی ابراز نوعی به "تو با کردنم جریمه":گفتن

 با را ساعتی دو توانستم صبح ناآرام شب یک از بعد باالخره

بخوابم جمع خیال . 

 پیمان و من یدرباره حرفی هر. کردم فکر سوزان حرف به 

 دلم. بیفتم تکراری هایتردید همان گودال در شدمی باعث

. شود باریک شیون و باریک مرگ و بفهمند همه خواستمی

 قدرآن پیمان به حسم. بودم کرده پیدا پیمان کنار ار آرامشم

 با اشدرباره نداشتم دوست دیگر حتی که بود شده مقدس برایم

گرفتم نشنیده من پرسید و گفت چه هر. کنم صحبت مژگان .  

. رفتم اتاقش به و شدم بلند. زد صدایم حمام داخل از مژگان

گفت و آورد بیرون در از  کمی را سرش : 



-  اونم دره، پشت هم رو حوله بده، رو کوچیکه قیچی کشوم تو

بیار برام . 

 بیرون اتاقش از خواستممی که زمانی. دادم دستش به را دو هر

 نیم. بود افتاده تختش روی که افتاد اشگوشی به چشمم بروم

. نشستم تخت روی. بود بسته را در. کردم حمام در به نگاهی

 از محو تصویری. ودب قفل اشصفحه. برداشتم را اشگوشی

 روی درستی به توانستمنمی که بود ذهنم توی گوشی رمز الگوی

 ختم دایره و خط کدام به دانمنمی آخرش. کنم اجرایش صفحه

 که همانی بشود کردم سعی و رفت صفحه روی انگشتم. شدمی

 حرکت را دستش چطور که دیدم و بودم نشسته کنارش روزی

. کردم فکر بیشتر محو تصویر به. بود اشتباه رمزش و نشد. داد

 جان بیشتر سرم در تصویر. آمدممی پایین بیشتر باید خط یک

. شد باز و انداختم راه را انگشتم صفحه روی سریع. بود گرفته

 را خیالم آمدمی حمام از که آبی صدای و کشیدم عمیقی نفس

 زبا دانه دانه و رفتم یشهافیلم سراغ به.  کرد جمع ادامه برای

 موسیقی که کردم باز را فیلمی. شد قطع آب صدای. کردم

 در. بودم شنیده ماشین داخل که بود همان. بود آشنا اشزمینه



 هم موهایش. خندیدمی و نشسته مبلی روی که بود مژگان فیلم

 سمتش به را نوشیدنی لیوان و آمد مردی. بود اششانه طرف دو

 مژگان به لیوان دادن حین. بود دوربین به رو رخشنیم. گرفت

 را صورتش باالخره. نشست کنارش و زد صورتش به هم ایبوسه

باشد فروغی که زدم حدس بودم، ندیده را مرد این هرگز. دیدم . 
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 حرکتی تصویر و بود شده گرفته ثابت یزاویه یک از فیلم

 که کردندمی رفتار طوری کنارش مرد هم و مژگان هم. نداشت

 مژگان گوشی در فیلم و! شودمی گرفته شانفیلم دانندنمی انگار

 همراهش دوربین و شد بلند ایلحظه مژگان کنار از مرد! بود

 کنارش و برگشت زود مرد. ماند فیلم در مژگان فقط و نرفت



 در را صورتش و انداخت مژگان کمر دور را دستش. نشست

 صدای که وقتی تا گرفتم نگاه بیزاری با. برد فرو مژگان گردن

 چیز همه و آمد دوربین طرف به هم مژگان و شد قطع آهنگ

تمام و شد تاریک !  

. نداشتم را شانتکتک تماشای وقت. بود فیلم هم سر پشت

 بود ممکن لحظه هر. شدم بلند و کردم پرت کناری به را گوشی

 آخر یلحظه اما بروم، بیرون اتاق از خواستممی برسد سر مژگان

 گذاشته مژگان که نبود جایی همان که افتاد گوشی به چشمم

 دادم هل جلوتر به کمی را گوشی و برگشتم عقب به سریع. بود

 شد باعث انداختم گوشی به که دقیقی نگاه. باشد بالشش کنار تا

 به خودش با همیشه مژگان که نیست ایشیگو این که بفهمم

 فاصله گوشی از اکراه با داشت؟ گوشی دو مژگان.  دارد همراه

 من بودم دیده مژگان از که فیلمی. رفتم بیرون اتاق از و گرفتم

 برای شدنمی باعث ریختگی هم به این اما بود؛ ریخته هم به را

 ندیده را وغیفر وقتهیچ. نباشم کنجکاو هافیلم آن تمام دیدن

. نه یا و اوست امدیده فیلم در که مردی که شوم مطمئن تا بودم



 روی به نگاهی با. آمد بیرون اتاق از پوششتن یحوله با مژگان

گفت کانتر : 

- دیگه بخوریم کردیمی آماده چیزی یه . 

برداشتم را اممانتو : 

- دارم مکافات نسترن و اشکان با بشه دیر برم، باید . 

 تا کردممی را سعیم تمام که لحنی با و ایستادم وا به پشت

گفتم نیست، مهم برایش گرفتن جواب و  است تفاوتبی بگویم : 

- کیه؟ جنتلمن سوزان، ماشین تو گفتمی چی  

 جواب تا  نکردم اصراری و ندادم ادامه هم من نگفت، چیزی

 شک به شدمی باعث ایپافشاری و حرف هر. بدهد را سوالم

 .بیفتد

 مشتاق با شاید تا شدم شال کردن سر مشغول او به اعتنابی

گفت برگشتم که طرفش به. دهد سوالم به جوابی نبودنم : 

- گفتمی رو اون دادم، نشون بهش رو فروغی عکس . 



 بودم مطمئن هم من و بود گرفته تفاوتیبی لحن هم مژگان خود

 آهنگ ریز صدای من است، نداده نشان سوزان به عکسی که

 از بیشتر. بودم دیده پیش دقیقه چند هم و شنیده هم را فیلم

 فقط ست؛فروغی فیلم داخل مرد که شدم مطمئن قبل

 و خودش خصوصی هایصحنه از باید چرا مژگان دانستمنمی

 وجود از فروغی که وقتی هم آن باشد، داشته فیلم فروغی

ندارد خبر دوربین . 

 بود؛ اشگوشی در زیادی هایفیلم کرد؟می چه داشت مژگان

 چه خواستمی هافیلم آن با نبود، بیهوده کارهای اهل مژگان

 بخش همه رسیدمی نظر به بودند؟ چه هافیلم یبقیه کند،

باشد فروغی با خودش دیدارهای از کوتاهی . 

 بوی مژگان. دادنمی را همیشگی بوی آن کردم بغل را او وقتی 

 به طورچه دانستمنمی !خرابکاری بوی دردسر، بوی داد؛می خطر

 حرف کند، امراهنمایی تا بزنم حرف کسی چه با. کنم کمک او

 و شدمی اشنابودی به منجر کسی هر با مژگان مورد در من زدن



 و کنممی درستی کار نگفتن با که نبودم مطمئن هم این از حتی

نه یا . 

 که داشتمبرمی قدم امید این به فقط آمدم بیرون که اشخانه از

 بود ریخته هم به یک.  برود یادم از هانگرانی و هادلهره این تمام

 هیچ بعد قدم دو خواستمی که داشت،برمی قدم من جای که

 برای را خودم. کند نگرانش و بماند خاطرش در که نباشد چیز

 اشکان یخانه در دم تا که ایکالفگی. کردم لعنت امکنجکاوی

 دیگر من. دادمی نشان خودم به را خودم از دیگری روی داشتم

 ایتازه امید از ترمهم و خوبم، روزهای ام،زندگی نداشتم دوست

 شود گم هاگذشته و مژگان زندگی اتفاقات در بودم کرده پیدا که

 که چیزی هر به این از قبل تا من. بگیرد قرار تاثیرش تحت و

 را خودم امروز و کردممی فکر هاساعت بود مژگان زندگی وصل

 خواستمنمی من. کردممی مالمت هاخیال و فکر همان خاطر به

 این باشم ناگزیر و کنم پیدا نرفته هایمسیر در را حقیقت

 چیزهایی همین الیالبه از خواستممی کنم، امتحان را مسیرها

 حتی و شوم خالص و بفهمم را چیز همه هست و دانممی که

 بادبان امزندگی تمنداش دوست دیگر. کند تمامش هم مژگان



 بنشینم که خواستمی محکم سکان یک دلم باشد، داشته

کنم کنترلش متعصبانه و پشتش . 
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 و مژگان به اشکان یخانه خود تا من توانستم؛نمی شد،نمی اما

 کردن فکر که زدممی نهیب خودم به هم مدام کردم، فکر هافیلم

 اهل مژگان ست،بینیخوش ندارند اهمیتی هافیلم آن کهاین به

 آن بود، هم خوشحال مژگان! نبود اهمیتبی چیزهای حفظ

 مرد گفتمی فیلم داخل مرد به. نبود همیشگی مضطرب مژگان

 نشستممی باید که داشت معنی هزار این و... این و بخور درد به

 خوب زیاد قدرآن اشکان کاش. کردممی فکر شانتکتک به و



 کهاین از ترس بدون بزنم، حرف او با موضوع این به راجع که بود

کندمی بینیپیش قابلغیر کارهای و شودمی عصبانی قدر چه . 

 که بیندازم، کلید و برسم در به که بود مانده قدم چند درست

 باعث و شد تکرار بار دو کمی یفاصله به  نیماشی بوق صدای

 صدای فقط نگرفتم، کلیدم از چشم اما ایستادم؛. بایستم شد

 که باشد داشته دلیل یک و هزار بود ممکن و بود بوق یک

 وقفهبی باراین برداشتم جلو به که قدمی. نباشم من کدامشهیچ

 باید نخیابا نمای تمام دیدن برای. پیچید گوشم در بوق صدای

 و روشن دیدن با. رفتم عقبعقب. گشتمبرمی عقب به قدم چند

 نگاه در و خیابان یگوشه در که ماشینی چراغ شدن خاموش

 اشتباه. آمد لبم روی لبخندی بود ایستاده دید از دور اول

 افکار ویرانگر سیل تواندنمی چیز هیچ داشتم تصور که کردممی

 پیمان! بزند پس را هانآ و کند کنترل را هایمنگرانی و

 فاصله همان از و برگشتم عقب به دیگری قدمی! توانستمی

  لبم روی بر دیدنش ابتدای از که لبخندی همان با کردم، نگاهش

 ماشینش چراغ یدوباره کردن روشن و خاموش با. بود آمده

 بروم، سرعت با خواستمی دلم. رفتم طرفش به و چرخیدم



 با دیدنش برای را اشتیاقم و کنم اشجریمه بود قرار اما تند،تند

 پیمان به مستقیم نگاه با. کردم کنترل برداشتن قدم آرامآرام

. شدیم هم یدلبسته ممکن زمان بدترین در ما که کردم فراموش

 اما کرد،می کج را گردنش دیدنم برای باید شدم نزدیکش وقتی

 کردممی فکر برسم کهاین قبل تا بود؛ مقابل به نگاهش کماکان

 سمتم به دفعهیک کردم باز را ماشینش در تا. کندمی نگاه را من

 حین. بود من از استقبال برای لبخندی هم لبش روی. برگشت

گفتم ماشینش شدن سوار : 

-  عجله شدن جریمه برای همه این کسی بودم ندیده حاال تا

باشه داشته ! 

داد سرش به کوتاهی تکان : 

-  چیزای باید شدی بزرگ دیگه الته،چهارس وبیست تو خب

کنی تجربه رو جدیدی ! 

پرسیدم و انداختم خوشرنگش ایسورمه پیراهن به نگاهی : 

- کنی؟می کارچی جااین  

- بودم تو منتظر ! 



گفتم و کردم ریز چشم : 

- نیستم؟ خونه که دونستیمی کجا از  

کرد اخمی : 

-  یا هستی خونه توی تو بفهمم که سخته من برای کنیمی فکر

بودی؟ کجا. نیست سخت چیزا این فهمیدن من برای نیستی؟  

- زنیمی حرف غیرتی مردای شبیه ! 

 :خندید

- بودی کجا نگو خب ! 

 خبرشبی و موقعبی حضور از قدر چه که بگویم داشتم دوست

 عمق بشود متوجه تا کنم تکرار هم بار چند و حالمخوش

 ابراز برای کامل را من دست آخرش برخورد اما را، خوشحالیم

بود بسته احساسات .  

- ببینمش رفتم منم ببینه، خواستمی رو منا بودم، مژگان پیش . 

- بینه؟می رو دخترش تندتند قدراین که شد چی منا؟  



-  مژگان و منا بذاره تا زده حرف متین با رفته کهاین مثل فروغی

ببینن رو هم دردسربی . 

 ناباوری هم شاید یا و خرتمس سر از لبخندی و داد باال را ابرویش

گفت و زد تعجب و : 

-  حرف سابق شوهر با رهمی فعلی پسر دوست! مدرنی آدمای چه

رسنمی هم بخشی رضایت توافقات به و زنهمی . 

 شدنمی دلیل اما گفت،می پیمان که بود عجیب قدرهمین قضیه

نشوم ناراحت من بگوید متفاوتی حالت و لحن با وقتی . 

-  نه زده، حرف متین با رفته مژگان کارفرمای نعنوا به فروغی

  .پارتنرش

دادم ادامه اخم با و کردم نگاهش انعطافی هیچبی : 

-  تو شهنمی دلیل باشه داشته مژگان با که ایدیگه ایرابطه هر و

 ربط رو چیز همه جوری یه و کنی ناراحتم دیدی رو من وقت هر

هم دیروز. مژگان به بدی  ... 



 بین و گرفت را دستم سریع و کشید جلو به کمی را خودش 

داد جا دستش : 

- خواممی معذرت دیروز بابت . 

 کالمی دیگر توانستمنمی هم خواستممی اگر حتی !شدم الل

 بود نیکی اتاق داخل که پیمانی مثل درست. کنم گله و بگویم

. بودم ندیده آن از قبل تا من که پیمانی! بهتر حتی و زد، حرف

گفت و داشت نگه دستم در ترمحکم را دستم .گرفتم نگاه : 

-  دوست گی،می تو که میخر کله غیرتی همون من کن فکر

 خوام،می خودم برای فقط رو تو چون! ببینی رو مژگان ندارم

 بین ارغوان بیوفته پاش گفت کرد؟ تهدیدی چه اون رفته یادت

 نهبدو خواممی من حاال و کنه؛می انتخاب رو اون اون، و من

چیه؟ تو انتخاب  

-  متوجه اون زد، حرصش روی از رو حرف این مژگان پیمان

 وقتی و ایهبچگانه حرف! نیستی؟ هم تو نگه، چه بگه چی نیست

 بیای هم تو کنم قبول تونمنمی اما آم،می کوتاه من گهمی مژگان

 تو و منه خواهر اون! بزنی حرف غضب و حرص روی از اون مثل



 بگم من که اینه مثل. دونستیمی همیشه! دینفهمی تازه رو این

من یا عموت یخانواده و داریوش و نسترن یا . 
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. کرد قفل دستم طرف دو را دستش و برد باال کمی را دستم

کرد زمزمه : 

-  که همین نیست، مهم برام کسی و کنممی انتخاب رو تو من

 و نسترن و داریوش وجود با زنممی حرف تو با و اینجام

 دیگه، کردم ثابت رو خودم هست، که وحشتناکی هایحساسیت

نه؟ مگه  

 ... ولی-

منی مال که بگو کلمه یک فقط ارغوان، بگی خوادنمی هیچی - ! 

 شدم کشیده طرفش به. برد اشسینه سمت به و کشید را دستم

 که حرفی از غیر! عجیبش نگاه و بود هایشچشم قفل نگاهم و

بگویم دیگری چیز خواستنمی دلم بود خواسته : 



- توام مال . 

 فکر کرد، نزدیک صورتش به را دستم و آورد پایین را سرش

 گلی شاخه مثل را دستم. نبوسید اما ببوسد، خواهدمی کردممی

کردمی بویش و دیدمی بوخوش : 

- هکی مژگان نیست مهم دیگه حاال !شد این . 
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 دستم بر گرفتنش نفس هر از که گرمایی. بود دستم به نگاهم

 دستم. گذاشتمی تاثیر بازدمم و دم زیاد و کم روی  نشستمی

 گرمای به. داشت نگه اشسینه نزدیک و آورد پایین آرام را

 نزدیک که جاییهمان در درست دستم و کرده عادت هایشنفس



. بود پایین به متمایل هنوز سرش. داشت سرما حس بود اششامه

پرسید و کرد نگاهم چشمی زیر : 

- بوسید؟ حسی هیچ بدون رو کسی شهمی نظرت به ارغوان  

 بود؛ چسبیده اشسینه به که کردم نگاه دستم به هم باز

 را سوال این چرا دانستمنمی. پیش ثانیه چند از ترنزدیک

نبودم هم دلیلش دنبال و است پرسیده . 

- سختشونه نه؛ هازن ولی بتونن، شاید مردا ! 

پرسید طرف دو به سرش آرام تکان با : 

- چی؟ تونست زن یه اگه  

 بدون ببوسی را مردی کهاین کردم، تصور گفت  که را حالتی

ایعالقه و حس هیچ : 

-  سخت خیلی براش! شهمی متنفر خودش از عدشب حتماً

باشه تونهمی . 

داد باال ابرویی متفکرانه : 

- تونی؟می تو! تویی منظورم من کن، ول رو زنا و مردا  



بودم نبوسیده را دیگری مرد خودش جز من! کردم نگاهش فقط . 

 به کردم وادارم دستم پشت در انگشتانش دادن حرکت با

بزنم زل چشمانش . 

- تونی؟می تو شدی؟ تساک چرا  

گفتم سریع : 

-  خراب رو چیز همه دممی ترجیح! تونمنمی هرگز تونم؛نمی نه

چیزی کردن درست برای بذارم مایه حسم از تا کنم . 

 نگاهم خیره خیره که بود پیمان حاال بود، شده عوض ما جای

کردم استفاده سکوتش از. بود کرده سکوت و کردمی : 

- تونی؟می چی؟ تو  

- تونمنمی من بودن راحت وجود با اما نیست، سخت کار این! نه ! 

 برد، لبانش نزدیک تا که دستی. کردم نگاه دستم به دنبالش به

 حرف نظرم به دیگر بود، شده مهم برایم موضوع. نبوسید اما

گفتم تندتند و تربلند کمی. نیامد روزمرگی روی از و معمولی : 



-  چی جاش به ببوسی، نداری بهش حسی که رو زنی تونینمی

کنی؟می بوش دی،می انجام کاری  

 ایلحظه دردِ از ناشی " آخ ". فشرد دستش بین را دستم

. خواستممی جواب. کردم خفه درونم در را دستم فشردن

 من برعکس. بودند مانده باال بازخواست حالت همان به ابروهایم

گفت شمرده شمرده : 

-  یه درست! بوسیدنه از قبل من یعالقه مورد رفتار کردن بو

ترعقب مرحله . 

! کرد غافلگیرم کامالً. گذاشت لبش روی و برد باال را دستم بعد و

 و ترنزدیک باراین برگشت، هایشنفس آشنای گرمای همان

 بزرگ قدرآن! بودم شده بزرگ من گفت که طورهمان. ترملموس

 ندچ. بودم امزندگی لذت ترینقشنگ کردن تجربه حال در که

 عمق کشیدن نفس. کرد نگاهم و داشت نگه طورهمین ایثانیه

 بعد و داد فاصله دستم از را لبش کمی. شنید هم و دید هم را من

 طورچه. کرد پر دستم به هم پشت یبوسه چند با را فاصله

 برای که نخواهم و شوم دور فضا این و ماشین و پیمان از شدمی



 را تنم تمام که وقتی هم آن باشم؟ حالت همین به همیشه

بود گرفته فرا نو و بکر اما آور،دلهره گرمایی . 

 دستانم که بودم من و کرد کم دستم فشار از کمی که بود پیمان

 و بود من وصل فقط انگار. گرداندمباز خودم به و کشیدم عقب را

من به متعلق نه ! 

 جا هنوز حالم. چرخیدم جلو به و دادم تغییر را نشستنم حالت

گفت که  بود نیامده : 

- هستی جوری یه تو ارغوان ! 

 بود افتاده مانبین ایفاصله و بودم شده دور کمی که حاال

بپرسم سوال و بزنم لبخند کنم، نگاهش توانستممی ترراحت : 

- م؟جوری چه   

کرد نگاهم کجی حالت به و کرد خم اششانه سمت به را سرش : 

-  هاستسال کنهمی فکر تبوسیدن و گرفتن دست بار یه با آدم

کرده عادت کردنت لمس و جسمت به و داشته را تو که . 



 بود شده بلندتری خط و آمده کش لبم روی لبخند که حالی در

 :پرسیدم

- بده؟ این  

گرفت نگاه : 

- میشه تکرار  مدام که کاریه روشه، اسمش عادت بده، خب .  

گفت و داد نشان را من اشاشاره انگشت با : 

-  تازه من مثالً. سقفن یک زیر که خورهمی ساییک درد به

دارهبرنمی سرت از دست نیکی چرا فهمیدم . 

گفتم نیکی اسم آوردن با : 

- رسهمی االن اشکان برم، باید من . 

- ندارم کاری دیگه امروز البته ندارم؛ کاری دیگه بری، تونیمی ! 
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 تردقیق پیمان نگاه کردیم، نگاه هم به فقط نزدیم، حرف کالمی

 و کردم باز را ماشین در هم سکوت در. ترخندان من نگاه و بود

 با که هنگامی فقط نکردم، هم خداحافظی حتی. شدم پیاده

 را طاحتیا. دادیم تکان دست هم برای گذشت کنارم از ماشینش

شود دور تا ماندم جاآن قدرآن و گذاشتم کنار هم .  

 را من نسترن. شدم نسترن یخانه راهی. نرفتم خودم یخانه به

 را را شارنگی هایدست و زد صدا را نیکی شد، خوشحال و دید

 قرار که بود خوبش روزهای آن از! را آبرنگش نقاشی و داد نشانم

 در و گرفتم آغوش در را نیکی .باشد نداشته کارم به کاری بود

 نسترن سر باالی هازدن قدم مابین گاهی. زدم قدم خانه سالن

 را او و بود نیکی پشت دستم. کردم نگاه اشنقاشی به و ایستادم

 گرکنترل حکم برایم نیکی بودم، چسبانده خودم به سخت

 از گرفتممی که آغوشش در داشت، را درونم عصبی هایتنش



 افتاد نسترن روی چندم بار برای که امسایه. شدممی رها هاتنش

گفت و کرد بلند را سرش : 

-  دو من کنی؟می بغلش چطور! سنگینه پایین، بذار رو نیکی

برام مونهنمی دیگه کمر کنممی بغلش دقیقه . 

 صورتم به را صورتش هم او و زدم نیکی یگونه به ایبوسه

 :چسباند

- وزنه پَر سنگینه، کجا ! 

گفت کنایه به ننستر : 

- وزنه پَر آره ! 

 اتاقش به داشتم آغوشم در را نیکی که طورهمان و زدم لبخند

 هم را نیکی. نشستم تخت روی و بستم سرم پشت را در. رفتم

گفتم و نشاندم پای روی : 

- باشی؟ من بغل توی داری دوست نیکی ببینم  

 به را سرش حواسبی. بود دستش در بازی خمیر پی حواسش

 و برداشتم پهلویش روی از را دستم. داد تکان مثبت ینهنشا



 هم و کند نگاهم هم شد مجبور. زدم چنگ را دستش در خمیر

 به را خمیر. بگیرد دستم از را بازی خمیر تا بکشد جلو را خودش

گفتم و بردم پشتم : 

- بدم بهت رو خمیر منم بعد بده، جواب رو عمه سوال اول . 

گفت وارتسلیم : 

- بگم؟ چی  

گرفتم خودم به متفکری حالت و شدم خیره شدم صورتش به  : 

-  داری دوست آیمی بار یه مثالً باشی؟ من بغل توی داری عادت

بیای؟ بازم  

 نتوانسته. افتادم خنده به نگاهش از. کردمی نگاهم واج و هاج

 آن یهمه و بزنم حرف موضوع این مورد در پیمان با بودم

 فهمیدنمی هم نیکی. کردممی طرحم نیکی با را نزده هایحرف

کردم نزدیکش خودم به و دادم فشار را کمرش. گویممی چه : 

-  خودم معتاد رو تو من که داده گیر یکی که، نیست من تقصیر

کنم معتاد رو اون خواممی حاال و کردم . 



*  *  * 

 چشم کردن باز محض به خانه آیفون زنگ آمدن در صدا  با

 کسی. افتادمی برایم کم که اتفاقی. منشست و شدم بلند سریع

 دقیقی نگاه چشمانم کردن بسته و باز با. زدنمی را آیفونم زنگ

 کسی شد باعث تعللم. بود صبح نیم و هفت. انداختم ساعت به

 هم را دستش و بزند را آیفون ترعصبی باراین است در پشت که

 با. رفتم در سمت به سریع و زدم کنار را پتو. برندارد رویش از

 چنگ آیفون گوشی به و گفتم ی"وای " مژگان تصویر دیدن

 :زدم

-  ببینتت اشکان صبح؟ وقت این کنیمی کارچی جااین! مژگان؟

اومدی؟ چی برای کنه؛می پا به شر  

کرد نزدیک آیفون به را صورتش : 

-  من دادیمی جواب رو گوشیت مونده صاحببی اون تو اگه

بیام رو راه همه این نبودم مجبور . 

گفتم ترس با : 

- شده؟ طوریش منا شده، چی مگه چرا؟  



- بگم بهت پایین بیا نیست، هیچیش منا . 

باخت رنگ هم من ترس نصف و بود خوب حالش منا : 

-  برو داری، کارچی بگو زنممی زنگ االن برو بیام، تونمنمی پایین

بینتتمی آدمی اشکان االن ! 

گفت و داد حرکت دوربین جلوی را دستش : 

-  لباس. رهنمی بیرون خونه از نشه نه تا اشکان مهمه، پایین بیا

ندارم کاریت دقیقه ده از بیشتر بیا بپوش .  

"  ترس دوباره. گذاشتم جایش سر را گوشی و گفتم ای"باشه

 کردم عوض جینم شلوار با را امخانه شلوار سریع. آمد رفته تازه

 پایین به را خودم سروصدابی. رفتم بیرون و پوشیدم را امپالتو و

 و رفتم جلوتر کمی. ندیدم را مژگان کردم باز که را در. رساندم

دهد نشان را خودش تا ایستادم خیابان وسط . 
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 از دستی بودند ایستاده هم پشت که ماشینی تا چند بین از

 و دویدم سمتش به سریع. خورد تکان واه در و آمد بیرون پنجره

 روی کاملی آرایش. گرفتم جا کنارش و کردم باز را جلو در

 داد،می ناگواری اتفاق از خبر صورتش حالت اما بود، صورتش

. کردنمی نگاهم چون است، ناراحت من از کردممی حس حتی

 به مژگان، ناراحتی علت برای مدتش کوتاه جستجوی در ذهنم

 را فیلمش و امگشته را آن که بود فهمیده نکند. رسید اشگوشی

گفتم و کردم خم سر طرفش به. امدیده فروغی با : 

-  نگرانی از دارم بگو شدم، سر به جون مژگان؟ شده چی

میرممی ! 

چرخید طرفم به کامل و کشید ایکالفه نفس : 

- حالین؟ چه در پیمان با ارغوان  

توپیدم و کردم نگاهش تعجب با : 

-  با بدونی تا ترسوندیم همه این و پایین کشوندی رو من گان؟مژ

حالیم؟ چه در پیمان  

گفت عصبی : 



-  کجا به کارتون اصالً چطوره، تونرابطه بگو !ارغوان بزن حرف

روز؟ چند این نگفت بهت مهمی چیز هیچ کشید،  

- مثالً؟ چی  

گفت بلند و برگرداند را سرش : 

- بگم تا بده جواب نپرس، قدراین بابا، ای . 

- چی؟ یعنی مهم حرف بگم، چی خب  

- دیدیش؟ کی بار آخرین کن، ولش رو اون  

گفتم صادقانه : 

- برگشتم تخونه از که روز همون پیش، روز سه . 

- بیاد؟ که زدی زنگ بهش تو یا سراغت، اومد خودش  

نیامد خوشم سوالش تردید و شک با همراه و گیرانهمچ مدل از : 

-  بگو بشم، بازپرسی صبح اول دارمن حوصله من خدا به مژگان

بخوابم بگیرم برم خواممی داری، کار چی . 

گفت انزجار با : 



-  خبره؟ چه برت و دور شده؟ چی دونیمی اصالً بخوابی؟

آد؟می و رهمی کجا پیمان دونیمی  

پرسیدم شده ریز چشمانی با : 

- ره؟می کجا مگه  

گفت حرفم جواب در : 

- چطورین؟ هم با شما بگو بهم  

کردم زمزمه آرام و گرفتم مچش : 

بهتریم همیشه از - !  

بهتر همیشه از ":کرد تکرار خودش با " 

برگشت سمتم به دفعهیک : 

- کارخونه؟ رهمی که روزه سه پیمان دونیمی تو  

کردم نگاهش تعجب با : 

- ره؟می کارخونه چی؟  

زد حرف خودش با و برگشت دوباره سوالم شنیدن محض به : 



- رفتنش کارخونه این! نگفته هتب! دونستینمی پس  ... 

 و ترس مواقع در همیشه که کنترلی از خارج و عصبی هایحالت

بود آمده سراغش به داشت نگرانی : 

-  از اگه نگفته چیزی بهت چرا! ارغوان آدنمی خوبی بوهای

بهترین؟ همیشه  
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 رفتمی کارخانه به که بود روز سه پیمان بگویم، چه دانستمنمی

 از من. زدیممی حرف هم با روز هر ما روز سه این تمام در و

 هم باریک پیمان و گذردمی بطالت به چطور که گفتممی روزهایم

 برای! کندمی روزهایش از حداکثری یاستفاده چه که بود نگفته



 یرابطه و او به حسم و پیمان از خواستممی که بود بار اولین

 به مژگان مقابل در ایرادی و خطا بدون و آلایده شکل مانبین

بگذارم نمایش : 

-  فکر که اون ره،می کارخونه پیمان که مهمه تو و من برای

 ممکنه علت تا هزار رفتنش کارخونه. باشه مهم من برای کنهنمی

 دلش سرشه، تو چی اون که دونیمی تو خب باشه، داشته

 از پیش هاسال باباش کنه فکر که نباشه کسهیچ دیگه خوادمی

 اینه دنبال شده، غرق دریا تو و رفته کالهبرداری رفتن لو زورِ

کنه کوتاه کارخونه از رو هاشدایی تا دو و متین دست .  

 در اما م،بود گفته امخبریبی رجوع و رفع برای اولش کهاین با

 ثابت برای کارخانه پیمان به رفتن که شدم قانع هم خودم نهایت

 نگران برای من به هم نگفتنش و است پدرش گناهیبی کردن

 خیالبی زمانی که بود گفته نیکی اتاق در شب آن. نشدنم

بنشاند جایشان سر را نفری چند که شودمی کارخانه . 

تگف جوابم در و داد باال ابرویی مژگان : 

- ضعیف خیلی احتمال یه همینه، احتمالش یه . 



 :توپیدم

-  که زمانی تا گفت خودش! قویه نیست، ضعیفم احتمال! همینه

دارهبرنمی کارخونه سر از دست نشه حل مشکلش . 

کرد نگاهم عصبانیت و تعجب با مژگان : 

-  نیستی، من شبیه تو که بودم خوشحال امروز به تا من ارغوان

 هم جااین و بیا! منه عین درست هاتحماقت بینممی دارم اما

 روت از تونهمی طرفت که کنی قبول خواینمی! نباش من شبیه

 بره خودش که بود بنا اگه پیمان. نکن رو من کار! نکن بشه؟ رد

 صبر سال همه این بنشونه جاشون سر رو بقیه و کارخونه

استحرف این از ترمهم قضیه پس. رفتمی اول همون کرد،نمی . 

 دلیل تا بنشینم نداشتم دوست اصالً که دانستمی خدا فقط

 دلیلی از ترمهم کارخانه به پیمان رفتن یقضیه چرا که بیاورد

امگفته من که است : 

- گفته؟ تو به کی  

مختصر و کوتاه گفت، کلمه یک : 



 !فروغی-

- فهمیده؟ کجا از فروغی  

-  به طوراین رو پیمان هم داریوش! دیدتش کارخونه تو خب

 کارخانه تو قراره بعد به این از برادرم که کرده معرفی فروغی

باشه ما کنار . 

 فریاد داشت سکوت در و کرد نگاهم خیره حرف این دنبال به

 که ایافتاده پا پیش دلیل کارخانه در شدنش ماندگار که زدمی

کردم زمزمه آرام. ندارد را گویممی من : 

- چیه؟ دیمی تو که احتمالی  

-  کارخونه داخل که دربیاره سر رفته گی،می تو که همینه کیشی

 چون ضعیف گممی من اما کاره، کردن تموم دنبال و گذرهمی چیا

 چطور رو پیمان اومدن دوننمی بهتر داریوش و پدرش و متین

 رو این هم پیمان نخوره، تکون آب از آب تا کنن مدیریت

 بره؟ چرا پس دن،نمی آب رو بند اونا سادگی به که دونهمی

 وایستادن دور  دیگه که فهمیده، ایتازه چیز اینه دیگه احتمال

 تا رفته. کنهنمی دوا ازش دردی سپردن دیگه یکی به رو کار و



 تو به نداره، اعتمادی هیچ هم من به بشه، کار به دست خودش

 کنهمی فکر که مطمئنه خودش به قدراین واقع در نگفته، هم

احتمال بدترین هم یا بایسته، اونا جلوی تونهمی  ... 

 را اشچانه زیر مرتب اشاره انگشت با. خورد گره هم در نگاهمان

گفت و کرد لمس : 

 -  خوادنمی و شده داریوش موضوع متوجه همونا، از یکی شده

. زدممی رو حدسش اولش از من که همونی باشه، برادرش علیه

پیمان اومدن کوتاه ! 

گفتم محکم : 

- فهمیدممی من بود این اگه نیست، ینا نه . 

-  تو و من برای خیلی وقتاون باشه اگه چون نباشه، این بهتره

 چی هم پس گشتی، رو داریوش اتاق تو دونهمی اون شه،می بد

گفتیم دروغ بهش فهمهمی ریزه،می هم به براش . 

 تکرار. کنم فکر احتمال این به خواستمنمی هم ثانیه یک حتی

 :کردم



- زدمی بهم حرفی یه بود فهمیده اگه نفهمیده، نه . 
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 بعد! پیمان فهمیدن ردِ برای من تالش به. کردمی نگاهم مژگان

 مژگان!  را پیمان به بزرگم دروغ آمد یادم خود، از فرار هامدت از

 بردم پی تازه من و دکرمی تعریف را آشنایی داستان داشت

 اتاق که منم ام،گفته دروغ که منم است، من خود یقصه قصه،

 تعریف برعکس پیمان برای را ماجرا کل و امگشته را داریوش

شکست مژگان را مانبین یریشهبی سکوت. امکرده : 

-  فکرشم اصالً وقتاون چون باشه، نفهمیده امیدوارم منم

 احتمال خوادمی دلم. بکنه ممکنه کارایی چه بکنم تونمنمی

 یه و باشه نزدیکشون تا رفته که باشه این کارخونه به رفتنش

چیه به چی ببینه تا بکشه سرک خرده . 

 که را چیزهایی یهمه بخواهد که انگار داد، تکان را سرش

بریزد دور گفته پیش ایثانیه : 



-  حداقل کنه،می اذیتم داره این نگفته؟ چیزی تو به چرا خب اما

کردمی ایاشاره یه باید . 

داد ادامه و کرد درشت را چشمانش بعد : 

-  االن همین و بیار رو گوشیت باال برو کن، کاری به ارغوان ببین

 دلم. نگفته بهت رفته کارخونه چرا بپرس پیمان، بزن زنگ

دهمی جواب بهت چی بدونم خوادمی . 

گفتم و کردم نگاهش تعجب با : 

- صبح؟ سر خبره چه گهنمی بزنم زنگ االن گی؟می چی   

 که بود این بودم آورده مژگان برای که دلیلی از ترمهم

 فکر که زمانی خواستمنمی بکنم، پیمان با را کاراین خواستمنمی

 هم مژگان شنوم،می را هایشحرف که هستم من فقط کندمی

بشنود گوش به را حرفش تمام . 

 نگه و گرفت را بازویم شوم پیاده ماشینش از خواستممی وقتی

کنم نگاهش کرد مجبورم. داشت : 



-  و عشق این! بفهمی تونیمی رو چی همه بخوای تو ارغوان

 باال، رفتی که االن. خیالیه خوش خدا به بذار، کنار رو عاشقی

 ببین کجاست، بپرس ازش. بزن زنگ بهش دیگه ساعت دو یکی

 بیار روش به وت دروغ، چه گفت راست چه. دهمی جواب بهت چی

 از بعد. برو حاال. نگفته بهت اما کارخونه، رهمی روزه سه که

 گفته چی ببینم بزن زنگ یه منم به زدی، زنگ بهش کهاین

 !بهت
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 نظرم به و چرخیدم طرفش هب. نداشتم رفتن برای ایعجله دیگر

کنم معامله مژگان با تا بود فرصت بهترین : 



-  کاراچی بگی  بهم باید هم تو قبلش فقط گفته، چی گممی بهت

 با تو...  داریوش و! رسیدی کجا به فروغی رئیست این با کردی،

داریوش نه ،داری مشکل متین  ... 

گرفت من از چشم و برگرداند را رویش : 

-  ازم چی منه، دست مگه حرفاست؟ این وقت االن! ارغوان؟

 من به هچل، تو بیوفته خوادمی دلش خودش داریوش آد؟برمی

 گذشته شونبین چی و گفته فروغی به چیا دونمنمی تازه چه؟

 رو پسره این گهمی هی افتاده، لج سر باهاش بدجوری فروغی که

جاش سر بنشونم باید ! 

- جاش؟ سر بنشونه چی یعنی  

برگشت فمطر به : 

-  غلطی یه البد دونم؟می چه من! داری کار خیلی برو برو، ارغوان

داره؟ منم منم قدر چه ندیدی دیگه، کرده   

داد ادامه ترشمرده : 



-  براشون داره فروغی طورچه که کنممی تماشا دارم نشستم

 داره دربیاره، چنگشون از رو چی همه خوادمی و  ذارهمی طعمه

 هزارتا داشتن االن تا اینا بگه که کنهمی سازی پرونده شونعلیه

 خاک با رو سهامشون قیمت خوادمی. کردنمی هم با رو غلط

 سروصدابی! کارخونه یه و بمونه خودش بعدش و کنه یکسان

کرده نفوذ توشون  ... 

نشست لبش روی خوشایندی لبخند : 

-  رو متین نشستن سیاه خاک به من که روز اون نیست دیر

ارغوان ببینم . 

گفتم ناامیدی و حرص شدت از سری تکان با : 

-  تو! داری نقش چی همه توی مستقیم تو هستی؟ تماشاچی تو

 کاری لجن که کردی تحریک رو فروغی خودت نگفتی مگه

 داریوش کار به کار که کن قانعش برو هم حاال خواد؟نمی شریک

بیاره متین سر خوادمی بالیی هر. باشه نداشته ! 

 و کرد نگاهم ترآرام حالت به و کرد مچش روی ساعت به نگاهی

گفت ترحوصلهبا : 



-  بره گممی چی من ببینه نشسته اون که کردی، فکر چی تو

 که گفتم رو چیزی فقط من !من عزیز نه بکنه؟ رو کار همون

 این که نیستی موقعیتی کارخونه موقعیت. بشنوه داشته دوست

 با خودشون که بهتر چه بگذرن، ازش گورش لب پدر اون و

 از دارند، هم بروبیایی اونجا که باشن طرف هلدینگ شرکت

 حساب طرف که اونن از ترلیاقتبی داریوش و متین نظرش

بده پس جواب جغله بچه تا دو به و باشن اون یمذاکره .  

داد ادامه و کرد متمایل اششانه سمت به را سرش : 

-  که گهمی حرص با هم نانچ خودشه، حرف دقیقاً گفتم که اینی

 با بگم برم من...  هم جون به افتنمی دارن که کنممی کیف من

 کشهمی پایین رو شفیتیله که نفری اولین کن تا خوب داریوش

 خاطربه اونم کنم، بدبینش خودم به نسبت دارم مرض منم، خود

 پیمان بلبشو این تو ندارم؟ ازش خوشی دل هیچ که داریوشی

شهمی چی ببین کن فکر حاال کارخونه، فتهر شده بلند . 

- پیش مشکلی هم  پیمان برای ممکنه یعنی  ... 

کرد روشن را ماشینش سریع : 



- دارم کار خیلی دیگه برو . 

 اگر. رفتم جلو طرف به قدم چند. شدم پیاده ماشینش از ناچار

 از چرا مژگان بپیچد را همه ینسخه تنهایی به فروغی بود قرار

 کردن ته و سر حال در بود؟ افتاده وال و هول به پیمان رفتن

 به بگذرد کنارم از خواست وقتی. برود و بزند دور تا بود ماشینش

زدم ماشینش یشیشه به ایضربه و رفتم طرفش : 

- آره؟ بربیاد فروغی پس از بتونه پیمان ترسیمی تو  

 :خندید

-  بیا و برو سال همه اون با متین از بکنه، تونهنمی غلطی هیچ

 گنده که بترسم پیمانی از بیام بعد ترسمنمی کارخونه توی

 ازش من که مشکلی تنها ست؟خونه فروش و خرید شمعامله

 به رو متین مجازات که اینه بکنه تونهمی پیمان و ترسممی

برم خواممی ترعقب برو حاال. بندازه تعویق . 

 زدن حرف به تحریکش با که نفهمید بزنیم، حرف بیشتر تا نماند

 آدم گفتمی فروغی به مژگان. امفهمیده را مهمی چیزهای چه

 ترنزدیک همیشه از را خودش او یواسطهبه چون بخور، درد به



 بودم، او برعکس درست من و دیدمی رویاهایش و آرزوها به

بودند دسترس از دور رویاهایم . 
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 رودمی کارخانه به چرا کهاین پرسیدن و پیمان به زدن زنگ جز

 را حس این چرا دانستمنمی و آمدبرنمی دستم از کاریهیچ

 که فهمیدمی اگر پیمان. است دیر کاری هر انجام برای که داشتم

 داشته خبر متین با داریوش بودن همراه از مدت تمام مژگان

امبوده خبربی من که بپذیرد توانستنمی قطعاً . 

 که کهآن از بعد ساعتیک درست شد باعث که بود افکار همین

 خود به که ساعتی دو نه بزنم، زنگ او به کردم ترک را مژگان

 برقرار را تماس و داد جواب دوم بوق با پیمان. بودم گفته مژگان

 ریز صدای. نبود گفتنش "الو " صدای آمد، که صدایی اما کرد،

 قدرآن امحافظه اما بود، آشنا برایم کهاین با که بود آهنگی

 "الو " بار دو. امشنیده کی و کجا کردنمی امیاری که بود درگیر



 بعد و بود آهنگ همان ریز صدای فقط بار دو هر اما گفتم،

 که ایخنده صدای. آمدمی پیمان یخنده صدای. شدم غافلگیر

 که پنداشت او صبح دم موهومات را مژگان هایحرف تمام

است زیادش فکری هایتنش و درگیری حاصل . 

- خندی؟می چرا ! 

- دارم داری خنده وضع چون خندممی! عزیزم سالم . 

" گرفت لبخند طرح. کرد حرکت به وادار را لبم گفتنش "عزیزم : 

- وضعی؟ چه  

-  دیدم رو تشماره تا بود، وایستاده پیشم داریوش زدی که زنگ

. کشید خجالت من جای داریوش که برداشتم رو گوشی طوری

 کسی از گوشی من که بیاد روزی کردمنمی رو فکرش وقتهیچ

 کردی من زندگی با تو که کاریه این. بشم گرفتار. کنم قایم

  !ارغوان

پرسیدم مکث با و نامطمئن : 

- وضع؟ این از کنیمی گله داری االن  



-  تو قدر چه گممی کنم،می تعریف ازت دارم اتفاقاً! گله؟ چرا

درسته کارت !  

- دارم دوستت و گرفتارتم منم! درسته کارت خیلی هم تو خب ! 

- قبالً؟ بودی گفته داری، دوستم  

گرفت جان بیشتر لبخندم : 

- بود معلوم نگفته . 

-  این کردممی فکر بیداری؟ چرا. نیستم تنها طوری،این خوبه

باشی خواب همیشه هاموقع .  

 از من که شویم پرت بحثی طوس به دفعهیک دو هر خواستممی

 دلم هم اندازه همان به اما بودم، زده زنگ آن امید به اول

بزنیم معمولی خیلی هایحرف و بگیرم فاصله آن از خواستمی . 

- پیمان؟ کجایی  

- کارم سر . 

نبود بحث این از فرار برای دلیلی دیگر : 

- بنگاه؟ یا کارخونه کار؟ کدوم  
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. نزد حرفی اما بودم، جواب منتظر ثانیه همان و لحظه همان

 من به نگفتنش کهاین سمت به قدرت با ذهنم یهمه گذاشت

گفت بعد و کند حرکت دارد دلیلی حتماً : 

- فهمیدی؟ االن! مکارخونه من اولی،  

داد جواب هم خودش سوال، پرسیدن محض به : 

-  کی نه، یا درسته ببینی که زدی زنگ هم فهمیدی تا! دیگه آره

گفته؟ بهت  

- نگفتی بهم هم هیچی و ریمی که روزه سه ! 



-  شد باعث که کرده ناراحت رو تو قدراون من رفتن کارخونه چرا

هام؟با بگیری تماس االن همین و بزنی خوابت از  

-  چی دنبال تو و نیست عادی رفتنت ونهکارخ که دونیممی همه

 نگرانم بیشتر هم کردنت پنهون و نگفتن و نگرانم هم من! هستی

 .کرده

گفت و کرد زمزمه را " نگرانی که " آرام : 

-  یه هم االن دم،می توضیح بهت من خب! هستی؟ عصبانی چرا

بگم بهت تا شو آروم بشین، جا . 

 من از کرده یردرگ را فکرم تمام که موضوعی وسط کسی اگر

 باشم آرام خواستمی دنبالش به و امعصبانی چرا پرسیدمی

 برابر چندین را عصبانیتم و شدمی امناراحتی باعث بیشتر

کردمی : 

- نیستم هم عصبی آرومم، هم نشستم، هم من . 

-  عادی رفتنم کارخونه دوننمی گیمی که ایهمه این خوبه، خب

دقیقاً؟ کین  نیست  



- این؟ نیست کافی برات! یتنهای به من  

 - مژگان؟ گفته؟ بهت کی  

 از که ندارم را کسی مژگان از غیر دانستمی خوب نکردم، انکار

بزند حرف برایم رفتنش کارخانه : 

-  هم با روزی یه شما رفتی، چی برای دونهنمی چون نگرانه اونم

 رو چی همه کارخونه به تو رفتن کنهمی فکر و داشتین قرارایی

 و قرار به تو دیگه خوامنمی حتی من االن اما زنه،می هم به

کنی فکر داشتی مژگان با که هاییمدار .  

پرسید سریع : 

- چرا؟ بذارم؟ جا راه وسط رو مژگان خوایمی یعنی  

- نباشی که وقتی کنهمی پیدا حلی راه یه خودش مژگان ! 

-  از مژگان نباشم چه باشم من چه که گفت طور این شهمی پس

کنه؟می پیدا خودش برای راهی و آدبرمی شخود پس  

گفتم کالفه : 



-  که دونهمی ناهید مامان اصالً! تویی نیست، مژگان ما بحث االن

کارخونه؟ ریمی تو   

-  هایحرف بعد و بیارم درت نگرانی از کامل اول بذار خب

 و تو کارخونه رممی نگفتم که کسایی تنها به. بزنیم تریمهم

 دوست معلومه؛ تکلیفش خب که ناهید امانم ناهیدین، مامان

 دردسر، هزارتا یعنی من رفتن کنهمی فکر چون اونجا برم نداره

 یادت دیگه، گفتم چیزایی یه ولی تو به بشه، نگران خواستمنمی

بشم؟ کارخونه خیالبی خواممی که نگفتم نیست؟  

پریدم حرفش میان به : 

- شدنه؟ خیالبی این کارخونه، ریمی که روزه سه  

-  دارم، سهم کارخونه این توی من! عزیزم جان، ارغوان

 دست و نکردم استفاده ازش سالهمه این که هست ایسرمایه

 به تونمنمی حاال. برم و بگیرم رو سهمم خواممی بوده، علی عمو

 رو دمش و داره دیگه سهامدار تا سه من جز به که ایکارخونه

 هم با بشینید شما گمب هلدینگ شرکت یه به کرده وصل هم

  کنید، جدا خودتون از رو من سهم بکنید، رو تونکتاب و حساب



 باید. بکنین نشستم بنگاهم تو که من تقدیم دستی دو بیارین

 بهم رو من سهم کی تا توننمی خبره، چی ببینم و بیام خودم

 در باید بذارم، جلسه باهاشون شکله، چه به کتابا و حساب بدن،

نه؟ یا بگیرم قرار جریان  

 و نبود کرد ردیف مژگان که احتماالتی از کدام هیچ رفتنش دلیل

 کارخانه با کاری دیگر که بود گفته من به آخر بار گفت،می راست

داشت نخواهد . 

-  شریک باهاشون دیگه و بگیری رو سهمت خوایمی یعنی

 نباشی؟

ایستادم و شدم بلند. زدممی پرپر تلفن پشت جوابش برای : 

- پیمان؟ آره  

-  باشم نداشته کاری دیگه کنم، واگذار رو سهمم خواممی. آره

 باید که کاریه این کنم فکر کنن،می کار چی و گذرهمی چی اونجا

دادممی انجام رسیدم قانونی سن به که زمانی همون . 

- بدونه؟ اونم که گینمی ناهید مامان به چرا پس خب  



شود باورم تا گشتممی تکراری و تاکید دنبال و شدنمی باورم . 

-  اونوقت غلتک، روی بیوفته کارا خرده یه بذار. زود گممی بهش

گممی اونم به . 

- سهامت؟ کردن واگذار این کشهمی طول وقت چند  

-  کارخونه توی من فعالً دیگه، ماه سه شایدم امروز، همین شاید

 از خواممی گفتم فقط کنم، واگذار خواممی که نکردم مطرح

 که نیست بعید داره، شرایطی چه کهاین و بدونم کتابا و حساب

 وارد جدیدی آدم ندارن دوست چون بخرن، ازم بخوان خودشون

کنن شونمجموعه . 
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گفت خوشایندی لحن با نزدم حرفی جوابش در وقتی : 



- خوبی؟ شدی؟ آروم حاال  

گفتم و زدم لبخند : 

- بهترم کم یه . 

-  اول مژگان چرا ببینم کن تعریف اول از بهتری که حاال خب

فهمید؟ کجا از خودش و کرد خبرت صبح  

 در اما داشتم، تردید بدهم پیمان به درستی جواب کهاین برای

بگویم را راستش خواست دلم نهایت : 

-  من که نزدیکه قدراین مونرابطه ما کنهمی فکر مژگان خب

 که ریمی کارخونه که دونممی بدونه خواستمی داشتم، خبر

هم خودش دونستم،نمی من خب  ... 

دهم ادامه ترآرام : 

- گفت بهش فروغی . 

داد جواب عادی خیلی : 

-  جلب رو نظرش من هم خیلی! فروغی این بود جااین دیروز آره

کیم من بدونه داشت دوست شهمه بودم، کرده .  



- هم؟ با زدین حرفم  

- بود عیاق خیلی داریوش و متین با اما نه، من . 

 ترسیدممی بگویم، چه دانستمنمی دیگر برد که را داریوش اسم

پرسید بالفاصله و نشد ضعفم یمتوجه. بزنم حرف اصالً : 

-  فروغی با بیا و برو همه این ازای در مژگان دونیمی تو ارغوان

خواد؟می ازش چی  

گفتم هول : 

- هم با طوری همین بخواد؟ ازش چیزی باید حتماً مگه  ... 

- نچسبیده بهش الکی که مژگان خواد،می چیزی حتماً . 

- بخواد؟ ازش ممکنه چی مثالً  

-  فروغی از اون گم،می بهت و دونممی من اما ندونی، شاید تو

 متین از کارش تالفی به رسهمی تهش که خواسته رو چیزی قطعاً

 دیگه و خواستمی من از قبالً که همونی! فرستادنش درک به و

کرده پیدا رو نقدش به دست یه چون خواد،نمی . 

بودم کرده پیدا را خودم پیمان حرف با : 



-  اگه چون باشی، خوشحال باید تو نیست، بد که این خب

 و متین نذاره که هست یکی بیرون، بیای و بگیری رو سهمت

 کاری کهاین بدون تو طوریاین برن، در قسر عموش پدرشو

رسیدی تخواسته به باشی کرده ! 

گفت عادیغیر یا است تفاوتبی دانستمنمی که حالتی با : 

-  و راحته خیالم که همینه برای رسم،می مخواسته به من آره

 تایید رو من حدس تو پس. گیرممی رو خودم سهم دارم

کنی؟می  

گفتم شک با : 

- حدس؟ کدوم  

- پایین بکشه ته تا رو متین یفیتیله خوادمی فروغی که همین . 

 که بود گفته مطمئن بود؟ حدس مگر درماندم، زدن حرف از

 نداشتم گریزی راه که برد جایی به را من. چیست دنبال فروغی

کنممی تایید را حدسش بگویم کهاین جز . 

 !آره-



گفت انرژی با گفتم " آره " تا : 

- بببنمت؟ تونممی کی من ارغوان  

گفتم خبربی : 

- داری؟ کارم  

- برات شده تنگ دلم ! 

- بشه تنگ روزی یه منم برای دلت کردمنمی فکر ! 

-  بود، علی عمو یخونه دیروز! بذاره نیکی اگه شهنمی راستش

 به رو کار داشت دیگه که دیروز! زنهمی حرف تو از شهمه

گرفتم رو جلوش من کشوندمی باریک جاهای . 

آورد ذوق سر بر را من نیکی اسم : 

- گفت؟ چی مگه  

- خوابی؟می پیشش شبا  

- خودم پیش باال آرمشمی شبه چند آره . 



-  بغل قدر چه که کردمی تعریف برامون داشت دیگه هیچی

 خواینمی مهمون! برات کردمی تبلیغات نرمه، و گرم شعمه

 شما؟

 به ایثانیه برای کشیدنم نفس حرف این از بعد و لحظه همان

 لذتی. کشید ایتازه نفس چشمم و گوش جایش به و افتاد یرتاخ

 از بارها نبودم، ندیده و نشنیده. برگرفت در را تنم یهمه عمیق

 تنفر با هم گاهی و تفاوتبی خیال،بی و بودم شنیده هاحرف این

 بود مژگان سر پشت که هاییحرف همیشه اصالً. بودم شده رد

 باشم، فراری ارتباطات و هارفح نوع این از من که شدمی باعث

 و نیست مهم مردم حرف که کردممی وانمود ظاهر در که چند هر

 در من که بود این حقیقت اما کنم،می بخواهد دلم کاری هر من

 و دست به و بسته دهانش که بودم کرده پنهان را دختری خودم

 و بزند حرف کسی با عشق از نتواند تا. بود وصل طناب پایش

 قدم کسی سمت به پاهایش و نکند لمس را کسی ایشهدست

 .برندارد



 هان،د و بروم تاریکم اتاقک به بود شده باعث پیمان وجود اما

 هیچ حرف از واقعاً باراین و کنم باز را دخترک پای و دست

ترسیدمنمی مردمی . 

-  تونیمی طوریاین باشی، سرزده مهمون تو دارم دوست

داره دوستت یخیل که ببینی رو ارغوانی ! 

 وقفهبی و کرد کیفور را پیمان که بود جوابم در چه دانمنمی

 !خندید

 لبخندی شد قطع تماس که موقعی اما بودم، زده زنگ نگرانی با

بگیرد من از را آن توانستنمی کسی که بود لبم روی . 

 

 18.12.19, ]"را شب کنم می دود نخ به نخ" فالح مائده

03:24] 

# 237پارت  

# را_شب_کنممی_دود_نخ_به_نخ   

 



 اگر. بود مشکل حادترین نظرم به که شدمی حل داشت مشکلی

 را خودش زندگی توانستمی شدمی خالی کارخانه از پیمان فکر

 داریوش کند، حل توانستمی پدرش را داریوش یمسئله. بکند

 متین رودنباله که کرد انتخاب داریوش نداشت، پیمان به ربطی

 فروغی با را خودش و کردمی حمایت او از باید یمانپ چرا باشد،

انداخت؟می در دیگری کس هر یا  

 ساعت دو درست. بگیرد خبر تا زد زنگ موقع سر درست مژگان

 ساعتی دو تا  نشینممی منتظرم من کردمی فکر! بعد ربع یک و

 طاقت از. گیرممی تماس پیمان با بعد و بگذرد امگفته او به که را

بود خبربی من یرسیده طاق به ! 

"  برقرار تماس که نبود مطمئن حتی. بود عجوالنه گفتنش "الو

 درک را اضطرابش. گفتمی " الو " هم پشت و است شده

 متین با را حسابش فروغی قدرت وجود با بود قرار اگر کردم،نمی

 داشت؟ واهمه همه این کارخانه به پیمان رفتن از چرا کند، صاف

 رفتن که باشد آن از ترمحکم پایش جای فروغی رسیدمی نظر به

باشد ترسناک و مهم کارخانه به پیمان . 



-  و کنیمی الو الو طوریاین چرا مژگان؟ نیستی کارت محل مگه

زنی؟می داد  

- بیرون اومدم گرفتم ساعتی مرخصی نیستم، کار سر ! 

گفتم گرفتنش مرخصی از نگران : 

- شده؟ طوری گرفتی، مرخصی چرا   

- زدی؟ زنگ شد چی دیگه، بزنم زنگ تو به اومدم  

گفتم تعجب با : 

-  چه قراره مگه خواست،نمی ساعتی مرخصی من به زدن زنگ

 کنیمی فکر تو که چیزی اصالً زدم، زنگ آره! بزنیم؟ حرف قدر

 .نبود

- پس؟ بود چی  

کردم دور گوشم از را گوشی ایلحظه که گفت حرص با طوری : 

- بگم بهت بشین جا یه باش، آروم ! 

 همان دقیقاً من. آمد لبم روی لبخند زدم که ارادیغیر حرف از

بود خواسته من از پیمان که خواستم مژگان از را چیزی . 



- بگو نشستم کن فکر خب ! 

-  ناهید مامان که بود گفته بهم پیمان پیش روز چند مژگان ببین

 کارخونه توی کارش پیگیر دیگه خواسته و ناراحته دستش از

 گوش ناهید مامان حرف به که گفتم بهش موقع همون منم. نشه

 کارخونه بره کهاین از قبل روز یه اما نزد، حرفی موقع اون بده،

 دور همیشه برای خوادمی گفت روزاون دیدیم، رو هم جایی

 کردن دلخوش برای کردم فکر موقع اون بکشه، خط رو کارخونه

 و ریمی روزه سه چرا گفتم و زدم زنگ که امروز اما گه،می من

 ندارم، کاری کارخونه با دیگه که گفت نگفتی، بهم هم هیچی

 یه بفروشم، رو سهامم بعد و ببینم رو کتابا و حساب تا اومدم

 نگران نیست الزم! همین. کشهمی طول فروشش هم وقتی چند

باشی کارخونه به رفتنش ! 

دادمنمی سکوت احتمال بزند، حرفی بودم منتظر : 

- گفتم؟ چی یشنید  

غرید دفعه یک : 



-  رفته خان پیمان! باشم نگران نیست الزم دیگه من همین؟

 و شده باورت واقعاً مزخرفات این تو ارغوان! بفروشه رو سهامش

کنی؟می شوخی داری یا کنیمی تکرارش من برای داری  

 آیفون زنگ صدای با هم زود صبح بودم، خوابیده دیر دیشب

 مقاومت تا بود نمانده من در جانی دیگر! بودم شده بیدار خانه

بگیرد پیش در مژگان با آمیز مسالمت گویگفت یک و کند : 

-  هم من و گفته، طور این گممی دارم؟ شوخی تو با من مگه

 برو اصالً بخور، حرص برو نشه، خب شهنمی باورت تو شده، باورم

مژگان کن ولم فقط بگیر، مرخصی رو هفته کل . 

-  به شدی عاشق آخه کرده، فرضت خر گفته، وغدر بهت ارغوان

 اگه اون بنداز، کار رو تکله دقیقه یه! نشدی که دیوونه جهنم،

 داد،می سال همه این که بود بده گوش ناهیدش مامان حرف به

خندهمی داره االن ریشت به که خدا به !  

 هلش عقب به و گذاشتممی اشسینه روی دست بود مقابلم اگر

بزند حرف خواستمنمی اصالً. شود دور من از تا دادممی : 



-  کنیمی فکر دیدی خبربی خدا از آدم برت و دور قدراین تو

 کارخونه از واقعاً که بفهمی خواینمی چرا! خرابه جنسشون همه

باشه؟ داشته رو جااون دیگه خوادنمی و شده خسته  

 اتمام از بعد. گرفتم نشنیده اما گفت، ی"وای" حرفم وسط

گفت حرفم : 

-  که رو؟ حرفش کردی قبول تو و گفت بهت طوریاین یعنی

 نیستی خر که تو نگفتی نگو، مزخرف نگفتی بار یه شده؟ خسته

 این شده؟ مرگت چه تو ارغوان کنی؟ باور بگه خزعبالتی هر

 ازت داره پیمان فهمینمی چرا! کرده؟ کار چی تو با پیمان

کنه؟می سوءاستفاده  

-  ذهنیت نداری حق باش، نداشته کاری هیچ مونرابطه به مژگان

شهنمی خراب هم بخوای کنی، خراب پیمان به نسبت رو من ! 

 طوراین نداشتم دوست. شد خواهد عصبانی قدر چه دانستممی

 در دخالتی که بگویم همیشه برای باریک خواستممی اما شود،

نکند پیمان و من یرابطه .  

گفت وارتسلیم : 



 -  محال زنده، تو مرده من ارغوان ولی کنم؛نمی لتیدخا !باشه

 کنه،نمی رو کار این هم بمیره پیمان بره، بده رو کارخونه ممکنه

 دروغ تونهنمی خیلی فهمی،می زود رو این گفته، دروغ بهت

 تو که وقتهاون. کنممی ثابت بهت من اصالً بده، کش رو گفتنش

صورتش تو یکن تف نری و باشی امروزت همین مثل باید . 

 از را لبخند تواندنمی کسی کردممی فکر چرا. کرد قطع را تماس

 سینه طرف به را پاهایم. نشستم آشپزخانه وسط ببرد؟ لبم روی

 زل زمین کف به. گذاشتم زانویم روی را صورتم و کردم جمع

افتادمی فرو چشمانم از که هاییاشک و زدم . 
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 خجالت خودم از. شدم بلند جا از و گرفتم را صندلی یپایه

 کاری خودم شدن آرام برای توانستمنمی کهاین از کشیدم؛می

 هایشحرف با توانستمی مژگان کهاین از بودم، عذاب در کنم

 نداشتم دوست و کردممی عفض احساس کند غمگینم چنیناین

 و بود پیمان به گاهی و مژگان به گاهی چشمم. باشم طوراین

 برای انتظار و قدرتیبی این نداشتم؛ را کاری هیچ قدرت  خودم

. آمددرنمی جور من با آیدمی پیش چه بنشینم کهاین

 را هایشویژگی فقط! کارچه دانستمنمی و کنم کاری خواستممی

 نزد، ضربه مژگان به باشد، ایعاقالنه کار باید کهاین. دانستممی

 نسترن و اشکان زندگی روی نکند، ایجاد مشکلی پیمان برای

 جهان کجای هیچ در کار این و باشد سروصدابی نگذارد، تاثیر

بود نشده تعریف من برای و نبود هستی .  

 هایحرف شوم مطمئن که بود این دانستممی که چیزی تنها

 هم را شدنش مطمئن چگونه نه؛ یا و است درست مژگان

 مدام مژگان خواستمنمی بودم، فهمیدنش به مصر دانستم؛نمی

 خالص یبرا. دهد نشانم چاه و راه هایشحرف با و بزند زنگ

 تا بردم پناه نسترن یخانه به ذهنی هایکشمکش تمام از شدن



 شدممی سرگرم جاآن. شوم خالص کردن فکر از ساعتی برای

 هم روز آن. داشت دادن انجام برای کاری نسترن همیشه چون

 را تختش جای. بچیند دوباره را نیکی اتاق بود کرده هوس

. کردم کمکش اما نبودم، موافق اصالً کهاین با پسندید،نمی

 خواستممی و شد تمام که همین و کشید طول عصر تا کارمان

 جواببی را تماسش. زد زنگ مژگان کنم استراحت کمی

 بفرستد، پیام شد باعث تماسش گذاشتن جواببی. گذاشتم

 پیامش ندهم، را تماسش جواب اگر که زدمی حدس احتماالً چون

 یخانه به رفتن از قبل را پیامش خواستمنمی. خوانممی حتماً را

 باعث داشتم صبح از که نگرانی و کنجکاوی اما بخوانم، خودم

 زیر هم من و زدمی حرف داشت ترننس. کنم باز را پیام شد

 کار بزن، زنگ بهم االن همین حتماً ":خواندم را پیام چشمی

 با با یکی. شدم آدم دو به تبدیل مژگان پیام با ".دارم واجب

 که داشت شکایت مژگان دست از و شده عصبی پیامش خواندن

 دیگری و گذاردنمی راحتش شده که هم روز یک برای حتی چرا

 "دارم واجب کار " یجمله روی که چرا بود، تریچارهب کمی که

 باال و تراشیدم ایبهانه. شدم دومی تسلیم من و بود؛ کرده گیر



 بوق همان. گرفتم را مژگان یشماره بستم را در که همین. رفتم

 خورد،می چرخ آزادانه دهانم در حرف داد، جواب خورد که اول

بگویم چیزی و کنم فکر نبود الزم : 

- نکن اذیتم قدراین چیه؟ واجبت کار نه؟ یا کنیمی ولم مژگان ! 

داشت بیشتری آرامش ظهر به نسبت : 

-  و عشق گیرت یهمه اگه تو نکن، فریاد و داد ارغوان ببین

 قدر چه هر  تو پس! مهبچه زندگیمه، یهمه گیرم من عاشقیه،

 هیچی من ناراحتی و درد مقابل در باشی، کالفه  و ناراحتی

گممی چی کن گوش فقط پس نیستی؛ . 

 را حرفش تا کنم گوش فقط دادم قول خودم به نگفتم، چیز هیچ

 باعث من سکوت. کنیم جروبحث ظهر مثل خواستمنمی بگوید،

بگوید را حرفش یادامه مژگان شد : 

-  شنتیجه ندارم اصراری هم اصالً کردم، فکر خیلی من ارغوان

 ببین گم؛می راست من میفهمی زود چون ،کنی باور تو رو

 از و چطوری دونمنمی فهمیده، رو داریوش جریان پیمان ارغوان

 بعد! باشه گفته بهش داریوش خود اصالً شاید! فهمیده ولی کجا،



 نه تو به اصل در که گفته، تو به مسخره هایدلیل سری یه اومده

! گیمی بهم موبهمو تو مطمئنه و کنهمی فکر چون گفته، من به

 سهامش کردن واگذار برای شهنمی باورم هرگز من که دونهمی

 زدم حرف باهاش کارخونه به راجع بارها من کارخونه، باشه رفته

 واقع در عزیزه؛ براش جااون قدر چه دونممی کسی هر از بهتر و

 همه که دادهمی پیغام من به تو به دروغاش گفتن با داشته پیمان

 بهتره و کنار بذارم رو کاریپنهون دونه،می خوب خیلی رو چی

 و سراغش برم و کنم اقدامی من منتظره! معامله پای بریم دوباره

بگم بهش اول از رو چی همه . 

 فکر داشتم من و شد مکث باعث عمیقش کشیدن نفس ایلحظه

 که لحنی با. است آورده کجا از را حدس و حرف این کردممی

 باشد رسیده حدسش به نسبت صدی در صد اطمینان به گویی

 :گفت

-  روزی یه ممکنه که دادممی رو احتمال این اولش از من خب

 به. نیست پایی و دستبی آدم اون حال هر به بفهمه، که بیاد

 بهش باید! کردم فکر دادم احتمال که موقعی همون حلشمراه



 دیر چی هر! باهاش کرد توافق شهمی چطور ببینم و بزنم زنگ

 تو برای طوریاین زنم،می زنگ بهش امشب همین بدتره، بشه

 گذاشتنت کار سر و بهت گفتن مزخرف از دست شه،می بهتر هم

 درست رو چیز همه بشه شاید! شهمی طرف من با و دارهبرمی

 !کرد
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 که امشبی تا زیادی زمان. رفت ساعت سمت به رارادیغی نگاهم

 نگرانی. بود نمانده باقی بزند زنگ پیمان به داشت قصد مژگان

 آورد هجوم سمتم به دفعهیک مانده،باقی کم زمان دیدن با که

 به نسبت اعتماد  پا سرتا ظهر مثل دیگر من که بود این معنایش



 ترینکوچک دادم نمژگا به که جوابی در. نیستم پیمان حرف

ندادم بروز امنگرانی از اینشانه : 

-  و استرس همه این از بشی خالص بشه، بهتر تو برای هم شاید

 چیز یه ظهر گی،می چیزی یه صبح! مژگان؟ چته. خودخوری

 بهش رو چی همه پیمان بزنی زنگ خوایمی که هم االن دیگه،

بگو برو باشه، خب !بگی ! 

-  من ترس از که اینه بدبختی کنه، رابخ رو چی همه ذارمنمی

فشار تحت بذاره رو من تا کارخونه رفته همین برای داره، خبر . 

دادم تکان را سرم حرص سر از : 

-  آسیبی بهت اون دونم،می خوب پیمان مورد در رو چیز یه

 باید اونا از تونن،می ایدیگه هرکس یا و فروغی اما رسونه،نمی

پیمان نه بترسی، . 

- شناسیمی من از بهتر رو پیمان کنیمی فکر که اینه تو ایراد ! 

- گیرینمی جدی رو پیمان و من یرابطه که اینه هم تو ایراد ! 

- زنممی زنگ بهت شد خبری حموم، برم باید من . 



 هیچ و بودم خبرش منتظر شب تمام. کرد قطع و گفت را همین

 من نگرفت تماس و شد رد دوازده از ساعت وقتی. نداد خبری

 صبح از کهاین یعنی من به نزدنش زنگ چون بودم، خوشحال

 از غیر است، بوده اشتباه تصوراتش تمام و زده پا و دست بیهوده

 زنگ من به حتماً خودش، حقانیت کردن ثابت برای بود این

 زنگ برای خواستنمی دلم هم خودم. بود مژگان عادت زد؛می

. کردممی نگاه زیرچشمی حتی را گوشی شوم، قدم پیش زدن

 زنگ برای نه برداشتم؛ را گوشی و آمدم کنار خودم با سرانجام

 را خیرمبهشب! پیمان به گفتن خیربهشب برای مژگان، به زدن

 در گوشی به کردن نگاه دزدکی و چشمی زیر  آن و فرستادم

 و آن به کردن نگاه خیره فقط و فقط به شد تبدیل بعدی دقایق

 جواب از خبری. اینستاگرام و تلگرام در بارهده زدن پرسه

 بدهد را پیامم جواب تا ماندم منتظر قدر آن. نبود خیرمبهشب

 ساعت. بودم داده دست از را گرفتن تماس برای مناسب زمان که

 پیمانی کردن بیدار برای نامناسبی زمان هفته وسط شب دویِ

 برای هک بود دلیلی خواب. رفتمی کارخانه به روزی چند که بود

 این اگر که بودم؛ تراشیده خودم برای پیمان ندادن جواب توجیه



 یهمه داشتم. آمدنمی چشمانم به خواب شب آن نبودم توجیه

باشم خوشبین که کردممی را سعیم . 

 تا فقط پیمان توسط  پیامم و تماس ندیدن و بودن خواب توجیه

 دبلن دفعهیک من آن از بعد. داشت اعتبار صبح شش ساعت

 سریع و پریدم خواب از ببینم بدی خواب کهاین بدون شدم،

 را دیروز اتفاقات و افتاد تکاپو به بدنم و ذهن فکر، یهمه

 پیمان رفتن خبر و آمد مژگان که صبحش همان از. کرد یادآوری

 با خواستمی و بود زده زنگ که عصرش تا داد، را کارخانه به

 به تا شدمی آماده هفت اعتس مژگان. کند معامله دوباره پیمان

 تا بپرسم، دیشب از و بزنم زنگ داشتم قصد برود، کارش محل

 برداشتم را گوشی که همین اما است، رسیده کجا به ببینم

 کرده نظرصرف آن از مالحظات خاطربه دیشب که را تماسی

 مقابل و گرفتم باال را گوشی بوق آخرین تا کردم، برقرار بودم

 تماسم نداد، جوابی و دهد جواب پیمان تا تمداش نگه چشمانم

 را خودم حال من و بود مانده جواببی دیشبم خیربهشب مثل

 و رفتم آشپزخانه سمت به که شدم کالفه قدرآن فهمیدم،نمی

 برعکس صدایش. کردم خاموش را کتری ینیامده جوش آب



 و کردم باز را آب شیر. بود پیچیده خانه فضای کل و بود همیشه

 کرده که هدفیبی کار و آب شیر بستن محض به. بستم دوباره

 راحتی نفس گرفتم، را مژگان یشماره و برگشتم سالن به بودم

داد جواب زود وقتی کشیدم : 

- مژگان؟ الو  

 لحنش از وگوگفت شروع همین از من تا بزند حرفی ماندم منتظر

گفتیم راست یک کدام نهایت در که دهم تشخیص .  

- بینیمی رو پادشاه هفت خواب داری االن گفتم سالم، !  

 فقط کنیم، وگوگفت هم با ظهر تا که کند وادار را من توانستمی

دادمی جواب من سوال به باید قبلش : 

- پیمان؟ به دیشب زدی زنگ  

-  خوب حالم خرده یه کار، سر رمنمی امروز فقط بهت؛ گممی

دارم کارت جااین بیا. نیست . 

- نه؟ یا زدی زنگ شده، تچه بده، حالت  

- بهش زنممی زنگم جااین بیا . 
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 توجهبی و رفتم اتاقم سمت به. کرد قطع و گفت حالیبی شکل به

 یمتوجه رننست و اشکان بروم بیرون خانه این از اگر کهاین به

 امگوشی. آمدم بیرون اتاقم از و شدم آماده شد خواهند غیبتم

 تماس نه و بود آمده خیرمبهشب جواب نه کردم، نگاه دیگر بار را

 که شد مانع غرورم حس. بود شده داده اثر ترتیب پاسخمبی

 و حد و انداختم کیفم داخل به را گوشی بگیرم، دیگری تماس

 باشد پیمان سمت از باید حتماً بعدی کنشوا که کردم تعیین مرز

 نداشت، مژگان تلقینات به ربطی ندادن جواب این من؛ نه

 اشدرباره حرفی کهآنبی هم پیمان و بودم طورهمین همیشه

بود متوجه بزنیم . 



 به پا که همین. رفتم پایین هاپله از و نکردم استفاده آسانسور از

 هم نیستم خانه بفهمد کاناش کهاین فکر گذاشتم خیابان داخل

 به کاری دوازده ساعت تا غالباً. شد اضافه هایمدلمشغولی به

 خانه به را خودم موقع آن تا توانستممی من و نداشتند کارم

 را بدشانسی و روزه هر روال شدن عوض ترس اما برسانم؛

 .داشتم

 ایستاد صاف دید که را من زد،می چرت مژگان آپارتمان نگهبان

 در که ایلحظه تا نگاهش. داد تکان سر سالمم جواب در و

 که شود مطمئن خواستمی. بود همراهم بستم را آسانسور

بدهد ادامه زدنش چرت به تا روممی . 

 به که مژگان به رو. شد باز در گذاشتم زنگ روی را دستم تا

 عادت شلوغش و شلخته موهای و آرایشبی یقیافه دیدن

گفتم نداشتم : 

- بودی؟ نشسته در پشت   

گفت و افتاد راه من از جلوتر : 

- شنیدم رو آسانسور صدای . 



گفت و انداخت پایم تا سر به نگاهی و زد چرخی نیم : 

- نیست؟ سردت پوشیدی، چیه این  

 ایلحظه نازک بافت پر که بود عجیب و کردم خودم به نگاهی

 قدرتمند چنان پریشان افکار گاهی! بودم نکرده سرما احساس

 شود،می آن به مربوط که دردی هر و جسم از آدم که ندشومی

ماندمی باز ! 

- بریم؟ دکتر بده، حالت! رسیدم کی و اومدم جوریچه نفهمیدم  

رفت اشراحتی مبل طرف به و داد تکان نه ینشانه به سری . 

 اشحالیبی و رفتن راه سست بود، شده کوچک کمی چشمانش

 را شبانه خوابیبی یک پایرد صورتش آلودگیخواب حالت و

 :داشت

-  چیزی سوپی یه برات منم بخواب االن بگیر نخوابیدی؟ دیشب

کنممی درست . 

برداشت را اشگوشی شد خم و انداخت مبل روی را خودش . 

- خوردم؟ سرما مگه بابا، خورهمی کی سوپ ! 



 به بروم اتاقش به کهاین از قبل و کردم باز را بافتم یدکمه

. داشت اشگوشی  به چشم و بود پایین سرش. چرخیدم سمتش

گفتم نغرغرکنا : 

-  کنی،می بقیه مورد در بیخود فکرای قدراین اما نخوردی، سرما

 رو خدا داری شک هم همه به !ندازیمی پا از داری رو خودت

 !شکر

گرفت باال را سرش : 

- کردم؟ بیخود فکر مثالً کی مورد در  

گرفتم امسینه سمت به را دستم  : 

- همه و اشکان نسترن، پیمان، من،  ... 

 یصفحه روی که بود هم انگشتش به حواسش و کرد نگاهم

گفتم نگاهش جواب در. کند پایین و باال گوشی : 

-  خوردی، حرص قدر چه االن تا دیروز از گم؟می دروغ مگه چیه،

 از پیمان که بودی مطمئن دیروز که تو کردی، خرد منم اعصاب



 چرا بزنی، زنگ بهش حتماً خواستیمی و رهدا خبر داریوش کار

پس؟ نزدی  

 سمت به. بود گوشی معطوف حواسش و صورتش کالً باراین

دادم ادامه و رفتم اتاقش : 

- دیگه حدس یه و کردی فکر خودت با و نشستی دوباره البد  ... 

 دنبالش به و مژگان گفتن "الو" صدای. ماند جاهمین حرفم

. برگشتم سرعت با. پیچید گوشم در پیمان ی "بله "  صدای

 چه نشدم متوجه اول یکلمه دو جز زدند،می حرف هم با داشتند

 داده تکیه مبل به مژگان. گشتم باز را آمده راه گویند،می هم به

 برایم را پیمان با خودش تماس. بود میز روی اشگوشی و بود

 سکوت در خودش دیدم که فهمیدم وقتی را این بود، کرده ضبط

. زدمی حرف پیمان با که شنیدممی را صدایش اما کند،می نگاهم

  بزنم حرفی آمدم تا و انداختم خودش بعد و گوشی به نگاهی

 زمزمه آرام و داشت نگه اشبینی نزدیک را اشاشاره انگشت

 :کرد

- فقط کن گوش  ... 



 صدای ایستادم، گوشی سر باال و برداشتم جلو به دیگری قدم

رسید گوشم به واضح بار این نمژگا یشده ضبط : 

-  اما بیام،بر پَسِت از تونممی کردممی فکر کردم، اشتباه من خب

 اما کردم،می رو فکرش من که بودی اون از ترزرنگ تو! نشد

 باراین بزنیم، حرف هم با دوباره تونیممی نشده، دیر هنوز

زیاده حلراه آیم،می راه جوری یه! ترصادقانه ! 

ببینم ته و سر را خانه شد باعث یمانپ جواب و . 

-  که کنی التماسم باید فقط االن صداقت؟! شوخفه فقط! شو خفه

 کی با باراین. بزنم حرف باهات دیگه یثانیه ده یه بشم حاضر

 ها،خوبه هنوز خواهرت رو؟ کسی داری کنی، خوابم خوایمی

 حداقل هتونمی حاال حاال که کاربلده قدراین اون! کن فکر بهش

 پا بیشتر خرده یه باید باراین فقط باشه، داشته کارایی من روی

 !بده
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 و بردم باال را دستانم من گفت که یی"رو کسی داری " همان از

 و غم درد، تاسف، آهِ صدابی و گذاشتم صورتم روی را دستم کف

 که خوب چه و. کردم رها دستم کف یبسته فضای در را حسرت

 سرم بالیی چه نبود معلوم دادمی ادامه اگر! کرد قطع بالفاصله

 را صورتم کل و بردم باالتر را دستم تماس قطع از بعد. آمدمی

 که کهطوری! زدمی تندتند. بایستد بود نزدیک قلبم. پوشاندم

. شود متوقف همیشه برای باید و رسیده پایان خط به نگارا

 بتوانم که داشتم شک من که آمدمی باال سنگین نفسم قدرآن

 قلبشان دفعهیک که هاییآدم تمام حال. بگیرم هم دیگر دم یک

 را میرندمی دفعهیک کنند،می سکته دفعهیک کند،می ایست

 نظر به ممکنی غیر و سخت اتفاق اصالً واقع در و فهمیدممی

 روی مستقیم پیمان هایحرف فشار! مرد راحت شدمی. آمدنمی

 در و گرداندممی طرف دو به چشم واردیوانه. بود شده آوار قلبم



 و است خیال و خواب چیز همه که زدممی داد بلند خودم

 این. رودنمی سوال زیر سادگی این به ایرابطه هیچ وقتهیچ

 دیروز که بود همان پیمان! باشد که توانستنمی نبود، پیمان

 از که بود همان پیمان  نبود، پیمان بود؛ گفته عزیزم من به صبح

 پیمان توانستمی چطور. بگذرد بود قرار چیزش همه و کارخانه

 دستانم بین در بیشتر و آوردم پایین سمت به را سرم! باشد؟

 و خواب چیز همه زدمی داد  که همان بار این و کردم پنهان

 چیزی هر ":گفتمی و بود گذاشته کنار را زدن داد است، توهم

 از کمی  را دستانم "نشدنی کتمان ستواقعیتی شنیدی که را

 کنم؛ نگاه مژگان گوشی به نداشتم جرات و دادم فاصله چشمانم

 صورتم روی از دست خواستمنمی. کردم نگاه مژگان خود به

. بود دوخته من به چشم و گرفته باال را سرش مژگان. بردارم

 بود، داده دست از را مفهومش و درک برایم او حالیبی دیگر

 نگهم پشتم از یکی داشتم نیاز من او؛ نه بودم من زار و حالبی

 و بود بند پاهایش روی که مژگان. نکنم سقوط ایستاده تا دارد

 من روی مژگان مات نگاه! من از بهتر خیلی هم هوایش و حال

 کهاین یعنی شازدگی بهت. داشت نظر زیر را حاالتم تمام و دبو



 رو و رنگ نگاه. اممبتال قدر چه و کارم کجای من فهمید تازه

سپرد اشگوشی به و گرفت من از را اشرفته : 

-  راحت که بهت نزدم زنگ. گرفتم تماس باهاش دیشب همون

 .بخوابی

گفت و کرد کج باال به رو را لبش یگوشه : 

- شه خواببی مونیکی فتمگ ! 

 را مژگان گوشی و بنشینم زانو دو توانستم فقط آمد،نمی حرفم

 وگویگفت به تریجمع حواس با باراین و بردارم میز روی از

 نرسیده نصفه به هنوز. دهم گوش پیمان و مژگان یشده ضبط

 چند ظرف. برداشت را اشگوشی و انداخت دست مژگان که بود

وگفت کرد قطع را شده ضبط صدای هم ثانیه : 

- زدم زنگ بهش دوباره صبح دیشبه، برای این . 

 حرکتش شده طور هر اما کرد،می سنگینی گردنم روی سرم

 که را دیشبم خیربهشب افتاد یادم. کردم نگاه مژگان به و دادم

 شده دچار سرنوشتش به هم صبحم تماس و بود مانده جواببی

گفت افتاد نمژگا نگاه به تا نگاهم. بود : 



- داشت دوست که کردم رو کاری همون و زدم زنگ بهش ! 

 دادمی مهلت من به هم ابد تا. نپرسیدم چیز هیچ من! کرد مکث

 اشعهده از دارد، دوست را کاری چه پیمان کنم کشف که

 و پیمان شناخت به شدمی منجر که من باورهای تمام. آمدبرنمی

 داشتم دوست هنوز من و بودند؛ مرده او، بعدی رفتار حدس

نیست دارم دوست را او من که پیمانی آن پیمان این بگویم ! 

 تالشی هیچ بدون که بود واضح قدرآن دید، را امناتوانی مژگان

کرد زمزمه آهسته که بود من حال رعایت برای. ببیند را آن : 

-  فکر! کرد قبول بزنیم، حرف و بیاد گفتم! کردم التماس بهش

 دوست! کن جور و جمع رو خودت شو بلند. هبرس دیگه کنم

 چه که کنه فکر خوامنمی هم اصالً. ببینتت چارهبی قدراین ندارم

 بکنه، پسندهمی خودش که فکری همون بذار مهمه، برات قدر

 و شهمی حفظ غرورت جوریاین دادی، فریبش کنه فکر بذار

اون نه کنی، نگاهش باال از که باشی تو تونیمی . 



 جلوی موهای تمام که باال قدرآن بردم، باال سمت به را دستم

 سنگینی و خفگی از باالخره و گرفتم دستانم چنگ در را سرم

غریدم و شدم رها : 

-  تو گینمی چرا کنی،نمی سرزنشم شینمی بلند چرا! چته تو

 اون یهمه بلند بلند چرا نفهمم، دختر یه من و گفتیمی راست

سرم؟ توی کوبینمی و گینمی دوباره رو زدی بهم که حرفایی   

زدم داد بلندتر : 

-  که گرفتی رو گذشتهخود از و فداکار آدم یه ژست من برای چرا

ترکه؟می داره عاقلی فرط از  
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پرسید خونسرد خیلی : 



-  عوض چیزی خودت و خودم سر توی بزنم و شم بلند گیرم

 بنداز پات روی پا بشین، جااین بیا بزن لبت به رژ یه برو شه؟می

. دونممی رو ضعفشنقطه کنم،می درستش من نگو، هم هیچی و

ازم خوادمی چی دونممی اصالً . 

کردم اشاره خودم به : 

-  بیام بزنم؟ رژ کنی؟می نگاه رو کجا مگه مژگان، بینینمی رو من

 پیمان تونم؟می شه،می بگیرم، خفهخون و بشینم جلوش

 چیه، دردم دونیمی مرگمه، چه من دونیمی که تو دونه،نمی

 که منم پیشش، بشینی راحته تو برای دارم، دوستش دونیمی

 خودت گفته، چی بهم شنیدی نبودی، که کر دم،می جون دارم

 این از بار چند روزی نم مگه. گذاشتی رو ششده ضبط صدای

باشه؟ عادی برام تا شنوممی هاحرف   

گفت و کرد نگاهم مژگان. شد بلند اشخانه تلفن زنگ صدای : 

- رسیده پیمان احتماالً نگهبانیه، . 



 جا از و خوردم تکان جوری. کردم نگاهش زلزل. لرزید تنم

 یپوسته آن از و دهد نشان واکنش شد مجبور مژگان که پریدم

بگیرد فاصله آرامش و ردخونس : 

-  به! درک به ترسیدی؟ چی از چته؟! نریز اشک! احمق! احمق

 دونه،نمی موردت در هیچی که درک به! داری دوستش که درک

نزن به رو حالم! نکن طوریاین برو . 

کردممی گریه و ریختممی اشک بیشتر من و گفتمی : 

- کنی؟مین بس چرا داری، کارش چی جا،این بیاد گفتی چرا  

داد هل اتاقش داخل به را من آمد، طرفم به  : 

- نیا بیرونم برو تو، برو . 

 طرف به را رفتنش. ایستادم در چهارچوب در و کردم مقاومت

گفت فقط. کردم نگاه تلفن گوشی : 

- باال بیان بگید منه، مهمون آره . 

 سرعت با من کنار از. آمد طرفم به و انداخت میز روی را گوشی

 پیچی سریع و برداشت را کلیپس. رفت میزش طرف هب و شد رد



 پنهان سرش پشت موهای انبوه در را کلیپس و داد موهایش به

 سرعت با نکرد مکث هم لحظه یک برگشت طرفم به وقتی. کرد

 به را من و گرفت را بازویم عصبانیت با. برداشت قدم طرفم به

بروم ترعقب تا داد امسینه به هلی. کشید داخل : 

-  پشیمون خدا به ببینتت، ذلیل و خوار طوریاین نذار غوانار

 رو چارگیتبی روزی یه گذاشتی که شیمی پشیمون شی،می

 نخوردم، غصه و نریختم اشک طوریاین شوهرم واسه من ببینه،

مرگته؟ چه تو آخه   

 :نالیدم

-  بهم طوریاین کسی خوامنمی من فهمی؟می نیستم هرزه من

 .بگه

زد داد : 

-  بهت پیمان که اینه دردت تو! دیگه نیست این االن؟ اینه دردت

 بود؟ مهم برات شنیدی، حرفا این از کم مگه نه گر و هرزه، گفت

 خودت روی به باش، همین پیمانم با! شدیمی رد خیالبی نبود،

 اما ارغوان، گذرهمی امروز! بگه خوادمی دلش چی هر بذار. نیار



 زار براش طوریاین که ببخشی رو خودت تونینمی وقتهیچ تو

 !زدی

کرد اشاره تختش به : 

-  رو سراغت اگه. گهمی چی بشنوی ذارممی باز رو در بشین، برو

ببینیش خواینمی و اتاقی تو گممی بهش گرفت . 

کرد صورتم به ایاشاره اکراه با : 

 کن جور و جمع! نیایا طوریاین بیرون، بیا خواستی هم اگه 

بیا بعد رو خودت . 

 تخت روی و رفتم عقبعقب رفت بیرون اتاق از که مژگان

 تخت روی من که درآمد صدا به ایلحظه همان در زنگ. نشستم

 صدایی شنیدن منتظر. ایستادم و شدم بلند ننشسته. نشستم

 تمام با قلبم. شنیدمنمی چیزی ولی وگویی؛گفت و حرفی بودم،

. نشنیدم چیزی هم باز. برداشتم جلو به قدمی. تپیدمی رمقش

 قدمی نتوانستم دیگر آمد که زدن حرف صدای. رفتم جلوتر

 حس اما دیدمش،نمی کهاین با. بود آمده داخل به پیمان. بردارم



 ممکن آن هر و شودمی ترنزدیک من به قدم به قدم کردممی

شود پیدایش در چهارچوب در است . 
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 ثانیه همان اما نیامد، کسی زدم زل در چهارچوب به چه هر

پرسید مژگان از که شنیدم را صدایش : 

- داری؟ مهمون  

 در انعطاف و صلح از نشانی هیچ کهاین بدون گفت، محکم

 کسی با نخواهد که وقتی بودم شنیده و دیده زیاد. باشد لحنش

مالطفتی هر از خالی شود،می طوراین لحنش کند تا خوب ! 

گفت جوابش در مژگان : 



- دیدی در دم رو کفشش کنم فکر! ارغوانه ! 

 نشان واکنشی چه مژگان حرف شنیدن از بعد دیدممی کاش

گفت مژگان جواب در. دهدمی : 

- بیدارین؟ کی از! خواهرا شما فعالین چه  

 برایش ارغوان انگار. دبو غریبه قدر چه بود، دور قدر چه

 در منی وقتهیچ انگار. است ندیده را او هرگز که ستدختری

امنبوده اشزندگی . 

بود مسلط خودش به مژگان : 

- مگه بده بودن فعال !  

گفت پیمان که کرد چه مژگان دانمنمی : 

- . تمام و دارم حرف کلمه دو بشین بیا  بازی، مهمون نیومدم من

برم خواممی . 

- دارم حرف کلمه دو از ربیشت من ! 

 چون شاید بربیاید، خودش پس از توانستمی خوب مژگان

 مردی برایش پیمان داشت، دوست را او که نبود مردی پیمان



 برایش همه. آرش و فروغی مثل رامین، مثل متین، مثل بود،

داشتند تعریف یک و بودند جوریک . 

گفت ایحوصلهبی آدم مثل پیمان : 

- کشهنمی کلمه دو از بیشتر کن،ب منم تحمل فکر . 

گفت مژگان : 

- باشه حساب حرف حرفت امیدوارم بگو، رو حرفت کلمه دو .  

 دانستمنمی که بود افتاده ایوقفه. بزند حرفی پیمان بودم منتظر

 از بیرون شاید حتی و بروم جلوتر کهاین از قبل چیست برای

آمد حرف به پیمان اتاق : 

-  دومیش! همیشه برای بیرون، آیمی هلدینگ از که اینه اولیش

 بره یادش فروغی که کنیمی کاری اومدن بیرون قبل که اینه

 کار چی کارخونه توی ایدیگه کس هر و متین و داریوش

کننمی . 



 نخواهد پذیریش قابل هرگز مژگان برای حرف این دانستممی

 عصبانی مژگان اما کند، اشعصبانی هم نهایتبی بود ممکن بود،

گفت و دنش : 

-  من! اول همون مثل کنیم، معامله ایدیگه طور بیا خب

 کار متین با فقط شم،می داریوش خیالبی اما مونم،می هلدینگ

 .دارم

کند قانع را پیمان که بود آن از ترسطحی جوابش : 

-  سواست؟ هم از مگه هاشونغلط داریوش و متین من؟ مبچه

 شر خودت برای هلدینگ، از بیرون بیا ندی کش رو بحث بهتره

 تبچه متین کنم کاری برم تونممی امروز همین من. نکن درست

 و تو بدونه کافیه فقط. بشه گور و گم همیشه برای و برداره رو

سرتونه تو چیا فروغی !  

گفت تمام نفس به اعتماد با مژگان : 

- بده مهلت بهم کنم، سوا تونممی من ! 

گفت قبل از بلندتر کمی پیمان : 



-  طلبی فرصت به اونم برسی کارت به راحت تا بدم مهلت بهت

 امروز همین بهتره ندارم، اعتماد بهت سوزنی سر من تو؟ مثل

همینه من حرف آخرین. بیرون بیا بده استعفا کنار، بکشی ! 

نباخت را قافیه مژگان : 

-  صحبت و برم جلو طوری فروغی با تونممی من پیمان؛ ببین

 قول باشه، متین هدف فقط و بشه داریوش خیالبی که کنم

 سمت از تو بیرون، مهلکه از بکشم رو داریوش جوری یه دممی

 خیلی سمت، این منم باش، داشته رو داریوش هوای کارخونه

رو چیز همه متین، گردن انداخت رو چیز همه شهمی راحت  ... 

-  باش نداشته کاری یکی این به بگی بهش تو نشسته هم فروغی

پرته؟ مرحله از قدراین یعنی آره؟ باش، داشته یکی اون به  

گفت جوابش در مسلط و آرام مژگان : 

- هست؟ نیست، ترزرنگ که تو از   

 بگوید پیمان به تا بود کرده انتخاب را ممکن زمان بدترین 

 جوابش. توانممی حتماً هم را فروغی ام،زده گول را تو وقتی

برانگیخت را پیمان عصبانیت : 



 -  دیگه ندی، استعفا امروز همین اگه نکن، باز نوشابه من برای

 از رو تبچه بری و بگیری انتقام ازش که بینینمی رو متینی

دربیاری چنگش . 

 عاجزانه مژگان که کرد چه بعدش دیدمنمی من و گفت را این 

 :گفت

-  منام جان به گم،نمی دروغ بهت خدا به بشین، خدا رو تو پیمان

 منا سر من دونیمی تو. بیاد پیش مشکلی وشداری برای ذارمنمی

فقط خرده یه بده، فرصت کنم،نمی ریسک . 

-  افتادن گیر متین افتادن گیر بدم، فرصت بهت تونمنمی

 !داریوشه

زد را کاری یضربه مژگان : 

-  مگه بابات؟ نبود گناهبی مگه بابام؟ بابام همه اون شد چی پس

رفت؟ یادت چی همه کنی، تالفی خواستینمی   

-  الزم بلدم، رو کارم خوب من نشی دماغ موی تو نباشی، تو

کنی یادآوری تو نیست ! 



گفت محکم مژگان : 

-  کردن کار چی کنینمی فراموش و گذرینمی تو که مطمئنم من

 برات من خب کنی، دور رو داریوش قبلش خوایمی اما پدرت، با

 باشه زمال حتی بلدم، رو کارم من ذارم،نمی من کنم،می دور

. نگو متین به هیچی فقط ندازم،می کردن غلط به هم رو فروغی

کنمنمی ریسک منا سر که گفتم بهم، کن اعتماد باراین . 
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 من که بود گفته گذار تاثیر قدرآن مژگان! بود شده باورم که من

 پیمان. بودم کرده حس را صداقتش هم مقابلم دیوارهای پسِ از

بود تازه دلش داغ هنوز و داشت شک : 



-  خوشحالت که نیست متین نابودی فقط! هست مشکلی یه

 شکل، اون به آرش اول. دادی قرار هدف منم یخانواده کنه،می

داریوش هم االن . 

 ضربان حتی من که وقتی مه آن. نیامد صدایی دیگر و کرد مکث

 که کند ایجاد صدایی مبادا تا بودم داده قرار تنگنا در هم را قلبم

 و رفتن جلو. بگذارد تاثیر پیمان هایحرف شنیدنِ کیفیت روی

 با که واکنشی بود، اماردیغیر واکنش اولین در، به شدن نزدیک

ایستادم برجای من و شد ارادی پیمان یدوباره زدن حرف . 

-  چی داریوش و آرش کرده، ظلم بهت متین چیه؟ دلیلش ا؟چر

کردن؟ کارت  

 تفاوت قبلش صبوری از پر لحن با دنیایی که لحنی با مژگان

گفت داشت : 

-  خودش هم داریوش. سراغم اومد خودش آرش گفتم بار هزار

 کثافت یه بشه بره گفتم من مگه کشه،می گند به رو خودش داره

متین؟ بدتر  



 من که نداشت این به نیازی باراین پیمان یشده بلند صدای

گویدمی چه بشنوم تا بزنم پا و دست : 

- نگفتی؟ هیچی چرا من؛ از زودتر خیلی فهمیدی، اما  

-  کردممی فکر شه،می قلمبه براش گردنت رگ تو دونستممی

 زدی که هاییحرف بقیه و پدرت آبروی و زنیمی رو چی هم قید

 بیای هم بعد و کشیدنت کنار از مداشت ترس! هوا باد شهمی

وایستی من جلوی ! 

داد ادامه ترآرام خیلی مژگان : 

-  درستش ولی نبود؛ بیخودی ترس منم ترس ببین، رو حودت

کنی صبر باید کمی فقط. کنممی ! 

- ندارم بهت اعتمادی من کنی؟ ثابت رو خودت تونیمی چطور . 

- . نپیچون ور تخواسته کنم؟ ثابت بهت باهاش که خوایمی چی

بگو رو همون . 

 دیگر. زنندنمی معمولی هایحرف دیگر کردممی حس

گفت جوابش در پیمان. گویندمی چه فهمیدمنمی : 



-  که اونی نه رو، کارخونه زیان و سود حسابایصورت آخرین

خواممی رو فروغیه دست که اونی ست؟همه دست ! 

-  داشته وجود اگه چیزی همچین بیارم؟ گیرش تونممی چطور

 سراغش بره دوباره کنهنمی جرات هم فروغی خود مطمئناً باشه

کنه نگاهش و .  

-  آخر کشوی بگرد، رو تاپشلپ دونی،می خودت دیگه رو اون

شخونه تو خوابِ اتاق کارش، اتاق نه رو، اتاقش رو، میزش .  

داد ادامه رساتر و شمرده : 

-  تا رودیگه کیی اتاق گشتن کنی امتحان خودتم بار یه که بهتره

 برات و بیاد یکی همیشه که شهنمی. داره حسی چه بفهمی

 استاد کاربلده، زرنگه، داره، مهارت یکی حاال. بکشه رو زحمتش

 سوءاستفاده ازش راه به راه شهنمی دلیل که ستبقیه کردن خر

 .کنی

 کلمه تا داشتم جان هنوز قدم،یک فقط. برداشتم عقب به قدمی

 به رو هایقدم و بمانم و بشنوم را پیمان ایهحرف یکلمه به

 هایقدم فقط را من حال چه اگر نکنم؛ پر را مانده باقی عقب



. برگردد گذشته به و بگذرد زمان تونل از که کردمی خوب بزرگی

 بروم دهد اجازه تا کردممی دعوا و بحث اشکان با که روزهایی به

 بگذارد تا خواستم اناشک از که روزی به کنم، زندگی مژگان با و

 شاید گشتمبرمی اگر باشم، مژگان یخانه هفته در را هاییشب

 بود انداخته دست پیمان. شدنمی من مسیر مسیر، این دیگر

بکشد بیرون سینه از را قلبم خواستمی و امسینه وسط درست .  

. داشت شانبین توافق از نشان داد پیمان به مژگان که جوابی

رفتمی پیش خوب تداش چیز همه . 

- کنممی پیداش و گردممی باشه . 

- خوبم خبرای منتظر . 

 من دنیای از رفتن خانه،این از نه رفتن. پیمان رفتن یعنی این و 

خود با ماندنم تنها دوباره و .  

 پر اما خورده،شکست لشگری شبیه "جدایی" کردممی فکر 

 همه. دارد برمی گام عقب به رو مظلوم و منظم که استسروصد

 همدردی و سوزانندمی دل برایش و کنندمی تماشایش دور از

 بود تنهایی و غمگین دختر جدایی کردم،می اشتباه اما کنند؛می



 و! کردمی تماشا را بیرون باران و ایستاده پنجره پشت که

را شیشه روی بخار یا کند، پاک را خودش اشک دانستنمی . 

 

 25.12.19, ]"را شب کنم می دود نخ به نخ" فالح مائده

01:38] 

# 245پارت  

# را_شب_کنممی_دود_نخ_به_نخ   

 

 

 دیگر خواستمنمی. نشنوم چیزی دیگر و شوم دور خواستممی

 و خاموش. باشم وگویشانگفت یخوردهشکست و خاموش شاهد

 بودن شاهد اما کنم، تحمل توانستممی را بودن خورده شکست

 حرف با که دانستممی شده تمام را مژگان و پیمان کار نه؛ را

شدم غافلگیر مژگان .  

-  فکر تو که هم قدرااون بدبختانه پیمان؛ داره دوسِت ارغوان

نیست کاربلد و ماهر کنیمی ! 



 تا اندکرده پیدا شنیدن توان پایم و دست حتی کردم حس

 باشد پیمان این بودم منتظر. دهدمی جوابی چه پیمان بشنوند

 من از سرراست کنایه، و نیش به نه هم آن گیرد،ب را سراغم که

 و حال چه کناری اتاق در من دانستمی که بود مژگان اما بپرسد،

 پیمان خود از من خواستمی مژگان! پیمان نه و دارم روزی

 خوشی حال با پیمان. را چیز همه کنم تمام و بشنوم را تکلیفم

داد را جوابش : 

-  همیشه منتها دارم؛ تشدوس خیلی منم! رمانتیک قدر چه

 و اولویته در که داریم نفر یه داشتن دوست از تریمهم کارای

 بهش. گرفتم یاد ارغوان خود از اینو کنیم، رسیدگی اونا به باید

نکنه تعریف کسی برای کرده من با که رو کاری بگو .  

 رفته خانه این از او دهد نشان که دری شدن بسته صدای چرا

 بود؟ شده سردم من چرا گذشت،نمی زمان چرا آمد،نمی است

 را خودم برداشتن ترک آرام آرام صدای فقط آمد،نمی صدایی

 پیمان که کشیدممی کنار و شستممی دست داشتم. شنیدممی

 :گفت



- بهم گذشتمی خوش خیلی باهاش چیز، همه سوای ! 

 هم خسته کار این از. زدمی زخم و شنوممی که بود مطمئن

 تمرین خودم با را شنیدنش بار ده که صدایی نهما. شدنمی

 به سریع. شد بسته و باز در و رسید گوشم به باالخره بود کرده

 را من آمد مژگان اگر تا نشستم رویش و رفتم تخت طرف

 کس هیچ نه و او نه. نبیند اتاقش وسط گرفته غمباد و درمانده

 که وقتی تا نه الاقل دید،می را گسیخته هم از منِ نباید دیگر

 مژگان. نزدم پیوند هم به را خودم یشده چروک غم از هایتکه

 دقت با. کرد انتخاب ایستادن برای را اتاقش درگاه و آمد

 داخل به پا زنمنمی حرفی دید وقتی. دوخت من به را چشمش

گذاشت اتاقش : 

-  بیای که آنه هر کردمی فکر بود، اتاق این درِ به فقط حواسش

نیومدی که شد خوبش. بیرون !  

. داد نشان واکنش مژگان حرف این به و بود جلوتر من از جسمم

 و شد رها پایم دور از هایمدست چرخید، مژگان دنبال به سرم

 دلم. رفت آرایشش میز طرف به مژگان. افتاد تخت روی پایم



 حواسش پیمان چرا دهد، ادامه بیشتر بگوید، بیشتر خواستمی

بیایم؟ بیرون ستخوامی چرا بود، در به  

 و چپ رخ نیم و کند اضافه دیگری حرف نبود قرار مژگان

 کنار که اشگوشی روی را دستش. کردمی تماشا را راستش

 اما داشت، را برداشتنش قصد. گذاشت بود هایشالک ردیف

 حواسش دید خودش روی آینه داخل از را امخیره نگاه وقتی

چرخید طرفم به. تبرداش گوشی روی از را دستش و شد پرت : 

- ؟"گذشتمی خوش خیلی باهاش ":گفت که بود چی منظورش  

بود گوشی به نگاهم چشمی زیر : 

-  شناسم،نمی خودمم االن من بذار، تنهام برو مژگان، بیرون برو

بگم بهت بیام رو دیگه یکی منظور برسه چه . 

آمد جلوتر : 

-  ات،باه گذشتمی خوش گفت چرا بدونم خواممی واقعاً خب نه

 نکن فکر بگه بهم خواستمی انگار گفت، داری معنی جوری یه

نبردم حالشو بودم خواهرت با که مدت این .  



 به هم مژگان و بوده من با منظورش پیمان کردممی فکر من

بود گرفته خودش . 

-  اذیتت خواستهمی فقط نبرده، رو هیچی حالِ جمع، خیالت برو

 !کنه

- تو که طوراین مطمئنی؟ ... 

گفتم کنان تماسال : 

- . باشم خودم حال به بذار ساعت یه فقط برو مژگان، بیرون برو

بیرون برو ! 

 دو از فاصله و بود ایستاده میزش و در بین کرد، نگاهم عجیب

 را گوشی و چرخیدمی میزش سمت به یا. بود یکسان طرف

 به جا همان از راست یک یا و رفتمی بیرون بعد و داشتبرمی

 به و کرد کامل سر تکان با را عجیبش نگاه. فترمی در طرف

 قفل و بستم را در.  شدم بلند رفت بیرون تا. رفت در طرف

 گوشی چشمانم آخر و اول هدف و داده تکیه در پشت به. کردم

شد مژگان میز روی ! 
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 شدنش بسته از تا بردم پایین و باال را در یدستگیره سریع

. برداشتم را مژگان وگوشی رفتم میز سمت به آرام. باشم مطمئن

 وقتی و کردم امتحان را قدیمی رمز همان دستپاچه و هول

 جیبم در دست و نشستم تخت روی شد باز گوشی یصفحه

 گوشی دو هر یصدا و کشیده بیرون هم را خودم گوشی. کردم

 که نداشتم امیدی هیچ که حالی در. گذاشتم سکوت حالت در را

 باشد داشته اشگوشی در هنوز را فروغی و خودش فیلم مژگان

 نفس بود هنوز که هاییفیلم ردیف دیدن با. گشتم فیلم دنبال به

 فقط چیست، برای راحتم نفس دانستمنمی. کشیدم راحتی

 کردممی فکر چون باشم؛ داشته را هافیلم تمام خواستممی

 به را هافیلم کامل هنوز. شودمی معلوم داشتنش اهمیت بزودی



 دادن حرکت با مژگان که بودم نداده انتقال خودم گوشی

پرسید ترس با اتاقش درِ یدستگیره : 

- کنی؟می داری کار چی کردی، قفل رو در چرا ارغوان ارغوان،  

دنشو نگران تا دادم جواب سریع : 

-  خودم حال به بذار. بزنم حرف و ببینم رو کسهیچ خوامنمی

بیرون آممی شدم بهتر باشم، ! 

- کردی؟ قفل چرا رو در ندارم، کاری تو با خودت، حال به بمون  

- تو بیای کنی باز رو در خوایمی چی برای پس نداری کاریم اگه . 

زد در به مشتی : 

- ببینم کن باز .  

 روی که "شدی ارسال" و انداختم نمژگا گوشی به نگاهی نیم

 را گوشی. باشد ترعمیق امبعدی دم شد باعث دیدم گوشی

 به هم را خودم گوشی. گرداندم باز جایش سر به و برداشتم

 در کردن باز از قبل. رفتم در طرف به و برگرداندم جیبم داخل

 اتاقش داشت مژگان وقتی که گرفتم خودم به را ایقیافه همان



 باز برایش را در. خاموش و فرورفته خود در کرد؛یم ترک را

 تخت روی که وقتی و آمد دنبالم. برگشتم تخت طرف به و کردم

ایستاد روبرویم نشستم : 

-  فکر چرا تو آخه شده، چی مگه بابا! طوریاین نبینمت

 رسیدی؟می اینتیجه به پیمان با آخرش آخر اون کردیمی

 مگه اصالً! دیگه کردینمی مومت باید باالخره فردا، نه امروز

 تموم و هم به ریخت چیز همه االن شکر رو خدا برو بود؟ شدنی

 نداشتی تقصیری تو تازه. بود ترسخت خیلی بعداً نه گر و شد،

 ... اون

 سریع بگذارد امچانه زیر خواست تا و آورد جلوتر را دستش

کشیدم عقب : 

- بهم نزن دست !  

خورد جا . 

دادم ادامه زانیلر و بلند صدای با : 

-  بیاد سرم بالیی هر اصالً! چی همه بود؛ من تقصیر چی همه

 االن که شد خوب خیلی گی،می راست رو چیز همه هم تو حقمه،



 ستهمه با حق پیمانه، با حق توئه، با حق ریخت، هم به چی همه

 کارای به برو. باشه نداشته باهام کاری کن، ولم دیگه فقط من؛ اِال

برس خودت . 

 دسترس از دور جایی و تخت مخالف سمت از و رفتم ترعقب

 قدم حین بود افتاده دوشم روی که را شالم. رفتم پایین مژگان

 بیرون که در از. کردم مرتب سرم روی در سمت به برداشتن

 خانه این از مژگان هایفیلم با که بود این پی حواسم تمام رفتم

 بودن از و گذاشتم جیبم داخل را دستم ناخودآگاه. بروم بیرون

 سد و رسید من به مژگان. شدم مطمئن جیب داخل امگوشی

 سرم از لحظه آن که فکری. ایستادم و ترسیدم شد؛ راهم

 خودم برای را هایشفیلم تمام فهمیده حتماً که بود این گذشت

 فهمیده تواندمی چطور گفتمی که منطقی به اصالً و فرستادم

 و محکم. گذاشت امسینه روی را دستش. نداشتم توجهی باشد

گفت و شد مانعم پرقدرت : 

-  خوایمی کاری هر! باشه حواست  ارغوان، کنینمی کاریهیچ

 دیوونه. رو تساده کارهای حتی کن، مشورت من با قبلش بکنی



 برش نتونن عاقل تا ده که چاه توی بندازی سنگی یه بری نشی

 .دارن

گفتم و تمبرداش امسینه روی از را دستش : 

-  کار که چاه تو انداختن سنگ! کنهمی نصیحت رو کی داره کی

 .توئه

زد پوزخند و شد آشفته حرفم از : 

-  کار چی من! کرده رم پیمان که منه تقصیر کنیمی فکر البد

 داری، دوستش تو گفتم بهش حتی که، دیدی! فهمید؟ که کنم

 طمربو من به دیگه کرد، مممسخره و نذاشت خودش برای

 خودش پیمان شدنمی طوراین شه،نمی مربوط هم تو به! شهنمی

 طوریاین حداقل کنه، تموم که کردمی پیدا حلی راه یه

اون نه کنار، کشیدی تو که سرافرازی . 
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 در به را خودم و شدم رد کنارش از اعتنابی زدنش حرف وسط

 حتی زدم، را آسانسور یدکمه و پوشیدم را کفشم. رساندم

شوم دور خواستممی فقط نکردم، مژگان به هم هینگانیم . 

 بروم را خودم راه که بود این تالشم یهمه شدم که خیابان وارد 

 چه. برنیامدم خودم پس از نکنم؛ نگاه خیابان طرف دو به و

 پارک هایماشین انبوه بین از چرا داشتم؟ من که بود انتظاری

 و خاموش را هایشچراغ کسی که گشتممی ماشینی دنبال شده

 کنممی دقت من وقتی و بخواند فرا خود نزد را من و کند روشن

 فرمان پشت را پیمان کرده را کار این کسی چه ببینم تا

ببینم ماشینش ! 

 نبود ماشینی هیچ. دادم ادامه را خودم راه و زدم رمقیبی لبخند

 روی را دستش پیمان. شود روشن و خاموش هایشچراغ که

چی همه خاموشی بود، گذاشته خاموشی یدکمه ! 

 دیدن لحظه هر انتظار بودم، انتظار حالت در من خانه خود تا

 تمام خودش نگویم، هیچ من و چرا بپرسد فقط و بیاید که پیمان

 هم عمرم تمام برای داشتم دوست. بخواند چشمانم از را جواب



 حال همه در و شود گرفته من از گفتن دروغ قدرت شده که

 دانستمنمی من !باراین خاطربه فقط بگویند راست چشمانم

 بپذیرم را گناهم همزمان  کنم، دفاع خود از هم توانممی چطور

 که هاییزخم تمام خاطربه پیمان از هم بعد و کنم اعتراف آن به

 بودم گناهکاری من! کرد هم با شدنمی را کار سه. کنم گله زده

 و مشت زیر را من نداشت حق پیمان و کنم گناه داشتم حق که

بگیرد هایشحرف لگد . 

 که ایرابطه برای داشتم مدت تمام من بود، اثربی مژگان تلقینات

 " هیچ! کردممی عزاداری بود شده جانبی نگرفته جان هنوز

نبود کار رد ی "شد تمام جا همین چیز همه که شد خوب . 

 دیوار و در. بود شده ترسناک داشتم که حالی وجود با تنهایی

 که هاییفیلم دیدن توان حتی. کردندمی سرزنشم که انگار خانه

 پناه نیکی به. نداشتم بودم برداشته مژگان گوشی از زحمت با

 و داشت خواهم تریطوالنی غیبت باراین دانستممی و بردم

 کهاین به شودمی منوط امخانه چهاردیواری به امدوباره بازگشت

بگذارد سرمسربه بخواهد باز نسترن . 



 پرسیدمی را بدم حال دلیل مرتب اشکان که بودم دمغ قدرآن 

 اما بود، زیاد هاآن برای بهانه. شدمی دقیق صورتم روی نسترن و

 را قبلش توقعات من از مرتب و شدنمی قانع چیز هیچ با نیکی

 برای که سرعتی همه آن از چیز هیچ آورد که را ازلشپ. داشت

 از خودش. بود نمانده باقی من در داشتم پازل کردن روبراه

 اتاقش به را هایشپازل تمام قهر به و شد خسته امحوصلگیبی

 و نشستم کنارش تخت روی. رفتم دنبالش دلجویی برای. برد

 رخ یمن. کشیدمش آغوشم به و انداختم کمرش دور را دستم

گفت و چسباند امسینه به را صورتش : 

- نیستی بلد هیچی تو ! 

 وجودم در که فشاری همه آن از تا بودم تلنگر یک منتظر

  شد باعث امسینه ناگهانی لرزش. شوم خالص بود شده انباشته

 را چشمانش تعجب حالت به. بگیرد باال سمت به را سرش سریع

گفت و کرد درشت : 

- کنی؟می گریه چرا  

- نیستم بلد هیچی چون ! 
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کردم تکرار ترشمرده باراین و دیگر باریک : 

- نیستم بلد هیچی . 

 کاریگناه مثل. را هایماشک نداشت باور و زدمی پلک هم پشت

گفت باشد شده پشیمان خودش گناه از که : 

- بلدی چی همه تو گفتم؛ الکی ! 

 برای. بوسیدم را سرش و کردم ترمحکم کمرش دور را دستانم 

گفتم کنم کم گناهش حس از کهاین : 

- کنمنمی گریه دیگه منم گفتی الکی که حاال . 



 خوابش. داد تکان تایید به را سرش بود آغوشم در که طورهمان

 خودم. کردم همراه خودم با هم را نیکی و کشیدم دراز. آمدمی

 امشب اما خوابیدم،می دیر هاشب. دادم جا کنارش زور به هم را

 از هاشب  معموالً که بود اشکان بخوابم؛ زودتر خواستمی دلم

 اشکان که زمانی تا ساعت دو هنوز و خوابیدمی زودتر ما یهمه

بود مانده باقی رفتمی خواب برای . 

 دلم اصالً. بودیم کرده عوض را شب هر عمولم اتفاق نیکی و من

 کهاین به برسد چه بگذارم، بیرون نیکی اتاق از پا خواستنمی

بخوابم خودم تخت در و باال بروم .  

انداخت کمرم دور را دستش و چرخید آغوشم در نیکی : 

- نریا خوابیدم من . 

گفت جوابم در که گفتم "باشه " کوتاه : 

- رهمی پیشم از خوابممی من تا گه،می دروغ شهمه آرش دایی . 

 خیره و بردارم بالشش روی از را سرم شد باعث حرفش این

 مرور به که پیمان با آخرم هایحرف. کنم نگاهش خیره

 دیگر آن از بعد! موقعشبی یخنده و بود گذشته نیکی هایحرف



 دانست؟می را چیز همه موقع آن یعنی بودیم؛ نزده حرف

 نیکی. دادممی را جوابش خیالخوش قدر هچ من و دانستمی

 از من یفاصله دلیل تا کرد باز را آلودش خواب هایچشم

گفتم و گذاشتم اششانه روی دست. بفهمد را خودش : 

-  من پیش شبا گفتی هاتدایی به مریم مامان یخونه رفتی

خوابی؟می  

- کرد دعوام پیمان دایی گم،نمی دیگه . 

- کرد؟ دعوات چرا  

دارد نگه باز آخر تا را چشمانش کرد سعی : 

- نگو دیگه زشته گفت .  

داد ادامه و بست را چشمانش : 

- کرد اخم بهم خیلی ! 

 به. نشستم تخت روی و برداشتم اششانه روی از را دستم آرام

 پرانده سرم از را خواب نیکی ساده حرف یک با و راحتی همین

 آرام اشسینه و گذاشته سرش زیر را دستش کردم، نگاهش. بود



 که بیایم پایین تختش از یواش خواستممی. رفتمی پایین و باال

زد لب آرام. شد اتاق وارد اشکان و شد باز نیکی اتاق در : 

 خوابید؟-

گفتم و کردم نیکی به ایاشاره : 

- جورم چه ! 

گفت و آورد باال را دستش دارم، رفتن قصد که شد متوجه : 

- دارم کارت بشین دقیقه یه . 

 شکل حرفش با بود همراهم همیشه بالقوه که ایانینگر

 دهانش به و نشستم تخت روی مطیعانه من و گرفت تریواقعی

زدم زل .  

- داری؟ خبر مژگان از  

 باید که داشت را کلی خیلی سوال یک حکم برایم سوالش

 من و شود تقسیم ترکوچک هایبخش به تا کردمی خردش

 پرسیده من از وقتی لسوا این همیشه. بفهمم را منظورش



 متفاوتی جواب دنبال اشکان و بود خاصی قصد به شدمی

گشتمی . 

- شده؟ چیزی مگه؟ چطور  

گفت مشکوک : 

- شده؟ چیزی بگو؛ تو !دونمنمی  

-  زیاد هم رو منا آد،می و کارش سر رهمی بشه، خوادمی چی نه

بینهمی . 

 که دادمی گوش حرفم به داشت حرکتبی و دقیق قدرآن

 سوال با اما داند؛می را چیز همه نکند که کردم شک ایحظهل

شد راحت خیالم بعدی : 

-  وقت هر نداری، مشکلی که خودت ناراحتی؟ چرا چته، تو پس

کرده؟ کاری باز. بوده مژگان سر زیر داشتی هم  
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-  امشب باشم، شنگول همیشه تونمنمی که منم! کاری چه بابا نه

بودم حوصلهبی خرده یه . 

 بگیرد کمد از را اشتکیه کهاین بدون و شد خسته ایستادن از

نشست جاهمان : 

- هم به ریختم ،دیدم رو مامان خواب دیشب . 

رفتم طرفش به و شدم بلند تخت روی از : 

- خوابی؟ چه  

کند نگاهم تا کرد بلند را سرش : 

-  تو یادمه فقط. خوابم بود پیکر و دربی نیست، یادم خوب اصالً

بود مامانم خوابم . 



 را اشکان ذهنی فضای هم و دهم نجات را خودم هم کهاین برای

گفتم کنم عوض : 

-  حواستم دیدی، رو شادامه شاید بخواب زودتر امشب حاال

بمونه یادت جزئیات خوب که کن جمع . 

گفت که رفتم در طرف هب : 

-  و اخم روز چند تا باید وقتاون شه،می شاکی شه بلند نیکی

کنی تحمل رو تخمش . 

- پیشش آممی زود  صبح . 

 نداشتم دوست که جایی همان به رفتم. رفتم و نماندم دیگر

 همیشه از انگار که ایخانه سقف. باشم نداشتم دوست که. بروم

 بزمم. بود شده تراضافه متری چند من تا اشفاصله و شده بلندتر

 کامل مژگان هاییفیلم سراغ به رفتن و گوشی برداشتن با را

 که فیلمی. بودم دیده باریک که بود فیلمی همان اول فیلم. کردم

 بتواند همان با مژگان کردممی فکر بعدی هایفیلم دیدن قبل تا

 مو دیبع هایفیلم تماشای اما باشد، فروغی برای جدی تهدیدی

 کدام هر با نبود، خالی و خشک تهدید دیگر. کرد راست تنم به



 چارهبی و نابود همیشه برای را فروغی توانستمی هافیلم آن از

 شرکت کل فروغی، تنها نه ببرد، را آبرویش توانستمی. کند

 که زمانی آخر فیلم در فروغی صورت. ببرد سوال زیر را هلدینگ

 دفاعی جای هیچ بود، واضح کامل ردخومی تلوتلو و بود مست

 زن یصدقه قربان زد،می رکیک هایحرف. گذاشتنمی باقی

. کردمی ستایش را بدنش و تن و رفتمی -مژگان- روبرویش

 تا که را ترسم شدت تا بگذارم امسینه روی دست شدم مجبور

 به و رفتم عقب به. کنم کنترل بود کرده نفوذ قلبم ضربان زیر

 بار برای بود سختش لرزید،می انگشتم نوک. چسبیدم تخت تاج

 کند، باز را دیگری فیلم و برود گوشی یصفحه سمت به چندم

 با بحثش در مژگان چرا فهمیدممی حاال. نداشت توانی دیگر

 که کاری به را فروغی تواندمی که بود مطمئن همه آن پیمان

 این چرا کهاین ترس داشتم، ترس. کند مجبور خواهدمی دلش

 به که ترسی. امداشته نگه امگوشی در و امبرداشته را هافیلم

 جا از. کرد هوشیارم و داد من به عجیب جسارتی احتیاط جای

 طوالنی. رفتم تاپملپ طرف به و برداشتم را گوشی. شدم بلند

 سه در و ریختم متفاوت فلش سه در را هافیلم و نشستم مدت



 گفتمی من به مرتب ایدرونی حس. کردم پنهانش متفاوت جای

 و بود شری حس حس، این دانستمنمی من و بکنم را کار این باید

خیر یا !  

. کردم فکر کارهایش و مژگان به و ماندم بیدار صبح نزدیک تا

 جانی سخت به تبدیل حال و بود؛ شسته جان از دست مژگان

. دبو داده دست از را مفهومش و معنا برایش ترس که بود شده

 کرده خوش جا ذهنم در هایشدلبری و مژگان از که تصویری

 باور تا بردم عقب و جلو به را هافیلم قدرآن. نبود رفتنی بیرون

 دست و رودمی راه و زندمی حرف چنیناین که ستا مژگان کنم

 را خودش مژگان. کشدمی مقابلش منفور مرد گوش و سر به

 توانستمی شده خطیخط آدم یک فقط و بود کرده خطیخط

 ایثانیه حتی اشکان اگر. بگذارد مایه خودش یهمه از چنین این

 را خودش شاید مرد،می یقین به دیدمی را هافیلم این از

 با و داشت خبر داشت، خبر هم سوزان هافیلم این از. کشتمی

 دم با دارد نگفت مژگان به باریک چرا کرد،می تماشایش لذت

 دارخنده هافیلم آن کجای خندید،می چرا کند،می بازی شیر

 و نبود یکی دیگر دردم. افتادممی پس داشتم من چرا پس بود،



 بود اینگفته خیربهشب در فقط پیمان خالیجای. بود شده تا دو

 صحبت و شد،می تکرار او طرف از شب هر اخیر مدت این که

 یهمه در ایشج بارهیک به مژگان اما آن، از بعد تلفنی کردن

 مژگانی دیگر ندارم، خواهر دیگر انگار. بود شده خالی من زندگی

است بوده توهمم مژگان اسم به خواهری داشتن انگار. نیست . 

 اام برگشتم، نیکی یبهانه به برگشتم، اشکان یخانه به زود صبح

. بمانم تنها هافیلم آن با ترسیدممی من که بود این حقیقت

 کرد، تعجب صبح موقع آن دیدنم از کرد، باز ایمبر را در اشکان

گفتم سریع و بپرسد چیزی نگذاشتم : 

- نشده؟ بیدار که نیکی  

گفت و رفت کنار سریع : 

- خوابیده نه . 

گفت غرغرکنان افتادم جلو او از وقتی : 

- این نداره خواب ! 



 نازکش و کوتاه پتوی. رساندم نیکی به را خودم و گرفتم نشنیده

 تا ماندم زیر آن قدر آن. شدم پنهان زیرش و کشیدم رویم را

ببرد خوابم .   

 را دستش می،کرد سعی نیکی که شد باز چشمم دوباره وقتی

 کارش انجام برای قدرآن. کند بازش زور به و بگذارد چشمم روی

 کالفه وقتی. نشستم و شدم بیدار که داد خرج به پشتکار

گفت کردم نگاهش : 

- خوابیمی قدر چه بگو نک بیدار رو عمه گفت مامان ! 

 به نگاهی یازده ساعت دیدن با و کردم ساعت به نگاهی نیم

گفتم و انداختم آمدمی داخل به آن از که کمی نور و پنجره : 

- تاریکه؟ قدراین هوا چرا  

کرده بیدارم شد مطمئن که نیکی. شدم بلند تخت از  
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. بکشد بیرون را اشبازی اسباب سبد تا رفت کمدش طرف به

 کنم آشپزی برایش و بنشینم بخواهد من از باز کهاین از قبل

 و بود آشپزخانه داخل نسترن. رفتم بیرون اتاق در از سریع

 به بهداشتی سرویس  به رفتن جای به. بود انداخته راه سروصدا

 به کردن بیدار برای را نیکی دیگر بگویم تا رفتم آشپزخانه طرف

 آشپزخانه داخل به و بپیچم تا بود مانده قدم دو. نفرستد سراغم

 کف سرامیک روی بلندی یسایه دفعهیک که بردارم قدم

 و دیدم را سایه واقعی خود من و شد رد بعد و افتاد آشپزخانه

 در قاشق با نسترن. گفتم ی "وای " و کشیدم جیغ هوابی

گفت تعجب با و آمد طرفم به سریع دستش : 

- شده؟ چی  

گفت که کردم خودش سپس و پیمان به نگاهی : 

- ترسیدی؟ جوریاین پیمان از  

 به کت هنوز چون بود، آمده تازه. بود پیمان صورت میخ صورتم

 به و رفت باال ابروهایش برداشتم، عقب به قدمی! داشت تن

برگشت نسترن سمت : 



- بترسه؟ من از باید چرا  
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 نگاهش در که ساختگی تعجب آن و سوال این پرسیدن حالت

 من از را سوال این بفهمم کهاین تا بود من برای واضحی پیام بود،

. کردممی نگاه فقط و بودم ایستاده.  نسترن نه و است پرسیده

داد توضیح پیمان جواب در نسترن : 

- ترسید دیدت یهویی . 

 برگشت، من طرف به پیمان. رفت گاز طرف به هم جاهمان از

 که را ایصمیمانه حالت آن نه و ناراحت نه بود، عصبی نه نگاهش

 را ایمعنی هیچ. داشت بود آمده خانه این به قبل یدفعه

 که دادمی هشدار ناتوانم جسم. کرد برداشت صورتش از شدنمی



 به حتی من اما برگردم، نیکی اتاق به و بردارم گام عقب به رو

 نگاهش طورهمان و ایستادم. بودم برخاسته هم خودم با مبارزه

درآورد تن از را کتش تا برد دست. کرد نگاهم تردقیق. کردم : 

- کرد؟ گیر چرا خودش کنه، بیدار رو تو بود اومده نیکی؟ کو  

 مفهوم دنبال و کردم رو و زیر را زد که حرفی ثانیه صدم در

 بزند؛ ایطعنه من به بخواهد آن قالب در که گشتم معنادارتری

. آمد نظرم به معمولی حرف یک فقط کردم جستجو چه هر اما

گفت بلند نسترن : 

-  رو کمدش من بار هر کنه،می داغون رو کمدش داره االن نیکی

نیست کنول نریزه هم به رو همه تا نیکی کنممی تمیز . 

 که نبود راهی پیمان کنار از. بود داده جواب من جای به نسترن

 شدن پنهان و رفتن عقب  از بروم؛ آشپزخانه به او با تماس بدون

 دستم روی و آورد جلو بود درآورده که را کتش. داشتم اکراه هم

  :گذاشت

- کن آویزونش جا یه برام لطفاً ! 



 کت نگاهی هیچبی. بود کرده تحمیل من به را کت کردن آویزان 

 گریز شکل تا کَندممی جان که هاییقدم با و گرفتم دستش از را

 و رفتم جاکفشی کمد سمت به باشد نداشته کردن خالی میدان و

 در توانستممی نبود، ایفاصله در تا من از. کردم آویزان را کتش

 و وششمپ وضعیتم اما شوم، محو دقیقه یک از کمتر زمانی طول

 اتاقش از اگر بود؟ مانده کجا نیکی. شدمی مانع نسترن آن از بعد

 پرت او غیر چیز همه از را حواسم توانستممی من آمدمی بیرون

 بهداشتی سرویس به. است پرت که کنم وانمود الاقل یا و کنم

 افتاد امریخته هم به و باز موهای و خودم به که نگاهم. رفتم

 نه زدم، صورتم به آبی. نداشتم هم شوم اسفمت کهاین نای حتی

 و بگذرد وقت کهاین خاطربه فقط باره؛ چند و دوباره باره،یک

 جان که ماندم دستشویی سرویس داخل قدرآن. شود تلف

 آمده چه برای پیمان. کند پیدا ایستادن قدرت پاهایم که بگیرم،

 دبخواه دلش کهاین بدون مژگان یخانه دیروز، صبح بود؟

 حتی و بود کرده تمام را چیز همه بشنود من از توضیحی

 دیگر که داشتنی دوست! من تماس به ندادن جواب با ترشقبل

نبود اولویتش ! 



 و آمده بیرون اتاقش از نیکی. آمدم بیرون بهداشتی سرویس از

 صدای بستم را در تا. آمدمی آشپزخانه از زدنش حرف صدای

آمد نسترن : 

-  وقت دیگه، بخور صبحونه بیا! دیمی ولشط قدر چه ارغوان

 !ناهاره

آمد پیمان صدای : 

- نخوردما صبحونه منم ! 

گفت جوابش در نسترن : 

- بیای بیرون خونه از صبحونه بدون ذارهنمی ناهید مامان . 

 چرخی نیم دید را من تا پیمان. ماند ناتمام من ورود با شانبحث

 همزمان کشید، قبع برایم ایصندلی و شد خم. کرد نگاهم و زد

گفت نسترن به : 

- بریز برام شیر استکان یه درنیار، بازی خسیس حاال .  

 که بود طوری ظاهرش. بنشینم صندلی روی من تا رفت عقب

 پا سر. بنشینم صندلی روی من تا کشدنمی انتظار اصالً انگار



 نسترن. گرفتمی کوچک های یلقمه نیکی برای و بود ایستاده

 هم خودش و گذاشت میز روی را شیر از پر چهاراستکان

گفت پیمان به رو نشستن محض به. نشست : 

- دیگه بشین !  

- راحتم جوریهمین . 

 نظرم زیر باال از توانستمی خوب. بود ایستاده نیکی و من بین

 جا از. کردم حلقه شیر استکان دور را دستم. باشد داشته

 آورد فشار مدست به قدرآن. بردم دهانم طرف به و کردم بلندش

امکرده بلند کیلویی چند یوزنه انگار که .  

 نیکی برای تمام یحوصله با هم پیمان و زدندمی حرف هم با

 من شیر و بود نوشیده آخر تا را شیرش نیکی. گرفتمی لقمه

 تا! رفتنمی پایین گلویم از چیزی. بود نشده هم نصف هنوز

 و شدمی راست و خم کنارم کم یفاصله این با پیمان که زمانی

 خورد،می مشامم به تنش عطر نزدیک و دور شکل دو به بار هر

 برای که را دستم. کند گیر گلویم در توانستمی هم شیر حتی

 متمایل کامالً باراین پیمان بردم جلو شیر برداشتن برای دوم بار



 نگاهش و کردم بلند سر. برداشت را مقابلم نان و شد خم من به

 تو که نیست حسی دلتنگی فهمیدم و کردم هشنگا. کردم

 من که حالی در کرد،نمی نگاهم! نباشد یا باشد بگیری تصمیم

 داندمی که فهمیدممی نگاهش خیالبی حالت از راحت خیلی

 آمدم که همین. گرفتم نگاه بود؟ چه دنبال. کنممی نگاهش

لقمه. شد دراز سمتم به پیمان دست بزنم عقب را شیر استکان

 نگه قدرآن را گرفتمی نیکی برای که هاییلقمه از بزرگتر ای

بگیرم دستش از تا داشت .  

 دست از را لقمه و شد جدا شیر استکان از دستم کی نفهمیدم 

گفت داد دستم به را لقمه تا.  گرفت پیمان : 

- نیستم ترسناک هم قدرااون من . 

 عمرم رآخ تا توانستممی من کارهایش، این بود مجازات اگر

شوم مجازات طوراین که کنم انتخاب . 
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 دیشب که را هاییفیلم یلحظه به لحظه توانستمی که مجازاتی

کند پاک خاطرم از بودم دیده ! 

 وقتی هم آن نبود، رفح این جای. کرد نگاهش بالفاصله نسترن

 از انگار که بود کرده ادا طوری. داشت هم ایلقمه دستش در که

 شانکدام هیچ به کردن نگاه تٔ  جرا. است دلچرکین ترسیدنم

 هیچ نسترن نگاه به و شد کارش مشغول هم پیمان. نداشتم را

 خیلی شدممی متوجه کردممی رجوع که خودم به. نداد اهمیتی

 نبود خودش جز کسهیچ تابع که ارهایشرفت همین ها،وقت

 زبان بر کهآن بدون کنم، ستایشش ناخودآگاه شدمی باعث

 تریپررنگ جان را جانکم تصویر این بخواهم یا و بیاورم

 .ببخشم

 نظرم زیر نسترن کهاین تصور از بردم، دهانم نزدیک را لقمه

. جنباندممی دهان فقط خورم؛می چه فهمیدمنمی باشد داشته



 مشغول ظاهر در کدام هر که جمعی. رسید مانجمع داد به نیکی

. بودند غرق خود پایانبی افکار در باطن در و خوردن، صبحانه

 سمت به را او تا گرفت آغوش در را نیکی و شد بلند نسترن

 شانرفتن محض به. بشورد را دستش و ببرد ظرفشویی سینک

. نشست نیکی صندلی روی ایستادن همه آن از بعد پیمان

 و بریزم چای خودم برای تا شدم بلند بود، شده تمام املقمه

گفت پیمان شد پر استکانم که همین : 

- لطفاً بریز من برای هم دونه یه خانم ارغوان . 

"  رد مانبین شدمی که بود ایکلمه ترینغریبانه " خانم ارغوان

 زمان زدمی صدایم خانم ارغوان که زمانی من برای. شود بدل و

 و برداشتم دیگری استکان.  بود سال هزار یاندازه به دوری

 برایش را چای باید بود، ترسخت بعدی قدم. ریختم چای برایش

 وقتی کردممی فکر نشاند، خودش کنار را نیکی نسترن. بردممی

 نیکی اما کند، اعتراض اشصندلی روی پیمان نشستن به برگردد

 کنار اعتراضی هیچبی و بیاورد جا به را نوازیمهمان رسم بود بلد



. گذاشتم پیمان مقابل را چای استکان. بنشیند نسترن دست

گفت و کرد کج اششانه سمت به کمی را سرش : 

- نیکی خانم عمه نکنه درد دستت . 

زد نیکی به لبخندی بعد و ! 

گفتم و کردم نگاهش چشمی زیر : 

 .ممنون-

 پیمان که جایی دیگر تم،گشبرمی خودم یخانه به رفتم،می من

 هایسوال یهمه از شدممی خالص و رفتممی آمدم،نمی باشد

 قدراین چرا. بودند کرده خود اجیر را ذهنم که همی سر پشت

 گرفت،می لقمه راحت کرد،می تشکر راحت کرد،می رفتار راحت

کرد؟می نگاه راحت  

. دهد جلوه عادی خواستمی را چیز همه آمیزی اغراق شکل به

 در دیروزش هایحرف از روز یک فقط نبود، عادی که صورتی در

روز یک فقط گذشت،می مژگان یخانه ! 



 شوم بلند چطور کردممی فکر این به داشتم چای نوشیدن حین

 به و بیاورم ایبهانه میز مختصر کردن جور و جمع از بعد و

 پیمان! دمان باقی کردن فکر همان حد در رفتنم اما بروم، امخانه

 نسترن به رو ساعتش به نگاهی با و آورد باال را دستش دفعهیک

 :گفت

- شی؟ آماده خواینمی  

 از و کرد پاک را نیکی دهان دور و برداشت دستمالی نسترن

پرسید پیمان : 

-  رو میز ارغوان. ربع یه نهایت شم،می آماده االن شده؟ دیرت

کنهمی جمع . 

گفت و برد پایین نیکی سمت به را سرش هم دفعه یک : 

- پارک ببرمت فردا تا عمه پیش بمون نیکی . 

گفت و شد قانع سادگی همین به نیکی : 

- ری؟می کجا  

- آممی زود بمون عمه پیش. گردمبرمی سریع دکتر رممی . 



کردم تکرار نسترن به رو و کردم بلند را سرم : 

- چرا؟ دکتر؟  

- گفت و کرد ایاشاره گاز به نسترن : 

-  دکتر کن، خاموشش دیگه ساعت نیم یه ست،آماده تقریباً غذا

ببرم خواممی رو مریم مامان هم . 

 که دید پیمان نگاه در چه دانمنمی و کرد نگاه پیمان به هم بعد

 :گفت

- اومدم کنی تموم رو چاییت تو تا بشم، آماده رممی االن . 

 به را دستم نسترن رفتن با. رفت بیرون و شد رد کنارم از سریع 

 را دستش سریع پیمان شوم بلند خواستم تا و گرفتم میز یهلب

 و نشاند صندلی روی را من زور به. گرفت را دستم و آورد جلو

 کردم، نگاهش بود کرده نیکی جلوی که عجیبی کار برای وقتی

 :گفت

- بری بیفتی راه دنبالش هم تو که بره نفرستادمش بشین؛ ! 

 



 31.12.19, ]"را شب کنم می دود نخ به نخ" فالح مائده

04:22] 

# 251پارت  

# را_شب_کنممی_دود_نخ_به_نخ  

 

 آن اینجا، به آمدنش بگوید که نداشت تریاضافه توضیح به نیاز 

 از شده اضافه هایشفعالیت لیست به کارخانه که روزهایی در هم

 فاصله غیرارادی تا بود کافی حرفش همین. است هدفیبی سر

 به و نتوانستم کند؛ رهایش تا یدمکش عقب کمی را دستم. بگیرم

 کرد؛می نگاه ما بین اتصال ینقطه به دقیقاً که کردم نگاه نیکی

بود دستم روی که دستی . 

 دستم دور از را هایشپنجه آرامآرام که بود نیکی خاطر برای

گفت آرام و کرد رها بعد و شل : 

-  نهت یه نمونده، ما بین کاری و حرف گیرم،نمی رو وقتت خیلی

 خواممی رو تکراری نصیحت یه فقط! پیچیدی رو همه ینسخه

بگم دوباره . 



 گفت که چه هر خواستممی بود، روبرویم به فقط نگاهم

 که العملیعکس. نکنم حرکتی ترینکوچک و بمانم طورهمین

 نه. دادمی انجام اشکان دعواهای با مواجهه در نیکی را اشمشابه

 گردنی با فقط کرد،می نگاه اشکان به نه و انداخت،می پایین سر

 بیشتر را اشکان عصبانیت و زدمی زل مقابلش به برافراشته

 دخترشان یقلدرانه واکنش به نسترن با خفا در اما کرد،می

خندیدندمی . 

آمدمی دورتری جای از انگار پیمان صدای : 

-  بگم خودم به بار چند بیرون برم خونه این در از وقتی ممکنه

 لجن خب باشه، غرق خودش لجن توی کی هر بذار احمق ؛احمق

 رو دستاش بیای که چه تو به داره، دوست اونطوری خودشه،

بیرون بیاریش و بگیری ! 

 نیکی مثل توانستمنمی بمانم، باقی حرکتبی توانستمنمی من

 تفاوت دنیایی بود، پدرانه هایتوپیدن اشکان هایتوپیدن باشم،

  و برگرداندم مخالف طرف به را صورتم. انپیم هایحرف با داشت



 مقایسه در تریسخت کار پیمان به کردن نگاه بودم مطمئن هنوز

اوست از برگرداندن روی با ..  

-  من اما شی؛ اذیت باید پس کردی، اذیت که اینه درستش

نسترن اشکان، نیکی، خاطر به نه، تو خاطر به گذرم،می ! 

 فقط کوبیدم،می طرفآن و طرفاین به را خودم زدم،می بالبال

ببیند توانستنمی کسی که بود این عیبش . 

شد بلند و زد میز به آرامی ایضربه دستش کف با : 

-  به! دستش رو زندگیت نده کن، جدا مژگان راه از رو راهت

 به بچسب سفت کن، رحم اشکان به کنینمی رحم خودت

 شبیه شبرگشتن عقب که جلو رفته قدراین مژگان! آبروت

 هر که دستش آلت نشو تو ولی آد،برمی هم همه پس از شوخیه،

برات جدید یبرنامه یه روز  ... 

گفتم چشمانش در خیره و گرفتم باال را سرم برگشتم، سریع : 

-  وقت هیچ بوده، خودم خواست کردم، براش که کاری هر

حتی بکنم، براش کاری که نکرد مجبورم  ... 



کردم زمزمه : 

 - داریوش اتاق گشتن حتی  ... 

 حالت داد، تکان آرام خیلی اششانه سمت به را سرش  

 برای انتظار نداشتن و دندگییک بین بود حالتی صورتش،

من از حرف این شنیدن : 

- کنینمی ناامید خودت از رو من که خوبه .  

کردی ناامید خودت از را من زیاد قدر چه بگوید که بود این مثل . 

 گرفت شود رد کنارش از خواستمی و بود شده بلند که را نیکی

داد ادامه و گذاشت هایششانه طرف دو در دست. داشت نگه و : 

-  آدم به زنیمی زل! رینمی در کردی که کارایی زیر از که خوبه

 که باشم گفته بهت هم دیگه بار یه کنم فکر! گیمی رو راستش و

 چیز مهه تونیمی خاطرش به! هستی مژگان برای خوبی خواهر

بذاری پات زیر رو . 

 هایماشک شاهد وقتآن کردممی نگاهش دیگر یثانیه یک اگر

 ناجور یوصله را آن! ببیند خواستمنمی که چیزی شد،می



 رفت،می باید و کردمنمی نگاهش دیگر من.  دانستممی صورتم

 نیکی بود، دیدم معرض در دستانش. بردمی را نسترن و رفتمی

. برد شلوارش جیب در دست و داد فاصله دشخو از کمی را

 است، شده پنهان دستش کف چیزی چه ببینم کهاین بدون

 را دستش داخل ایوسیله و آورد جلو تنم نزدیک تا را دستش

 امگذاشته جا آرا یخانه کردممی فکر که رژی. گذاشت میز روی

 رایمب را رژ و بگردد را شانخانه خوب بودم گفته او به بار چند و

بود میز روی چشمانم مقابل درست کند، پیدا . 
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گفت و کشید عقب را دستش : 

-  گذاشته جا مونخونه یآینه جلوی داد؛ بهم ناهید مامان

 دردسرساز برام زیادی داشت دیگه تو هوایی به سر! بودیش

 نیک فال به باید رو بد چقدر هر اتفاقات، سری یه شد،می

 یه کس هر نداشت، عیبی کل در گممی هم باز خب اما گرفت؛



 دقیقاً بفهمه بشه باعث چیزا سری یه اگه داره، خریت جور

آورده شانس شده قایم کجا خریتش .  

 و برود یادش از چیز همه داشتم دوست. برد ترعقب هم را تنش

 به من جای به داشت زبان اگر امصندلی! نکند یادآوری مدام

 مشخصی حد تا کس هر که گفتمی و افتادمی پایش و دست

 و پشتم به آرام ایضربه! شکندمی رود که فراتر دارد، طاقت

گفت و زد گردنم زیر درست : 

- تو حیفی! باش خودت مواظب خیلی !  

 ندیدم و کشید آغوشش به و کرد بلند زمین روی از را نیکی 

. آمدمی صدایش فقط برداشت، رفتن برای را هایشقدم چطور

 رفتنش و برگردد تا کنم التماس خودم به خواستممی که همین

گفت و شد قطع هایشقدم صدای کند تماشا را : 

-  گوشت یآویزه رو نصیحتم بشم متوجه اگه راستی؛ آهان

 خودم به و نکنم کج وریاین رو راهم دیگه شممی مجبور نکردی

اشکان سراغ رممی تراس یه ندم، زحمت .  



 نسترن به رو بلند و رفت بیرون گرفت، سر از را برداشتن قدم

 :گفت

- امروز من دارم کار خیلی آینه، از بِکن دل بیا نسترن ! 

 هایتوصیه و داد دستم به را نیکی  و آمد رفتنش از قبل نسترن

 تا گفتممی "باشه " مرتب کرد، من به او یدرباره را همیشگی

 را دستم شد بسته که در. داشتند جدال سرم و تن د،برو فقط

 نگاه را نیکی چشمی زیر. شود گاهشتکیه تا گذاشتم سرم زیر

بود گرفته سمتم به را امگوشی. کردم : 

- کنم بازی خواممی کن روشن رو این . 

گفتم و گرفتم دستش از را گوشی : 

-  ردهخ یه وقتی کن، بازی بازیاتاسباب با برو خوامش،می خودم

دممی بهت بیا کردی بازی . 

کرد تاکید : 

- ها؟ خرده یه فقط  



 سراغ به و کردم باز را تلگرام. رفت نیکی و دادم تکان را سرم

 برایش تمام صداقت با باراین را، اخیر اتفاقات تمام رفتم، آرا

 پر چشمانم نداشتم ابایی دیگر که حالی در نوشتم، و کردم تایپ

 و شدم بلند صندلی روی از شد تمام هک کارم. شوندمی خالی و

 همان به هم را میز و کردم خاموش را غذا زیر. رفتم گاز طرف به

گفت و برگشت آشپزخانه به نیکی. گرداندمباز اول مرتب حالت : 

- بده رو گوشی حاال . 

 دهم دستش به اینکه از قبل و برداشتم میز روی از را گوشی

 بود دیده هم. نه یا است یدهد را پیام آرا ببینم که کردم بررسی

 اینا یهمه چرا ":بود گفته را نظرش سوالی یجمله یک در هم و

گی؟نمی پیمان به رو "  

 نه که بگم تونممی تو به فقط رو اینا یهمه ":نوشتم برایش 

 داشتم دوستت من بشنوی اینکه از حالت نه داداشته، داریوش

شهمی بد " 

 

*** 
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 نگاه خودش به که دانستنمی بود، کرده گیج را سپهر نگاهش

 سپهر روبروی و برداشت جلو به قدمی. سرش پشت یا و کندمی

 :ایستاد

-  گند همه این و نبودم شده خراب این توی روز چند شهمه من

 جاش با رو آش کردممی معطلش دیگه روز دور یه زدین،

اینجا؟ بود خبر چه خوردین،می  

برداشت میز روی از را تلفن رفت، میزش طرف به سپهر : 

-  بهش بار چند ببین کن چک شما پیمان، آقا زنهمی بیخود حرف

کرد ناز هی بار هر زدیم، زنگ . 



زد داد بلند : 

-  کن، پیدا خونه مبرا خواممی من که شرایطی با گهمی چی؟ ناز

 به هااین اصالً کردنش، پیدا راحته برات و گیمی تو که اونی نه

 همینه؛ اینجا تونوظیفه. بخرید رو نازش باید کنه هم نازم کنار،

 یه هم مشتری یه بازار کسادی این توی. بقیه ناز خریدن

 قول باید شرایطی هر با همه به بگم باید بار چند مشتریه،

بدیم؟ مساعد  

 به راه او با مخالفت که بود فهمیده بلندش صدای از که پهرس

گفت بردنمی جایی : 

-  چند که نداشته سابقه هرگز چون منتها شماست؛ با حق چشم،

 برامون کارا کردن جور و جمع خرده یه نباشین هم پشت روز

 حرف حساس مشتریای این با خودتون همیشه بود، سخت

زدینمی . 

 کار به کوری یگره که رفتمی وقتره گفت؛نمی بیراه سپهر

کردمی حل را چیز همه و گذاشتمی پیش پا بیفتد : 



-  نمم بفرست بهتره کدومش ببین بگرد فایال بین پایین برو باشه

  .ببینم

 به هم خودش سپهر رفتن با. رفت و گفت ی"چشم" سپهر 

 پایین و ایستاد ایشیشه دیوار به نرسیده. برداشت قدم او دنبال

 و معمولی جزو برایش پیش روز چند تا که کاری کرد، تماشا ار

 اما داد،می انجام بنگاه این در که بود هاییکار تریناهمیتبی

 نگاه پایین به باال از همین بود فهمانده او به کارخانه به رفتنش

 بین خوردن تاب و کارخانه با مقایسه در قدر چه کردنش

 خاص و جذاب تواندمی زد،می تیر با را شانسایه که هاییآدم

 و دروغ کردند،می حکومت که نبودند هاآدم کارخانه در. باشد

 دور وقتی. بود نشسته خود نشان زرین تخت بر که بود دورویی

 را همدیگر زدند،می لبخند هم به همه شدندمی جمع میز یک

 هک داشتند ایدسته و دار کدام هر واقع در اما کردند،می تایید

 در اخالل برای شدندمی تنها و رفتندمی خود یخیمه به وقتی

 بساط کنار. پوشیدندنمی چشم کلکلی و دوز هیچ از هم کار

 ندیده شرف و آبرو با سوداگری جز چیزی و بود نشسته شانهمه

 .بود



 و باشد خودش برای روز یک کند، قوا تجدید تا آمد بنگاهش به

 در ماندن دقیقه ده. شود فارغ کارخانه داخل فشار همه آن از

. بود کرده تلف کارخانه در که زمانی کل به ارزیدمی بنگاهش

 منٔ  ما که بود ایوحشی جنگل یک در گذاشتن پا مثل آنجا

 جا خودش در را تریمنصفانه دنیای اما بنگاهش باشد، درندگان

 مشت یک را داربنگاه و بنگاه کسی که چند هر بود؛ داده

اندبد گودروغ .  

 بیرون تنش از را کتش و گرفت فاصله ایشیشه دیوار از سریع

 فقط هایشقدم نداشت، ایبرنامه کردنش آویزان برای. کشید

 کت. ببرند میزش نزدیک تا را او که بودند شده تنظیم این برای

 تا آرنج از را دستش که داشت زیادی تمایل. کرد رها میز وسط را

 که چیری هر تا بیارد و ببرد دور سه میز روی انگشتانش نوک

 بدون و صاف میز یک و کند پرت زمین روی به را است آن روی

 خبری بود، رامین از خبری منتظر. باشد روبرویش ایوسیله هیچ

 در که بود ایرونده سیاهِ رنگِ قطره مثل انتظار این اما مهم؛

 خود سیاهی در را آن یهمه و بریزد رنگی سفید جسم کانون

 شکل به اشزندگی ابعاد یهمه در انتظار. دارد نگه معلق



 پایان و اتمام مهر که جایی در حتی بود؛ شده توزیع دستییک

 تمامش که بود، شده تمام که چیزی برای. بود خورده آن روی

 سرش روی چتر که شدنمی. کشیدمی را چه انتظار بود، کرده

 به و کند جمع انبار و دارد نگه بیرون را دستش اما بگیرد،

بپاشد خودش . 
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 کسی که داشت را این حس کرد، باز دستش مچ از را ساعتش

 که چیزی هر با. دهدمی فشار و گذاشته گلویش روی دست

 ساعتی چه. بود کرده پیدا مشکل شدمی بست و چفت دورش

 شلوار دور کمربند حتی و گردن دور ایمهدک چه مچ، دور باشد

 چند یلحظه از بدهد هم  دست کسی با خواستمی که وقتی...  

بود فراری هم دست دو خوردن گره یثانیه . 

 



 را سپهر. بود دو هر از بهتر خانه بود، کارخانه از بهتر بنگاه اگر

 و کرد سوار تهدید روی را هایشتذکر تمام باراین. زد صدا دوباره

 شد جمع خیالش که سپهر گرفتن گوش حرف از داد، او تحویل

 خانه به رفتنش از مانع تواندنمی چیز هیچ دیگر که بود مطمئن

 .شود

 مقابل از را آن. درآمد صدا به تلفنش که بود خانه به نرسیده

 و کرد پرت را گوشی دید، را مژگان اسم وقتی و برداشت ماشین

 :گفت

- بدویی دنبالم و بزنی نگز باید هاحاال حاال ! 

 بفرستد، پیامی نه و بگیرد تماس نه که بود کرده تاکید مژگان به

 صورت این غیر در بفرستد، برایش خواسته که را چیزی فقط

داشت نخواهد او با حرفی . 

 به را او خودش صبح کرد، تعجب دید خانه در که را ناهید مامان

 دلیل نخواست و کرد ی "سالم ". بود برده علی عمو یخانه

 سوال این خواستنمی چون بپرسد، را خانه به مادرش برگشتن

 سر از هایحرف و بنشیند او کنار اینکه برای شود ایبهانه



 را لپتاپش و گوشی و رفت اتاقش طرف به. بشنود را اشنگرانی

 نوشیدن برای و درآورد تن از را پیراهنش. گذاشت تخت روی

 او بگذرد خواست که ناهید مامان کنار از. برگشت سالن به آبی

زد صدایش : 

 ... پیمان-

چرخید طرفش به سریع : 

- ! بعداً برای بذار شو، خیالبی فعالً بگی خوایمی چی هر مامان

بشنوم تونمنمی هیچی واقعاً االن . 
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 از لحظه همان چرخید  تعجب ینشانه به که ناهید مامان سر

 و ایستاد خطایش جبران به! شد پشیمان تیزش و تند هایحرف

کرد نگاه مادرش به فقط . 

 آن کمک به و گذاشت مبل یدسته روی را دستش ناهید مامان

کندمی نگاهش و ایستاده پیمان که فهمیدمی. شد بلند : 

- کردی؟ ترش چرا نگفتم، چیزی که من  

بود شده ترآرام : 

- بگی چی خوایمی زنممی حدس چون خب ! 

آورد باالتر کمی باراین را سرش ناهید مامان : 

- بگم؟ خواممی چی  

- کنم مشورت علی عمو با کنم، روشن رو تکلیفم نرم، کارخونه . 

گفت مندانهگله ناهید مامان : 

-  علی عمو به که کنم الیح بهت هاسال از بعد نتونستم هنوز من

 کارخونه مورد در بیام نیست سادگی نظرت به وقتاون بابا، بگی

دی؟می حرفم به گوش  بزنم، حرف باهات  



. رفت ناهید مامان سمت به و کرد نظرصرف آشپزخانه به رفتن از

 خودش. بنشیند مبل روی دوباره کرد کمک و گرفت را دستش

گفت و نشست کنارش هم : 

- چیه؟ پس نیست، اینا اگه عزیزم خب  

گفت و چرخاند سر او مخالف جهت. گرفت رو ناهید مامان : 

- دربیاد آدم دهن از حرف ذارینمی ! 

گفت و انداخت مادرش یشانه دور دست : 

-  سریع بگم، چیز یه کافیه! افتادی چپ من با وقته چند کالً تو

 مکارچی بگو حاال نیست، که امروز و االن مال! شیمی ناراحت

 داشتی؟

گفت تعلل با ناهید مامان : 

- بود قرار که دختری اون شد چی بگم خواستممی! هیچی  ... 

 یادامه دیگر. افتاد پایین ناهید مامان یشانه دور از دستانش

 میان به بود، گفته را مطلب اصل نبود، مهم ناهید مامان یجمله

گذاشت پا آهسته کالمش : 



- هیچی به یمرسید گی،می شما که هیچی همون !  

- چیه؟ هیچی   

- کردن تموم یعنی خوردن، هم به یعنی هیچی ! 

گفت رمقیبی حالت به ناهید مامان : 

- شه؟می مگه خورد، هم به نشده شروع هنوز  

 ارغوان و او بین ارتباط که بگوید ناهید مامان به توانستنمی

 و برداشته ترک ضربه اولین با که بوده ایگاهگلی سستِ دیوارِ

 حقیقت. است رفته وا و زده نم بارش اولین با. است ریخته فرو

 تواندمی هم نشده شروع هنوز یرابطه کهاین حقیقت بود، تلخ

بخورد هم به . 

- دیگه شده ! 

- شد؟ دعواتون  

آورد لب بر لبخندی : 

- زندگیه نمک گنمی که دعوا . 

- پیمان بزن حرف حسابی و درست . 



 حرف حسابی و درست شرط اولین رفت، لبش روی از لبخند

 لبخند با که نباشد، لبش روی لبخندی که بود، همین زدن

 واقعیت تا زدمی پا و دست که بگوید هاییلحظه از شدنمی

کند کتمان را رویشپیش محض : 

- بگم؟ مردم دختر ایراد و عیب از  

 او طرف به تنش تمام. کرد قراربی حرفش این با را ناهید مامان

گفت و چرخید : 

- بود؟ چی ایرادش و عیب مگه  

- خوردن آب مثل! گفتمی دروغ قشنگ  ...  

 خوبی یشنونده ناهید مامان کهاین برای نه شد، بلند دفعهیک

 مامان با خواستنمی چون شد؛ بلند خودش احترام به نبود،

 خورده فریب زیبا هم خودش چطور کند مرور و بنشیند ناهید

بود نگذاشته یشبرا کردن باور جز راهی هیچ که است، ! 

پرسید ناهید مامان که بود برنداشته قدم دو هنوز : 

- همین؟ برای فقط   



- مامان نپرس چیزی موردش در دیگه . 

-  حساب حرفت روی منم بودی، جدی خیلی تو نپرسم؟ چطور

بشه طوراین کردمنمی فکر بودم، کرده ! 

 اتاقش به و گذاشت جواببی را سوالش و تنها را مادرش

بنوشد آبی آنکهیب برگشت؛ . 
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 اول کهآن از قبل درآمد صدا به که همراهش گوشی زنگ صدای

 بشناسد را خط پشت شخص تا کند نگاه اشگوشی یصفحه به

 بود اسمی تنها امینر اسم. بست را آن و رفت اتاق در سمت به

کشیدمی را دیدنش انتظار که : 

- کجاست؟ فهمیدی شد؟ چی رامین الو  



داد جواب دارمعنا تعللی با رامین : 

- نه؟ هم و آره هم  

- نه؟ یا فهمیدی گی؟می چرا شعر  

گفت مکثپر و کُند جوابش در رامین : 

-  باید حوالی همین حدود کهریزکم، سمت االن من پیمان ببین

ارشونانب باشه . 

زد پایش به محکم ایضربه و کرد مشت را دستانش : 

- آره؟ کردی گمشون   

-  دونمنمی یهو دیدمشون، ایستادم که خیابونی همین سر تا

رفتن کوچه کدوم ! 

گفت و نشست تختش روی : 

-  هم جاهمون از باشن رفته جا هر باالخره بمون جاهمون خب

مونننمی انبار تو که آخر تا آن،می بیرون . 

داد را جوابش ایوقفه هیچ بدون باراین رامین : 



-  رو مسیری همین نیست معلوم دارن، رو در راه هاکوچه یهمه

 با باید پیمان، نداره ایفایده طوریاین برگردن، رفتن که

 زودتر خب بگی، بهش باید که آخرش و اول بزنی، حرف داریوش

بکن رو کاراین . 

-  حاشا نتونه سراغش رممی یوقت که باشه پر دستم خواممی

 بر عالوه بزنه، دور رو هاشدایی آدنمی که سادگی این به. کنه

هست هم ترسو این . 

-  که بگو کن، تهدیدش کن، استفاده ترسش همین از هم تو خب

 داریوش اگه گشتن، اتاقشم توی تا که بگو دونی،می ازش چیا

 آتیش و آب به همه این رو خودمون نیست الزم دیگه بیاد مقر

فهمیممی زود رو چی همه بزنیم، . 

 گذاشت کارخانه به پا که وقتی همان از زدن آب به گداربی 

کردنمی کاری شدنمی مطمئن تا نبود، اشبرنامه در دیگر : 

-  حرکت یه و بگم داریوش به کافیه رامین، نیست سادگی این به

 همه سگ مثل پیچه،می رو شنسخه خودش مهدی بره، خطا

اون کشهمی بو رو چی . 



داد ادامه و کرد خالی "زادهحروم ":گفتن با را حرصش رامین : 

- بکشه بو خوادمی قدر چه هر حاال! من کنمنمی ولشون . 

-  که رو کاری هم شاید چطوریه، اوضاع ببینم فردا من کن صبر

 که همینم بمونی، منتظر خوادنمی. برگرد تو. کردم گیمی

 که دونممی االن حداقل کلیه، شخود کهریزکه سمت فهمیدی

بگردم کهریزک توی آدرس یه دنبال کارخونه توی باید . 

 تا آورد فشار مغزش به. زد زل در به و کرد قطع را اشگوشی

 مدرک و کاغذ همه آن الیالبه روز چند این که بیاورد بیاد شاید

 نکرد، پیدا موردی هیچ و شود ختم کهریزک به که بوده آدرسی

 به ناهید، مامان هایسوال و حرف به! شد منحرف شفکر فقط

خودش هایجواب  ...  

 باز را شصفحه قفل. آورد باالتر بود دستش در هنوز که را گوشی

. بود آمده هم اشگوشی تا ارغوان یکنندهخفه سکوت. کرد

 از پر. کرد باز تلگرام در را ارغوان و خودش شخصی یصفحه

 چند بخیرشب پیامش آخرین ظاهر رد فقط. بود نگفته هایحرف

بود ارغوان پیش شب ! 



 به کردمی تبعید را ارغوان. آمد بیرون تلگرام یبرنامه از سریع

 شاندرباره نباید بود کرده تفهیم خودش به که جایی همان

 مامان اما بود؛ تشنه. شد بلند تخت روی از. بزند آب به گداربی

بود نعشما اتاق از رفتن بیرون برای ناهید . 

 به هم شده لحظه یک برای ناهید مامان تا ماندمی منتظر باید

 به که دانستمی و کشید دراز تخت روی باراین. برود اتاقش

 اخیر شب چند این یهمه مثل افکارش هایشچشم بستن محض

 با کند فکر خواستنمی که چه هر به! کرد خواهند عمل معکوس

 باز خود اصلی موطن به هاتبعیدی کرد،می فکر تمام قدرت

 صادق هانگاه کردند،می جلوه راست هادروغ گشتند،می

 همه آن روی بر نقاب توانستنمی هرگز بوسه و شدندمی

بزند خودش دلربایی . 
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 برای که را کوچکی و محدود دنیای علی وعم هنگام زود آمدن

 از را پایش باید. کرد بزرگ بود ساخته خود برای کوتاهی لحظات

. رفتمی و کشیدمی بیرون تاریک و جور و جمع یمحدوده این

 شد اضافه علی عمو و ناهید مامان ینفره دو جمع به که زمانی

 حسرتی که بقبوالند زور به شده حتی خود به خواستمی فقط

ندارد متفاوت عملکردی داشتن و عقب به برگشت برای . 

 از لبخند با برایش و بود ایستاده ناهید مامان روبروی علی عمو

 یهمه از کمتر شانبین یفاصله و گفتمی هایشحرف و نیکی

 این. بودند هابچه و مریم مامان حضور در که بود هاییوقت

 ناهید مامان و علی عمو. بود درگیر آن با هاسال که بود موضوعی

 حال رعایت. شدندمی نزدیک قدراین هم به او حضور در فقط

 زدنسروکله طوالنی مدت از بعد هنوز کردند،می را مریم مامان

 رعایت که بود این دنبال هم باز ماجرا، این با کودکی از و دایمی



 که هاییصبح چرا دانستنمی هم خودش و بکنند هم را او حال

زندمی بیرون خانه از همیشه از زودتر است شانخانه علی عمو . 

 زیر هاینگاه آن و کارخانه در مهدی دیدن با روز چند این تمام

  اش،چشمی

 نبود، معمولی مهدی نگاهِ. زدمی بیرون کارخانه از بالفاصله

 در سرت پشت فاصله قدم دو با من گفتمی که بود نگاهی

  فقط بکنی ما علیه که کاری هر. دارم تو به خوبی دید و حرکتم

 برگردانم را چیز همه و برسم تو به تا دارم نیاز ناقابل قدم دو به

خودش امن ینقطه به .  

 شد متوجه دید را سپهر لب روی لبخند و رسید که بنگاهش به 

 است سخت برایش قدر چه او بدون بنگاه گرداندن مسئولیت که

 سپهر آخر و اول فقط چون ود؛شمی متحمل را زیادی فشار  و

 کارکنان یبقیه با وقتهیچ داد،می پس جواب او به باید که بود

 دستی افتاد راه سرش پشت سپهر وقتی. نداشت کاری بنگاه

گفت و داد تکان هوا در برایش : 



-  برگردم خواممی که دیگه ساعت دو یکی سپهر، دارم کار االن

پیشت آممی خونه . 

 لحظه هر التهاب از فارغ و اشصندلی روی نشستمی باید

 میز روی هایپرونده از اشگوشی با که هاییعکس کسی رسیدن

 نسترن ظهر تماس برای هم بعد کرد؛می مرور بود گرفته داریوش

 ارغوان به تمایلش و داریوش از دوباره که تماسی. کردمی کاری

 داریوش باراین چون بکند کاری خواستمی او از و بود زده حرف

 در که نسترنی. بزند حرف اشکان با شخصاً خودش خواهدمی

 هر داریوش و است شده خسته دیگر گفتمی تماسش انتهای

 خواستمی دلش. ندارد اهمیتی او برای دیگر بکند غلطی

 راهش و ایستاده نسترن که بایستد اینقطه همان در هم خودش

 در روزی اگر کردمی را کار این کند؛ جدا دیگران هایغلط از را

 برای ارغوان داشتن به که نبود اشگذشته دور چندان نه روزهای

 فقط و بود شده غلط اندر غلط باشد، کرده فکر اشزندگی تمام

رفتمی غلط که نبود داریوش دیگر . 



 نیم کرد آویزان را کتش تا رفت، کمد طرف به و چرخید وقتی

 کت داریوش دیدن با. تانداخ پایین به ایشیشه دیوار از نگاهی

 سپهر با داریوش. کرد رها کمد داخل کردن آویزان جای به را

 ترنزدیک و حرفش گفتن از بعد سپهر وقتی و کردمی صحبت

 داریوش بدهد، دست او با تا آورد جلو را دستش او به شدن

 مهدی کارخانه در. آمد هاپله سمت به عجله با و گرفت اشندیده

 میزش روی به نگاهی. داریوش بنگاه در و بود شده مزاحم

 برسد داریوش کهاین از قبل تا رفت طرفش به و انداخت

. گذاشت جیبش داخل و برداشت را گوشی. بردارد را اشگوشی

 داخل به پا و کرد باز را در که داریوش. نشست صندلی روی

 عادی صورتش حالت که شد متوجه او به نگاه یک با گذاشت

 که چه هر. دارد حضور بنگاهش در مهمی ارک برای  و نیست

 رنگ نگاهش که شد متوجه هم او شد ترنزدیک داریوش

 ایغافلگیرانه شکل به کهاین از بعد. دارد مالمت و سرزنش

 تغذیه و موازی تشکیالت در مهمی یمهره داریوش فهمید

 حرف معمولی او با توانستنمی دیگر است، کارخانه یکننده

 و شدمی سخت فکش بگوید ایکلمه خواستمی تا بزند؛



 پیش که هم  اجباری دیدارهای در! چفت هم روی هایشآرواره

 پدرش شد،می غرق پدرش مثل و کردمی نگاهش فقط آمدمی

 غرق خودش و بود دیدنی و داشت تصویر که دریایی در غرق

همه به اعتمادیبی دریای !  

 تن و صورت خطوط از کرد تالش و گرفت صندلی از را اشتکیه

نکند درز بیرون به چیزی صدایش : 

- داشتم کارت اتفاقاً! جاییاین که خوب چه . 

 کامالً بگوید داشت قصد. نشست روبرویش مبل روی داریوش

 و بود شده مشت پایش روی یکی که هایشدست اما است، آرام

نداشت صورتش با ایهمخوانی مبل، یدسته روی دیگری . 

-  با االن بنگاه، بمونم بیام زدیمی زنگ شده بارم یه یهفته قبالً

نیست ازت خبری شده، ترشلوغ سرت و آیمی کارخونه کهاین . 
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 داریوش امروز او که دادمی نشان کردن شروع مقدمهبی همین

 را هایشسنگ تمام که بود وقتش شاید است، همیشه با اوتیمتف

بکَند وا او با : 

-  هست، کارخونه! شده شلوغ سرت خیلی هم تو وراون از آخه

 برای زدن سروکله شخصیت، زندگی هست، درآوردن پول بیشتر

بشم؟ دوشت روی یاضافه بار بیام چرا من دیگه ازدواجت،  

 را هایشدست. آمد میزش تسم به و شد بلند داریوش دفعهیک

کرد خم سمتش به را سرش و گذاشت میز یلبه طرف دو : 

-  چی هر نکن؛ معطلم خیلی شلوغه، سرم دونیمی که حاال پس

کارام پی برم بده برداشتی ماشینم از که . 

 متعجب را داریوش که باشد خودش این خواستمی. خورد جا

را او داریوش نه کند؛ . 

- برداشتم؟ چیزی ماشینت از من  



 لحظه هر که عصبانیتی با و داد فاصله را سرش کمی داریوش

گفت شود کنترل قابلغیر رفتمی : 

-  که چی هر. گیرممی رو تو ییقه اومدم و برداشتم خودم پس نه

بده برداشتی ماشینم از . 

زد لبخندی : 

-  چیزی ماشینت از من نیست، خوش حالت کهاین مثل

نزن بیخود حرف. برنداشتم . 

گفت و برداشت میز یلبه روی از را دستانش اریوشد : 

-  کردی، رو و زیر رو من اتاق کل صبح همین تو کردم، باور منم

 اومدی و دنبالم افتادی راه نکردی پیدا خواستیمی که رو چیزی

 که چی هر اونا، خورننمی تو درد به. برداشتیش ماشینم از

من بده برداشتی . 

. بود برنداشته چیزی ماشینش از اما بود، گشته را داریوش اتاق

 از برایش چون کرد، احتیاطیبی که بود داریوش مقابل در فقط

نه یا گشته را اتاقش بفهمد که نبود مهم دیگر صبح امروز . 



- برنداشتم چیزی ماشینت از اما گشتم، رو اتاقت من . 

غرید و کرد بلند را صدایش داریوش : 

-  چند گشتی، کارخونه توی رو من اتاق امروز. خرم منم آهان

 که یادت کردی، رو و زیر رو اتاقم جای همه خونه تو پیشم وقت

 راست و رک خوای؟می چی پیمان؟ هستی چی دنبال تو. نرفته

منی؟ پای و دست تو چرا بگو،  

. بگوید کارهایش از رو در رو و شود بلند که بود رسیده وقتش

 به محکمی یضربه داریوش شد بلند صندلی روی از که همین

گفت و زد میزش : 

 -  ندی، برداشتی ماشینم از که رو چیزی هر االن همین اگه

ریزممی هم به رو جااین تمام. دونیمی خودت . 

 و برداشت قدم سریع. بود کرده وقیح را داریوش تحملش و صبر

گفت و گرفت را کتش ییقه طرف دو رفت، طرفش به : 

- . بدم بهت که برنداشتم یچیز ماشینت از من! کنیمی غلط تو

 رو من باشه آخرتم بار و پایین بیار من بنگاه توی رو صدات



 از لگد و مشت با رو تو ندارم ابایی هیچ من کنی،می تهدید

کنیمی کاریشلوغ نکن تهدید پس. بیرون بندازم جااین ! 

 تواندنمی هرگز بود مطمئن و داشت دست در را داریوش ییقه

بکند گفته که را کاری . 

 فاصله عقب به رو که حینی و آورد باال را دستانش دو داریوش

شد جدا کل به و گذاشت او دست روی هم را دستانش گرفتمی : 

- برداشته؟ کی پس برنداشتی، تو   

 سر از قبل دقایقی مثل دیگر که موضعی با و کرد نگاهش ترآرام

گفت نبود خشم : 

-  بهم ندی االن همین اگه بده، بهم! پیمان ان مهمی مدارک اونا

 من دشمن که تو. کارم پی برم بده بهم شه،می تموم گرون برام

برادرمی نیستی، . 

کرد باز هم از را دستانش : 

- بودن؟ ماشینت تو چرا بودن، چی مدارکت گی؟می چی  



-  بده فقط نکن، معطلم! پیمان نپرس بودن چی دونیمی وقتی

برم بده االن فقط زنم،می حرف باهات کلی آممی بعد بده. برم . 

رفت جلوتر : 

-  گشتم، رو اتاقت آره. برنداشتم من گممی! نیستی؟ آدم تو مگه

 اما خواستم،می رو کهریزک تو تونشده خراب اون آدرس چون

برنداشتم ماشینت از چیزی . 

 و کهریزک اسم شنیدن از که بود مستاصل قدرآن داریوش

 داد تکان سر فقط نکند، تعجبی هیچ آن به راجع پیمان اطالعات

کرد تکرار و : 

-  رو چی همه تو داریش، تو داشتی، برش تو توئه، دست

 رو اتاقم اومدی که موقع همون از دونی،می وقته خیلی دونی،می

 !گشتی

 و رفت میزش طرف به بکند پیمان به توجهی اینکه بدون

 و کشید بیرون را کشو دو هر وقتی. کشید بیرون را کشویش

گفت نکرد داپی چیزی : 



-  همه جایی یه بریم بیا شب بده بده، بهم پیمان، گذاشتیش کجا

 فقط دیم،می هم بیشتر سهم بیا، هم تو اصالً گم،می بهت رو چی

بده رو مدارک . 

 روبرویش پیمان برود کمدش طرف به تا زد دور که را میز

گفت و کرد نگاهش جدی ایستاد، : 

-  هم با بریم تا بهم بگو ود،ب ماشینت تو چی برنداشتم، چیزی من

 .دنبالش

زد داد داریوش : 

-  به مو و ریز به ریز باشه؟ توش خواستیمی چی نکن، بازی فیلم

 وارد چطور آریم،می کجا از کهریزک، بریممی که موادی مو

چی همه شه،می کارخونه ! 

کرد نگاهش تعجب با : 

- ؟برداشتن ماشینت از کجا کرد،می کار چی ماشینت توی اینا  
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 دو بین پیمان انکار با نشست؛ و کرد نگاهش نشست، داریوش

بود کرده گیر راهی : 

-  توی بگم برات و بشه جمع خیالم تا بگو بهم داریش اگه تو

نیست ایدیگه کس دست نمبدو تا بگو. کردمی کار چی ماشینم . 

 سرایت هم او به کمال و تمام حاال داریوش تشویش و عصبانیت

زد فریاد بود، کرده : 

-  که ماشینته توی اینا دونستممی اگه برنداشتم، ندارم، من

زدن؟ ماشینت از کجا. بگردم رو اتاقت رفتمنمی  

 اششقیقه طرف دو را دستانش و گرفت پایین را سرش داریوش

کرد قفل هم در : 



-  شونخونه جلوی هم رو ماشین نسترن، یخونه بودم رفته

 ماشین توی رو مدارک تمام باال برم کهاین از قبل تا کردم، پارک

هیچی نبود، هیچی پایین اومدم وقتی اما گذاشتم، صندلی زیر ! 

 شکل خواستنمی که گرفتمی شکل داشت داستانی سرش در

 خم داریوش طرف به کمی! بود آشنا برایش که داستانی بگیرد،

 :شد

- بود؟ ماشینت توی باال بری کهاین قبل مطمئنی  

 نسترن یخانه. داد تکان سر تایید ینشانه به فقط داریوش

گذشتمی سرش در که بود داستانی پایانی این و داشت ارغوان . 

- بود؟ جااون هم ارغوان نسترن یخونه باال رفتی  

کند نگاهش ات کرد کج کمی را سرش داریوش : 

-  خوبی وقت اصالً االن زدن، ماشینم از رو مدارکم کلی من

 ویر و هیر این وسط. بدی من تحویل رو نسترن خزعبالت نیست

داری؟ کار چی ارغوان به  

برداشت گام طرفش به ارامآرام و کرد نگاهش خیره : 



- دید؟ رو تو بود، جااون ارغوان بگو فقط فهمی،می ربطشم  

گفت صلهحوبی داریوش : 

- رفت گذاشت اومدم من تا بود، جااون آره . 

- رفت؟ کجا   

غرید داریوش : 

- شخونه . 

- ش؟خونه رفت مطمئنی  

کرد جدا سرش از کل به را دستانش داریوش : 

- رفت فقط رفت، کجا دونممی چه من . 

 از که دومی سیلیِ! سوختمی صورتش بود، طوفان وجودش در

 از تردردناک و ترسنگین اتبمر به بود خورده مژگان و ارغوان

 و ببیند را خودش ببخشد، را خودش توانستنمی بود، اولی

 خود اول خیالیخوش و خطا از نزند، خود سر بر محکم

 ارغوان خیال و فکر به تن دوم بار چه برای بگذرد، توانستمی

 عالقه بازیِ و کاریفریب تا را او اجبار کردمی فکر چرا بود، داده



 ردیف هایشحماقت یهمه. پلید ذات نه و است آورده احساس و

بودند نشسته ردیف به . 

خواندمی مرثیه داریوش : 

- . داشتم هایینقشه چه. کردممی فکرایی چه که بگو رو من

 هفته همین و آرهمی کوتاه هم رو اشکان و اومده کوتاه نسترن

 هی اولش از وقتی چی، همه به خورد گند. شهمی حل چی همه

 و زمین از دیگه، شهمی همین باشن ناراضی و بیارن نه کاری وت

 کجا من حاال شه،نمی جور و جفت. بارهمی آدم برای آسمون

 فروغی کنه خدا فقط. برداشته کی اصالً بگردم، مدارکم دنبال

باشه برنداشته . 

کرد تکرار خودش با  : 

 اومده اونم و کجام من گفته بهش یکی برداشته، اون آره 

مژگانه کار حتماً. برداشته رو ارکممد ! 

 به خشم با افکارش، به بود زده لگد اشمرثیه این با داریوش

کرد بلندش و گرفت را بازویش. برگشت طرفش : 



-  غرق تو باشن، کارتطلب هم چیزی یه باید همه کهاین مثل

 که دیدی تو زدی، گند خودت از بدتر هایدایی اون با تو کثافتی،

-پدرم گردن انداختن رو هاشونغلط تموم طورچه پیش هاسال

 وقتاون شدن، راحت همیشه برای مردنش با  بعد و -تو عموی

 شمردی، پول نشستی همینا با شدی، همدست همینا با رفتی

 از بشیم راحت همیشه برای تا کنم کاری یه خواستممی که منم

 داریوش چون نیاد در جیکت که کردن، تهدیدم تو با دستشون

ماست با هم . 

 باعث نداشت ایستادن پا روی توان انگار که داریوش درماندگی

 حرف از هنوز اما دهد، هل مبل طرف به را او و کند رهایش شد

 انداخته راه بازی آتش زبانش سر تا خشم بود، نشده خسته زدن

 را هایشحرف تمام که زدمی فریاد الیه بهالیه وجودش، بود،

 سمت به را اشاشاره انگشت. ندارد نگه لد در چیزی و بگوید

گرفت داریوش : 

-  تو ریخت تحمل اون ارغوان؟ با اونم آره؟ کنی ازدواج خوایمی

 دری هر به مژگان با اون خودت؟ با کردی فکر چی نداره، هم رو



 آشغالِ نبینتت، وقتهیچ دیگه که بشه جوری یه که زننمی

 برو حاال! بود انارغو گشتم، رو اتاقت که نبودم من بدبخت

 خراب نسترن سر روی برو اشکان، سراغ برو کن، ازدواج باهاش

 .شو

بود رو و رنگبی صورتش. شد بلند جایش از مات داریوش : 

- تونهنمی اصالً ارغوان  ... 

 ستکنده جا از کوه گویی که پیمانی به سکوت در. کرد سکوت و

 از بعد و دکرمی نگاه او به هاییحرف گفتن برای. کرد نگاه

گفت هاشتردید و شک با کلنجار : 

- ! الکیه شهمه اینا و کار فروغیه، با مژگان این گنمی هابچه

 فروغی این فروغی، بدن تا رو مدارک برداشته ارغوان نکنه

زنیدمی بار کجا گفتمی هی ماست، جای دنبال هی پدربی . 

 زبان بر را چیزهایی چه که بود فهمیده تازه گرفت، نگاه پیمان

است آورده . 
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 را خود سریع اما! کند گرفتار را ارغوان بود ممکن که چیزهایی

 گرفته خودش از را کردن مالحظه و دفاع حق ارغوان  کرد، تبرئه

 دراز دمِ بود، بس جهالت شد،می آشکار چیز همه باید. بود

 دوباره چشمش. شدمی راحت و بریدمی باید را خود حماقت

 که بود پررنگی حس تنها ترحم حس و کرد جستجو را داریوش

 این و کردمی درو را خودش هایکشته داریوش داشت، برایش

 در که عمویی به خیانت. بود خیانتش ینتیجه ترس و استیصال

. بود گفته همیشگی وداعی بود شعلیه که هاییتهمت با غربت

 با را اشجلسه ینتیجه. داشت جلسه خودش با هنوز داریوش

کرد زمزمه برداشتن قدم و کردن بلند سر : 

- بگیرم ازش برم نکردن غلطی تا باید سراغش، برم باید .  



 از کی نفهمید که بود تند قدرآن داریوش جلوی به رو هایقدم

 ثانبه چند داریوش هایحرف تحلیل. است تهرف بیرون اتاقش

 رودمی کجا داریوش فهمید و آمد خودش به وقتی کشید، طول

 سراغ رفتمی داریوش. دید بنگاهش در بستن حین در را او که

 هاپله از و کرد باز را در سریع. شودمی چه نبود معلوم و ارغوان

 آخر یپله دو. بگیرد را جلویش و برسد تا دوید پایین سمت به

 سپهر یبارهیک حضور اما و بخورد زمین به سر با بود نزدیک

 سپهر یسینه روی که را دستش. شد افتادنش زمین از مانع

 دید را سپهر سوالی نگاه و شد چشم در چشم او با و گذاشت

 از جلوگیری و ارغوان برای بگوید کهاین جز نداشت جوابی هیچ

 این با هاپله از بگیرد را امنشد لحظه هر تواندمی که دردسری

 داریوش. شد رد بنگاهش جلوی از ماشینی. آیدمی پایین سرعت

رفت او از ترسریع . 

 پیدا راه خونش به که بود عفونتی بود، درد بود، بیماری ارغوان

 شده عجین وجودش با کرد،می حالش به فکری باید و بود کرده

. بود کرده کورش که است، کرده چه ببیند توانستنمی که بود

داشت نگه بازویش دو با را سپهر : 



-  کلید از گرفتی، دومادمون برای پیش ماه چند که ایخونه کلید

 بیارم رو ماشین رممی من. بده بهم رو واحد دو هر تا در ورودی

بیار برام رو کلید هم تو بنگاه جلوی ! 

 قدم حین. کشید بیرون جیب از را اشگوشی و رفت در سمت به

 خواستمی. گرفت تماس داریوش با ماشینش سمت به برداشتن

 سراغ برود خودش شده طور هر خواستمی کند، منصرفش

 توانستنمی اصالً رفتمی داریوش اگر کند، حلش و ارغوان

 خواهد ارغوان روز به  چه او عصبانیت حجم با که کند تصور

 تماسش ود هر و گرفت تماس بار دو اما رسید، ماشینش به. آورد

 سرعت با قدرآن کهاین بود، مانده راه یک فقط. ماند جواببی

 روبروی و انداخت راه را ماشینش. برسد داریوش از قبل تا برود

 دسته. دوید سمتش به کلیدی دسته با سپهر. داشت نگه بنگاه

 را شانسش دیگر بار برای. افتاد راه سرعت با و گرفت را کلید

 داد؛ جواب باراین داریوش و گرفت تماس داریوش با. کرد امتحان

بزند حرفی داریوش نگذاشت : 



-  رممی خودم من کنی،می بدتر رو کار بری تو کن، صبر داریوش

 رو دستت هیچی بری تو گیرم،می ازش باشه دستش اگه

داریوش شهمی بدتر کار گیره،نمی . 

-  تو نکرده الزم نباشه، دستش من مدارک کنه دعا باید فقط

 همیشه برای رو خواهر تا دو این حق و رممی خودم من ،بری

دستشون کف ذارممی . 

باشد جوابگو توانستمی تهدید تنها : 

-  ببینم و برسم اگه که برسم، تو از زودتر شاید آم،می دارم منم

 ببری، جایی ذارمنمی هم بگیری ازش رو مدارک کردی، پا به شر

 من بمون اریوش،د کن گوش حرف پس طرفی، من با وقتاون

گیرممی ازش خودم. رممی خودم . 

-  تو ندارم، اعتماد هم تو به من کنم، اعتماد بهت باید چرا

 کار گیمی امروز اما گشتم، رو اتاقت که منه کار گفتی روزاون

دنبالشونی خودت دی،نمی بهم چیزی بگیری ازش تو. ارغوانه ! 

- . نداشت خبر ارغوان بود، من کار زدم، زر داریوش، زدم زر

ستخونه نسترن نرو، و بمون ! 



کرد حجت اتمام داریوش : 

-  یه خودت هم رو نسترن سراغش، بریم هم با کنممی صبر

 دم من ناهید، مامان سراغ بره بگو بکش، بیرون خونه از جوری

منتظرت مونممی در . 

کرد قطع را تماس و .  

 .کردنمی درک را هایشنگرانی. فهمیدنمی را خودش حال

 روبرو خودی با. دیدنمی هم را ماشینش مرگ سرحد در سرعت

. بود ایستاده روبرویش دیگری زمان هر از ترصادق بار این که بود

 که هاییفرصت یهمه بود، گذاشته کنار را چیز همه که خودی

 از توانستمی که هاییماهی شود، نصیبش اتفاق این از شدمی

 برسد داریوش از دیرتر توانستمی. بگیرد شده آلودهگلآب این

 و گرفته را چیز همه داریوش که بگذارد بازی به پا زمانی و

راحت کار یک و داریوش و ماندمی خودش وقتآن ! 

 تمام کند، تراضافه هم این از را سرعت تا برد دست فقط اما

 نسترن به. شنیدنمی را آمددرمی صدا به برایش که هاییبوق



 با فقط و آورد بهانه رفتن برای همیشه خالفبر نسترن زد، زنگ

کند قانع را او توانست "بری باید ":گفتن . 
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 اطمینانی او به اما ماند،می منتظرش بود گفته داریوش کهاین با

 داریوش. نسترن یبهانه به باراین زد، زنگ وا به دوباره. نداشت

داد را جوابش : 

-  تو و نیام که بگی خوایمی اگه فرمونم؛ پشت نگیر، تماس دیگه

ستفایدهبی بزنی حرف باهاش بری . 

 از نبود، داریوش رفتار در پشیمانی هیچ کهاین از بود، عصبی

 هیخودخوا. است کرده چه علی عمو و خودش با دیدنمی کهاین

باشد گذشته داریوش سر از که بود آبی . 



-  تموم نه، یا برسم سالم نیست معلومم فرمونم، پشت منم

 هم بابا به تو! تو طمع خاطربه فقط اونم هم،به ریخته زندگیمون

 همه که ما داشتی؟ کسر و کم مگه تو داریوش، نکردی رحم

 فراری خودت که هم رو کوروش و آرش کنار، بودیم کشیده

 کاش خواستی؟می چی دیگه! چی همه بود تو اختیار در ،دادی

 بهت حسابی و درست درس یه بذارم و ببندم رو چشمم شدمی

 با بعد و بره خونه از تا بمون دور نسترن، یخونه طرف نرو. بدن

وایسا گوشه یه. بریم هم ! 

 هیچ بدون بود، روبرو خلوت و دراز خیابان یک با رسید وقتی

 تا گذشت خیابان وسط از و کرد پارک ار ماشینش! عابری

 و خیابان طرف دو بین هم نگاهش. بیاید و ببیند را او داریوش

 چپ به راست از اشدوباره چرخاندن سر. گشتمی هاماشین بین

 و کرده جیبش در دست که دید را داریوش. ماند راه وسط

 برسد که بود مانده قدم چند و رفت سمتش به. بود منتظرش

 :پرسید

- رفت؟ نسترن  



گفت حوصلهبی. کردنمی نگاهش داریوش : 

- بریم بیا رفته، پیش دقیقه چند یه . 

 نگاهش. رفت نسترن یخانه سمت به و برداشت قدم او از جلوتر

. گشت ماشینش دنبال به و گرفت داریوش یعجوالنه رفتن از را

 یشیشه دو هر بود شده پارک خیابان کنار که سفیدی ماشین

بود شده شکسته کامل کنارش و ندهران سمت . 

 در نزدیک که داریوشی اما برود، ماشین طرف به خواستمی

 را آیفون زنگ داریوش خواستنمی. کرد منصرفش بود ایستاده

 بود ممکن کرد،نمی باز برایش را در ارغوان و زدمی اگر بزند،

 شده نزدیک که دید تا داریوش. بیندازد راه بیداد و داد داریوش

زد داد. برد آیفون سمت به را دستش است : 

- کن صبر! نزن زنگ . 

گفت و گرفت باال برایش را کلید. برگشت طرفش به داریوش : 

- دارم کلید من .  



 در را کلید او که دید اما کند، باز را در تا رفت کنار داریوش

کرد نگاهش سوالی. است کرده مشت دستانش : 

- کن باز رو در ! 

گفت و کرد پشت هب ایاشاره سرش با : 

- خیابون؟ توی افتادی راه ماشین این با  

گفت کالفه داریوش : 

- مهمه؟ ماشین االن   

- که ارغوان پایین، آوردن رو ماشینت هایشیشه زدن  ... 

گفت و کشید طرفش به را خودش عصبانیت با داریوش : 

-  رفتم، هم دیگه جای چند نسترن یخونه بیام کهاین از قبل من

 کار. شد طوریاین جااین اومدم تا اما نیفتاد، نمماشی به خط

 رفت بیرون، نسترن یخونه از زد دید رو من تا ارغوان خودشه،

 کارخونه از داشتم من وقتی. جاماین من که خواهرش به داد خبر

 شیشه چیه، دستمه تو دید.بود جااون فروغی بیرون اومدممی

 یخونه بیشتر عتسایک من نداره، کاری ماشین آوردن پایین



 مژگان داده خبر یا پایین، اومده خودش یا ارغوان بودم، نسترن

اومده ماشینم سر بال این جااین که شده چیزی یه. اومده . 

کرد زمزمه و گذشت و پیمان متفکر نگاه از : 

-  شیشه  بدی هم هزاری ده یه که هست گشنه گدا قدراین

پایین آرنمی . 

برگرداند خودش سمت به و گرفت را داریوش یشانه : 

-  خودشم دست اگه پرسم،می ازش و باال رممی خودم من نه، تو

گیرممی ازش باشه .  

 او از تنها بزند، فریاد تنها شود، روبرو ارغوان با تنها خواستمی

 اعتبار از قبلی دروغ دیگر. بپرسد سوال تنها. بخواهد توضیخ

 حداقل بود، ربراب چندین اهمیتش موضوع این و بود افتاده

 و شدن روشن به تا ماندنمی باقی برایش تکلیفی دیگر کهاین

بیندیشد نشدنش . 

برداشت خیز آیفون سمت به داریوش : 



-  همین نیارم گیرش اگه دستشونه که چیزایی بیای، خوادنمی تو

 چه ببینم بشینم یا کنم، گور و گم رو خودم شبونه باید امشب

خوانمی ازمون چیزایی ! 

 کلید. کرد سد را راهش آیفون به داریوش دست رسیدن از قبل 

کرد باز را در و کشید بیرون جیبش از را .  

. کرد باز راه دلش در امید از ایباریکه شدند که آسانسور وارد

 برگردند، آمده که راهی همان از و نباشد خانه ارغوان بود ممکن

 شت،بردا امید یک داشتن برای تالش از دست زود خیلی اما

 ارغوان کردمی آرزو عوض در. کردمی چال باید را هایشامید

 چه انجام قدرت از او که ببیند آگاهانه بار این و باشد. باشد

دارد را کارهایی . 

 خیره. آورد خودش به را او داریوش لب روی عجیب لبخند

گفت و زد پس را لبخندش داریوش. کرد نگاهش : 

- بودم جااین پیشم ساعتِ دو !  

 دیگر باریک خواستنمی ندهد، ادامه داریوش تا گرفت شمچ

است گذاشته جااین به پا منظوری چه به داریوش که بشنود . 



 به را خودش و رفت ترسریع. رفت داریوش بیاید خودش به تا

 گذاشت در زنگ روی را دستش. رساند ارغوان یخانه در پشت

 را داریوش دست و برد جلو را دستش رسید تا. برنداشت دیگر و

کرد پرت سمتش به را دستش. برداشت در زنگ روی از و گرفت : 
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-  کاری از بدتر! باشن کرده اگه کردن، تو با که کاری! چته؟

 کاری همه خواهرش خاطر به اگه! کردی ما یهمه با تو که نیست

 نابود رو ما یهمه تا کنیمی کاری همه !برعکسشی تو کنهمی

 کنی فکر که جور هر !کارخونه از دیمی فراری رو برادرات! کنی

 بزنه، حرف تا بگیر آروم تو رفتیم. تو به داره شرف سگش

 در از بعد کنه آدمت که هست بلد قدری اون کنی طوریاین

بیرون بفرستت شخونه ! 

 وسط ارغوان. بدهد را شجواب داریوش تا نشد فرصت شد، باز در

 داریوش از را آلودشاخم نگاه. بود رسیده سر شانمشاجره



 کدام به دانستنمی که ارغوانی. داد هل ارغوان سمت به و گرفت

 در مقابل دو آن حضورِ تعجب در غرق و کند نگاه برادر دو

 و شده جمع اششانه طرف یک روی موهایش. بود واحدش

 و بودند رسیده سر موقعی بد. بود دارنم و خیس موهایش انتهای

 خانه این وارد باید فقط دانست،نمی! موقع بهترین شاید یا

فهمیدمی و شدمی ! 
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 روی را دستش داریوش که شد ارغوان نگاه آویزان نگاهش

داد آن به فشاری و گذاشت در سطح : 

- کنار بری خودت بهتره شیم،نمی مزاحم زیاد ! 



 نگاه. شد مشت در روی ارغوان دست حرف این شنیدن محض به

 به خواستندمی دعوتبی فشار با که دستانی و داریوش درهم

 دست. کرد واکنش به وادار را ارغوان کنند پیدا راه خانه داخل

 هل با و بود او از ترقوی داریوش اما ،طلبید کمک به را دیگرش

 اخمی با رفتن عقب حین ارغوان.  راند عقب به را او در به دادن

گفت بود گم چشمانش حیرانی در که : 

- رو در کن ول کنین؟می کارچی جااین شده، چی ! 

بود سوال همین منتظر انگار داریوش : 

- نکن عجله! فهمیمی رو چی همه ! 

 داخل. شد داخل داریوش از زودتر و درآورد اپ از را هایشکفش 

. داشت دنبال به را ارغوان رفتن عقب به قدم دو شدنش

 و سوال از پر. کردمی نگاهش ترسیده و بود ایستاده روبرویش

 بترسد، که بود ندیده نبود، ارغوان وزنهم ترس! سرگردانی

 ردورت ارغوان و برداشت جلو به دیگری قدم. بود ندیده وقتهیچ

 رفتن پایین و باال. شدمی دور و داشت نگاهش در نگاه. شد

 او به گاهی و پشت به گاهی که چشمانی و ارغوان یسینه مداوم



 داریوش برگشت تا. کند نگاه داریوش به و برگردد شد باعث بود

 خیره داریوش به. آمد داخل و بست محکم سرش پشت را در

 که رفتاری یادامه از را شداریو نگاهش با کرد سعی و کرد نگاه

. بود ترسانده را ارغوان که رفتاری. دارد باز بود گرفته پیش در

 کنارش و آمد جلوتر. گرفت نادیده را نگاهش هشدار داریوش

گفت ارغوان به رو و ایستاد : 

-  ماشینم از که چی هر االن همین اگه! بترسی نیست الزم

 آم؛نمی جلوتر قدمم یه دیگه بدی، بهم کاست و کمبی برداشتی

گردیمبرمی اومدیم که راهی همون از .  

داریوش به نه و کردمی نگاه او به فقط ارغوان : 

- ماشین؟ کدوم  

گفت دارکش داریوش : 

-  هر بیارش برو! من ماشین! نه؟ ندیدی ماشین عمرت به اصالً

برداشتی که چی ! 

 و خیره طورهمین را ارغوان و بایستد هاساعت تا توانستمی

 دهد قسم نگاهش با را ارغوان که کند نگاه قدرآن کند، نگاه مات



 رضای محض فقط نیاورد، زبان بر را دیگری چیز حقیقت جز که

 که را دیگر راز یک شدن برمال تحمل بگوید؛ را راستش خدا

 نگاهش و شد ناامید او از ارغوان. نداشت باشد، دروغ در پیچیده

برد داریوش سمت به را : 

-  گاو مثل جوریاین ببینه بیاد اشکان من، یخونه از یرونب برو

 موش سوراخ باید اونوقت تو اومدی پایین انداختی رو سرت

کنی کرایه . 

 فقط! برود بیرون داریوش خواستمی فقط بود، نبسته جمع

 داشت، نظر زیر را او بم و زیر و کردمی نگاه ارغوان به! داریوش

 جلو او از هم قدم نیم یک حتی داریوش که بود حواسش اما

 کرد خطایی داریوش وقت هر تا بودند آماده کامالً دستانش. نزند

دارند نگه را او و بایستد جلویش قد تمام . 

-  اشکانم تا کنیممی صبر قدراین ندی، رو مدارکم اگر اتفاقاً

بگردی موش سوراخ دنبال باید تو شاید وقتاون برسه، !  

 باراین و برگشت سمتش به ت،برگش سمتش به باز ارغوان

 به رو برداشتن قدم شکل به او، حمایت و کمک از را اشناامیدی



 داریوش. سست و لرزان کامالً قدمی داد؛ نشان دیگری عقبِ

گفت شمرده شمرده : 

-  مجبور وگرنه بیار، برو رو برداشتی ماشینم از که چیزایی

 کل و شم کار به دست گشتی رو اتاقم که خودت مثل شممی

برام بیاریش و نکنی زیاد رو کارت بهتره. بگردم رو تخونه . 

 یکه زدنش، پا و دست کرد، حس جایش از را ارغوان شدن کَنده

 دوخته او به ناباورانه که نگاهی و را شدنش شکسته را، خوردنش

 خوب خوبیِ به را ارغوان یآواره و تلخ تاریک، حسِ. بود شده

 که وقتی بود چشیده هم ودشخ که بود دردی کرد،می درک

 مثل باید هم ارغوان! زد حرف داریوش از بنگاهش در مهدی

 ترعمیق همیشه عالقه و احساس خنجر که فهمیدمی خودش

 بیرون برای کاریهیچ. کندمی باز جا آدم قلب ته تا رود،می فرو

 که زمانی تا کردنمی التیامش و ارغوان قلب از خنجر کشیدن

 نداشته داریوش ماشین با کاریهیچ او و است گناهبی فهمیدنمی

زد داد ارغوان. است : 

- گین؟می چی برنداشتم، ماشینت از چیزی من ! 



 تا گرفت را ارغوان بغل زیر سکوتش با بود، بسته جمع بار این

 کند، ثابت او به را خودش کند، دفاع خودش از و بایستد محکم

 گذشته ساعت سه دو ینا در او یدغدغه ترینمهم که کند ثابت

 ارغوان صورت در دیگر ترس! هاآن به رسیدگی و بوده موهایش

 با و آورد باال را دستش داریوش! کردنمی هم نگاهش حتی نبود،

گفت ارغوان به اشاره : 

-  رو من راپورت کی به برداشت، کی! برنداشتی تو قبول باشه

 دمبو نسترن یخونه وقتی رو کی کردی، خبر رو کی دادی،

من؟ ماشین سر کردی خراب  

گفت و داد نشان را اشخانه درِ. آمد جلوتر باراین ارغوان : 

- بشن خبردار همه که نزدم جیغ قدراین تا برین! بیرون برین !   

زد داد داریوش : 

-  رو جااین و بیاد باال سگم روی اون نذار بده بده، رو من مدارک

کنم خراب سرت روی . 
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گفت عصبی و تیز ارغوان : 

-  که شکلیه چه تو ماشین دونمنمی اصالً من کن، گم رو گورت

بردارم توش از چیزی برم . 

 از ترسریع دستانش و برداشت خیز ارغوان طرف به داریوش

 خودش پشت به و داشت نگه محکم را او. بود داریوش هایقدم

 ارغوان از خودش و گذاشتمی میدان به پا باید. داد هل

 نه باراین اشسینه و کردمی نگاهش غضب با ارغوان. پرسیدمی

 کردمی دراز اگر را دستش. بود آمد و رفت در خشم از ترس، از

 اگر بود، مزاحمش داریوش بودن رسید،می ارغوان یشانه به

 باریک ":بگوید و بگیرد را هایششانه توانستمی بودن داریوش

 گفته داریوش به که را حرفی او چشمان در خیره بار این و دیگر



 رسید، گوشش به ارغوان زدن نفسنفس صدای ".کند تکرار

 ترس. ببیند خودش جز کسی را روبرویش ارغوان نداشت دوست

. بود تهنشس غرور و لجبازی آن جای   و خورده سر صورتش از

گفت ارغوان چشمان در خیره : 

- توئه؟ دست داریوش مدارک  

زد فریاد ارغوان : 

- نیست من دست هیچی بیرون، برید . 

کشید سرک جلو به سرش پست از داریوش : 

-  دنبال بیرون، زدی جااون از زود نسترن یخونه اومدم من تا

 نیست تو دست اگه من مدارک بودی، هماهنگ کی با بودی؟ چی

دادیشون؟ کی به یه،ک دست  

. رفت سالن سمت به و چرخید سریع دادن جواب جای به ارغوان

 به ارغوان هایقدم از ترسریع نگاهش. کرد دنبال را او نگاهش با

 یمانده باقی هایقدم کهاین از قبل. جهید جا از. رسید تلفن میز

 به شود کار به دست هم داریوش و برسد تلفن میز به ارغوان

 عقب و گرفت را ارغوان بازوی و دوید. دوید غوانار سمت



 و شود خالص دستش از کرد تالش. زد فریاد ارغوان. کشید

چرخاند خود سمت به را ارغوان. نتوانست : 

-  خواممی هم فقط پرسم،می سوال یه فقط سوال، یه ارغوان

بشنوم رو راستش  ... 

 ادامه برای. دکرمی اشدیوانه که بود ایشده پاره بند ارغوان نگاه

 صورت فقط و بود رفته یادش از زدن حرف آورد، کم دادن

 که کردمی نگاهش طوری و بود روبرویش که دیدمی را دختری

 از چشم کرد، کم را دستانش فشارش. شناسدنمی را او انگار

 خود به را او ارغوان هایگونه سرخی برنداشت، ارغوان صورت

 فشار همه این زیر از را او و بپرسد را سوالش زودتر تا آورد

دهد نجات : 

-  داشت، مدارک سری یه ماشینش تو جا،این اومد امروز داریوش

 و کجاست االن دونیمی کیه؟ کار داری خبر تو بردن، رو همه

کیه؟ دست  

 سوال این با دهد، نجات او دست از را خودش کردمی تقال ارغوان

زد اشنهسی بر محکمی یضربه و آورد جلو را دستانش : 



-  اومدم دیدمش پایین تا من ندارم، خبر هیچی از من! نه نه،

خودم یخونه . 

شد ورحمله سالن به دفعهیک داریوش : 

-  همون خواهر این گه،می دروغ چی مثل داره گه،می دروغ

 کی کار پرسی،می این از تو بیخودیه سوال چه  ست،پتیاره

 من اتاق اومده که زدیهد همون این! خودش؟ از غیر باشه تونهمی

 بیرون اومده نسترن یخونه از من اومدن بعد دقیقه یه گشته، رو

بیاد تا  ... 

 چرا دانستنمی کشید، عقب را خودش محکم بار این ارغوان

 به رو. کند رها را بازویش خواهدنمی چرا و است داشته نگهش

گفت داریوش : 

-  من دست مدارکت. متنفرم ازت متنفرم، ازت چون نموندم

 خودم گشتم، رو اتاقت من آره. دادمشنمی بهت هم بود نیست،

آدمی بدم ازت چون گشتم، ! 

 االن تا دوید، اتاقش سمت به وار دیوانه ارغوان جواب با داریوش

 خراب را چیز همه تا کردمی کنترل را خودش کرد،می مراعات



 به و کرد رها را ارغوان بازوی. بود کرده خالصش ارغوان و نکند

. کشید بیرون را ارغوان میز کشوی داریوش. رفت  اتاق سمت

 کشوی که رفتمی. کرد پرت بیرون به را او دستی کیف و آلبوم

 را او بازوی که بریزد بیرون را داخلش هایلباس و کند باز را دوم

 زدمی ضربه و کشیدمی کشو سمت به را خودش داریوش. گرفت

 به و آمد سمتش به که بعدی یضربه شود، خالص دستش از تا

 را دستانش و داد دست از را اشخودداری تمام کرد اصابت فکش

 در طرف به و چرخاند دور یک و کرد محکم داریوش بازوی دور

 در به سرش کهاین از قبل و افتاد زمین روی داریوش. کرد پرت

 نگاهشان لرزان و مات ارغوان. کرد کنترل را خودش بخورد

 باال. رفت سمتش به که شود بلند کرد قصد ریوشدا. کردمی

گفت و ایستاد سرش : 

-  مدارکت بمون، منتظرم خیابون توی برو داریوش، بیرون برو

آممی منم برو. نیست خونه این توی . 

شد بلند جا از سریع داریوش : 

- ستخونه همین توی . 



کرد تکرار : 

 -  سالم هزار شده من کجاست نگه تا ست،خونه همین توی

مونممی جاهمین . 

 به تنفر با ایستاد، فاصله با کنارشان شد، اتاقش وارد ارغوان

زد زل او سپس و داریوش : 

- برنداشتم هیچی من جا،این از برین بیرون، برین . 

 پشت از را او برود، ارغوان سمت به خواست دفعهیک داریوش

داشت نگه و گرفت : 

- داریوش بیرون برو بیا . 

 در توانی چسباند، سالن دیوار به. کشید بیرون به خودش با را او

بود عاجز هم خودش از دفاع در حتی بود، نمانده باقی داریوش . 

- بیرون برو داریوش، بیرون برو . 

گفت و کرد رهایش دفعه یک. زد زل او به : 
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-  رفته فرو زمین زیر و شده آب اگه حتی کنم،می پیداش من برو

 .باشه

- رو اتاقم گشته اون که نفهمه کسی تا دراومدی پشتش تو! تو؟  

... 

زد داد : 

- کنممی پیداش من برو بیرون، برو گمشو گممی . 

 که داشت امید هنوز. گرداند سالن کل در را نگاهش داریوش

ببیند خانه همین در جایی یک را مدارکش : 

-  اومدم تا برداشتن، اینا. بدبختم نشه پیدا کنی؟می پیداش کجا

 بودن، تعقیبم کارخونه از. برداشتن رو مدارکم نحس، یخونه این



 من با رو کار این نذار! پیمان بنشوننم؛ سیاه خاک به خوانمی

بابا حتی وسطه، همه پای نیستم، که من فقط. بکنن ! 

 ترمردانه کمی داریوش کاش داد،می رنجش داریوش استیصال

 انگار را اشتباهاتش که! ارغوان مثل! ایستادمی خطایش پای

 که کردمی تایید افتخار با و کردمی درشت چشم که پرستید،می

است گشته را داریوش اتاق . 

- آممی زود منم ماشینت تو بشین برو تو، برو باشه .  

 اکراه با. کند جدا دیوار زا را خودش توانست سختی به داریوش

 شده باز درِ کرد، باز برایش را در. داشتبرمی قدم در سمت به

برگردد سمتش به داریوش شد باعث : 

- بگرد رو جاش همه بگرد، رو شخونه ! 

برسد ارغوان گوش به تا زد داد بلند : 

-  مدارکم شب تا اگه بره پایین گلوتون از خوش آب ذارمنمی من

دستم نیاد . 



 و داد هل بیرون به را او و گذاشت داریوش پشت را شدست 

بست را در محکم . 

 نبود مهم چیز هیچ دیگر. زد زل روبرویش به و ایستاد در پشت 

 را خانه این آسوده خیالی با داشت نیاز که خودش؛ از غیر به

 است خبربی قدرهمان ارغوان کند باور کهاین به نیاز. کند ترک

 قدرآن باور، این فهمیدن، این. گفته خودش پیش لحظاتی که

 را اشزندگی یبقیه رسید،نمی آن به اگر که بود شده حیاتی

کرد خواهد سر پوچی در همیشه برای بود مطمئن .  

 کرد حس. نداشت آمدن بیرون قصد و بود اتاقش در ارغوان 

 آمده حمام از تازه که کسی برای گرمایش است، سرد اشخانه

 با و زد آن یبدنه به دستی. رفت شوفاژ طرف به. نیست مناسب

 تا راهی. چرخاند انتها تا را آن یدرجه کمش گرمای احساس

 برداشت قدم صدادار. تمام و کوتاه گام چند نداشت، ارغوان اتاق

 روی او به پشت ارغوان. ستحتمی آمدنش که بداند ارغوان تا

 در. بود اشریخته همبه میز سمت نگاهش و بود نشسته تختش

خورد تکانی و کرد حس را حضورش ارغوان. ایستاد در درگاه : 



-  بریزم؟ اشک برات که بشه، چی وایستادی نرفتی، چی برای

بینینمی هرگز برو، ! 

 خودش به خیلی نبود الزم. شد اتاق وارد و گذشت در درگاه از

 که پیش لحظاتی با مقایسه در ارغوان که بفهمد تا دهد زحمت

 ترمسلط و دارد بهتری حال قدر چه بود اشانهخ در داریوش

بود پیدا چیز همه زند؛می حرف . 

- کردی رو هاتگریه قبالً هم شاید ریزی؟نمی اشک چرا !  

 طرف دو و صورت از را موهایش. شد بلند دفعهیک ارغوان

زد کنار اششانه : 

-  عذاب داشتم داد،می عذابم داشت داشتم، تو به بدهی یه

 حالمخوش گشتی، رو داریوش اتاق گفتی من جای که کشیدممی

 اومدی که هم االن. کردی راحتم کردی، صافش امروز خودت که

 تا هم به بریز. بگرد رو جاش همه. بگرد بیا بگردی، رو مخونه

 دست دیگه بار یه که نمونه هیچی دیگه. شیم حساببی کامل

جااین بیاریش هوابی و بگیری رو برادرت .   

گفت و زد کمدش به دستی. رفت کمدش طرف به ارغوان : 



-  قایمش کجا ببین. کجاست برادرت مدارک ببین بگرد، بیا

برو زود بعدش فقط. کن رو و زیر رو خونه کل کردم،  ...  

 سمت به بود کمد یدستگیره روی که ارغوان دست بین نگاهش

 زمانی حتی دید،می که بود ارغوانی ترینغمگین. رفت صورتش

 قدراین بود زده سیلی صورتش به مژگان گناه به شکانا که

 روبروی کمد دیگر طرف. رفت جلو. نبود غمگین و ناامید ارغوان

 کارش یادامه از را او و گرفت را ارغوان دستش. ایستاد ارغوان

 :بازداشت

-  هیچی بگی فقط تو بگردم، خوامنمی گردم،نمی رو جاهیچ من

کافیه خونه این از من رفتن بیرون برای همین دونینمی . 

. کشید بیرون دستش از تمام شدت با را دستش ارغوان

ایستاد دیوار کنج و رفت عقبعقب : 

-  تو از من. برداشتم من. دارم خبر چی همه از. دارم خبر من نه؛

دزدیدم ماشینش . 

 جا دستانش میان را صورتش. چسباند دیوار به را خودش و گفت

 با پیش ایثانیه که کرد را کاری همان. دبر پایین را سرش و داد



 مقابل ارغوان. دهدنمی انجامش که گفتمی تمام قدرت

 تنگ به ماندن محکم و بودن قوی از. ریخت فرو هایشچشم

 بلند بلند و گرفته جای اتاقش جای ترینگوشه در و بود آمده

کردمی گریه . 
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 تکان آرام موهایش انبوه زیر که اششانه و ارغوان یگریه صدای

 تا که بود سوزناکی آهنگ همان یمیانه مثل برایش خورد،می

 گذاشتمی تنها را او خواند،می و رسیدمی جاآن به ناهید مامان

نبیند و نشنود دیگر تا . 



 کردمی فکر همیشه. نشست ارغوان روبروی زانو دو و شد خم

 که دیدمی چشمش به اما است، زن یک درد پایان ینشانه گریه

 از بعد گریه، این از بعد ارغوان! باشد درد یک شروع تواندمی

 بزرگترش هایدرد تازه اتاق این از بعد امشب، از بعد امروز،

 داشت اشک که چه هر برایش باید که دردهایی شد،می شروع

 عمرش یهمه از ترمحکم و ریختمی اتاق همین در و جاهمین

 هیچ آمدمی داشت روزهایی! خودش مثل درست رفت،می پیش

 به دانستمی فقط و! ارغوان نه و او نه نداشت، برایش ایبرنامه

گذشت خواهد ارغوان از بهتر او برای بودنش مرد حکم . 

- رممی و دونممی! شتیبرندا تو نیست؛ خونه این توی . 

 یگمشده مدارک یدرباره دیگر کالمیک حتی خواستنمی دیگر

 هر بود، کرده داریوش با را کاراین دیگری کس. بگوید داریوش

ارغوان جز کسی ! 

 شک اصالً نیاورد، پدید ارغوان حال در تغییری هیچ حرفش

 ایکلمه دیگر بودند، کشیده ته هاحرف. باشد شنیده که داشت

 و او بین دلخوری و فاصله همه این برداشتن مسئولیت که نبود



 را هایششانه تا برد جلو را دستش دو. بگیرد عهده بر را ارغوان

 زدنش حرف شاید تا دارد نگه خود مقابل مصمم و محکم و بگیرد

 خودش و برداشت صورتش روی از دست سریع ارغوان اما بیاید،

 اگر. چسباند سر پشت به نستتوامی و شدمی که جایی تا را

 با. دیدمی دید،می خوب را او حرکات اما شنید،نمی را حرفش

. کردمی حذر او از ناامیدی و شکست از پر و سرخ چشمانی

لرزیدمی اشچانه : 

- کنی؟می تماشا رو چی نشستی. جااین از برو برو؛ نکن، ! 

 و برد او یشانه تا را دستانش و نکرد ارغوان نافرمانی به توجهی

 دیوارِ اجبارِ دانستنمی. گذاشت اششانه طرف دو روی آرام

 نگاه نشستن این یا نکند مقاومتی شد باعث که اوست سر پشت

است اشقلبی یخواسته نکردن ممانعت و ریختن اشک کردن، : 

-  تو خواممی فقط االن جام،این که نیست کردن تماشا برای

بزنی حرف ! 

 و گرفت باال را سرش ارغوان کرد، اثر باراین هایشحرف

کرد خوش جا او صورت روی درست چشمانش : 



-  فردا تا اگه شده حتی کنه،نمی دوا دردی بزنم حرف چی هر

 بلد که کاری تنها من روزا این تمام! بشنوی تو و بگم من صبح

 سرزنش رو خودم و بدم حق بهت فقط که بود این بکنم بودم

 اگه چون دادم،می خودم به رو حق باید فهمیدم االن اما کنم،

 من، یا باشی بد خیلی تو کهاین نه. منی مثل هم تو بیوفته پاش

 کاری همین نداریم، ایدیگه راه فقط نیستیم، بد کدومهیچ! نه

کرد شدمی که کاریه تنها کردیم که . 

 حس هزار شاید نبود دستانش مابین ارغوان هایشانه اگر

 تنها لحظه این در اما گرفت،می حرفش ینا از دیگری متفاوت

 با ارغوان دیدمی که بود عمیقی آزردگی حس داشت که حسی

 درک همه از بهتر خودش را این و کندمی نرم پنجه و دست آن

 تمام و گرفته را ارغوان دست ماشینش داخل که زمانی. کردمی

 تا بود زده دستش به و کرده تقسیم بوسه بوسه را اشآزردگی

 اسارت از را خودش هنوز که ایآزردگی. نشود فریاد به تبدیل

بود نکرده رها دلبستگی . 

- نگی؟ هیچی که بود این کرد شدمی که کاری تنها   



 دستش و برد اششانه سمت به. آورد باال را هایشدست ارغوان

 اششانه و صورت روی از را موهایش. کرد پیدا تماس او دست با

 یمتوجه تازه کشمکش همه این از بعد. داد هل گوشش پشت به

 کَند چیز همه از دل چشمش. شد ارغوان گوش داخل یگوشواره

 و گرفت نگاه گوشواره از. شد ارغوان یگوشواره محو فقط و

 شده متوجه تازه هم او که دید و شد ارغوان چشم در چشم

 لبخندی. آمد لبانش روی لبخند ارادیغیر. دیده چه که است

 چند یفاصله در که ایدونده مثل! حسرت و یاس به آمیخته

 که کسانی تمام ببینید و بخورد زمین به سر با پایان خط سانتی

شوندمی رد او از یک به یک چطور بودند ترعقب او از : 

- ارغوان ایستادیمی آینه جلوی گوشواره همین با زیاد کاش ! 

 او نستدامی گویی بشنود، خواستنمی چرخاند، سر ارغوان 

 یشانه روی از را دستش. بگوید خواهدمی چه حرف این از بعد

گرفت انگشتش دو بین را اشگوشواره و برد ترباال ارغوان : 

-  رو دردی زدن حرف که کردینمی فکر دیگه اون از بعد شاید

نیست ایدیگه راه هیچ و کنهنمی دوا ! 



 وارهگوش از را دستش لرزید، جیبش در بارهیک به اشگوشی

. ماند باقی ارغوان یشانه بند دیگرش دست و کرد جدا

 نگه ارغوان و خود بین و کشید بیرون جیبش از را اشگوشی

دیدند اشگوشی یصفحه روی دو هر را داریوش اسم داشت، . 
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 اشگوشی به مات هنوز ارغوان اما گرفت، نگاه و زد تماس رد ودز

 جیبش در و گذاشت سکوت حالت در در را گوشی. داشت چشم

  .انداخت

 شده برقرار ارغوان و او بین که نازکی اتصال داریوش زدن زنگ

 چون. بود گذاشته تاثیر او از بیشتر ارغوان روی. کرد پاره را بود

. بود رفته فرو خود در کامل اما کرد،نمی گریه دیگر چه اگر



 و بیاید خودش به ارغوان این تا بود الزم وقت روزها و هاساعت

 او که بود این بکند توانستمی که کاری تنها محدود وقت این در

! ارغوان برای هم و خودش برای هم بکشد، خودش طرف به را

 آمد نخواهد روزی وقتهیچ دانستمی اما کرد،نمی کار فکرش

 و است داده تکیه خودش به را ارغوان سر چرا شود پشیمان که

 به آرام را ارغوان. بود مطمئن آن انجام از که بود چیزی تنها این

 قبل یلحظه لبخند همان دوباره. کشید خودش یسینه طرف

 سر و آمدن برای هم ارغوان دید وقتی نشست لبش روی

 پشت به را تشدس. کندمی همراهی اشسینه روی گذاشتن

 وسط درست ارغوان اما بچسباند، خود به را او تمام تا برد ارغوان

 روی را دستش دو هر. شکست هایشبغض تمام  اشسینه

گفت و برد عقب به را سرش و گذاشت اشسینه : 

-  برو. خوامنمی هیچی خوام،نمی دیگه من برو پیمان، برو

 منم نیار، من از یاسم دیگه و برو. آدمی دوباره االن داریوش

برو خدا رو تو. آرمنمی . 



. شود شل او دور از دستانش تا بود کافی ارغوان حرف همین

 صورتش در چیزی. کند نگاه دورتری جای از را او و برود عقب

 رها مکث با را ارغوان. نداشت هایشحرف با تقارنی هیچ که دید

شد لندب جایش از. نیفتد التماس به کردن رها برای تا کرد، : 

-  هم اون از بعد کن، جور و جمع رو خونه شو بلند رم،می دارم

رو خودت . 

 خیابان در که داریوشی حضور ترس ترس، از بود پر هنوز ارغوان

 به رفت، در طرف به. کردمی چه نبود معلوم رفتنمی اگر و بود

! ارغوان دیدن و عقب به برگشتن برای کرد مکث رسید که درگاه

 رفتن بیرون برای را بعدی قدم و نکرد نگاه. برآمد ودخ پس از اما

 شوفاژ کنار از گذاشتن حین. برداشت ترمحکم ارغوان اتاق از

 از فراتر بارش این گرمای. کشید آن روی و کرد دراز را دستش

 گم انگار داشت، کم چیزی رفتنش این. بود او دستان طاقت

 درست ارغوان کرد حس. شد ترآهسته هایشقدم. دارد ایکرده

 بدن از نیمی که دید و برگشت. است ایستاده سرش پشت



 تا. کندمی نگاه را او و است بیرون در چهارچوب از ارغوان

گفت ارغوان کرد نگاهش : 

- نگفتم بهت شده؛ چیزی یه ! 

کرد نگاهش سوالی . 

بود ترس و نگرانی از باالتر چیزی ارغوان صدای تن و نگاه : 

- شده؟ چی  

ایستاد ارغوان حرف با اما ت،رف جلوتر کمی : 

-  هم مژگان باال، اومدم سریع منم اومد، داریوش که موقع همون

زد زنگ بهم بعدش دقیقه چند .  

 یجمله یادامه از. شنودمی اشتباهی هایشگوش کردمی حس

داشت وحشت باراین ارغوان : 

- گفت؟ چی زد زنگ بهت  

-  داریوش آره گفتم منم داره، مهمون نسترن پرسید ازم

بود دستش چیزی باال اومد داریوش که گفت پیششه،  ... 



 تمامش ارغوان بود منتظر اما بزند، حدس توانستمی را اشادامه

 .کند

-  رو همین نیست، همراهش چیزی و خالیه دست که گفتم منم

کرد قطع و پرسید ازم . 

 باید چه دانستنمی کردند، نگاه هم به حرفی هیچبی و خیره

 همه را آسیب کمترین که بگوید چه داریوش به و ودبر بکند،

 پنهان در چهارچوب در را خودش بیشتر کمی ارغوان. ببینند

گفت و کرد : 

 -  یهو تونم،نمی بمونم دور چیز همه از خوامممی وقتی حتی

 داریوش االن همین! تونینمی هم تو! ماجرا وسط افتادم بینممی

 بهت جاهمین خودش ان،مژگ سراغ برین هم با منتظره پایین

 غیر نداری، ایدیگه یچاره تو و کنی کمکش که کرد التماس

 پایین بری تو اگه که! من مثل. کنی کمکش و بری کهاین

 مدارک اگه که مژگان به نگم و بذارم دست روی دست تونمنمی

 و هم به شدن عالقمند. دنبالشن برداشته داریوش ماشین از رو

 بدی کار کردیم؛ خودمون با که بود یبد شوخی عاشقی و عشق



 من کنم،می کار چی دارم نفهمیدم من. کردم من یعنی کردیم،

کرد زندگی جور دو شهمی کردم فکر . 

 گفت،می درست ارغوان! مژگان به بود رسیده دوباره چیز همه

 واحد تصمیم یک به باالخره رفت،می خانه این از زود باید

 را قرمز یپارچه کرد، زندگی دشنمی جور دو بودند، رسیده

 دادندمی خالی جای چه هر ارغوان و او و بودند، گرفته دیگران

 و داد تکان سر ارغوان نگاه در نگاه. بردندنمی پیش از کاری

 را در وقتی. دوید در سمت به و گرفت نادیده را او خیس صورت

 اسم باریک هایشگوش کرد حس بستمی خودش سر پشت

 نگه برای نه بود، زده صدایش ارغوان. اندنیدهش را پیمان

 و بود بسته را در ایستاد،. بود زده صدایش التماس با داشتنش،

 دست! بود شده دیر. بدهد ارغوان التماس به جوابی توانستنمی

 که نداشت هم توجهی بود، ارغوان و او از ترقدرتمند سرنوشت،

 آسانسور در را شچشمان. گذردمی ارغوان و او بین جریانی چه

داد خواهد انجام را کاری چه دقیقاً ارغوان االن کرد فکر و بست . 

# هشتم_فصل_پایان  
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 و ستهنش زانو دو نیکی. چرخیدمی آشپزخانه کف نیکی یفرفره

 از مانع چندمین برای و برد جلو را دستش. بود زده زل آن به

 روی که من به و کرد بلند را سرش بالفاصله. شد چرخیدنش

گفت بودم نشسته سرش باالی صندلی : 

- شده خراب بازم . 

گفتم و برداشتم را اشچوبی یفرفره. شدم بلند صندلی روی از : 



-  قایمش برممی. دمنمی بهت دیگه کردی، خرابش نشده، خراب

کنممی . 

 و پوچ دعواهایم همیشه مثل و گویمنمی جدی کردمی گمان

 را فرفره دوباره و بنشینم کنارش که است آن هر و ستتوخالی

 رفتم بیرون آشپزخانه از وقتی اما بچرخد، تا بیندازم زمین روی

 پشت از و افتاد راه دنبالم. است نبوده تهدید فقط که فهمید

چسباند من به را خودش : 

- کنمنمی خرابش دیگه بده. کنم بازی بده عمه . 

گفتم تند. کردم جدایش خودم از و برگشتم : 

- شبه نصف بخواب؛ بگیر برو بازی، دیگه بسه ! 

 این انتظار. کرد نگاهم ناراحت و کشید عقب را دستش سریع

برچید لب و گرفت فاصله کمی. نداشت من از را برخورد : 

- مامان پیش ببر رو من آن،نمی چرا بابا و مامان . 

- گردنبرمی کنی صبر کوچولو یه . 

- پیششون برم خواممی من . 



زدم داد : 

-  اذیتم. بخواب برو آرش، دایی پیش بیمارستان رفتن شه،نمی

نیکی نکن . 

کرد رها را اشمانده گلو در بغض و برنتابید را بلندم صدای : 

- مامانم پیش برم خواممی !  

 شدم مانعش بودم، کرده رویزیاده. برود در سمت هب تا شد بلند

گفتم و فشردم خود به. گرفتم آغوش در را او و : 

- بیان زود گممی بابایی زنممی زنگ االن عمه، نکن گریه . 

باشد من آغوش در سرش نخواست و کشید عقب را خودش : 

- مریم مامان یخونه ببر. پیششون ببر رو من ! 

 پایین آغوشم از را او. کند مستاصلم قدراین که نبود وقتهیچ

گفتم و گرفتم را اششانه طرف دو. آوردم : 

-  زنم،می زنگ نیومدن اگه بچرخونیم، رو فرفره  دیگه تا پنج

 باشه؟



 قبول. کرد باز را چشمانش زیر اشک و کرد مشت را دستانش

 چیز همه فرفره چرخاندن اولین با. برگشتیم آشپزخانه به و کرد

 برد دست چرخیدن وسط دوباره و خندید دوباره و ترف یادش از

 سراغ دیگر و بار ده شد بارپنج. بازداشت حرکت از را فرفره و

 من از هم بار هر و خندیدمی.  نگرفت را مادرش و  پدر

 توضیح او به شدنمی. درآورم حرکت به را آن دوباره خواستمی

 و اشکان به زدن زنگ تٔ  جرا. دارم خرابی حال چه داد

 بشنوم، بدی خبر ترسیدممی نداشتم، هم را آرش از پرسیاحوال

 حسابم و خانه به آیدمی بگوید تلفن پشت از آن هر ترسیدممی

 توانستنمی من به ربطی هیچ آرش بد حال کهاین با رسد،می را

 مقصر بود شده باورم هم خودم حتی دیگر من اما باشد، داشته

 نزدیک آرش حال شدن بد ایدفعهیک مقصر حتی! هستم

بیمارستان در شدنش بستری و غروب . 

 بودم کرده حبس بودم، کرده حبس خانه در را خودم تمام روز دو

 هاآن به و داشتم دوستشان روزی یک که چیزهایی همه با و

 نهیب خودم به کردم؛ خداحافظی کردم، مبارزه بودم بسته امید

 بود، سختی وداع. مبردار دست هاآن به کردن فکر از که زدم



 قبل ارغوان توانمنمی  هرگ دیگر کردممی فکر که سخت قدرآن

 هاییساعت و روزها گذشت،می هاساعت و روزها باید یا باشم،

 چند و روز چند که رفت خواهد در دستم از حتماً دانستممی که

 تکرار روز دو طی در مدام که کاری تنها. است گذشته ساعت

 هر و شدیدتر بار هر. بود او با دعوا و مژگان هب زدن زنگ کردم

 هزار اگر، و اما هزار با من و رفت پیمان وقتی! ترناامیدانه بار

 مدارک تمام که نکرد کتمان زدم زنگ او به تردید و شک

 هم ایذره. بود او دست چیز همه! است برداشته را داریوش

. است هکرد چه دانندمی پیمان و داریوش که نداشت نگرانی

 که بهتر چه و بیایند معامله میز روی به منتظرم که گفتمی

 که مدارکی به پشتش. است تنگ وقتش چون بروند زودتر

 دانستمی خوب بود، باخبر هاآن ارزش از خوب بود، گرم داشت

کند چه تواندمی آن با .  

 از قبل بود، جریان در مژگان و بود مدارک این دنبال فروغی

 رسیده مقصد به همه از زودتر و دویده او بیفتد راه کسی کهاین

 .بود



 همه آن پیمان و شده منفجر کجا داریوش پر توپ داستمنمی

 که را داریوشی. است کرده رام چطور را داریوش غضب و خشم

 مدارک خود جز چیز هیچ بودم دیده امخانه سالن در من

 باشند، هم ممنون او از باید گفتمی مژگان. کردنمی اشراضی

 از نبود معلوم افتادمی فروغی دست به مدارکش اگر که چرا

بکند ایاستفاده چه هاآن . 
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 و ببرد را دستش او کهاین جای به. کردم پر من را نیکی جای

 را دستم فرفره چرخیدن حین خودم دارد نگه تحرک از را فرفره

 زمین روی ترمحکم بعد و داشتم می نگهش و بردممی جلو



 هم پشت و نکردم توجهی هم نیکی هایاعتراض به. چرخاندممی

کردم تکرار . 

 را سرش من از زودتر نیکی شد بلند که امگوشی زنگ صدای

 شد مطمئن کهاین محض به. بگیرد را صدا یدنباله تا کرد بلند

گفت من به رو است امگوشی زنگ صدای : 

- بردار رو گوشیت برو . 

 کنارش از. باشد تنها اشفرفره با ایلحظه و بروم خواستمی

 دو این. بود مژگان. برداشتم میز روی از را امگوشی و شدم بلند

 من به که شدمی قدمپیش خودش که بود بار اولین برای روز

 باید که بود مهمی خبر یک ینشانه زنگی هر نم برای. بزند زنگ

 بیرون آشپزخانه از نیکی به نگاهی با و دادم را جوابش. بشنوم

کرد ناامید را من اولش سوال همان با مژگان. رفتم : 

- ارغوان؟ خبر چه  

گفتم و شد سفت معمول حد از بیش گوشی دور دستم : 

- ! نزن زنگ بهم سوال این واسه هرگز دیگه خوای؟می خبر خبر؟

 سواالت به ترسممی من! نپرس من از رو سوال این وقتهیچ



 ازم نیتی چه به دونمنمی چون بدم جواب معمولیتم و عادی

 کار چی خوایمی. سرته توی فکری چه باز و شهمی پرسیده

شده؟ مهم برات من خبرای که کنی  

-  سوال همین و زدی زنگ بار سه امروز همین خودت تو تو؟ چته

پرسیدی من از رو ! 

گفت و شد ترآرام لحنش : 

- بود؟ خبرا چه امروز بگم من گینمی تو خب   

 من به خبری که نبود کسی مژگان جز.  باشم رامش بودم مجبور

 رخ اتفاقی چه دانستمنمی پیمان رفتن از بعد هنوز من. بدهد

است داده . 

- شده؟ خبر چه  

-  کارخونه؛ تهرف امروز هم و دیروز هم داریوش. هیچی ظاهر به

 کارایی یه داره مطمئنم من اما! جاشه سر چی همه. رفته پیمانم

 هم اول از پیمان خب. کنه دور مهلکه از رو داریوش که کنهمی

 چی همه که فعالً. کنه خالی پا زیر دفعه یه که بود این تزش



 خیالت هم تو. دونمنمی کنهمی داره کار چی پرده پشت اما! خوبه

 .تخت

 :نالیدم

-  که بودی کجا تو تخت؟ خیالم زنی،می حرف راحت قدر چه

 از رو مدارکش و کردمی فریاد و داد مخونه سالن وسط داریوش

 طرف کرد؟می تهدید رو من که وقتی بودی کجا خواست،می من

 و بیاد ممکنه لحظه هر! داریوشه نیست، پیمان دیگه ما حساب

بگذره؟ تونهمی احتیر همین به گهم ایه،کینه اون. بگیره یقه  

گفت محکم : 

-  از که آدم! نترس هم تو داریوش، بکنه تونهنمی غلطی هیچ

 شده، موش که ترسیده خودش قدریاین. ترسهنمی موش

 بکنه غلطی تونستمی اگه داریوش داره،می برشون هوا بترسی

 رو نیتم حسن دادم، پیمان به رو مدارک من. بود کرده االن تا

 در پیمان  حاال. گذاشتیم قرارهامونم و قول. کردم ثابت بهش

 رو داریوش تونهمی دستش دادم که چیزهایی با قدرته، موضع

 صداشم و کارخونه برهمی و کرده خرکشش که همین. کنه خفه



 دارم و گذاشتم پا روی پا منم. شده حریفش یعنی آددرنمی

 چیقی و ریش کنه، جمع رو قضیه خوادمی طور چه کنممی تماشا

 کله من دونهمی حاال که تفاوت این با بار، این خودشه دست

 برام نیست مهم دیگه. نداد رو حقم بشه که اونم از ترخراب

 رو متین و خواممی رو مبچه فقط. کنه برخورد خوادمی چطور

تا دو همین. ببینم شده نابود .  

داد ادامه خندیدن حالت همان با : 

-  فروغی دم رو پا که گفتم ردم،ک هم هاییتوصیه بهش البته

 روی بشینه بیاد کرد خارج دور از رو متین که محضی به نذاره،

 فروغی با. رسهمی کارش به دردسرتربی فروغی، با مذاکره میز

 کسی برای بشی خم کمر تا که اینه چاره گاهی بهتره، درنیوفته

 بشه شاخ به شاخ فروغی با اگه گفتم بهش. آدمی بدت ازش که

 فروغی با اون خاطربه من و نداره ربطی بهم قضیه وراون گهدی

 که بود کاری آخرین و اول بهش مدرک دادن این افتم،درنمی

کردم شواسه . 



 گرفت شکل ذهنم در پیمان از مژگان هایحرف با که تصویری

 با را جا چند همزمان باید که. تنها و من از دور بود مردی شبیه

 شدمی کاش... بگذرد شدمی کاش. نبود شدنی این و ببیند هم

شدنمی سرشاخ همه با که رفتمی پیش طوری اوضاع که .  

- خبر؟ چه آرش از  

 فقط بدهم، او به خبری و بگویم چیزی آرش از خواستمنمی

 مکثی با نه، یا و دارد خبر رفتنش بیمارستان از بدانم خواستممی

گفت کوتاه : 

-  طرفم، نیاد دیگه که دمکر کاری یه زدم، حرف باهاش دیشب

 مزاحمم دیگه که بهتره باشم تماشاچی بعد من قراره که حاال

 .نباشه

 را هایشحرف فقط و دیدمنمی که مژگانی برای را سرم

گفتم و دادم تکان شنیدممی : 
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-  تو موقع اون چرا نکردی، رو هاکار این یهمه اول همون از چرا

 عاقالنه موقع همون نبود بهتر شدی؟ آرش زندگی مزاحم

گرفتی؟می تصمیم زندگیت یبقیه به راجع و نشستیمی  

-  عاقالنه من که فهمید بار یه رو من عقالنی حرف کی عاقالنه؟

 خرد تره من حرفای برای موقع اون کردی فکر کنم؟ رفتار

. دنمی گوش و شیننمی پره دستم چون نبین، رو االن کردن،می

بدن گوش که مجبورن . 

گفتم آرام : 

-  حرفات به همیشه که منی شدم، اذیت خیلی وسط این من اما

دادممی گوش .  

-  مردی هیچ گفتممی بهت مدام من. ارغوان بود خودت تقصیر

خواستی خودت. نداره رو ارزشش ! 



بگویم شد باعث آشپزخانه از نیکی نآمد بیرون : 

- آدمی خوابش نیکی، سراغ برم خواممی . 

گفت تند و سرد لحنی با : 

-  سرت رو بچه شهمه نیکی، مجانی و مفت پرستار شدی هم تو

 وقتاون بگیرم، رو منا بذار گذرونی، خوش پی رهمی و ندازهمی

بذارم نسترن و اشکان دل به رو داغت چطور دونممی .  

گفتم خودش از ندترت : 

- . اشکانم عاشق م،نیکی عاشق نیستم، کسی پرستار و نوکر من

دارم دوستشون . 

-  طوراین تونیمی تو فقط ولی. باش خوش من، تسلیمم! بابا باشه

ایدیگه کس نه رو، من نبینی که نخوای و بزنی حرف من با ! 

 تعجب با. بیاید آغوشم به تا کردم باز نیکی برای را دستانم

 :گفتم

- زده؟ بهت حرفی اشکان  



-  و چشمم تو زد زل گرفت رو مدارکا کهاین از بعد پیمان، نه

. بینممی رو سگش روی اون برندارم سرت از دست اگه که گفت

 گفت. بکنم ایبرنامه هیچ وارد امروز از رو تو ندارم حق گفت

 کنم، درست دردسر برات کمتر و منی خواهر تو کنم فراموش

کردم فراموشش که اشکان مثل . 

 اتمام زمان تا کرد قول و نقل پیمان از که اولی یجمله همان با

 داشتم که حالی. داشتم نگه خودم در را نفسم من هایش،حرف

 با نسترن که زمانی صبحم، حال مثل بود؛ عجیب خودم برای

 از خواستمی دلم زمانی هر از بیشتر. زد حرف تلفنی پیمان

 در چه من یدرباره امخانه از رفتن از بعد نمبدا و بشنوم پیمان

دارد سر .  

- گفتی؟ چی تو  

-  قلبم تو ابد برای رو حرفش اما شه، کم شرش تا باشه گفتم منم

 همه از طوری رو تو که بیاد روزی تا دارممی نگه. دارممی نگه

خورده کجا از نفهمه که کنم دور .  

زدم حرص سر از لبخندی : 



-  ایدیگه جای همه، به نسبت تنفر جز گاران قلبت توی هم تو

 چی نیستم مهم اصالً کهاین مثل وسط این هم خودم. نداری

 برای نسترن و اشکان بگم بهت چیزی یه منم بذار حاال. خواممی

بیمارستان بردن رو آرش بیرون، نرفتن گذرونیخوش . 

پرسید سریع : 

- شده؟ شچه مطمئنی،! آرش؟  

- خداحافظ! شنیدی االن همین که دونممی قدری همین من . 

گفتم و گرفتم آغوشم به را نیکی : 

- بخوابیم؟ بریم  

داد تکان منفی عالمت به را سرش : 

- مامان پیش بریم . 

 یهمه برخالف آمدم،برنمی پسش از امشب کردم، نگاهش کالفه

 همانی نیکی! نیکی نه و بودم من مقصر پیش، هایشب و روزهای

بود همیشه که بود . 



 از دست بود زده مژگان به پیمان که هاییحرف به دنکر فکر

 چیز یک به و برنگرد گفتممی خودم به مدام. داشتبرنمی سرم

 قلبم به مژگان ناخواسته که هوسی با اما نکن، فکر شده تمام

کنم مقابله توانستمنمی بود انداخته . 

 هایحرف به کردن فکر نتوانست هم نسترن بدون اشکان آمدن

 در و بود خسته که اشکان دنبال. کند پاک ذهنم از ار پیمان

 و افتادم راه دست، یا و دادمی تکان سر یا هایمحرف جواب

 :گفتم

-  بستریش چرا شد، شچه بده، حسابی و درستی جواب خب

 کردن؟

 و گرفت آغوشش در بود برده خوابش مبل روی که را نیکی

 :گفت

-  بد حالش کارخونه تو دونممی فقط ارغوان، دونمنمی هیچی من

 سر خیلی دیدمش تو رفتم که لحظه یه. بیمارستان بردنش شده

 فضولی منم و بودن کرده اخم همه. نزد هم حرفی نبود، حال

توام پیش االنم خونه، رسوندم رو مریم مامان و نسترن. نکردم !  



کردم باز برایش را اتاق در و رفتم نیکی اتاق سمت به زودتر . 
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 به نگاهینیم با و نشست جاهمان خواباند تخت روی که را نیکی

گفت من : 

-  نفهمیدم درست. داشتن داریوش با هم درگیری یه کنم فکر

شده چی .  

گفتم و شدم داخل : 

- مونده؟ پیشش کی االن  

گفت و کرد باز ر پیراهنش ولا یدکمه : 

- مونده پیمان . 



 فقط حرفی هیچبی و زد زل صورتم به حرف این از بعد بالفاصله

 فکر کنم، گم را پایم و دست شد باعث که نگاهی. کرد نگاهم

 سکوت و خیرگی خالت به را من فقط پیمان اسم کردممی

را اشکان نه را، دیگری کس نه آورد،درمی . 

 صدایش هوابی دفعهیک که نیکی خوانهآواز عروسک مثل

گفتم هوابی آیددرمی صدا کجایش از دانستینمی و آمددرمی : 

- دارم کار خرده یه باال، رممی من .  

گفت و شد بلند جایش از : 

- پیشم پاساژ بود اومده پیمان دیروز . 

 بود نزدیک قدرآن حضورش و بود ایستاده کنارم دقیقاً اشکان

 ترینعادی کنم فکر و بگیرم درستی تصمیم توانستمنمی که

 و باشد، تواندمی چه حرفش این به نسبت من العملعکس

گفتم دستپاچه و چرخیدم سمتش به. دادم انجام را کار بدترین : 

- داشت؟ کارت چی  

گفت و کرد کج را سرش : 



-  رو حرف بعد خواد،می گوشی گفت اول. نفهمیدم منم تهش

تو سمت کشوند . 

 اشکان صورت به آرامش در و بمانم حال همان به تمتوانسنمی

بایستم سرپا نداشتم نا. بزنم زل .  

- چرا؟ من  

بود آمده بیرون آن از سوال این و شده باز دهانم که بود معجزه : 

-  مغازه یه برات پاساژ تو بردارم رو االرثت سهم پول گفتمی

 لکنتر رو خودم خیلی! شه گرم سرت و کنی کار تا کنم کرایه

  زد، رو حرف این پته تته با دیروز باز حاال. نگم بهش هیچی کردم

 نسترن که کنار کشونده رو من اومدن  موقع بیمارستان تو امروز

 شه،می بحثشون ارغوان با رهمی خرده اعصابش خونه، نبر رو

نبرم کجا و ببرم کجا رو زنم دهمی دستور بهم . 

 کند،می تعریف من برای را هااین چرا اشکان فهمیدمنمی

 این دلیل من که رفت سمت این به فکرش چرا فهمیدمنمی

 روی مشکوک سرتاسر نگاهش. دانممی حتماً را پیمان رفتارهای

 مثل هم من و بود سخت اشکان برای کردن بازی نقش. بود من



 اصل از او کردن دور راه بهترین. بودم افتاده پته تته به پیمان

بود داستان : 

- بشه؟ بحثمون نسترن و من دبای چرا  

انداخت باال شانه : 

-  تازه قدیمیش داغ و ناراحته آرش برای نسترن کرده فکر البد

 به کهاین نیست، مهم این. گهمی بهت چیزی یه آدمی و شهمی

ما خصوصی زندگی تو و بیاد که دهمی اجازه خودش  ... 

- دارم کار اشکان، باال رممی من .  

 اگر کهاین به کردن، فکر به داشتم، نیاز ییتنها به. کردم فرار

 مردانه داشت و بود ایستاده پشتم اما نبود، کنارم دیگر پیمان

 میان دفعهیک خواستنمی خود زعم به. کردمی تمام را چیز همه

 که حالی در شد،می دور داشت. کند رهایم مشکالت از کوهی

 و ببرد، و بگیرد مشت در هم را من دردسرهای تمام خواستمی

 گاههیچ که هستند هم چیزهایی که فهمیدنمی وقتهیچ شاید

 نخورده دست قبل مثل که من احساس مثل. شوندنمی درست



 مرد تنها پی در منتظرش همیشه چشمان هنوز که نبود،

دید که بود خواهد دلخواهی ! 

. آمدمبرنمی خودم پس از من دیگر که بود صبح چهار ساعت

 ترسناک نظرم به اتاق جای همه ها،دیوانه شبیه داشتم حالتی

. آمدم پایین تخت از و شدم بلند آشفته موهای با. بود شده

 به نگاهی و برگشتم عقب به ترسان و گرفتم دستم به را گوشی

 حس پیش ایثانیه تا که جایی همان. انداختم بالشم و تخت روی

 حتی. شنوممی گوشم زیر را پیمان کشیدن نفس صدای کردممی

 روی سر کوتاه وقتی که بویی همان آمد،می پیراهنش بوی

 داده دست از را عقلم. خورد مشامم به بودم گذاشته اشسینه

  کردمی حرکت گوشی یصفحه روی رگباری و تند دستانم بودم،

 سه بوق، دو بوق، یک: شمردم بلند. بود پیمان یشماره ودنبال

تمام و بوق  ... 

 تعجب با. نگفت " الو " محکم همیشه مثل. آمد پیمان صدای

زد صدا را اسمم : 

 .ارغوان-



 عمیق نفس من و کرد تکرار. کرد تکرار. کرد تکرار. ندادم جواب

کشیدم و کشیدم . 
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گفتم و ردمک رها ترسخت آخر بار را نفسم : 

 !سالم-

. نیست هایشگفتن ارغوان ارغوان جواب این که دانستممی

گذاشت باز هایمحرف یادامه برای را راه و کرد سکوت : 

- خوبه؟ حالش آرش  

-  پنج از بپرسی؟ رو آرش حال زدی زنگ صبح چهار ساعت

 !بستریه



- شلوغه سرت دونستممی موقع اون . 

-  مهم اونم که بودم، خواب کم یه فقط خلوته، سرم االن خب آره

  .نیست

. باشد شده بلند خواب از که نبود کسی شبیه اصالً صدایش

 گنگ و گیج برخاسته خواب از تازه آدم یک مثل هم حواسش

 حتی که بود شده سخت و سنگین قدرآن چیز همه ما بین. نبود

 نبوده کار در خوابی دانممی که بیاورم رویش به خواستمنمی

 .است

-  زنگ نداد، بهم درستی جواب اشکان نبود، ساعت به اسمحو

بپرسم رو آرش حال خودت از زدم . 

-  کنن، مرخصش کنم فکر هم فردا خوبه، فعالً که آرش

 به شهنمی روش آدم که ست،زنونه مریضی جور یه مریضیشم

بگه کسی ! 

 صبح فردا تا اگر کردم، نگاه بالشم و تخت به باز و برگشتم

بیاید لبم روی لبخندی بود تسخ کردمی شوخی : 

- چیه؟ مریضیش آرش مگه  



آمد حالشبی یخنده تک صدای : 

- افتاده فشارش کرده، ضعف . 

- اومده؟ پیش مشکلی چرا،  

-  شهمی باشی، کرده پیچ سوال جوریهمین هم رو اشکان اگر

 نگران. نداده بهت حسابی درست جواب چرا که داد حق بهش

بگو خودت از شه،می مرخص فردا که گفتم نباش، آرش . 

 از ترس اولین لرزش مثل افتاد، تنم به کوتاه لرزی حرفش با

 گفتن، هم از اولین حرف، اولین مرد، یک با کردن صحبت اولین

 همان به...  هافاصله برداشتن برای  قدم اولین عالقه، ابراز اولین

پراکنده هاینبض و هیجان و بکری ! 

- خودم؟ از ! 

-  اسمی" و "برو" همه اون از بعد شده چی وبگ! خودت از آره،

 چهار دفعهیک ،"بود اشتباه" و "کردیم شوخی" و "نیار من از

بهم؟ زدی زنگ صبح  



-  نسبت هم با حال هر در ما جداست، موضوعش اون خب

بود مهم برام همیشه هم آرش حال و داریم فامیلی . 

-  مبه تو داشتیم فامیلی نسبت فقط که قبالً آدنمی یادم من

صبح چهار کی؟ اونم بزنی، زنگ ! 

- کنم؟ قطع ناراحتی قدراین اگه خب  

-  یکی زدن زنگ از ممکنه مثالً که من؟ مورد در کردی فکر چی

بدم؟ هم رو جوابش بیام بعد و بشم ناراحت  

 سوال با. کنم تجربه دومش و اول سوال با را متفاوت حال جور دو

 حرفش اتمام محض به خواستممی و شدم جمع خودم در اولش

 توانستممی من که محبتی تمام دوم سوال با و کنم خداحافظی

 و گرفت پرواز پر وجودم در باشم داشته نفر یک به نسبت

 کهاین بدون. کند پیدا ادامه زدن حرف این هاساعت خواستممی

زدم صدا را اسمش باشد خودم دست : 

 !پیمان-

 .بله-



 جواب دلجویانه و کوتاه ه،گون التماس و گفتم کوتاه که طور همان

 .داد

-  هیچی مژگان هایحرف از کردی؟ کار چی شده؟ چی

 دیوونه دارم. شده چی بگه بهم که نیست کسهیچ. فهممنمی

بگو بهم تو. شممی !  

-  این وقت االن ارغوان ولی! داری اعتماد بهم که خوبه

 دیگه تو بشه که چی هر باشه، شده که هم چی هر حرفاست؟

 مژگان از بدی، دخالت رو خودت و کنی فکر بهش که تنیس قرار

 یه عادی مواقع در که بپرس رو چیزایی فقط نپرس، چیزی هم

 بکنی؟ رو خودت زندگی نیستی بلد. پرسهمی خواهر از خواهر

بقیه؟ به کردن فکر بدون  

- تونمنمی نه . 

- خورهمی دردت به. بگیر یاد . 

- مژگان؟ و تو کی؟ یعنی بقیه  

- ما یهمه روی بکش خط! ایدیگه خر هر و نمژگا من، . 



-  دلخور خودت تو. بکشم قلبم روی بزرگ خط یک باید قبلش

 یه االن چرا پس خوریم،نمی هم درد به و بری گفتم چرا که بودی

گی؟می ایدیگه چیز  

-  تو نیست، مهم من دلخوری. ستحافظه کم گودروغ چون شاید

شینمی اذیت و درسته کنیمی فکر که بکن رو کاری ! 
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 از ستحافظه کم گودروغ که کنم ثابت برایش بیشتر کهاین برای

گذاشتم مایه هم اشکان : 

- که گفتی و شمغازه رفتی گفتمی اشکان  ... 

- داشتیم کم رو اشکان بودن زنک خاله فقط وسط این . 

پرسیدم. زد را حرف این دارد خندیدن میل ارانگ که لحنی با : 

- واقعاً؟ بودی خواب  



-  کنم فکر نشد، بخوابم کردم تالش چی هر. برهنمی خوابم نه،

خواممی رو مامانم . 

 حال هر با که هاستساعت بود فهمیده کهاین مثل. زدم لبخند

 که است نیامده لبم روی بر لبخند و امشده غریب خوشی

 ایجدی حالت ما یشبانه یبرنامهبی گویوگفت خواستمی

باشد نداشته . 

- خوابه؟ آرش  

- بیرون به زدم زل و پنجره پشت وایستادم که منم! خوابه خواب . 

-  زور به. خواستمی رو مامانش برد،نمی خوابش هم نیکی اتفاقاً

 .خوابوندمش

-  اون به بگذره بد همه به کنی؟می مقایسه من با داری رو نیکی

بهتر؟ این از چی هستی، تو نباشه مامانش گذره،نمی که  

 زمزمه گوشم زیر را هاحرف این تمام که بود این مثل درست

 آدم حال که صورتی همان به و نزدیکی همان به. کندمی

 دلم. افتدمی تکاپو به وجودش تمام و شودمی عوض دفعهیک

 و بگذارم بالشم روی سر و بکشم دراز تختم روی خواستمی



 چه پیمان بدهم گوش فقط و بچسبانم گوشم به را وشیگ

 هزار رفتن دم هاآدم که کنم فکر این به خواستمنمی. گویدمی

 فقط. شویممی دلتنگشان بیشتر بار هزار و شوندمی ترعزیز بار

 کهاین از فارغ کند، پیدا ادامه طورهمین چیز همه خواستممی

. بگیریم قرار ایتازه جریان چه مسیر در است قرار صبح فردا

 مورد جای به ببرم شده که هم زور به را پیمان خواستممی

 هایحرف کنم وادار بفهمد خودش آنکهبی را او و خودم یعالقه

بزند را من دلخواه . 

-  هر ترسممی. ازش ترسممی من کردی؟ کار چی داریوش با

بشه مزاحمم و بیاد لحظه . 

بودم گفته پیمان به که قدرینآ نه ترسیدم،نمی داریوش از من . 

- ستشده حل نکن؛ فکر اونم به شه،نمی . 

- بود عصبانی خیلی روز اون داریوش نکنم، فکر تونمنمی . 

- نیست االن بود، !  

- زدی؟ حرف باهاش تو  



-  تو برای مزاحمت فکر که زدم حرف طوری یه. زدم حرف آره،

هکن عملیش بخواد که برسه چه بکنه، تونهنمی هم رو . 

 مطمئنی؟-

 من و آورد لبم روی به لبخند دوم بار برای که مکثی. کرد مکث

 اتاقم در حضورش توهم و دیوانگی این که کردم پیدا اطمینان

 راه قلبم در که ایولوله بلکه کرد، بیدار خواب از را من که نبود

 و داشت حضور قلبم در. بپرم خواب از شد باعث بود انداخته

گوشم کنار نه کردمی زمزمه . 

- اومده؟ خوشت  

 که کردم انکار گذرد،می سرم در چه بفهمد خواستمنمی

فهمیدم را منظورش : 

اومده؟ خوشم چی از  

- تو خاطر به شدم شاخ به شاخ کی با من بشنوی کهاین از ! 
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 دور. کرد خراب بودم پرسیده بار آخرین که "مطمئنی " را کارم

 پیمان برای. داشتم را ادعایش که چیزی بود، ترس و نگرانی از

فهمیدنش نبود سخت ! 

-  شاخ به شاخ کسی با تو که بخوام باید چرا نیست، طوریاین نه

شرایط این توی اونم. بشی ! 

- طوریه؟چه پس  

 شدنمی و! خطرناک بود، قرمز توضعی یک داشتیم که وضعیتی

 شود؛ تمام چیز همه که بود این بر بنا بگویم، را حرفی هر دیگر

 را واقعیت این با کردن پنجه و دست آمادگی لحظه آن من اما

 سر پیمان به حسم هنوز چون گرفتم نادیده را آن. نداشتم

بود ایستاده جایش . 

-  با خصوصاًم بیاد، پیش برات مشکلی من خاطربه خوامنمی

 !داریوش



- بود؟ من سوال جواب این االن  

کردم زمزمه. بست را راه طرف هر از : 

-  آدمم، منم ولی بگم خواستممی. داشت ادامه دادیمی مهلت

 هی و بزنی حرف موردش در  دارم دوست کهاین شهمی آخرش

کردی کار چی کنی تایید . 

- دیگه؟ آدمی خوشت یعنی اینا   

کردم بند امشانه روی را سرم. زدم لبخند هم باز : 

 .آره-

-  هم کردی،می راحت رو خودت هم گفتیمی اول همون آره یه

ولی. رو من  ...  

داد ادامه کوتاهی مکث بعد : 

- نرو گیمی بعد بندی،می محکم رو آدم کفش بند که هم تو .  

- چی؟ یعنی  

- خرده یه فقط البته! شده دیر خرده یه یعنی !  



 سرم در چه شدمی متوجه لحنم از خودش که طورهمان

 یکی این دانستممی. داشتم را قابلیت این هم من گذرد،می

 بدون آید،می اشقلبی یخواسته عمق از نگفتن یکی و گفتن

فعلی اوضاع به توجه . 

- گرفت خوابت باراین شاید بری؛ هم تو تا کنیم خداحافظی پس ! 

گفت سریع : 

-  بگی بهم باید هم حاال. نه ترفتن بود، خودت با اومدنت فقط

گوشیت؟ سر باال بیاره صبح موقع این رو تو تونهمی من جز کی  

من از پرواتربی من، از تندتر زد،می نفس تند تند یکی سرم در : 

- خوبه؟ حالت  

- ارغوان؟ من جز کی نگفتی،. دادمنمی رو تو تلفن جواب بود اگه  

 بستم را چشمانم. ببینم را جایی حرفم گفتن موقع خواستمنمی

گفتم و : 

- نبود وقتهیچ نیست، کسهیچ! کسهیچ . 



 برود، پیش بود قرار که چهآن برعکس داشت کامالً ما زدن حرف

 دنیا یهمه از خبربی و زمان، یک در من، و پیمان. رفتمی پیش

 به سالنه سالنه رفت،می روشنایی به رو داشت که شبی در و

 را نگرانی و ناامیدی ترس، بارلهکو و داشتیمبرمی قدم هم طرف

 حرفاهایش خود برخالف صدایش تن. داشتیم خود دوش بر هم

بود آرام : 

-  یه روزی، یه تو که کنم فراموش سختمه من که همینه برای

 فکر از قسمت یه اگه! کردی قایم من از رو مهمی چیز چه وقتی،

 لیخی نبوده، دروغ تعالقه کهاین سمت رفتنمی مدام ذهنم و

 یک با چطور دونستممی وقتاون چون اومدم،می کنار ترراحت

 که مدت همه این بعد! برسم خودم داد به حسابی و درست تالفی

نگفتی چرا بشم قانع که بگو چیز یه گذشت .  

برنجم خودم از که پرسیدمی طوری کرد،می جنگ نرم : 

- . ور داریوش داشتی قبول خیلی تو کنی، باور تونستینمی تو

 به حاضر حتی تو اما حداقل، کنی فکر بهش که گفتم بار چند

 ولی شدم؛می اذیت نبودم، آروم منم. نبودی هم شنیدنش



 بهت حتماً گفتم،می بهت رفتیممی جلو بیشتر اگر دونممی

بود شده سخت هم خودم برای نگفتنش تحمل. گفتممی . 

گفت دفعهیک : 

- آدم؟ با کنیمی کار چی ببین !  

 حالت از را من کردنش قانع برای بود خواسته که یتوضیح

بود آورده بیرون داشتم که پرواییبی : 

- کردم؟ کار چی  

-  داری وقت فردا کردی، ترخواببی رو خواببی و خسته آدم یه

بیرون؟ بیای  

 بیرون؟-

- ببینمت خواممی بذاریم، قرار جایی یه آره، . 

 که دانستمیم. نزدم حرفی. بود شده قانع زود. کردم مکث

 عملی تا تمایل یک بین بود فرق اما ببینمش، دارم دوست

 .کردنش

- ارغوان؟ آیمی  



- بیام؟ باید کجا   

-  بهت. بیاد کسی نه بره، کسی نه ساعت سه دو که جایی یه

گممی . 

- بخواب برو . 

 :خندید

 چطوری؟-

- گیرهمی خوابت ببند، رو چشمات . 

-  برای رو دیگران بوندنخوا برای فردت به منحصر هایروش این

خودم برای فقط دار نگه. نکن رو کسی هر . 

- خیربه صبحت به نزدیک شب. خودته برای فقط . 
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*  *  * 

. کردم کپا امگوشی از که بود ایشماره آخرین کامیار یشماره

 بودند مانده باقی هاییآدم تنها. داشتم کارم این به خوبی حس

. داشتم دوستشان یا دارم، نگه را شانشماره بودم مجبورم یا که

 کشیدن انتظار دقایق. بودم نشسته آماده و حاضر پیمان منتظر

 هایآدم حذف مفید کار و کردم پر امگوشی با را آمدنش برای

 زنگ پیش ساعتدو پیمان. رساندم پایان به را دردسرزا همیشه

 زندمی زنگ رسیدن محض به و آیدمی دنبالم به که بود زده

. نداد را جوابم. گرفتم را اششماره و شدم بلند. بروم پایین

 بار برای و رفتم در طرف به. نداد جواب هم باز و گرفتم دوباره

. شد رارتک قبل دوبار ینتیجه همان باز که کردم امتحان سوم

 ترجیح. بستم را در و گرفتم محکم دستم در را کیفم بند

 و شدم آسانسور سوار. بمانم منتظرش خانه از بیرون دادممی

 که بودم نگذاشته بیرون آسانسور از را پایم هنوز. رفتم پایین

 غیرارادی کشیدم، بیرون جیبم از را گوشی. خورد زنگ امگوشی

 دیدارهای یهمه با پیمان با رمدیدا این. آمد لبم روی لبخندی



 و روح با مستقیم که بود گرفته ایتازه معنی داشت، فرق قبل

 با اما گرفتم، چشمم مقابل را گوشی لبخند با. بود ارتباط در جانم

 بیخود گویی که هاییلب به شد تبدیل لبخندم مژگان اسم دیدن

 حرف مژگان با پیمان دیدن از قبل نداشتم دوست. نداآمده کش

 دوباره زدممی حدس. بشنوم را او منفی شاید هایحرف و بزنم

 پیمان که اسفناکی اوضاع و بگوید خودش جمع خیال از بخواهد

 سوالش. کردم لمس را تماس آیکون میلیبی با! دارد قرار آن در

 ناآرامی لحن باراین که تفاوت این با بود، تکراری اوقات اکثر مثل

 :داشت

- کجایی؟ ارغوان، سالم  

نبود امبرنامه در مژگان به گفتن را راستش : 

- مخونه . 

گفت و شد آرام حرف این گفتن محض به : 

- هست پیمان که جایی مخصوصاً نرو، بیرون خونه، بمون! خوبه . 

گفتم تعجب با : 



- برم؟ نباید چرا چی؟ یعنی  

-  کنسل داری پیمان دیدن برای ایبرنامه هر فقط نپرس، قدراین

 کن فکر. نده تلفناشم جواب نپلک، اصالً مدت یه برش و دور کن،

برات پیشه ماه چند پیمان همون این . 

گفتم شمرده شمرده. شدم عصبی : 

-  همین. برام باشه پیش ماه چند پیمان تونهنمی هرگز دیگه اون

هست که جا هر سراغش، برم خواممی االن . 

-  وغیفر. فقط بده گوش خودت، برای دار نگه رو مفت حرفای

 وقتاون داره، سری و سر پیمان با من عزیز خواهر بفهمه کافیه

 تو بشین! عوضی مهدی اون یا شه،می خراب من سر چی همه

 رو من حرفای همین باشه عاقل خواد،می رو همین پیمانم خونه،

 نده خودت از ردی ن،زخمی پیمان از همه االن. گهمی تو به

 دادش به موقع به که شتشنپ کلفت گردن تا چند پیمان. بهشون

 پر  رو دهنت بزنه نهایت که! اشکان داری؟ رو کی تو رسن،می

کنه خون .  



 برای پیمان، با شدن دیده و رفتنم و خودم برای نه بودم، ترسیده

پیمان خود : 

- کرده؟ کارچی پیمان مگه  

ترمسلط و ترآرام داد، را جوابم بهتری حال با باراین : 

-  اومدم مثالً که اومده آسه رفته، آسه زده، رکب کرده، زرنگی

 فقط رو علیعمو سهم واقع در اما بفروشم، رو سهمم کارخونه

کرده واگذار . 

- کنه؟ واگذارش که بوده پیمان برای علی عمو سهم مگه   

-  یعرضهبی داریوش اون شدمی که راهی بهترین اما نبوده، نه

 که بود کاری همین بیرون کثافت اون از کشید رو لقمه حروم

 تو نسترن بابای مجلسی و شیک خیلی امروز کرد، پیمان

 به کی؟ به دونیمی فروخته، رو سهمش که گهمی شونجلسه

 به انگی نشه دیگه که فروختن فرمالیته یعنی پویان، خانم برادر

 رو سهمش اونم گفته، داریوش از علی عمو به پیمان. زد داریوش

 بمونن عموش و باباش و متین که هکرد واگذار مطمئن آدم یه به

لجنشون حوض اون و .  



-  چه رو، سهامشون بفروشن چه! بوده باهاشون داریوش اما

 .نفروشن

گفت خونسردی با : 

-  ست،کارههیچ عمالً داریوش االن! نیست که االن بوده، بله

 هست، کهریزکی اگه حاال. تمام و فروخته رو سهمش باباش

 دیگه که داریوشی نه باباشه، و متین مال هست بنجلی جنس

نیست کارخونه وارث . 

-  که سادگی این به دارن، داریوش علیه چیزهایی حتما ولی

زد دورشون شهنمی . 

-  دارند داریوش علیه که چیزهایی. شده که فعالً! شه؟نمی چرا

 همه اول و بدن نشونش کسی به توننمی ببرن، جایی توننمی رو

 وقتاون بگذره، سال یه کافیه الًاص نباشه؟ گیر خودشون پای

 همه کرده، غلطی چه کارخونه قبلی صاحب پسر بگه آدمی کی

 هم رو داریوش. کنهمی غلط داره االن که گیرنمی رو اونی ییقه

اما کنن، گورش و گم جا یه تا دارن وقت کلی   ... 



 بترساند را من خواستمی فقط که لحنی با بعد و کرد مکث

 :گفت

-  به قدم ناپاک چشم تا ده حاال! هچل تو افتاده پیمان دخو اما

 تونه،نمی فروغی از بره، در مهدی دست زیر از. دنبالشن قدم

 به نکوبه رو پیمان سر تا طرفه، کی با که شده متوجه تازه اون

 که کسیه سزای این ها،حقشه البته گیره،نمی آروم دلش طاق،

 دست طورچه ببین خدا رو تو وامیسته، آشغالش برادر پشت

 علیعمو اون و داریوش نه گر و گردو، پوست تو گذاشته رو همه

 واگذار رو سهامشون که دادمی قد عقلشون کجا شگنده شکم

بشن؟ خالص تا کنن  
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 به وقتی مردا این فروغی، آرهمی سرش بالیی چه ببینم منتظرم

شنمی دیدنی خیلی افتنمی هم جون . 



 قدرهمین پیمان که دانستمنمی نداشتم، را برداشتن قدم توان

 دور هدفش فقط یا گوید،می مژگان که است خطر معرض در

 طورچه کردمنمی درک هم هنوز. است پیمان از من کردن

 تمام زیر از تواندمی پدرش سهام فروختن با داریوش

 بودم شنیده که هاییحرف از حرصم تمام. کند فرار هایشنکبتی

کردم رها دهانم یچله از که کلمه چند شد : 

-  تو مثل شهمی طورچه! مژگان زنیمی هم به رو من حال داری

 قراره بالیی چه کی سر کی که بود این منتظر و نشست راحت

  بیاره؟

قدم مژگان گفتن ارغوان ارغوان بین در تماس کردن قطع از بعد

 باز را آن و رفتم در طرف به سریع. گرفت جان جانم، نیمه های

 که چشمانی با را آن طرف دو و دویدم خیابان وسط به. کردم

 دستم در که را امگوشی. کردم نگاه اندشده سوکم کردممی حس

 همان. گرفتم را پیمان یشماره و کردم آزاد بود شده مشت

 زل. کردمی مهمش کارهای انجام از قبل آرا که کردم را کاری

 زمزمه آرام و اخالص؛ از پر زدن زل جوریک آسمان، به زدمی



 اشدنباله به و گفتم را این "کن کمکم خودت خدایا ":کردمی

 من "بده رو جوابم پیمان کن کاری یه ":افزودم هم را آرزویم

. نداشتم من داشت، تعارف خدا با او! باشم آرا توانستمنمی هرگز

 در فقط کشیدم، راحتی نفس. داد را جوابم پیمان بوق سه از بعد

. نبود راحت دیگر بعدی گرفتن نفس بازدم، و دم یک حد

بگوید ایکلمه نگذاشتم : 

- بیام من بیای تونینمی اگه درم، دم شدم حاضر من پیمان . 

 هیچ. نداشت اهمیت برایم ایذره بود داده مژگان که هشداری

نداشتم باشد پیمان که جایی به رفتن از ترسی . 

زد صدا را اسمم آرام : 

 ارغوان؟-

- گفتم محکم : 

 بله؟-

- زنیممی حرف هم با بعداً. باال برو برگرد . 

شد تمام صبرم : 



-  برگردم؟ باید چرا پیمان؟ زنیمی رو مژگان حرف چرا

 باید چرا. بیام هستی جا هر االن همین خواممی خوام؛نمی

 بترسیم؟

-  شده طور هر امشب من باال، برو. حتیاطها نیست، ترس مسئله

اونجا بمون نسترن، یخونه آممی شب. بینمتمی و آممی . 

- پیمان بودم تو منتظر رو امروز کل من  ... 

-  جایبه بمون، منتظر شب تا. دونممی خدا به عزیزم، دونممی

فقط کوچولوئه جاییجابه یه. آممی من بیای، تو کهاین ! 

- بیای؟ امشبم معلوم کجا از! چولوکو جاییجابه یه  

- ارغوان بینمتمی و آممی من بباره آسمون از سنگم امشب . 
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کردم زمزمه : 

-  انتقام ازمون داره زندگی جوریاین که کردیم گناهی چه

گیره؟می  

گفت خنده با : 

-  فکر همیشه! زنیمی حرف نسترن خدابیامرز بزرگ ننه مثل

گناهانشیم یثمره ناهید مامان و من کردمی . 

 خودش در تلخی درد بود شده گفته خنده با که حرفش این

 از توانستنمی باز گفتمی و زدمی هم قهقهه اگر که داشت

کند کم اشتلخی شدت .  

- ناهید مامان بیچاره ! 

نکرد حرفم به توجهی : 

 - شب؟ به مونده ساعت چند دونیمی اصالً  

 فقط پیمان قصد دانستممی کهاین با انداختم، ساعت به نگاهی

است کردن عوض حرف : 



- ساعت هشت هفت ! 

-  نیست، چیزی که ساعتم هشت! ببینی رو خیرش ساعت هشت

 هست؟

-  کردن صبر ساعت هشت هفت دیگه تو و من برای. نیست

نیست چیزی . 

آوردنمی خودش روی به پیمان اما بودم، گفته شکایت هب  . 

- . بشی دیده من با که نیست طوری اوضاع فعالً. موقع اون تا پس

 بپا که ممکنه. گهمی درست دفعه این بار هر برعکس مژگان

نیست ذهن از دور برام؛ باشن گذاشته . 

 گذاشتمش جواببی هم وقتی. کرد خداحافظی پیمان خود

 مجبور که کرد تکرار هم پشت را خداحافظ افظخداح قدرآن

کنم راحتش و بگویم خداحافظ شدم . 

 آمده امیدم تمام با پیش دقیقه چند که مسیری از  برگشتن

 سرمایی در خیابان وسط بودم حاضر که بود سخت قدری به بودم

 خانه سمت به هم قدم یک اما بمانم، شدمی بیشتر لحظه هر که

 .برندارم



. است دیشب خوابیبی اثر گفتمی. داشت سردرد نسترن

 خودش از عصبانیت با را نیکی بار چند. بود عصبی و حوصلهبی

 به اتاقش از فقط اما بود، رفته اتاقش به خوابیدن هوای به و رانده

 درک را حالش. نبودم نیکی مثل من. بود آمدورفت در سالن

 که کنم یامه برایش شرایطی شده طور هر خواستممی و کردممی

 از که بود این داشت که حالی برای توجیهم. باشد آرامش در

 سهام واگذاری آن دنبال به و شده خبردار داریوش کارهای

 خویی و خلق بود پدرش نام به که اموالی مورد در نسترن. پدرش

 که بود این پیگیر فقط زد،نمی حرف اموالش از. داشت مردانه

 تکرار دایم که نبود هازن مدل آن از. بیاید پدرش مال روی مال

 و لباس با را هایشداشته و است دارکارخانه یک دختر کند

 عالقه بیشتر. بکشد کسی رخ به لوکس وسایل و خانه و ماشین

. دارد نگه پنهان دیگران از را بودن متمول این داشت

 دارد دانستممی فقط دارد، حالی چه که کنم درکش توانستمنمی

کند چه دانست نمی و نبود بند جایک. شدکمی عذاب . 

 با و گرفت پیش در را من یرویه آمد خانه به که هم اشکان

 خبر چیز همه از انگار هم او. آمد کنار نسترن هایبدخلقی



 را نسترن. آوردیمنمی هم روی به و داشتیم خبر سه هر داشت،

 وقتی زدند، حرف هم با ساعتییک و برد خوابشان اتاق داخل به

 اشکان دانستمنمی من و داشت بهتری حال نسترن آمدند بیرون

 با. کردم آماده را شام میز. است خوانده نسترن گوش به چه

 کردم جرات بود میز روی مشتاق نگاهش که نسترن دیدن

 که ساعتی هشت آن اتمام به چیزی. بیندازم ساعت به نگاهی

 نیکی که بودم شحالخو. بود نمانده باقی آیدمی بود گفته پیمان

 بیدار زیاد که باشد شبی توانستمی امشب و بود خوابیده ظهر

بمانم کنارش هم من و بماند .  

 غذا خودش برای همیشه از بیشتر نسترن نشستیم که میز دور

 درون انگار خورد، را غذایش اشتهابی و متفکر اشکان اما کشید،

 و بد حال وضع در و داده نسترن به را اشانرژی تمام اتاق

 نگذاشتم خوردن شام اتمام از بعد. بود گرفته را او هاینگرانی

 من. رفت بیرون اشکان با هم او و بماند آشپزخانه داخل نسترن

 که همین. بود نکرده تمام را غذایش هنوز که نیکی و ماندم

 بشویم، را هاظرف تا کرد دستم دستکش من و خورد را غذایش

 مکثی از بعد. برگشتم عقب به. درآمد اصد به خانه آیفون زنگ



. شود خبری تا ماندم منتظر و برداشتم جلو به قدم دو کوتاه

 داد قرار مخاطب را نسترن. درآورد انتظار از را من که بود اشکان

گفت و : 

-  داری بیخود قدر چه که گهمی بهت و آدمی خودش االن پیمانه،

خوریمی حرص . 

 در ترقبل که کارهایی تمام. درآوردم دستم از را دستکش

 و بود رفته خاطرم از داشتم چنینیاین شرایطی با مواجهه

 باشم داشته توانممی که واکنشی ترینطبیعی دانستمنمی

 احوالپرسی پیمان با و رفتممی بیرون آشپزخانه از باید. چیست

 ادامه در همیشه اما کردم،می هم این از پیش که کاری. کردممی

 که کاری کردم،می ترک را برادرش با نسترن ادگیخانو جمع

 با و بیاید که زد صدا را نیکی اشکان. بکنم خواستمنمی باراین

 و پرید صندلی روی از نیکی. بروند پیمانش دایی استقبال به هم

 خیس از مطمئن و انداختم خودم  به نگاهی هم من. رفت بیرون

 آهسته و دادم ششک قدر آن. رفتم سالن سمت به لباسم نبودن

بیاید سالن به پیمان خود تا برداشتم قدم . 
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 آغوشش در را نیکی که حالی در نسترن و اشکان دوشادوش

 ایستاده آشپزخانه کانتر به داده تکیه. شد سالن وارد داشت

 صورتش در دیدنم محض به که بود چیزی اولین لبخندش. بودم

 پیمان حتی را ظاهر حفظ. کرد نگاهم فقط ثانیه چند بعد و آمد

 دانستممی. داشتم خودم جای دیگر که من بود، برده یاد از هم

 به دیدنش اما بود، داده اطمینان بود، داده زمان حتی آید،می که

 به که موهایی و داشت تن به که کوتاهی پالتوی با شکل همین

بود باوری غیرقابل تصویری بود، گرفته حالت چپ سمت . 

- خانم؟ ارغوان خوبی ،سالم  



 اشکان نه و نسترن حضور نه که خیرگی بودم، اشخیره

 گشا گره پیمان سوال فقط و بیاورد خودم به را من توانستنمی

بود شده  

- ممنون بله سالم، . 

 هم اشکان و بود کرده حلقه یمانپ گردن دور را دستش نیکی

 غیر نکردن کاری و ماندنم نظر به. بنشیند پیمان داشت اصرار

 و کرد جاجابه دستش در را نیکی پیمان. آمدمی نظر به طبیعی

گفتم نسترن به رو. نشست مبل روی : 

- آرممی چایی من بشین . 

 حرفم به نسترن. بود آشپزخانه به برگشتنم حکم حرف همین

آمد آشپزخانه به  و دندا گوش : 

- چینممی میوه منم بریز چایی تو . 

زد داد دفعهیک : 

- خوردی؟ شام پیمان  

گفت جوابش در پیمان : 



-  کنید ول. ببینم رو خودتون اومدم خورم،نمی هیچی من بیا

رو آشپزخونه . 

 شنیدن از بعد را العملشعکس تا برگشتم نسترن طرف به سریع

 پیمان که بودم شده متوجه من قطف اما ببینم، پیمان حرف این

 داخل یشده انباشته هایفظر و ریختم را چای. است گفته چه

. رفتم بیرون نسترن از بعد بالفاصله و گرفتم نادیده را سینک

 به را پیمان پالتوی اشکان گذاشتم میز روی که را سینی

 از ترسریع است، مانکدام با نکرد مشخص. گرفت مانسمت

 نیم. گرفتم اشکان دست از را پالتو و بردم جلو دست نسترن

 من به چشمش یک و بود اشکان به نگاهش که پیمان به نگاهی

 به توجهش تمام شد باعث کردم که حرکتی. رفتم و انداختم

 شدن خواببی از بعد که تملکی حس از اینمونه. بیاید من سمت

 شنمای به را بود گرفته شدت وجودم در دیشب ایدفعهیک

 قادر دیگر و امکرده پرت را حواسش دانستممی. بودم گذاشته

گویدمی چه اشکان بفهمد تا کند تمرکز خوب نیست . 



 و چسباندم خودم به هم را دستم و کردم دستم آویزان  را پالتو

 عقب به یواشکی نگاه با رسیدم که جاکفشی کنار کمد مقابل

 مختص و داشت که عطری از و کردم نزدیک امبینی به را پالتو

 سالن به و کردم آویرانش مرتب. گرفتم عمیق دم بود پیمان

 بهترین. بود کرده پر نسترن را پیمان روبروی مبل. برگشتم

 بهترین به را پیمان تا کنم پیدا توانستم نگاه یک با که جایی

 برای خواستمی. بود زمین روی نیکی کنار ببینم ممکن شکل

 به پشتش و بود نشسته ما جلوی نسترن. بکشد نقاشی پیمان

 مقابلم پیمان و بود من سمت رخش نیم هم اشکان. بود من

 و بروم گفتمی که نسترن به و نشستم نیکی کنار. بود نشسته

 فارغ من از حواسش نسترن تا. نکردم توجهی بنشینم کنارش

 مطمئن. انداختم نگاه پیمان به و کردم بلند آرام را سرم شد

 را نگاهش که نکشید ثانیه به. گرددبرمی طرفم به آن هر بودم

. داد تکان برایم معنادار و کوتاه را سرش. کرد هدایت من سمت

 و چرخید اشکان طرف به لبخند با. بردم باال برایش را ابرویم

 :گفت

- کشهمی چی داره نیکی ببینم برم من .  



 حرف با. بود مشغول شدت به و کرده خم کاغذش روی سر نیکی

گفت و کرد نگاهش کوتاه ایلحظه نپیما : 

- مونده شخرده یه نکشیدم، هنوز . 

 منتظر. نخوردم تکان نیکی کنار از هم من. نکرد توجهی پیمان

 یک. باشد نیکی فقط ما بین و بنشیند نزدیکم و بیاید بودم

 تند تند که قلبی با و کردم بدنم حائل نیکی سر پشت را دستم

 منتظر بود شده خم نیکی ینقاش سمت به که سری و زدمی

 پیمان که بود رویم پیش نیکی نقاشی فقط. ماندم پیمان آمدن

 حالت. نشست نیکی دیگر طرف و شد رد کنارم از که هم

 سر هر با! هم روبروی و نیکی به متمایل. بود من مثل نشستنش

 دوی هر حضور از نیکی. شدیممی هم چشم در چشم کردن بلند

 سراسر خودش مثل هم ما دانستنمی و بود آمده شوق به ما

 که کردم اشکان به نگاهی چشمی زیر. متفاوت دلیلی با شوقیم،

 دست با و گرفته تلویزیون سمت به را کنترل دستش یک با

 این از و چرخیدم پیمان طرف به آرام. خوردمی سیب دیگرش

 آمدنش طورآن از بعد. نشست لبم روی لبخندی نزدیکی همه



 درون که غمی و درد از هنوز رفتنش طورآن و وشداری همراه

 من از را نگاهش. بودم نشده خالص بود شده انباشته امسینه

 بودم حلی راه کردن پیدا حال در سپرد، نیکی نقاشی به و گرفت

 از را دستش. کرد غافلگیرم که کنم اعتراض حرکتش این به که

 کل و آمد باال وارنوازش و آرام. گذاشت دستم روی نیکی پشت

 دستش زیر از دستم که وقتی نبود خودم دست. پوشاند را دستم

 بدون. بگیرد جا هایشدستش میان در و کند حرکت خواست

 تا داد حرکت را دستش. فهمید را من منظور نگاهی و حرف هیچ

 را آن آرام دستم گرفتن محض به و باشد دستش بین دستم

 همه این از و کردممی نگاهش فقط بودم، شده تاببی. فشرد

 من به فقط خواستمی دلم. بودم عذاب در اشخودداری و تسلط

نیکی نقاشی نه و کند نگاه ! 
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 از همزمان و دادمی حرکت دستانش بین را دستم. طوریاین نه و

 دوباره لبخندی با و کرد نگاهم. کردمی تعریف هم نیکی نقاشی

شد همزمان اشکان حرف با گرفتنش چشم. گرفت چشم : 

- چطوره؟ آرش  

 دستش از را دستم خواستم و دادم نشان المعلعکس سریع

 اشکان جواب و شد مانعم. داشت نگهش محکم که بکشم بیرون

داد هم را : 

- خورهنمی تکون کنارش از مریم مامان شده؛ بهتر . 

 ترس با من دادمی را اشکان جواب اشتد که هاییثانیه تمام در

. نتوانستم و دربیاورم دستش از را دستم تا کردممی تالش فقط

 با قد، تمام دیگرم نیمی و شدمی حل لذت در داشت من از نیمی

 باعث نسترن یبارهیک شدن بلند. داشت اشکان به چشم ترس

 مکث با پیمان. شوم خالص همزمان لذت و ترس وضعیت از شد

 اولین به. کردم فرار و شدم بلند نیکی کنار از. کرد رها را تمدس

 جا سالن در که هایینفس و نشستم رسیدم که امنی ینقطه

 به تا زد صدا را پیمان نسترن. کردم آزاد یکییکی را بود مانده



 این به چون بودم، راضی اول دقایق. بزنند حرف و بروند اتاقش

 ماندند اتاق داخل طوالنی مدت یوقت اما داشتم، نیاز شدن تنها

 اشکان صدای که دادم سروصدا و کردم کار حرص با قدرآن

 به بیاید بیرون نسترن اتاق در از پیمان دانستممی. درآمد

 نگاه ساعت به و چرخاندممی سر کالفه. رودمی اشخانه

 اتاق به نبود الزم نبودم من اگر که توپیدممی خودم به. کردممی

 حتی برگردم، سالن به که بودم آن از ترعصبی. وندبر نسترن

 و ایستادم سینک کنار آمد در شدن باز صدای که وقتی

 آب شیر. آمد سالن به پیمان. شستم دوباره را شسته هایظرف

گفت اشکان به. گویدمی چه بفهمم تا بستم را : 

- داره کارت. پیشش برو شهمی اگه جان اشکان . 

 اما است، داده پیمان یخواسته به یجواب چه اشکان نفهمیدم

 به را خودش که فهمیدم آمد در شدن بسته صدای که وقتی

 تا ایستادم طورهمان. کردم حفظ را موضعم. است رسانده نسترن

 حس سرم پشت را حضورش. آیدمی که بودم مطمئن. بیاید

 تصمیم وقتی. کردممی حسش ترنزدیک لحظه هر. کردممی



 کمرم روی و کرد حرکت زودتر دستش ینمشبب و بچرخم گرفتم

 روبرویش وقتی. شد همزمان دستش و من چرخیدن. نشست

. زدم صدا را اسمش آرام که بود نزدیک قدرآن فاصله ایستادم

آورد جلو را سرش : 

-  داشتن برای مگه ترسیدی؟ چرا. اتاقشونن تو نترس،

نیومدی؟ ابرو و چشم هی سالن تو من اختصاصی ! 

 تا! نبود راهی دیگر کشیدم، عقب را خودم. آورد جلو را سرش

 بالفاصله و کرد رها گوشم زیر را اولش نفس. آمد گوشم نزدیک

 یبوسه و گرفت نادیده داشتیم که را بدی شرایط بیرحمی با

کرد زمزمه و نشد جدا. زد گوشم زیر به ریزی : 

-  در دم یکی کنم فکر. تخونه برو زود من بعد هم تو رم،می من

اومده دلتنگی رفع برای بیای، تو تا نشسته تظرمن . 

 فاصله کامل خونسردی در پیمان. پیچید سالن در صدایش نیکی

فشرد را پهلویم شدن دور از قبل و گرفت : 

- تخونه برو زودتر . 
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 کجا بپرسم نگذاشت. نداد نظر اظهار برای من به رصتیف هیچ

 قدم آرام. بود شده دار نبض گوشم زیر. رودمی چرا و رودمی

. شدم کشیده دنبالش به هم من. شدمی دور و داشتبرمی

او از ترعقب قدم سه دو رفتم؛می هم من و رفتمی .  

 رننست و اشکان. زد صدا را اشکان و گرفت آغوشش در را نیکی

 قبل و داد دست نسترن با. کنند فظیخداحا او با تا آمدند بیرون

چرخاند سر من به رو برود در سمت به هاآن همراه  کهاین از : 

- پذیراییت از ممنون خداحافظ، . 

 برگردند اشکان و نسترن که زمانی تا و دادم تکان سری برایش

 زل. شتبرگ دیرتر اشکان و زودتر نسترن. ماندم باقی جایم سر

 از نشانی دنبال شانصورت در و کردممی شاننگاه و بودم زده



 تن از را تیشرتش اشکان. گشتممی بود رفته پیمان که جایی

 من به نگاهش آورد بیرون آن از را سرش وقتی و کشید بیرون

 :افتاد

- وایستادی؟ چی برای معرکه وسط! دیگه کنار برو ! 

 که اشکان. رفتم عقب به قدمی و دادم خودم به تکانی

 فقط من. دانستممی فقط من است، رفته کجا پیمان دانستنمی

 من تا است منتظر خانه در پشت باال و است نرفته دانستممی

بروم زود . 

 با فقط. کردم روبراه را آشپزخانه سرعتی چه با و چطور نفهمیدم

. امانداخته راه سروصدا زیاد که فهمیدم اشکان یدوباره تذکر

 زد ماندنم یدرباره اشکان که حرفی اولین با شد تمام کارم تیوق

گفتم تندتند و دادم نشان واکنش  سریع : 

- شهنمی دارم، کارم خیلی برم، خواممی من نه . 

- برو بابا، باشه ! 

 جاکفشی روی شده نصب یآینه کنار درست رفتن برای امعجله

 یا و بودن زیبا برای نه. کردم تماشا را خودم و ماندم. باخت رنگ



 عاقبت و رفتممی باال آن از باید که ایپله چند برای نبودن،

 و کشیدم سرم روی را شال.. شودمی چه دانستمنمی که کاری

 مقابل ارغوان آن اشکان یخانه از آمدن بیرون. رفتم بیرون

 ایوسیله نه بودند، رویمپیش مانع هاپله. گرفت من از را یآینه

 چه هر خواستممی. برسانند پیمان به ترسریع چه هر را من که

 در پشت هم آن هست، که کنم باور و ببینم را پیمان زودتر

امخانه . 

 امخانه در از قدم دو یکی یاندازه به بود، داده تکیه دیوار به 

 انگشت. گرفت را اشتکیه دیوار از دید را من تا. داشت فاصله

 نگه صورتش مقابل "هیس" تعالم به و برد باال را اشاشاره

. ندارم ماندن ساکت توان دیدنش با که دانستمی انگار. داشت

 و کرد دراز را دستش. بودم ایستاده و برسم تا بود مانده پله یک

 خواهدمی کردممی فکر. رفتم باال هم را پله یک. گرفت سمتم به

 خودش طرف به و گذاشت کمرم دور آرام اما بگیرد، را دستم

 :کشید

- کو؟ کلیدت  



 جهت به و آوردم بیرون را آن سریع. بود جیبم داخل کلید

 در قفل داخل را کلید. گرفتم فاصله کمی و چرخیدم مخالفش

 روز هر که دری. کردم امتحان دوباره. کردنمی حرکت. کردم

 پیمان. بود گرفته اشبازی کردم،می بازش سختی هیچ بدون

 و کرد رد راستم پهلویم از ار دستش اما بود، ایستاده چپم سمت

بگیرد من از را کلید تا داشت نگه دستم کنار : 

- کنم بازش من بذار . 

 باز در داد آن به که حرکتی اولین با پیمان و کردم رها را کلید

گفت و داد هل را در و برداشت را کلید. شد : 

- تو برو . 

 داخل که کردمی تعارف او. بود شده عوض پیمان و من جای

 سرش پشت را در. شود وارد ماندم منتظر  و شدم داخل. شوم

 در یک. زدیم لبخند و کردیم نگاه هم به دو هر و بست. بست

 دیگر. خواستیمنمی این از بیشتر بود، کافی ما برای شده بسته

گفت و آمد جلو آرام. باشیم نگران که نبودیم اشکان یخانه : 

- بودیا ترسیده . 



کردم انکار : 

- نترسیدم نه . 

- کنی باز رو تخونه در تونستینمی حتی تو زیرش، نزن . 

- بود کرده گیر . 

 دنبال را دستانش حرکت. دربیاورد را پالتویش تا برد دست

 دور و داد چرخی را پالتو. آمد ترنزدیک و درآورد را پالتو. کردم

 به کرد مجبور را من و گرفت را شیقه طرف دو. انداخت دوشم

 اشسینه به کامل که کشید درق آن. شوم کشیده طرفش

 :چسبیدم

- پیش نه داری، پس راه نه که وقتی شکلیه؛ این کردن گیر ! 
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 را لذتم از ناشی هاینفس بود دورم که پالتویی برای دانستمنمی

  فقط هن. بود منتظرش روز تمام که آغوشی برای یا  و کنم رها



 زده زنگ او به صبح چهار ساعت که ایلحظه همان از امروز، کل

 .بودم

- االن؟ کردیم گیر  

کرد زمزمه و آورد پایین را سرش : 

- سالن؟ توی بریم کنینمی دعوت. وقته خیلی نه، االن  

- کردم گیر که، شهنمی . 

 دو او جای به من و شد جدا ایطوالنی مکث با پالتواش از دستش

 تا زدم چرخی نیم. بماند امشانه دور تا گرفتم را پالتو ییقه طرف

 و ایستاد سالن وسط. رفتم سرش پشت. بیفتد راه من از جلوتر

 در و کرد سالن دور تا دور به نگاهی. ترعقب قدم چند هم من

 یفاصله. داشت نگه من روی مستقیم را نگاهش کارش آخر

 زیر و پیچیدم خودم دور ترمحکم را پالتو. بود مانبین کوتاهی

 به را داشتن دوست از جدی خیلی اما کوتاه، نمایشی چشمش

 لبش روی که لبخندی نداشت، ضعیفی گیرایی. گذاشتم اجرا

 لذت دارد نمایش این بودن تماشاچی از بود این گویای نشست

بردمی . 



- جااین آیمی که باره دومین . 

- باره سومین کنی،می اشتباه . 

 او به باید که بودم من بود، رفته آخر تا را راهش پیمان

 داشتن نگه سفت و سمتش به برداشتن قدم حین. رسیدممی

گفتم دوشم دور پالتو : 

- قبل روز چند و دفعهاین! باره دو ! 

داد تکان من حرف با مخالفت در را سرش : 

-  با خونه، این توی بودین نیومده هنوز که بود وقتی هم باریه

هست جایی جورچه جااین ببینم اومدم بنگاه هایبچه از یکی .  

-  رو چیز همه تا آدمی که هستی آخری نفر اون همیشه تو

حواست تو. تموم بعد و کنه کنترل  ... 

 او به را خودم هم من و آمد طرفم به. بگویم را بقیه که نشد

 دستانش. افتاد پایین دوشم روی از کردم، رها را پالتو. سپردم

 یحلقه. دادم تکیه اشسینه به را سرم. شد پیچیده دورم

کرد ترتنگ را دستانش : 



- شدم تو آخر و اول نفر و گذاشتم زمین رو کارام یهمه که فعالً . 

کشیدم وارنوازش اشسینه روی را صورتم : 

-  طورچه دونمنمی! من یخونه تو! جاییاین که شهنمی باورم

خوشحالم قدرچه که بگم بهت . 

 دستانش اسارت کردن بیشتر من تکان هر به نسبت واکنشش

آورد پایین را سرش. بود : 

- کن نگاه رو من فقط بگی، چیزی خوادنمی ! 

کردم نگاهش و کردم بلند اشسینه روی از را سرم .  

- شد این ! 

 گردنم به. بستم را چشمانم من بیاید پایین سرش اینکه از قبل

 توانستممی. دباش نداشته ثابت جای سرش تا دادم تاب و پیچ

 نگه امسینه در را نفس همیشه با مقایسه در زیادتری هایثانیه

 از ایگِله. زدم چنگ پیراهنش به و آوردم باال را دستانم. دارم

 فرارم برای را راه نهایت در اما نداشت، سرم مداوم فرارهای

 آن به آوردن فشار با و گذاشت صورتم روی را صورتش. . بست



 رها قصد و بودمش انداخته زحمت به. بوسید را امچانه استخوان

ترطلبکارانه کمی باراین زد، دیگری یبوسه. نداشت را کردنم . 
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 حرف جرات. شدیم چشم در چشم و کرد جدا صورتم از را سرش

ماند خواهد نصفه بزنم حرفی هر کردممی فکر نداشتم، زدن .  

- هستی نیکی شبیه بیشتر فاصله این از . 

 بر ایبوسه و آمدن ترنزدیک با کرد، پر دوباره را اشفاصله بعد و

کردم زمزمه آمد نزدیک که همین. امگونه روی : 

- منه شبیه نیکی ! 



 اما بود، یارادغیر کردم؛ کج کمی را صورتم حرف این دنبال به

 یبوسه برای کرد تصور. داشت دیگری برداشت آن از پیمان

 کجا که امکرده مشخص هم را جایش و کردم دعوتش دیگری

 لبم یگوشه به که ایبوسه و شد خودش اشتباه تصور غرق! باشد

 شد باعث. بود پروابی و قبلش یبوسه دو با متفاوت محکم، زد

. هستیم آن در که باشد تیموقعی یادآور همزمان ترس و لذت

 در- ما موقعیت و است نسترن محبوب برادرِ او کهاین یادآور

! داریوش و است نسترن با جنگ خود خودِ -بودن هم آغوش

 او به را خودم دوشش،کامالً روی باری و بود شده سست بدنم

 ترشل دستانش. بود شده سخت برایم ماندن سرپا و بودم سپرده

. هم روبروی و زانو دو. نشستیم هم با. ردنک رهایم اما شد،

کردم حلقه گردنش دور و بردم باالتر را دستانم : 

-  فکرشم تونینمی که قدر اون خرابما، کله خیلی من پیمان

هستم خطرناکم. بکنی .  

بوسیدم آرام را صورتش حرف این گفتن از بعد : 

- هم کنار بذار رو تا دو این حاال. دارم دوستت هم خیلی . 



زدم صورتش مخالف سمت به را بعدی یوسهب و : 

- آددرنمی خوبی چیز توش از هم کنار بذاری . 

 را صورتش که بگویم را حرفم یادامه و شوم جدا خواستممی

گفت و داشت نگه صورتم به چسبیده : 

-  گرفتم رو خرابیت کله همون دنبال اصالً دیدم، رو خرابیت کله

جااین اومدم و ! 

- گذاشتم اششانه روی را سرم : 

-  یه بینیمی هم کنار بذاری که رو اینا بگم خواممی! ندیدی

 اسم به شهنمی که داری دوستش تو و داره دوست رو تو دختری

 مهم. کرد قالبش سنگ دیگه چیزهای و هاخانواده مصلحت

 و بنشینم من که بیاد روز یه بشه باعث کی هر کی، نیست

کنممی شبیچاره بخورم، رو روزام این یغصه . 

خوردمی تکان خنده از اششانه : 

- عزیزم ما به کن رحم خرده یه! خطرناک چه .  



 گردنش دور از را دستم و برداشتم اش شانه روی از را سرم

 اما نشستم، روبرویش ایمطیعانه شکل وبه آوردم پایین

نبود آن در انعطافی هیچ بزنم خواستممی که هاییحرف : 

- ندارم مروتی و رحم هیچ من مورد این توی نداره، راهی هیچ . 

 جلو را دستش و سر حتی و نخندد که کردمی کنترل را خودش

 و آوردم باال را دستم اما بکشد، خودش طرف به را من تا آورد

داشتم نگه خودمان بین :  

-  اون هم رو، روزهاش این هم دیدم، رو مژگان زندگی من

 بدبخت مژگان هم رو خوشبخت مژگان هم. رو خوبش روزهای

 دیدممی نبودم، بچه من کردمی ازدواج متین با داشت وقتی! رو

 کوتاه اما نبود، راضی دلش اول از کهاین با خوادش،می قدر چه

 ازش متین که کاری هر زندگیش داشتن نگه برای بعد و اومد

کرد خواست .   

 این از بعد. زدم زل بود پایش روی که دستانش به و گرفتم چشم

کردمی نگاه من به ترجدی حرف : 



-  که ذارمنمی مژگان، زندگی شکل بشه زندگیم خوامنمی من

 که چیزی داشتن برای چون! خطرناکم گممی همین برای! بشه

آمنمی کوتاه و کشمنمی عقب هم قدم یک منه مال .  

 یک. بودم شده اشمتوجه تازه. بود افتاده پایم زیر پالتویش 

 روی را پالتو و شدم بلند. برداشتم را پالتو و کردم بلند را پایم

. کردم نگاهش و ایستادم پشتش. گذاشتم پیمان سر پشت مبل

 دستم شدم، خم کمی. بود اشغافلگیری قصدم. رفتم جلو آرام

 ایبوسه سریع. کردم اشسینه آویزان و انداختم گردنش دور را

 و ردک کج را گردنش. ایستادم حالت همان به و زدم صورتش به

 او از بیشتر خودم روی زدم پیمان به که هاییحرف. کرد نگاهم

 حاال همین و جایک را تمایلم تمام خواستممی. بود گذاشته تاثیر

 را صورتم صورتش با و گرفت را دستم مچ. دهم نشان او به

کردم زمزمه گوشش زیر. کرد نوازش : 

-  اون تونممی بعدش من و بزنی زمینم تونیمی که تویی فقط

 کسهیچ دیگه. باشم نداشته کاریت که بشم ضعیف قدر

پیمان کس هیچ! کسهیچ تونه،نمی . 
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 همین به خواستممی هنوز. زدم صورتش به هم دیگر ایبوسه و

 را بازویم و آورد باال سریع را دستش بوسه زا بعد اما بمانم، حالت

 در را من کمرم گرفتن با و کشید عقب کمی را خودش. گرفت

 روی از سر آمدم تا و افتاد پایش روی سرم. انداخت آغوشش

 رفتن پیمان، اشتیاق! بوسید را هایملب و شد خم بردارم، پایش

 را ما طوالنی هایثانیه تا که شد سکرآوری معجون من، هایترس

داشت نگه گرفتار خودش در .  

بگیرد فاصله اینچ چند قدر به شد باعث سرم حرکت :  

- خانه؟ برد که را ما دیوانه، تو و مست من  

- ریممی جوری یه خودمون . 



 نگاه هم به فقط و بود رفته تحلیل بوسه از بعد ما دوی هر نیروی

 را خودم و گرفتم را بازویش نبود، خوب جایش سرم. کردیممی

کشیدم باال : 

- هازیاده زورت خیلی . 

-  داری، فرق مژگان با دنیا یه تو هم م،عرضه هم زیاده، زورم هم

 مهم رو خودم مصلحت فقط من! نزن حرفا این از دیگه پس

دونممی .  

گفتم و دادم تکیه بازویش به را سرم و : 

- بپرسم؟ سوال یه  

کشید هایملب به دستی : 

- مونده؟ سوالی مگه  

دادم زاویه باال سمت به کمی ار سرم : 

- ندادی حسابی و درست جواب آخرش من سوال کهنه یه به تو . 

برد موهایم میان را دستش : 



-  همه نداره، هم تازه و کهنه بپرسی، که است موقع بهترین االن

دممی جواب رو . 

- چیه؟ تو زندگی لذت ترینبزرگ نگفتی بهم آخرش  

گفت بود موهایم روی تمرکزش همه که حالی در لبخند با : 

-  جلوش من بود درست کدوم هر بگو، رو حدسات یکی یکی تو

زنممی تیک . 

 نه کند، نگاه من به کردم وادارش و گذاشتم صورتش روی دست

را موهایم : 

- محبوبته؟ غذای خوردن  

- اصالً نه ! 

- ت؟خانواده با همراه سفر یه رفتن  

- نیست بزرگترینش این . 

گفتم شیطنت با : 

-  صبح محبوبت زن کنار که شب یه شبه؛ یه چیه، همیدمف آهان

 .بشه



فشرد خودش به را من : 

-  این واسه فقط من امشب اما زدم، رو تیک هدف، به زدی

 فعالً خودم برای! کنم خوب رو محبوبم زن بدِ حال که جاماین

خوامنمی چیزی . 

برداشتم بازویش روی از سر : 

- بری؟ خوایمی  

 - بیرون برم ساختمون این در از امشب باید برم؛ باید . 

-  ببینه که در پشت نشسته بیکاره قدراین که هست یکی یعنی

بیرون؟ زنیمی ساختمون این از کی  

-  اون از من باشه، داشته وجود احتمال این درصد یه اگه حتی

 خاطر به نه گیرم،می جدیش بیشتر مونده باقی درصد ونه نود

تو خاطر به خودم، ! 

-  کسی نباید االن دونممی چون ولی ترسم،ینم کسی از من

 موقعیت این توی خوامنمی و بدونه تو و من یرابطه از چیزی



 ولی! بری که دممی اجازه بشه، درست تازه دردسر یه برات

نداره وجود بعدی بار آخره، و اول یدفعه ! 

-  کنم جبران جوری چه. عزیزم کنیمی لطف من به تو قدر چه

 برات؟

 در و رفتند هم سمت به همزمان ماندستان و یدیمخند دو هر

 جدا سخت و کشیدیم بو را هم تن عطر. گرفتیم جای هم آغوش

 .شدیم

 سالن به و رفتم آشپزخانه به آب لیوان آوردن برای وقتی

 به. بود روشن من خواب اتاق روشنایی و نبود پیمان برگشتم

 نشسته من دکم کنار که دیدم را پیمان و رفتم خوابم اتاق سمت

 کمی که دیدم و رفتم جلوتر. دهدمی انجام کاری پایین سری با و

است مشغول آن زیر چرخ با و کرده بلند را آن . 

- کنی؟می کار چی داری شده؟ چی  

گفت و انداخت من به نگاهی نیم : 

- زنهمی لق کمدت این . 



- زنه؟می لق فهیمیدی کجا از  

- سرمون روی بیوفته نزدیک  روز اون .  

گفت و شد لندب : 

- کردم درستش االن . 

 دستش به را بودم آورده برایش آب جای به که شربتی لیوان

 آورده اتاق به خودش با که را پالتو. نشستم تخت روی و دادم

 روی را لیوان نوشید که را شربتش. بود تخت روی دستم کنار

گفتم گذاشت؛ آرایشم میز : 

- جمعی حواس چه ! 

آمد جلو و اختاند تختم و من به نگاهی : 

- داره نگه جمع رو حواسش تونهنمی زیاد آدم جااین البته ! 

 اما بردارد، را اشپالتو تا گذاشت تخت روی را دستش و شد خم

 محکم را گلویم زیر و کرد منحرف من سمت به را تنش دفعهیک

برداشت را پالتواش بعد و بوسید . 
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 و شوم خم عقب به رو شد باعث آورد من به تنش با که فشاری

 و ایستاد راست. بیوفتم نفسنفس به بود هوابی که ایبوسه برای

 تا کردم بدنم گاهتکیه را دستم پوشید، را پالتویش من به خیره

 شد خم طرفم به دوباره. شد مانع سریع اما برگردم، قبل حالت به

 به و افتادم تخت روی کامل بار این. زد صورتم به ایبوسه و

کردم نگاه بود ایستاده روبرویم لبخند با که پیمان : 

- کنیامی اذیت داری ! 

گرفت سمتم به را دستش : 

- من بده رو دستت ندارم، کاریت شد، تموم دیگه بیا !  



 دور را دستش. گرفت آغوشم رد و کردم بلندم و گرفت را دستم

 خداحافظی و کردم حلقه کمرش دور را دستم و کرد حلقه کمرم

 در که طوریهمان من که کردیم سخت و دادیم طول قدر آن را

 کرده مانطلسم اتاق. شد جمع چشمم در اشک بودم آغوشش

 بودیم رسیده توافق به آن برای سالن در دو هر که را رفتنی. بود

برد سوال زیر . 

 کهاین بدون. بردارم کمرش دور از را دستانم تا کندم جان

گفتم کنم نگاهش : 

- دیگه برو ! 

 را من رسیدیم در به وقتی. رفتیم بیرون هم با و گرفت را دستم

برگرداند خودش طرف به : 

- کنی؟نمی نگاه رو من چرا  

گفتم لجبازانه : 

- بری ذارمنمی دیگه موقع اون چون . 

- ببینم نذار االن اری،ذنمی مثالً جوریچه ! 



- ننداز لج سر من برو . 

انداخت باال ابرویی : 

-  باید! خرابی کله و رحمبی و خطرناک دختر یه بود رفته یادم

باشم خودم مواظب . 

. آورد جلو را صورتش و گذاشت در یدستگیره روی را دستش

 که را ایخواسته و بکنم را زد که حرفی تالفی آمدنمی دلم

کشید عقب و داد را امبوسه جواب. ردمک اجابت داشت : 

- کنیانمی بازش بستم، که رو در فقط خداحافظ، ! 

 پشت آرام و کرد باز را در. دادم تکان تایید ینشانه به را سرم 

. رویم پیش یشده یبسته در و بودم مانده من.  بست سرش

 پله چند االن زدم تخمین و گذاشتم دستگیره روی را دستم

 و کردم باز را در رسید پاگرد به که  تخمینم است، رفته پایین

 طرفم به که بود پاگرد قبل آخر یپله روی. بردم بیرون را سرم

.  داد تکان برایش را دستم و زدم لبخند. کرد اخم و برگشت

 و داد تکان برایم را سرش و بماند باقی اخم همان با نتوانست

 .رفت



 گرفتم دستم به گوشی و کشیدم دراز تخت روی که موقعی

 جواب بین. زد زنگ مژگان اما بودم، پیمان زدن زنگ منتظر

گفت دادم، را جوابش نهایت در اما داشتم، تردید ندادن و دادن : 

- رفت؟ مهمونت  

 زده سیلی من به و آمده بیرون گوشی داخل از دستش انگار

 .باشد

- کیه؟ مهمون  

- دیگه زرنگ آقای کیه؟ دونینمی تو ! 

- بود اشکان یخونه ،نبود جااین . 

-  خاموش اشکان یخونه سالن روشنایی که بیشتره ساعت یه

ربعه یه تو مال اما شده، !  

-  رو چی همه و زرنگی خیلی بدونم خوایمی! چی؟ کی حاال

دونی؟می  

-  آدم کالً رو اشکان جراتت، و دل به ماشااهلل بگم خواممی فقط

 رو هاموقعیت ورج این خب اما داری، باریکال! کنینمی حساب



 از قدم یه که باش داشته چیزی یه همیشه. نده دست از راحت

شهمی الزمت مبادا روز برای باشی، جلو پیمان . 

 خواستممی اما نداشتم، مژگان با صحبت یادامه به ایعالقه هیچ

گذردمی سرش در چه بدانم : 

- چی؟ مثالً  

 اطراف قبل دقایقی تا یعنی این و آمدمی ماشین بوق صدای

داشت خبر چیز همه از که بود خانه همین . 

-  یه اون کنه ثابت که داری مدرکی بود، پیشت که االن مثالً

 بودم تو جای. بگیره قلوه و دل تا تخونه بوده اومده شبی

داره؟ نداره، که ضرری نخوره اگه دردمم به. کردممی رو کاراین  

- تو؟ گیمی چی مژگان؟ هستی هیوالیی چه تو  

-  که کن فکر این به نباز، مفت رو خودت تو اما هیوال، نم

 از داره،برمی دست راحتی این به جونور اون مگه بفهمه، داریوش

 به و هم رو ریختی برادرش با که گذرهنمی تو از بگذره مدرکا

 شب یه دیگه، بار یه بودم تو جای. ندادی سگ محل خودش



 پیمان از میزت و تر آتوی یه و کردممی پیک و شیک دیگه

گرفتممی . 

- ازش؟ بگیرم آتو دارم، دوستش من که برات نیست مفهوم  

-  دوست کنار در ذره یه همیشه هم باش، داشته دوستش هم

 خودش فردای از که آدم دیگه، روزگاره باش، هم بد داشتنت

 خوشش خودش از کامل که نیست دنیا تو کس هیچ. نداره خبر

. باشی راضی خودت از صد در صد نیست قرار هم تو بیاد،

 آمادگی بده مگه داره؛ زیاد شیشه خرده هم پیمان باش مطمئن

روش اون دیدن برای باشی داشته !  

-  پیمان و من یرابطه تو بگم بار چند مژگان، کارت پی برو

نکن دخالت . 

- تو برای شده، تموم کارم گم،نمی خودم برای که من !فهمینمی  

... 

. گویدمی چه نشنوم دیگر تا کردم طعق را گوشی عصبانیت با

 پرسه پیمان دنبال و هاخیابان در شب وقت این که بود چه دنبال

 یا و بگویم چیزی پیمان به مژگان کار این از دانستمنمی زد؟می



 قرار موقعیتی در را من همیشه که کردم لعنت را مژگان فقط! نه

 از که هاییمفیل. باشم داشته پیمان با مگویی راز که دادمی

 از گرفتن آتو پیشنهاد کامالً که دادمی نشان بود گرفته فروغی

است کرده مطرح جدی را پیمان . 

 اول بوق همان. گرفتم را پیمان یشماره خودم آرامش برای

داد را جوابم : 

- بخواب بگیر و کن لعنت رو شیطون عزیزم، . 

* * * 
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 سمت به و پرید جا از دفعهیک خورد اششانه به که یضربه با

چرخید داریوش : 



-  شیمی سبز رممی جا هر! آدم؟ سر باالی آیمی دزدا عین چرا

 !کنارم

کرد نزدیک هم به را ابروهایش داریوش : 

-  شاکل با دارم که بیشتره ساعت نیم من هپروتی، توی تو دزدا؟

سرت پشت قدم چند کنم،می بازی ! 

 روی که خشکی برگ به و گرفت داریوش از مکث با را نگاهش

 هر به کرد،می تعقیبش چشمانش با. زد زل بود شناور استخر آب

 یعنی این و رسیدمی استخر یدیواره به باز رفتمی که طرف

نیست کامیابی با همراه کردن حرکت همیشه . 

نشست کنارش داریوش : 

-  تا بار هزار! شهمی دیوونه داره مامان! پیمان بریدم واقعاً دیگه

 واگذار رو سهامش دفعه یه چرا که پرسیده بابا از بیشتر االن

من پرسهمی که بار هر! کرده  ... 

بود ندیده داریوش در بود دنبالشبه که عمیقی تاسف آن هنوز : 



-  من با زدن حرف وقت اصالً ناال. ندارم حوصله! داریوش برو

  .نیست

کرد بلند را صدایش چرخید، سمتش به داریوش : 

-  تو! رفت؟می من جیب تو فقط مگه بودم، مونهمه فکر به من

 تا چند با مگه هست، توام هایپول قاطی رفت، هم تو جیب

 سود همه این شدمی کردن عوض بندیبسته و تلویزیونی تبلیغ

 دست رو دست فقط که تو گذاشتم، مایه مهه از بیشتر من! کرد؟

جیبت تو رفتمی سود صاف و بودی گذاشته . 

 و آورد باال بود استخر آویزان که را پاهایش. گرفت برگ از چشم

کرد جمع : 

-  برای! کنی؟می آروم رو خودت باهاش که دلیلیه این االن! آهان

می جرم شریک دنبال انداختی راه هاتدایی با که کاریغلط

 شده خراب اون توی بذاری رو پات تو کهاین قبل مگه گردی؟

 فداکاری من واسه رفتی تو که داشتم سودم به اعتراضی من

 کردی؟

گرفت چشم داریوش : 



-  قرون یه حتی اما! باشم تونستممی نبودم؛ نامرد که اینه حداقل

کردم تقسیم مونهمه بین و برنداشتم تنها هم . 

-  آدمایی با مجبورم. گرفته منم یقهی نکبتیش که همینه واسه

 پدرم قاتالی چشم به عمرم تموم که میز یه دور بشینم

 و آبرو بابام، که پولی سود من کردی فکر چرا! دیدمشون

خوام؟می رو شده قربانیش اعتبارش   

داشت نگه را اششانه داریوش شود بلند آمد تا : 

- گفتن؟یم چی زدی؟ حرف امروز محمود دایی و ناصر دایی با  

آمد کش طرف دو به تاسف به لبش : 

-  چی بدونی داری دوست! هاتزاده دایی با هم هات،دایی با هم

 گفتن؟

گفت او متاسف لحن جواب در داریوش : 

-  دست ضعف نقطه خیلی کنم، کمکت تونممی من پیمان ببین

دارن من ! 



-  داری دوست نگفتی؟! مایی ضعف نقطه خودت تو ضعف؟ نقطه

بهم؟ تنگف چی بدونی  

- گفتن؟ چی  

-  و درصد دو من، به سهامشون از درصد پنج واگذاری پیشنهاد

 رو چی همه که. محمودت دایی نیم و درصد دو ناصرت، دایی نیم

. رفته خانی نه اومده، خانی نه! چیز همه از بگذرم کنم، فراموش

 اختالفات خاطربه نداره ارزش. بکنیم رو کارمون و شیم خیالبی

بره سوال زیر کارخونه اعتبار ما .  

داد ادامه سرش تکان بعد و مکث با : 

-  این دیگرش روی. بود پیشنهادشون یسکه روی یه این البته

 همه سهام واگذاری با نکن فکر بکنی، غلطی تونینمی که بود

 هنوز اونم پای گیره، ما پای رفته، در قسر داریوش و حله چی

 کله تا چند با ارتسروک بشی دماغ موی بخوای زیادم گیره؛

 از یکی شدن بدنام از جوره هیچ اونام. هلدینگه یگنده

 شونمجموعه زیر غذایی صنایع هایکارخونه معتبرترین



 بهت رو زهرشون که آنمی دنبالت قبرم توی تا گذرن،نمی

 .بریزن

غرید و داد باال ابرویی : 

-  ؟کنی کار چی باید که دونیمی داریوش؟ بلدی شدن گور و گم

 از من! گذرمنمی من چون! دنبالش بری و بگیری یاد که بهتره

 هی و بگذره ازش هم سال صد اگه حتی گذرم،نمی بابام آبروی

نیست هیچی که سال سی نداره؛ رو ارزشش دیگه بگن . 
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 کرده ریز را چشمانش که حالی در کشید؛ عقب قدری داریوش

 :بود

- شه؟می حل چی همه من شدن گور و گم با   



گشت برگ دنبال. نداد داریوش به جوابی . 

داد ادامه داریوش : 

- باشه نفعت به جوره همه من شدن گور و گم کنم فکر ! 

 وقتی اما ندید، را برگ آب، سطح روی نگاهش اول چرخش در 

 با داریوش. کرد پیدا استخر کنج در را برگ کرد نگاه تردقیق

 نیم. کرد پرت را حواسش استخر داخل به سنگی تکه کردن پرت

 و بود گرفته گر داریوش صورت. انداخت داریوش به نگاهی

 داریوش صورت روی مستقیم را نگاهش. کردمی نگاهش عجیب

 شر از و بزند را حرفش راحت کند تشویقش تا داشت نگه

 دستش داریوش. کند پیدا نجات افتاده جانش به که گرگرفتگی

 جلوی موهای میان را انگشتانش و گذاشت اشپیشانی روی را

برد فرو سرش : 

-  تولد نیکی برای شد قرار که سال پیرار یا بود پارسال دونمنمی

 ارغوان که بود ما یخونه اشکان! بود رشت هم ارغوان و بگیرن

 نیکی تولد به تا افتهمی راه زود صبح که گفت و بهش زد زنگ

 و داد هم اشکان و نکرد گوش نیاد که گفت اشکان چی هر. برسه



 دستش از رو گوشی و شدی بلند تو یهو انداخت، راه بیداد

. شد حل چی همه هم بعد و آشپزخونه داخل رفتی و گرفتی

 بهش چی که بود سوال برام شهمه! نیکی تولد نیومد ارغوان

 بهش گفتی چی شد؟ قانع که ثانیه سی بیست اون تو گفتی

 واقعاً؟

 فکر حتی برسد؟ خواستمی کجا به داریوش زد، لبخند وقت بی

دانستنمی صالح هم را آن به کردن : 

-  پیش سال دو که باشه یادم باید االن من داریوش؟ خوبه حالت

گفتم؟ چی خواهر و برادر بین شر خوابوندن برای  

گفت معمولی ظاهر به داریوش : 

-  یادت که شهنمی. یادته که مطمئنم یعنی! باشه یادت باید آره؛

 حرف کلوم دو تو بعد نکرد، گوش اشکان حرف به کن فکر نباشه،

 نشست که خوندی وردی چه! یادته حتماً شد، حل چی همه زدی

جاش؟ سر  

-  گفتم بیراهی و بد یه شاید چیه؟ منظورت چی؟ یعنی اینا االن

جاش سر نشست . 



 ران روی عادی غیر شکل به که رفت داریوش دست پی حواسش

بود آمد و رفت در پایش : 

-  بیراه و بد با که دونیمی من از بهتر تو نگفتی، بیراه و بد نه، نه

گفتی دیگه چیز یه رشت، داری نگهش تونستینمی ! 

 همه داریوش کند، فکر هانباید به که نبود جلودارش چیزی دیگر

. دانستمی را چیز همه نصف کم دست یا ست،دانمی را چیز

 توانستنمی و بود وسط ارغوان پای داشت، نگه آرام را خودش

نزند دیگری حرف تا بکوبد داریوش دهان به : 

- نیست یادم هیچی من . 

 به تابی کردن فکر حالت به حرفش، به توجهبی داریوش

گفت و داد چشمانش : 

 بیرون از بعد روز اون که چیزی همون مثل گفتی؛ بهش چیز یه -

 بعد بیرون، انداختی رو من تو گفتی، بهش شخونه از من کردن

 رو چیز همه دونستی،می رو چیز همه پیشم برگشتی که وقتی

 وسط موندممی هم سال یه تا اگه من که کاری! گفت بهت

 به ارغوان. بکنم تونستمنمی نداختممی راه فریاد و داد و شخونه



 رو من اتاق گشتن براش تو شه،می عوض رسمش رسهمی که تو

 بینهمی شخونه توی من همراه رو تو وقتی اون گیری،می گردن

آدمم پیمان، نیستم که خر شه؛می دلخور ازت . 

زد پوزخندی : 

 -  تا دستم، کف گذاشتی شب همون رو مدارک تموم کهاین بعد

 رو شخونه تو روز اون یلحظه به لحظه بیشتر بار صد االن به

 مثل شد، عوض حالتون بود، چیزیتون یه ارغوان و تو. کردم مرور

نبودین معمولی آدم تا دو ! 

شود بلند تا کرد جمع را پاهایش دفعهیک : 

- آره؟ خواینمی رو هم  

 دستش. رفت عقبعقب. کرد زیاد پیمان با را اشفاصله. شد بلند

تگرف پیمان سمت به را اشاشاره انگشت و آورد باال را : 

-  حقیقت اگه اما کنم،می فکر بهش هی که منه؛ توهمات اینا

 دیگه زنم،می آتیش هم با رو اون و تو خودم، من، باشه، داشته

بشم گور و گم نیست الزمم . 
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 داشت، را حرف کردن عوض قصد وشداری تهدید از قبل تا

 چشم قابل دیگر گفت داریوش که چیزی اما مسیر، از انحراف

 اما حال،بی داریوش. خواستمی خور در جوابی فقط نبود؛ پوشی

 یلبه به را دستش آرام. بود واکنشش منتظر و ایستاده اخمو

 طول تمام در چرخید، داریوش طرف به. شد بلند و گرفت استخر

 بود، رسیده دریا به و کرده شروع قطره از ارغوان با که مدتی

 گاههیچ اما شد؛می ختم داریوش به اشنگرانی از بزرگی بخش

 هیچ باشد، االنش راحتیبه داریوش با تقابل کردنمی فکر

 عذاب کرد،نمی دین احساس بود، خونسرد نداشت، اینگرانی



 مهم که بود آن از ترکارخطا برایش داریوش و نداشت وجدان

ایستاد داریوش یسینهبهسینه. باشد : 

-  یه من کافیه االن همین زنی؟می آتیشمون! کنی؟می کارچی

 رو زدین کارخونه توی که گندایی از گوشه یه بدم، خالی جای

 کشیدن نشون و خط همیشه برای که جایی ریمی بعد کنم،

رهمی یادت . 

 یهمه از دست که ددی را شاکل. افتاد داریوش پشت به چشمش

 هم را دمش و بود بیرون زبانش که حالی در و کشیده کارهایش

 اوضاع یمتوجه حیوان. کردمی شاننگاه دادمی تکان مرتب

بود شده شانبین عادیغیر ! 

زد داد بلند داریوش : 

-  کنینمی انکار! کنی؟می گروکشی االن داری تو! پیمان خدایا

نیست؟ چیزی همچین که   

 کار هزاران از یکی نظرش به اما بود، کرده را کار همین دقیقاً

دادمی انجام روز طول در که آمدمی معمولی : 



-  چون کنمنمی انکار شنوی،می جوابشم کنیمی تهدید وقتی

 باهاش رو خودت و کنیمی فکر تو که طوریاون نه اما! درسته

دیمی آزار !  

. راند عقب به سرش موهای و برد باال را دستش دو هر داریوش

گفت ناباورانه : 

-  در هم با که اینه غیر مگه طوریه؟چه! کثافته شرفیه،بی این

 هزار من خود! مهمه مگه طورشاون و طوراین دیگه ارتباطین؟

 تو وقتاون خوام،می رو ارغوان گفتم و نشستم تو پیش فقط بار

همه معتمد کردی، نصیحتم شنیدی، رو حرفام مدت این تمام

 االن اما داشتیم، قبولت مونهمه بسته چشم هم ما شدی، مون

کنی؟نمی انکار رو ارغوان خواستن که گیمی   

آورد اشسینه سمت به را دستش : 

- خواستممی رو ارغوان من نامرد . 

- ! دونیمی خودتم و نخواست وقتهیچ. خوادنمی رو تو ارغوان

 مامان جان هب داریوش؛ کن تمومش همیشه برای اینجا، امروز،

 دم،می گوش جریان این یدرباره حرفات به که آخریه بار ناهید



 کی کنممی فراموش و چیز همه روی بندممی چشم بعد یدفعه

 برو االن همین! مختاری کنی، جنجال خوادمی دلتم اگه! هستی

 دیگه جنجال یه. بگو رو چیز همه بزن، داد و بایست خونه وسط

 بقیه و خودت کن، بدتر هست که اینی از رو چیز همه کن، پا به

 کارم فقط کنه،نمی فرقی من برای کن، اذیت تونیمی تا رو

برو حاال شه،می ترراحت  ... 

 خود هایگوش به انگار که کردمی نگاهش طوری هنوز داریوش

دارد شک : 

- بشی؟ قلدر طوریاین شده باعث چی   

داد را خودش جواب خودش بعد و : 

-  کار مدارکم برداشتن معلوم کجا از اصالً! یگهد من موقعیت

رسیدیمی راحت چی همه به طوریاین نباشه، خودت ! 

 و  حق به هایگله شنیدن با چرا که بود عجیب هم خودش برای

 راست داریوش شاید ندارد، تاسف احساس ایذره داریوش ناحق

 دخو از بهتر دانست،می را هااین یهمه! بود شده قلدر گفت،می

 را ارغوان. نداشت ارغوان خواستن بابت از تاسفی اما داریوش،



 گفتمی داریوش بیشتر چه هر که دانستمی خود سهم قدرآن

کند ثابت ارغوان روی را مالکیتش داشت تمایل بیشتر او . 

نبود بردار دست داریوش : 

-  مونه،نمی طوراین اما! ساطورته زیر دستم فهمیدم، موقعی بد

 رو نامردیت جواب. بره پیش طوریهمین چی همه ذارمنمی من

دممی .  

کرد نگاه داریوش به بدلی آرامشی با : 

-  بابام سر هاتدایی بالیی چه دونستیمی که تویی نامرد نامرد؟

فروختی پول به رو خودت ولی آوردن، . 

-  سال چهل سی اونم  شد؛ غرق دریا رفت بابات بالیی؟ چه

داشت؟ ربطی چه من هایدایی به! همین! پیش  

-  بابای ربط اما! همین! من به اونم شدم، مندعالقه ارغوان به منم

 اون کنین،می هم با دارین که خالفیه همین هاتدایی به من

 و پارتی با رو همه رفتن که لو اما کردن،می تو بدون موقع

 و دونستیمی رو این تو و! من بابای گردن انداختن سندسازی

شدی شریک هاشونبا رفتی ! 



کرد باز هم از را دستانش عصبی حالتی با داریوش : 

-  رو من کار جواب خواستیمی! ارغوان سراغ رفتی چرا بگو پس

پیمان مارمولکی خیلی خورد؟ رو گولت که کردی کار چی! بدی ! 

گفت خونسرد : 

-  اما کنی،می غلطی چه داری تو فهمیدم که شهنمی هم ماه یه

 خبرایی ارغوان و من بین پیش سال دو از که گفتی االن همین

 بخوای تو که اونه از ترجدی چیز همه نزن، گول رو خودت بوده،

کنی آروم رو خودت حرفا این با . 

گفت چشمانش در خیره داریوش : 

-  بشه، تموم سادگی همین به چی همه ذارمنمی ذارم،نمی من

 ارغوان به دستت. هستم که ارغوان حریف نباشم، تو حریف

رسهینم ! 

 را لعنتی وگویگفت این تا بود دستش به حواسش مدت تمام

 دستانش کی نفهمید هم خودش اما کند، حل دست دخالت بدون

گرفت را داریوش بافت ییقه و آمد بیرون جیبش از : 
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-  بشی، روبرو من با قبلش باید چون! شینمی اصالً که اون ریفح

 ارغوان به کاری! داریوش شیمی له بذاری کج رو پات قدم یه

 براش، کنی درست مشکلی و کنی اذیتش بخوای باش نداشته

دارمبرنمی سرت از دست و بندممی چیز همه روی چشم .  

. کرد آزاد وا دست از را اشیقه عقب به رو حرکتی با داریوش

 پایش، روی ایستادن محض به و کرد حفظ سختی به را تعادلش

 را کفشش اگر. داد هلش و آورد هجوم سمتش به غافلگیرانه

شدمی پرت استخر داخل به کردنمی میخ زمین به محکم .  

-  به! بدهکاری ماها به تو! شکستی نمکدون و خوردی نمک تو

نبودیم ما اگه کاری،بده عمرت آخر تا من، مامان من، بابای  ... 



 واقواق مرتب  و آمد داریوش طرف به شاکل. شد قطع حرفش

 را او که ایلحظه در درست. کوبید او پاهای به را خودش و کرد

 ایستاد داریوش و او بین. بود دویده شانسمت به شاکل داد هل

 دور خواستار و کردمی واقواق قبل از ترتهاجمی لحظه هر و

 قدم حین برداشت، قدم عقب به داریوش. بود شداریو شدن

زد داد برداشتن : 

-  چی دیگه ترسونی،می چی از رو من. گذرمنمی گذرم،نمی من

بدم؟ دست از دارم  

 به چشم فقط. کند اشعصبی توانستنمی حرفی هیچ دیگر

 هایحرف گذاشتنمی و کردمی واقواق وقفهبی که داشت شاکل

 خودش شاکل. رفت و چرخید داریوش. برسد گوشش به داریوش

 نشست آرام. مالید پایش ساق به را سرش و کرد نزدیک او به را

 کم. درآورد خودش از صداهایی سگ. کرد نوازش را او پشت و

کرد تندتر را دستانش نوازش. بیاید حرف به بود مانده : 

- نشم پرت که بود حواسم! نترس! شاکل چیه .  



 زمین روی و داد جا را خودش یشپا دو بین یفاصله در شاکل

بود آمده خوشش پیمان دستان نوازش از. نشست . 

-  من شه،می ترکم عقلت شیمی تربزرگ چی هر شاکل هم تو

 تو. بیام بتونم دوباره کی نیست معلوم و رممی خونه این از االن

 برای باید بدونی و باشه کتاب و حساب توی سرت ذره یه باید

بگیری رو کی پاچه بدی، تکون دم کی ! 

 راه دنبالش و برخاست جایش از ننشسته هم شاکل. شد بلند

گفت و رفت اشالنه دم تا شاکل با. افتاد : 

- شاکل تو برو . 

حیاط تمام به بعد و انداخت خانه ورودی در به نگاهی شاکل ! 

- نیست کسی برو شاکل، برو ! 

 شاکل رفتن با. رفت اشچوبی یالنه داخل به میلیبی با شاکل

 را حیاط کل بعد و ورودی در به اول. کرد تکرار خودش را او کار

. بود سکوت در هم خانه. نبود داریوش. گذراند نظر از

 یپنجره فقط و شدمی خاموش یکی یکی خانه هایروشنایی

 آشپزخانه یپنجره از نگاه. رفت عقب کمی. داشت نور آشپزخانه



 به بود کشیده وسط ار آن  پای داریوش که ایخاطره. نگرفت

 اشکان وقتی":بود گفته ارغوان به فقط شب آن. آمد یادش

 بدش نه گر و داره، مهمی دالیل حتماً نیای که مصره قدراین

 جوابی هیچ ارغوان و "باشی نیکی تولد جشن در تو آدنمی

. نیامد هم نیکی تولد به. کرد قطع نکرده خداحافظی بود، نداده

 هیچ که پیش سال دو حتی که کند رفک طوراین داشت دوست

 ارغوان که توانستهمی خودش تنها نبود، ارغوان و او بین چیزی

دارد نگه رشت در نیکی تولد روز را . 

 احترامیبی و ارغوان توسط تماس شدن قطع از شب، آن تمام

 از اثری نیکی تولد در وقتی اما بود، عصبانی شده او به که

 دود داشت ارغوان اعتناییبی از هک بدی حس تمام ندید ارغوان

 به اشکان تولد مدت تمام در وقتی حتی. رفت هوا به و شد

 ارغوان کشیدمی انتظار لحظه هر و کردمی نگاه دستش ساعت

 داده گوش را حرفش و مانده رشت در او که بود مطمئن بیاید،

 .است
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 هم ترسخت داریوش هایحرف با بود، سخت خانه داخل به رفتن

 ترک را علی عمو یخانه خداحافظی بدون بار اولین برای. شد

 اتفاقاتی غرق همه. شوند غیبتش یمتوجه دانستمی بعید. کرد

 فکر در مریم مامان. بود گرفته را گریبانشان بارهیک به که بودند

 را سهامش ناغافل علی عمو که بود ایکارخانه دادن دست از

 یرابطه از آرش بود، نداده او به درستی توضیح و کرده واگذار

 و بود شده خبردار داریوش توسط هم آن مژگان و فروغی

 به را موضوع این ادبیاتی چه با داریوش بزند حدس توانستمی

 این هم اتفاقی هر از دور همیشه کوروشِ. است کشیده رخش

 به تبدیل هم را او کارخانه نداشتن نداشت، درستی حال روزها



 بیرون خانه حیاط از که موقعی. بود کرده ایتازه ناامید کوروش

 خانواده این حال بتوان سخت شاید دیگر کرد فکر خودش با آمد

 این به علی عمو با. شدنمی قبل مثل چیزهیچ و کرد خوب را

 کنند دور خودشان از مدتی برای را داریوش بودند رسیده هنتیج

 باخبر هم ارغوان او و بین حس از هااین یهمه کنار داریوش و

بود شده !  

 که هاییحرف. بود پشیمان زده علی عمو به که هاییحرف از

. بود شده شانخانه از علی عمو رفتن و ناهید مامان یگریه باعث

 اتهام پدرش، شدن آبروبی در علی موع کردن متهم دانستمی

 عمو کاریاهمال روی دانستنمی اما نیست، درستی صد در صد

 گذراندمی کارخانه در را بیشتری وقت باید او. بپوشد چشم علی

 قدرآن خودش خیالیخوش در و کردمی رصد تردقیق را اوضاع و

 دست امروز و شود قربانی برادرش سال سی که شدنمی غرق

ببیند آلوده هم را رشپس . 

شنید را ناهید مامان صدای بست، سرش پشت را در تا : 

 پیمان؟-



- مامان بله ! 

- کردی؟ دیر چرا بودی، کجا  

 ناهید مامان با سالن به شدن وارد از قبل. درآورد تنش از را پالتو

 ناهید مامان چند هر بزند، لبخند کرد سعی. شد سینه به سینه

دیدنمی را او : 

-  خدمت خودم جات سر نشستیمی خب برسه، دادم به خدا

رسیدممی . 

پرسید را قبلش سوال همان مصرانه ناهید مامان : 

- بودی؟ کجا  

 هم با تا چرخاند را او و گذاشت ناهید مامان یشانه روی دست

بروند سالن به : 

- علی عمو یخونه ! 

چرخاند سمتش به را سرش قراربی ناهید مامان گفت را این تا : 

- چرا؟ جااون  



-  برم هرگز دیگه نباید که انگار چرا جااون گیمی جوری یه

شونخونه . 

نشست مبل روی و گرفت پیشی او از ناهید مامان و ایستاد  : 

-  زود یا دیر شده؟ چی کنید قایم مریم از خواینمی کی تا

فهمهمی ! 

- داره؟ خونه اون به من نرفتن و رفتن به ربطی چه بفهمه، خب  

گفت ترآرام ناهید مامان : 

-  با عموت مثل نیست معلوم بفهمه اگه برادراشن، محمود و ناصر

 بوده داریوشم بفهمه کنه، گوش گفتی چی هر و بشه همراه تو

جوری همین بخواد شاید بدتر،  ... 

کرد قطع را مادرش حرف : 

-  ندارم، مریم مامان خوشامد کاری به کاری من جان، مامان

 واگذار رو سهامش علی عمو هم عدب. کنممی درسته که کاری

نیست مریم مامان یاجازه به نیازی دیگه کرده، . 

پرسید سر تکان با ناهید مامان : 



- چیه؟ تو درستِ کار  

 خستگی آثار. کرد دراز جلو به را پاهایش و نشست مبل روی

 باز سخت پلکش. دادمی نشان را خودش داشت یک به یک

شدمی : 

- بگم؟ رو همه نیست، تا دو یکی  

گفت گونه هشدار ناهید مامان : 

 !پیمان؟-

-  خالی رو کهریزکشون انبار کل که بود این اولیش! گممی نزن

 کار این که ببرن، جااون از بردارن هم رو شوندستگاه دم کنند،

شهنمی کارخونه وارد بیرون از جنسی هیچ دیگه. کردند رو .  

-  مگه علی عمو به ی؟اومد کوتاه هم تو و کردند رو کار این یعنی

 پیش هاسال بفهمن همه تا بشه مجازات شون یکی باید نگفتی

آوردن بابات سر بالیی چه .  

بود آخرش و اول هدف این کشید، جلو به را خودش : 



-  رو کهریزک باید نیومدم، کوتاه که من اما کردند، رو کار این اونا

 برای پس! بده پس جوابی یه یکیشون هم باید و کردندمی خالی

 مگه خودشون رو؟ سهامش کنه واگذار علی عمو گفتم چی

 کارخونه تو فقط داشتیم ما قبلش تا و بوده متین فکر گننمی

 عهده به رو مسئولیت متین یا گممی منم کردیم،می فعالیت

 همه بوده داریوشم کنن ثابت بیان تا هم، با شونهمه یا بگیره،

رسهمی شبچه به مژگانم. آنمی راه پس رفته، دست از چیشون . 
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گفت شمرده شمرده ناهید مامان : 



-  متین از خیلی اون درسته، کارِ مژگان دست بدی رو بچه االن

 بهتره؟

-  ازشون من دق مژگان! مامان نیست مربوط من به اونش دیگه

 مژگان بازی دیوونه وقتاون ندن که دوننمی خودشون دونه،می

 رو منا قراره کرده، صحبت محمود با مژگان خود! کنهمی گل

بدن بهش . 

-  اعضای از یکی که رهنمی بار زیر هلدینگ گهمی تعلی عمو

 از بده، پس جواب کهریزک جنسای واسه بفرستن رو کارخونه

ترسنمی شدن بدنام . 

گفت حوصلهبی : 

-  چی همه بعدش ولی ده،می ضرر کارخونه مدت یه نیست، مهم

 تبلیغات و بیلبورد چهارتا و اسمه تغییر یه خرجش شه،می خوب

 این از کلی ندارن، باکی شدن بدنام از اینا هم بعد. تلویزیونیه

کردن ماستمالی هم رو همه که شونهپرونده تو بدنامیا . 

گفت لرزانی صدای با ناهید مامان : 



-  پایین گلوت از خوش آب یه ذارننمی پیمان، کننمی اذیتت

  .بره

شد بلند جایش از : 

-  از بدتر چهارتا که دوننمی خودشون بکنن؟ خوانمی کار چی

منن پشت هم خودشون . 

- گی؟نمی هیچی من به چرا پشتتن، کیا  

 -  ترینکوچک دوننمی. شناسنمی رو بابا دوستای تموم

 بهم زیادم. گیرنمی جواب بدن، نشون من علیه هک واکنشی

 یه به کردم واگذار رو علی عمو سهام که طورهمون بیارن فشار

 چی همه بذارن که بهتره پس. تونممی خودمم برای گنده، کله

 گرفتار مقابل در من، پدر آبروی برگشتن! بشه تموم مساوی

 کاره، تو نسرشو اونام. خوامنمی زیادی چیز اونا، از یکی شدن

مامان نکن فکر بهش اصالً تو! من حرف به رسنمی تهش ! 

گفت و کرد کج را راهش اتاقش سمت به : 

- بخوابم رممی من . 



- نخوردی شام . 

- ندارم میل . 

 را شلوارش. انداخت صندلی پشت و درآورد تنش از را پیراهنش

 و زد کنار تخت روی از را پتو سریع و کرد عوض راحتی شلوار با

 محض به و آورد باال را اشگوشی. انداخت تخت روی را خودش

 یشماره صفحه، کردن پایین و باال اولین با گوشی قفل کردن باز

 و بدترین جزو امروز. کرد لمسش و پیدا را نظرش مورد

 هایآدم با صبح از. بود گذشته ماه یک ظرف در روز ترینسخت

 شانحقه گرفتار دبو این مواظب مدام و بود زده سروکله متفاوتی

 دو و مریم مامان برادر دو با صبحش سر یجلسه از. نشود

 اما خیره، نگاه همه از بدتر! داریوش و مژگان تا هلدینگ اعضای

 که آخرش دادن دست آن و بود؛ جلسه میز سر فروغی حرفبی

 برادر دو مدرک کلی با توانستمی اگر. بود معناداری مکث با

 نداشت، هیچی او علیه کند، تهدید را مهدی و متین مریم، مامان

 که چه اگر نبود، کهریزک به مربوط اسناد در فروغی از ردی هیچ

 مهمی چیز تنها. است بوده چیز همه جریان در او بود مطمئن



 دختر با ماهه چند نامشروع و مشکوک یرابطه یک دانستمی

 یفعل موقعیت در که بود هلدینگ اعضای از دیگر یکی نائینی

 میز یک دور هاآن با که هم ایبقیه. آمدنمی کارش به خیلی

نداشتند فروغی خود از بهتری وضع نظر این از بود نشسته ! 

 اشخنده ریز صدای آن بند پشت و ارغوان گفتن " الو " صدای

 گفتن الو از بعد چرا نفهمید وقت هیچ. نشست گوشش در

 جواب ارغوان بار هر و بود پرسیده بار چند! خنددمی بالفاصله

گفت ارغوان یخنده جواب در. بود داده متفاوتی : 

-  و بزنی حرف صبح فردا تا تو که دارم احتیاج این به فقط االن

نخندی بیخود وسطشم. بدم گوش من !  

شد جدی ارغوان : 

- شده؟ چی چرا؟  

- شم آروم خواممی فقط هیچی، . 

- شی؟می آروم تو بزنم حرف من  

- خیلی آره !  



گفت جوابش در تعلل با نارغوا : 

- رفته یادم از زدن حرف کنممی حس گفتی، رو این که حاال . 

کرد زمزمه آرام : 

-  به صبح فردا ممکنه داری، فرصت امشب فقط بزن، حرف نه

 به شم، آروم من و بزنی حرف تو تا زدم زنگ بهت که بیاری روم

 یه محاله خوشگلی، مزخرف دروغ چه ":بگم و بشم منکرش کل

باشه داشته تاثیر من روی قدراین تردخ " 
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گفت جوابش در ارغوان : 

- پیمان شده چیزی یه مطمئنم دیگه حاال ! 



گفت ارغوان به را همیشگی حرف همان : 

- آمبرمی پسش از من نکن، فکر بهش تو بشه هم چی هر ! 

گفت دارد شک حرفش به گویی که مکثی با ارغوان : 

- دیگه چیز یه مژگان گی،می چیز یه تو . 

چسباند گوشش به را گوشی : 

- گهمی چی مژگان مگه ! 

-  افتیمی داریوش خاطربه که گهمی! آیبرنمی پسشون از کهاین

 رو زهرش مهدی داره،برنمی سرت از دست فروغی! هچل تو

کنهمی خالی رو پشتت هم علی عمو و ریزهمی بهت !  

کرد جابهجا پشتش را بالشش و کشید باال کمی را خودش : 

- کنی؟می کار چی تو بیفته، برام اتفاقا این یهمه کن فکر  

- بشه خوادمی که چی هر مونم،می پیشت من .  

ارزیدمی امروزش کل یاندازه ارغوان یساده ظاهر به یجمله . 

داد ادامه تریآرام لحن با ارغوان : 



- نگفتم بهت من که هست چیزی یه ! 

 چی؟-

- ! زد زنگ بهم مژگان رفتی، بعد و بودی جااین که شب اون

 تعقیبت که انگار. بود جااین خودشم چون جایی،این دونستمی

 .کنه

داد بیرون را نفسش کالفه : 

-  پیش و توام یخونه دونستمی کجا از! داشتیم کم رو همین

نیستم؟ اشکان  

-  اونا واسه و روشنه من واسه گفتمی خونه، هایالمپ از

کرده رو کار این چی برای نفهمیدم! خاموش ! 

 نه باید، که باشد نگران قدرهمان مژگان برای باید دانستمی

 از ترخطرناک توانستنمی مژگان شرایط این در! کمتر نه بیشتر،

 دنبال مژگان. باشد کارخانه اعضای بقیه یا هلدینگ اعضای

 در او نفع و او، به زدن ضربه نه و بود خودش شخصی منفعت

 که چند هر. شدمی خالصه متین شدن گرفتار و منا داشتن

 جلوه خطرناک هست که آنی از بیشتر را مژگان داشت تمایل



 با مورد این در خواستمی اما دارد، نگه او از را ارغوان و دهد

بگوید را اشواقعی حس نهما و باشد صادق ارغوان : 

-  هم رو شب اون نیست، من هایدغدغه جزو االن مژگان

 چون کنه، حفظ شسینه توی راز یه مثل همیشه برای مجبوره

وسطه تو پای ! 

- بگیره رو منا که رهمی فردا !  

- خواستمی همیشه که بود چیزی این ! 

کرد قطع را حرفش دفعهیک ارغوان : 

-  چی بفهمن اشکان یا و نسترن ستنی مهم برام دیگه پیمان

بشم خالص تا بفهمن زودتر خوادمی دلم اتفاقاً! شهمی . 

 فوری اما بگوید، داریوش امشب هایحرف از تا کرد باز را دهانش

 و است زیاد فاصله عمل تا حرف از دانستمی! شد پشیمان

 خالص از دیگر فهمیده داریوش بشنود کهاین محض به ارغوان

زندنمی حرف شدن . 

- پیششون؟ پایین نرفتی امشب  



-  جوریاین منم نداره، حوصله و ناراحته نسترن نرفتم، نه

ترمراحت . 

 هایحرف و زد عقب به برگشت ذهنش ارغوان حرف این با

 که کردمی درک گوشتش و پوست با و آورد یاد به را داریوش

چه یعنی ارغوان " ترمراحت جوریاین" ! 

-  خواستیمی و بودی رشت نیکی تولد هیادت! سوال یه ارغوان

نذاشت؟ اشکان اما بیای،  

گفت دلخوری حالت به ارغوان : 

- کرده کار من با زیاد کارا این از اشکان . 

-  بار زیر هم تو نیا گفت یادته، درست رو این ببینم خواممی نه

 تو و زدیم حرف هم با و گرفتم رو گوشی ازش من که نرفتی،

نیومدی؟ چرا! نیومدی  

گفت و درآورد خود از ریزی صدایی کردن فکر نشانه به رغوانا : 

- دیگه نیومدم منم بیام، نداره دوست اشکان گفتی خب . 

- رفتی؟نمی بار زیر چرا گفت،می بهت اشکانم خود که رو این  



خندید ارغوان : 

- برسی؟ چی به خوایمی االن ! 

کشید باال اشسینه روی تا را پتو و داد تکان را سرش : 

- خوبه چیز یه دونممی ولی دونم،نمی دممخو ! 

گفت طمانینه با ارغوان : 

-  اشکان! منطقی و آروم تو نیا، گفتمی فریاد و داد با اشکان

 یه نبود بلد اشکان دادی، انتخاب فرصت بهم تو کرد،می تهدید

 رو گوشی تا تو اما نیا، گممی که هست چیزی یه البد بگه کلمه

 حرف نداشتم، مرض که منم! یگفت رو همین دستت گرفتی

کردم قبول رو درست . 

داد ادامه مکثی با بعد : 

-  تصمیم خودم با شب همون من شد باعث زدنت حرف البت

 سر و سراغت بیام درسم اتمام از بعد فرصت اولین در که بگیرم

 خوشتیپ عکس که هم تولد فردای.  دربیارم کارات تموم از

 گذاشتم کامنت منم و ماینستاگرا گذاشتی رو نیکی و خودت



 گذاشتی قلب یه و دادی رو کامنتم جواب بار اولین برای برات،

 خواب همه خوابگاه تو باشه، بارونی هوا باشه، شب کن فکر. برام

گوشیت وسط شه سبز قلب یه یهو و باشن ! 

 

* * * 
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 گوشش در دریا امواج غرش صدای بود شده بلند که صبح از

 صدای و! آمدمی اسب یشیهه صدای. بود انداخته راه به زلزله

 دادن نجات در چطور کردمی تعریف برایش همیشه که مردی

 و است؛ مانده ناتوان زدمی پا و دست امواج میان که پدرش

 به را هاآن و دادمی نشان او به هم را حیاط یگوشه هایچکمه



 و گرفته فاصله او از صداها این که بود وقتی چند. گرفتمی گواه

 یکارخانه به پا که ایلحظه از درست. شدندنمی تکرار سرش در

 چیز همه دید، را جاآن یکهنه دستگاه و دم و گذاشته کهریزک

 که هاییالس همان از محل این کهاین تصور. شد شروع دوباره

 داشت نشده، آن یمتوجه کسی و داشته وجود بود زنده پدرش

 با و شد تثبیت بدش حال ارغوان تماس با. کردمی اشبیچاره

 به را خودش داریوش. رسید خود اوج به داریوش هایحرف

 که گفته او به چیزی چه دانستنمی و رسانده نسترن یخانه

 ماشینش داخل. شدنمی ارغف او به زدن زنگ از ایلحظه نسترن

 جایی به را ارغوان. برساند ارغوان به را خودش تا نشست

 از را او و برود باید نشده شب تا دانستمی که بود فرستاده

 آیکون سریع داریوش یشماره دیدن با. ببرد و بردارد جاآن

کرد تلفظ عصبانیت نهایت در را کلمه هر و کرد لمس را تماس : 

-  گر و کن، جور و جمع زدی که رو گندی این ریجو یه داریوش

. بجوان رو تو دوتایی تا رممی کنار متین و مهدی راه سر از نه

 دست آدم قدر چه جااین که دونیمی. بودم کهریزک االن همین

بیرون آدمی پر ! 



بود افتاده زدن نفس نفس به کرده که تهدیدی از هم خودش . 

گفت تند تند جوابش در داریوش : 

-  گفته؟ چی بهت ارغوان بزنم، رو حرفم ذارینمی کنی،می طعق

نداشت کاری اون با کسی. بدونم من بگو . 

زد فریاد عصبانیت با : 

-  از بزنه؟ تونستمی حرف مگه لرزید؛می ترس از اون حیوون،

 نزن زنگ. بره کی یخونه دونستنمی اشکان و نسترن ترس

 اشکان به که بزن حرف نسترن با جوری یه برو گمشو فقط بهم،

نگه هیچی . 

گفت التماس حالت به داریوش : 

-  دونمنمی من گم،می چی ببین نکن قطع لحظه یه پیمان ببین

 بهش چیزی نه دیدیمش، نه اصالً ما اما! گفته چی بهت ارغوان

 راست من که پرسید ازش و زد زنگ بهش فقط نسترن. گفتیم

 و بلرزه ارغوان هبش باعث که نگفت ایدیگه چیز نه، یا گممی

 بزنه ایدیگه حرف نسترن نداد فرصت اصالً ارغوان بره، کنه فرار

 زده نسترن یخونه از من خاطربه اون گیمی پیمان. کرد قطع  و



 که بودم ماشینم داخل هنوز من نیست، طوریاین اصالً بیرون،

 نبود، خودش حال تو بیرون، زد خونه از عجله با ارغوان دیدم

 و کردمی صحبت یکی با هم بلند بلند. دوئید رو نخیابو کل

 ما خاطربه که گفته دروغ بهت پیمان "رممی دارم ":گفتمی

 دونمنمی پایینم، من. کنیم صحبت نسترن یخونه بیا. بیرون زده

نه یا زده حرفی اشکان به االن تا نسترن . 

-  بری تو کهاین قبل تا کن دعا برو فقط االن تو داریوش، شو خفه

باشه نگفته چیزی اشکان به نسترن باال .  

 او به دقیقاً ارغوان بیاورد یاد به کرد سعی و کرد قطع را تماس

 آورد،می یاد به پاره پاره را ارغوان هایحرف. است گفته چه

 به تواندنمی کهاین و بود زده حرف نسترن و داریوش از ارغوان

 حضور خاطربه باشد شنیده که نبود مطمئن اما برگردد، خانه

 که منطقی. است زده بیرون جاآن از اشکان یخانه در داریوش

 داشت ارغوان که حالی گفت،نمی هم بیراه داریوش کردمی فکر

! نسترن و داریوش به دهد ربطش توانستنمی که بود بد قدرآن

 فهمیدن از ترسی که بود گفته او به اطمینان با خودش ارغوان



 پای را پیش ساعت سه دو مشوشِ حال و ترس سپ ندارد، بقیه

 را پایش روی ایستادن توان بود گفته ارغوان گذاشت؟می چه

 تنها دید، اشگوشی روی که را اشکان یشماره. ندارد

 یخانه به رسیدن تا. بود ماشینش به دادن سرعت العملشعکس

 رد یکی اشکان و نسترن بود، فرستاده جاآن به را ارغوان که زنی

زدند زنگ او به میان .  

 انجام توانستندمی نسترن و اشکان که کارهایی تمام خودش با

 زود یا دیر فهمیدن این که رسید نتیجه این به و کرد مرور دهند

 این عیبش تنها فقط نگیرد، اشجدی زیاد و افتادمی اتفاق باید

شد همزمان کارخانه در هایشدرگیر با که بود . 

 صدای داشت انتظار گذاشت آیفون زنگ یرو که را دستش

 دعوت اشخانه به را او بارها که زنی صدای نه بشنود، را ارغوان

 بدون بود مجبور باراین. بود کرده رد را دعوتش بار هر و کرده

 رو و رنگ ساختمان داخل وقتی. بگذارد پا اشخانه به دعوت

 کردمی سالتما ارغوان داشت، کار هنوز و بود کهریزک یرفته



 برایش لبخند با را در خانه صاحب زن وقتی حتی بیاید؛ که

ندید را ارغوان باز گشود . 
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 را چشمش دید را عریانش هایشانه و باز موهای که دم همان

 زن کردمی تصور. کند برانداز را اندامش کل تا نیاورد ترپایین

دارد لب بر لبخند که است همین منتظر روبرویش . 

 پشت که زنی دانستمی. شد اشخانه وارد و شد رد زن کنار از

 که است هاییآن از دارد،برمی قدم دلبرانه و چرخدمی سرش

 خوش ساعتی جوارشان در دردسربی سروصدا،بی شودمی

 گرفتاری و گیر سالمت؛ به را ما خیر به را تو بعد و گذراند

 یمعامله اولشان، یمعامله از غیر نخواست هرگز اما نداشتند،



 که دلخواهی یخانه مقابل در خبرچینی بکند، او با دیگری

خواستمی ! 

 بعد ایثانیه و شدمی ترشنیدنی لحظه هر زن هایقدم صدای

. است هم دیدنی فهمید تگرف قرار مقابلش کمال و تمام وقتی

 که بود آن از ترکوتاه پوشاندمی را اشتنه پایین که ایپارچهتکه

 میز روی شربت شد خم زن تا. گذاشت دامن بشود را اسمش

گفت قاطع و سریع بگذارد، : 

 !کجاست؟-

 اخم با حرف ایکلمه بدون. بود نیامده خوشش کرد، مکث زن

کرد متمایل کناری اتاق طرف به را سرش : 

- کیه؟ دیگه این مونه،می مار زهر برج عین ! 

گفت و شد رد زن کنار از : 

- باشم تنها باهاش خواممی بیرون، برو دقیقه چند یه تو . 

داد موزونی حرکت بلندش گردن به اخم با زن : 



-  جااین االن دادم، پس رو خونه این داشتن تاوان کردممی فکر

نیست هاجوجه با وندنترک الو جای منم یخونه تو منه، مال . 

 بعد و کردن رد را یکی زنان نارنجی و نازک دنیای در دانستمی

 برایش سوزنی سر اما ندارد، خوبی معنیِ شدن تنها دیگری با

نبود مهم . 

 ایستاده تکلیفبی هنوز زن. برگشت عقب به و ایستاد در دم

توپید. بود : 

-  نیا هم منگفت تا. بیرون برو بپوش لباس زود نشنیدی؟ مگه

بترکونه الو شده خراب این توی خوادنمی کسی! خونه . 

 هیچ به دیگر. برود بیرون و بپوشد لباس زن تا ایستاد قدرآن

 را اتاقی در شد جمع خیالش که او رفتن از. نداشت اعتماد کس

 کرد حس لحظه همان. کرد باز آرام بود داده نشان او به زن که

 و شده خالصه رابطه یک و دمآ دو خط، دو در اشزندگی تمام

 دراز اتاق کف که کسی. است دویده بیهوده را اشزندگی یبقیه

 کردمی وادارش بود گذاشته چشمانش روی دست و کشیده

 به فقط و کند فراموش را داریوش مشکوک هایحرف یهمه



 را گردنش و سینه صورت، سر، در شده رها موهای. برود او سمت

کند نگاهش وقفهبی و بزند کنار . 

 العملیعکس هیچ زد، صدا را ارغوان. برداشت جلو به قدمی

 آمدنش برای که والیی و هول همه آن با ارغوان از این. ندید

 نبود اشسینه رفتن پایین و باال آرام حرکت اگر. بود بعید داشت

 روی که دست. نشست کنارش. دویدمی طرفش به مطمئناً

 و بلند اشکبارش چشمان آن  با ارغوان بارهیک گذاشت شکمش

 ذهنش از چیز یک تنها شدند که چشم در چشم. نشست و شد

 شناختمی که هاییزن یهمه با اساسی تفاوت یک او گذشت،

 با رسید؛می نظر به همیشه از ترقوی ریختن اشک حین داشت،

شناختمی که هاییزن یهمه با مژگان، با نسترن، ! 

 محترمانه غیر را عذرش پیش دقیقه دچن که زنی با او تفاوت 

 و بود دردسر از پر که بود این کرده بیرونش خانه از و خواسته

 دردسر فرزند ارغوان اما نداشت، دوست را هاپردردسر هرگز

 این با اما داشت، هم گرفتاری و گیر بود، هم سروصدا پر بود،

 اشزندگی این از بعد برای است قرار اگر خواستمی دلش حال



! نشسته روبرویش که باشد همینی با فقط  باشد، خوشی دنبال

گفت آرام : 

-  کردممی فکر! استقبالیه؟ چه این پس! پیشت بیام بودی گفته

باشی منتظرم پا لنگه یه در دم ! 

کرد خم اششانه طرف به سر رمقبی و سست ارغوان : 

-  توی جااین ندارم دوست شناسیش؟می کجا از! کیه؟ زنه این

باشم شخونه . 

 کرد تمیز را چشمش دو اطراف لرزان و آمد باال که ارغوان دست

  مطمئن

 را سوالش حتی ارغوان. نیست داریوش ارغوان، یمسئله که شد

 زمان خودش برای بخواهد که انگار. بود پرسیده ناشیانه هم

گفت صورتش در خیره. بخرد : 

-  وت ندارم دوست منم نیست، مهم خیلی شناسمشمی کجا از

 و بنگاهی نزدیک گفتی زدی زنگ وقتی منتها باشی، جااین

 شناختممی بنگاه به که نزدیکی یخونه تنها نیست خوب حالت

بود جاهمین . 



 دیگرش دست و گذاشت اششقیقه روی را دستش یک ارغوان

 روی را دستش. بگیرد را دستش تا آورد جلو استیصال با را

 سراغ خودش در که حنیل تریننرم با. گذاشت ارغوان دست

پرسید  داشت : 

-  چی ببینم کن تعریف آرامش با اول از جاماین من که حاال خب

 نسترن به رو چیز همه و اومده داریوش که گفتی ظهر شده،

 بیرون، خونه از بزنی شدی مجبور اون خاطر به هم تو و گفته

گفتی؟ رو همین آره؟  

 برعکس را تانداس. کرد نگاهش و آورد باال را سرش ارغوان

 ببیند! بسنجد را ارغوان تا برد پیش گفت داریوش که طورآن

 تایید را دروغین داستان این و بزند زل هایشچشم در تواندمی

است طورهمین که بگوید و کند . 
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 جا از پنجره و سر پشت به نگاهی با و کشید را دستش ارغوان

گفت که بود نشده بلند کامل هنوز. شد بلند : 

- اینجام ساعته شش پنج پیمان؛ بریم جااین از ! 

 و بود داشته نگه سینه در را نفسش سوالش جواب شنیدن برای

شد بلند. بود او از کردن گله دنبال ارغوان : 

-  تونستمنمی کهریزک، بودم هرسید تازه من زدی زنگ وقتی

برگردم موقع همون .  

 دستش ارغوان. زد زل ارغوان به و داد تکیه دیوار به را اششانه

 حرفی اما خورد،می تکان هایشلب و بود گذاشته پنجره روی را

زد صدایش آرام. آمدنمی بیرون آن از : 

 ارغوان؟-



 ارک اما کرد، نگاهش و داد حرکت را سرش سختی به ارغوان

 که انگار شدند چشم در چشم تا بود، همین فقط برایش سخت

گفت شمرده شمرده باشد خوانده نگاهش از را تردید و سوال : 

-  نیومده هنوز داریوش بیرون زدممی خونه از داشتم من وقتی

 .بود

 اما بود، داده تکیه دیوار به را اششانه قبل ثانیه چند از کهاین با

 گاهتکیه و شده برداشته اششانه روی زا باری کردمی حس تازه

 ارغوان یشانه و برد جلو را دستش. است کرده پیدا را دیوار امن

گرفت را : 

- بری؟ خواستیمی خاصی جای  

داد تکان تایید به را سرش ارغوان : 

-  که نسترن پیش پایین بیام شدممی آماده داشتم تازه آره؛

 برم سریع که گفت بهم. بود نگران خیلی زد، زنگ مژگان

 تا باشم منتظر بعد. بردارم پاکت یه همراه به و رو منا و شخونه

 و خونه برگرده خودش تونهنمی چون ببرم، براش و بزنه زنگ بهم



 جوری یه گفتمی. مونده تنها شخونه تو که ساعته چند منا

نکنه تعقیبم کسی که بشم مطمئن . 

گفت و گرفت ترمحکم را ارغوان یشانه : 

- رفتی؟ هم تو   

گفت و کرد تفسیر رفتن با مخالفت را سوالش ارغوان : 

-  خالی یخونه وسط رسیدم وقتی بود، تنها منا. نرم تونستمنمی

کردمی گریه ریز یه و نشسته . 

بپرسد را سوالش کدام دانستنمی : 

- خالی؟ یخونه  

رهانید او دست از را اششانه و کشید عقب ارغوان : 

-  بهم ش،خونه تو نبود هیچی کرده، خالی رو شخونه مژگان آره

رو جااون فروخته گفت .  

- مژگان؟ به دادی کجاست، منا االن  

گرفت را صورتش دستش با ارغوان : 



-  اما دنبالمون، بیای که زدم، زنگ بهت خیلی. نتونستم نه،

 نگاه برم و دور به اومدم تا بیرون رفتم منا با وقتی. برنداشتی

. شد پیاده ازش یکی و وایستاد ماشین هی خیابون طرفاون کنم

بود فروغی . 

شد نزدیک ارغوان به هراسان : 

- گرفتنش؟ ازت کجاست، منا  

داد تکان را سرش ارغوان : 

- اشکانه پیش شدم،می دیوونه که گرفتنمی اگه نه، ! 

 از تا برد گردنش پشت به را دستش و کشید راحتی نفس

کند کم آن گرفتگی : 

- اشکان؟ پیش بردیش تو  

- کنم فرار که بغل خیابون رفتم سریع دیدم رو فروغی وقتی نه، . 

- شناسیش؟می مگه بود، فروغی دونیمی کجا از  

دوخت زمین به را نگاهش ارغوان : 



-  کنم فکر بود، خودش بودم، دیده رو عکسش مژگان گوشی تو

 نشدم، متوجه خوب بود دودی شیشه. بود همراهش هم مهدی

 راه دنبالم و شناخت رو من که دبو همراهش یکی حتماً اما

ندیده حاال تا رو من که خودش افتادن، . 

- نکردن؟ دنبالت اشکان، پیش بردی رو منا چطور  

 -  داخل رفتم سریع دنبالمن دیدم وقتی. برد آژانس نبردم، من

 آژانس از جلوتر خرده یه و ندیدن رو من اونام آژانس، یه

 رو جا همه شتندا بمونم، جااون تونستمنمی. وایستادن

 گذاشتم پاکتم و ببره هاراننده از یکی دادم رو منا. گشتندمی

 راننده از زودتر خودمم. بگیره بیاد خودش مژگان تا امانت آژانس

 رو منا بتونه راننده و ببینن رو من تا زدم بیرون آژانس از منا و

 رو من تا. دوییدم جهتشون خالف و خیابون وسط رفتم. ببره

 طرفه یه خیابون یه توی. افتادن راه دنبالم و زدن دور دیدن

 زدم زنگ اشکان به بنگاه برسم کهاین قبل. کردن گمم دوباره

 تماسش هیچ به و کردم قطع رو گوشی پیششه منا دیدم وقتی

 که بود موقع همون نسترنم. زدمی داد مرتب. ندادم جواب دیگه



 دیگه بودم دهدوی قدراین. خونه برم نتونستم دیگه و زد زنگ

 بزنم، زنگ بهش که نبود تو جز کس هیچ برام، بود نمونده نفس

 صدام زدم، حرف چطور دونمنمی دادی رو جوابم وقتی

اومددرنمی . 

 و داد تکیه سرش پشت دیوار به حرف این گفتن از بعد ارغوان

 پشت به را دستش. کرد پر ارغوان با را اشفاصله. نشست آرام

 روی سر ارغوان. کرد ترنزدیک خودش به ار او و برد ارغوان

کرد زمزمه و گذاشت اشسینه : 

-  رفتم، و آژانس توی گذاشتم رو منا حالی چه با دونینمی

 بقیه پیش بودم مجبور همه از بدتر. نذارم تنهاش کردمی التماس

 و ساده یگریه یه منا یگریه و نشده طوری که بیارم در ادا

 خوادمی دلم که طوریاون نتونستم مادرشه، از دوری خاطربه

ببرن رو منا و نکنن شک تا زدم لبخند الکی کنم، بغلش . 

 تحمل است، بوده ارغوان خود حال منا، حال از بدتر دانستمی

 خیلی بود درگیر آن با طوالنی ساعت چند ارغوان که فشاری

 عمرش آخر تا ارغوان بود ممکن که حالتی. بود طاقتش از فراتر



 اتفاقات بدترین با ارغوان روان و روح امروز باشد، درگیر آن با

 هم شنیدنش حتی. بود خورده محکمی یضربه و کرده تصادف

آن یثانیه به ثانیه عینی کردنِ تجربه به برسد چه بود، سخت ! 
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 ارغوان آمد اتاق بیرون از که دری شدن بسته و باز صدای با

گفت و کشید بیرون او آغوش از را خودش : 

- اینجا از آدنمی خوشم بریم، ! 

 به و برداشت تخت روی از را او پالتوی. شد بلند ارغوان از زودتر

 را دستش فقط و شود بلند تا داشت نگه حالتی به ارغوان سمت

 را اشپالتو و ایستاد او به پشت ارغوان. ندک هایشآستین داخل

 .پوشید



- االن ریممی شو حاضر . 

 گویی. شد روبرو در از کمی یفاصله در زن با کرد باز که را در

 ارغوان تا ماند منتظر. ییاید شاناتاق سمت به داشت قصد زن

 و گذشت کنارش از ارغوان. برود بیرون او از زودتر و شود آماده

 حینی و افتاد راه ارغوان دنبال.  شد رد زن به وجهیت هیچ بدون

گفت گذشتمی زن مقابل از که : 

 .خداحافظ-

گفت سریع و ایستاد بگوید چیزی کرد باز دهان تا زن : 

- مونمنمی کسی بدهکار من . 

 حرف بدون. کردمی شاننگاه و ایستاده دورتر کمی ارغوان

 که کرد دعوت ارغوان از لبخندی با و رفت در سمت به دیگری

 و کرد باز ارغوان برای خودش هم  را ماشینش در. بروند و بیاید

 قصد. بست  را کمربندش نشست ماشین داخل کنارش وقتی

 او بازوی روی دست گذاشتن با ارغوان که بیوفتد راه داشت

شد مانعش : 

- پیمان؟ ریممی کجا  



 که نشست ارغوان چشمان نگران مردمک روی درست نگاهش

رسیدمی نظر به همیشه از زیباتر : 

-  اشکان و نسترن با برم من قبلش بذار بهتره، نری خونه امشب

خونه گردیبرمی فردا شدن که آروم بزنم، حرف . 

گفت قراربی ارغوان : 

- ریم؟می کجا االن پس  

کرد زمزمه : 

- مونیمی ناهید مامان پیش امشب ! 

شد شل بازویش روی از ارغوان دست : 

-  فردا کنهنمی فرقی برم، باید که باالخره. خونه بریم! شهنمی نه،

امشب یا ! 

گفت قاطعانه و انداخت راه را ماشین : 

- . شناسمنمی رو کسی ناهید مامان از بهتر! نداریم شهنمی و نه

 رعایت ناهید مامان خاطر به هم بیاد اشکان که جاییه جااون

کنهمی . 



 که را یرمس از کمی. نگفت چیزی دیگر و کرد سکوت ارغوان

 ارغوان. برگشت سمتش به شد طوالنی ارغوان سکوت و رفتند

 به باز بازِ چشمانی با و گذاشته صندلی پشتی روی را سرش

 انداخت ارغوان به که همی پشت هاینگاه. کردمی نگاه مقابلش

گفت و گذاشت کنار را تردید. برگردد طرفش به او شد باعث : 

- بوده؟ یچ پاکت اون داخل دونیمی ارغوان  

داد تکان ماشین صندلی پشتی روی را سرش ارغوان : 

-  دونممی فقط. بود بزرگ پاکت یه کنم، بازش نکردم فرصت نه،

بوده توش چیز تا چند ! 

- منا نه بودن، پاکت اون دنبال احتماالً ! 

-  اون به دستشون دیگه دونممی فقط بودن، چی دنبال دونمنمی

 تا آژانس فرستاد پیک هی موقع همون مژگان رسه،نمی پاکت

ببره رو پاکت براش . 

- بود؟ نگفته بهت نکردنش خالی و خونه فروش مورد در هیچی  



 هنوز ارغوان دهد،می آزار را ارغوان هایشسوال با دانستمی

داد جواب هم سوالش این به اما بود، نیامده جا حالش : 

-  اون. شدم شوکه دیدم که رو خالی یخونه دونستم،نمی هیچی

 خوادمی یعنی فروخته وقتی بخره، تا کشید زحمت کلی رو خونه

 از ایدیگه کس هر یا و مهدی متین، اگه! منا با اونم بره، جااین از

 بهش دستش که جایی یه برنمی رو منا بفهمه شونخانواده

 منا گفتم بهش کهاین از بعد. مژگانه سر تو چی دونمنمی. نرسه

 بزنه، زنگ بهم خودش تا دارم گهشن روز چند گفت اشکانه پیش

ندارم ازش خبری هیچ دیگه و کرده خاموش گوشیشم . 

 به را خودش و بگیرد فاصله جایش از ارغوان شد باعث سکوتش

کند متمایل سمتش : 

-  کنهمی داره کارچی داری خبر تو پیمان؟ گینمی هیچی چرا

گی؟نمی بهم افتاده، اتفاقی آره مژگان؟ ! 

کرد اخمی : 

- گهمی چیزی من به مگه مژگان! اتفاقی چه من زیزع نه ! 

- فکر تو رفتی شده، جوریاین تقیافه چرا پس ! 



-  باشه کرده فروغی علیه کاری یه باید حتماً که کنممی فکر فقط

 مژگان از و فروغی پای زیر نشسته مهدی یا. دنبالش افتاده که

ندارم ایدیگه حدس ترسوندتش، . 

 دیگری کالم و ماند ساکت خانه خود تا ارغوان حرف، این با

 به بار هر مژگان کهاین از کرد، رانندگی کالفه هم خودش. نگفت

 او دست از هم کاری و کردمی مشکالتش درگیر را ارغوان نحوی

 یبسته فضای در که ماشین. بود عذاب و رنج در آمدبرنمی

 اناآشن مکانی به تازه که کسی مثل ارغوان گرفت قرار پارکینگ

 اشخیره و مات نهایت در و کرد نگاه اطرافش به باشد گذاشته پا

گفت او به دادن روحیه برای. شد : 

- ایهقیافه چه این بهتره، منم از ناهید مامان ! 
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 تعجب با. نخورد تکان جایش از ارغوان اما رفت، ارغوان سمت به

گفت بخندل و : 



- باال بریم ارغوان؟ ! 

-  بریم بعد بگیری اجازه و بزنی بهش اول زنگ یه نیست بهتر

باشه گفته چیزی بهش نسترن شاید. باال . 

زد را آسانسور یدکمه و افتاد راه ارغوان از جلوتر : 

-  بسپرم که رو تو. نسترن نگفته چیزی بگیرم، اجازه نیست الزم

پیششون رممی ناهید مامان دست . 

گفت و زد اشگونه به یضربه شد نزدیکش که ارغوان : 

- چطوره؟ آرم،می خبر برات منا از هم زنم،می حرف باهاشون هم  

 چیز هیچ. برد پایین و باال را سرش فقط مطیعانه  ارغوان

نداشت او از هم انتظاری کند، خوب را او حال توانستنمی . 

گفت انارغو به رو آورد بیرون جیبش از که را کلید : 

-  گم،نمی ناهید مامان به تو از هیچی من و داخل ریممی هم با

باهامه یکی فهمهمی دقیقه پنج از کمتر در خودش مطمئنم اما !  

- تو آمنمی من نگی بهش اگه . 

گفت و گرفت را ارغوان دست : 



-  گیمی چی فهمه،می خودش نکشیده دقیقه دو به گممی من

 تو؟

 را ناهید مامان بلند. شد خانه وارد رغوانا همراه و کرد باز را در

 آرام ارغوان به رو. شنید ی "اکبر اهلل " جواب در که زد صدا

 :گفت

- خونهمی نماز .  

 او یشانه به را خودش ارغوان گذاشتند پا سالن به که همین

 را مادرش دوباره و گرفت ترمحکم را ارغوان دست. چسباند

داد قرار خطاب : 

- نمازت؟ نشده مومت ناهید، مامان  

 ظاهر در چهارچوب در و شد بلند جا از جوابش در ناهید مامان

 که سفیدی چادر آن با ناهید مامان دیدن محض به ارغوان. شد

 او پشت به را خودش کمی بود آمده پایین اششانه روی تا

 دور از مانع ارغوان دست داشتن نگه سفت با و زد لبخند. کشید

گفت جوابش در ناهید انمام. شد او بیشتر شدن : 

- اومدی زود چه امشب . 



گفت و برداشت سمتش به قدم یک : 

- جان مامان بیام دیگه ساعت یه برم ناراحتی ! 

شنیدمی را زدنش نفس صدای بود، کرده عرق ارغوان دست .  

گفت و گرفت فاصله در چهارچوب از ناهید مامان : 

-  بفرستم ودترز رو خدا بنده این من بگو آیمی زودتر که شبایی

دوره راهش بره، . 

-  خودشم بمونه، ساعتی چه تا که کردیم طی باهاش اول از ما

کرده قبول ! 

 نیمی شد مجبور ارغوان و بود شده هم ترنزدیک ناهید مامان

 که کشمکشی. شود پنهان و ببرد پشتش به را تنش از بیشتر

 بو. ایستاد روبرویش ناهید مامان. شد دارشصدا یخنده باعث

گفت و گرفت باالتر کمی را سرش کشید، : 

- پیمان؟ باهاته کسی  

 برای را کار ناهید مامان سوال این اما دید،نمی را ارغوان صورت

ارغوان به رسد چه بود، کرده سخت هم او خود : 



-  شده، قایم من پشت هم االن! داریم مهمون امشب مامان، آره

ترسیده شما از چون ! 

 گوش موقع همیشه که گرفت دشخو به حالتی ناهید مامان

 و کردمی کج راست به را گردنش کمی. داشت کم هایصدا دادن

دادمی هل گوشش پشت به را موهایش : 

- آرشه؟ ترسه،می من از  

 حرف برای هم و اضطرابش، کردن کم برای هم ایخنده تک

زد ناهید مامان : 

-  ارغوان! باشه بارش دومین این که ترسیده شما از کی آرش

مامان منه مراهه ! 
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 به مخصوص هاینشانه دنبال و گرداندمی را سرش ناهید مامان

است درست شنیده که حرفی کند باور تا گشتمی خودش : 

- اشکان؟ خواهر ارغوان،  

 ارغوانی پی حواسش یا دهد جواب ناهید مامان به دانستنمی

 جواب از را او هم ارغوان. بود گرفته فاصله کمی او از که باشد

برد بین از را ناهید مامان شک تمام هم و رهانید دادن . 

 .سالم-

 به رو را صورتش و برداشت اضافه حرکات از دست ناهید مامان

داد را ارغوان جواب آرام، صدایی تن با و داشت نگه هاآن : 

- جان ارغوان سالم ! 

نیست ارغوان دیگر مخاطبش داد نشان سرش حرکت با بعد : 

- اومده؟ کی گینمی درست اول از چرا پیمان  

- گممی بهتون رو چیز همه بشینیم بریم . 

پرسید و نداد حرفش به گوش ناهید مامان : 

- نشده؟ که طوری خوبن، اشکان و نسترن  



 ناهید مامان یخیره که او به نگاهی با. چرخید ارغوان طرف به

 به. کرد رها را دستش آرام سوختمی اضطرابش آتش در و بود

گرفت را کمرش و رفت ناهید مامان سمت : 

- کنم تعریف رو چیز همه براتون تا مبل روی بشین بیا . 

گفت مصرانه ناهید مامان : 

- نسترن و اشکان  ... 

-  ول رو اونا دقیقه دو یه شهمی. مامان خوبن نسترن و اشکان

 .کنی

 برای دانستمی پیمان که آمد ناهید مامان لب روی لبخندی

زد گول را ارغوان آن با شدمی شاید فقط است، ظاهر حفظ . 

-  اگه توئه تقصیر شهمه. مونده سرپا ارغوان بشینیم بریم باشه

 به دینمی خبر یه نیستن، بلد داریمهمون چرا اینا بگه ارغوان

 .آدم

 ارغوان و خودش از توانستمی بهتر طوراین بود، نشستن موافق

 مامان و او به مبل دورترین ارغوان. بگوید ناهید مامان برای



 دور این دانستمی. نشست هاآن بینما و کرد انتخاب را ناهید

. است اشنشدنی تمام اضطراب سر از واکنشی ارغوان نشستن

 نظر به دب که طوری و محجوبانه ناهید مامان نشستند وقتی

پرسید نرسد : 

- اومده؟ پیش نسترن و ارغوان بین چیزی بحثی   

 خواستمی کمک او از اشملتمسانه نگاه با که ارغوان برای سری

گفت و داد تکان : 

-  بیاد خواستم من رو ارغوان نیومده، پیش بحثی هیچ مامان، نه

ارغوانه و خودم مورد در بگم خواممی که هم چیزی جا،این . 

گفت متعجبانه بار این اما آرام، صدای تن همان با ناهید مامان : 

- ارغوان؟ و تو  

آمد حرفش میان به :  

- مامان زدیم حرف شدرباره قبالً . 

آورد باال را دستش سرگردان ناهید مامان : 

- زدیم؟ حرف چی یدرباره  



گفت شمرده : 

-  بهتون زود خیلی موردش در که هست دختری یه گفتم  من

گممی . 

 آن بود امیدوار و دید را پایش روی ناهید مامان دست افتادن

 ارغوان گرفته، ناهید مامان دست افتادن از خودش که را معنایی

 میز به و گرفت را ناهید مامان حیران نگاه دقیق رد. نگیرد

 سر زمان یک در دو هر ناهید مامان و ارغوان. رسید روبرویش

کرد بلند سر ارغوان از زودتر ناهید مامان. بودند انداخته پایین : 

-  منم حرفای زدی،می من به رو حرفت یهمه باید اول

 اینم از! جااین آوردیمی رو ارغوان رفتیمی بعد شنیدی،می

 باز که بود پیش روز چند همین رفته؟ یادت داریوش بگذریم

زدمی حرف بهش راجع . 

 انارغو جلوی تا کندمی را تالشش نهایت ناهید مامان دانستمی

 همین برای. نکند مواخذه عصبی و تند را او و باشد خوددار

 رخ به برای را ارغوان. بگذارد فشار تحت را او خیلی خواستنمی

 روال چیز همه و بود خودش دست اگر. بود نیاورده کشیدن



 مامان که کردمی را کاری همین کردمی طی را خودش عادی

 را ارغوان بعد و کردمی صحبت او با تنها اول. گفتمی ناهید

 همین و گرفت قرار شده انجام عمل معرض در امروز اما آورد،می

 بلند و برگشت ارغوان طرف به. کرد هم ناهید مامان با را کار

 مطرح ارغوان با را اشخواسته احترام نهایت در خواستمی شد،

 :کند

-  من تا اتاقم توی بری دقیقه چند یه کنم خواهش شهمی ارغوان

بزنم؟ حرف ناهید مامان با  

. کرد اجابت را اشخواسته و شد بلند جایش از سریع ارغوان

. کرد راهنمایی اتاقش سمت به را او و افتاد راه ارغوان از جلوتر

شود داخل خواست ارغوان از و داد هل کمی را اتاقش در . 
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 اتاقی به رفتن برای را تمایلش عدم و ایستاد روبرویش ارغوان

 کهاین بدون داد، نشان باشد داشته نگه باز برایش را در که

کرد زمزمه و گذاشت ارغوان کمر روی دست. بزند حرفی : 

-  منتها کنم،می درک کامالً رو داری که بدی حس این من

کنیم تحمل فعالً کهاین غیر نیست، ایچاره .  

گفت بود واقعی باراین که لبخندی با و کرد اتاقش به ایاشاره : 

- هامنه اتاق فرستمت،نمی که بدی جای هم بعدش ! 

گفت چشمانش در خیره ارغوان : 

- گفتیمی بهش طوریاین نباید خورد، جا خیلی مامانت ! 

 هل اتاقش داخل به را او و فشرد ارغوان کمر به بیشتر را دستش

 :داد

- کنی فکر بهش خوادنمی! پشتمه که داد قول بهم خودش . 

 نگه را در ارغوان ببندد، را در خواست که همین و زد چشمکی

شد مانعش و داشت : 



- بگیری؟ خبر منا از ریمی امشب   

 و برد پایین و باال آرام گرینوازش نگاه و اطمینان با را سرش

 :گفت

- شما اوامر پی رممی شد، تموم و زدم رفح که ناهید مامان با ! 

 عمیقی نفس. آورد خود سمت به را در هم او و رفت عقب ارغوان

 مشت هم در را دستانش ناهید مامان. برگشت سالن به و کشید

 زد،می داد داشت یعنی این. بود رفته فرو خودش در و کرده

 طوراین همیشه گفت،می بیراه و بد و رفتمی راه تندتند

 مشت هایدست. نشست کنارش و رفت جلو. کردمی اعتراض

 کسی مثل ناهید مامان کرد، باز هم از که را ناهید مامان یشده

کرد نگاهش است تیغ یلبه که : 

-  کنی؟می کارچی و گیمی چی هستی متوجه اصالً پیمان! پیمان

 و گرفتی رو دختری دست رفتی بعد و گشتی رو آدم و عالم

 جا همه بار ده دنبالشه؟ برادرت چشم که خونه نای توی آوردی

 که کردی نصیحتش رفتی بار چند خودت تو همین کرده؟ مطرح

خورهنمی دردش به ارغوان و شهنمی . 



نشست مادرش به ترچسبیده : 

- جان مامان بدم توضیح برات من باش آروم ! 

زد پَسَش ناهید مامان : 

 -  کنار موضوع این اب تونیمی خودت تو باشه، بگم منم کن فکر

 کار چی رو داریوش دی،می چی رو علیت عمو جواب بیای؟

 قدراین که تو کنی؟ نگاه چشماشون توی تونیمی کنی؟می

 بار یه نکردی! شهمی دیوونه بفهمه نسترن! پیمان نبودی فکربی

 آدم منم دیگه. بیاری رو ارغوان بری بعد و بزنی حرف باهام

کنینمی حساب ! 

-  به روز و شب طوالنی مدت یه دونم،می رو اینا یههم مامان

 من. شد خارج منم دست از و افتاد اتفاق یهو اما گفتم، خودم

مامان دارم دوست رو ارغوان . 

داد ادامه ترآهسته : 

- . تو رضایت جز نیست مهم برام اینا از کدومهیچ واقعاً االن و

 رو کار ینا تو مامان، وایستادن جلوم همه کنی، کمک بهم باید

 .نکن



 را عصبانیت و لرز صدایش چرخید، طرفش به کامل ناهید مامان

داشت هم با : 

-  بیاری رو ارغوان داشتیبرنمی یهو بود مهم اگه من رضایت

گفتممی همیشه که دختریه همون این بگی بهم جلوش و جااین ! 

گرفت را ناهید مامان دست زور به : 

-  آروم آروم رو چیز همه تشوق به کنم صبر خواستممی خدابه

 سراغ رفت امروز و فهمید رو موضوع داریوش اما بگم، بهت

 مجبور من دونن،می اشکان و اون االن رو چیز همه و نسترن

 باهاشون و جااون برم باید هم االن. جااین بیارم رو ارغوان شدم

بزنم حرف . 

تگف و زد ترس و نگرانی سر از پایش به ایضربه ناهید مامان : 

-  بیرون خونه از رو ارغوان نسترن یعنی فهمیده؟ کجا از! فهمید؟

 کرد؟

-  وقتی ارغوان تره،پیچیده خرده یه موضوع نکرده، بیرون نه

 خواستم ازش من و زد زنگ بهم گفته نسترن به داریوش فهمید

بیاره سرش بالیی یه اشکان ترسیدم خونه، نره . 



- دارن حق کنن کاری هر پیمان، وای ! 

گفت و شد بلند فعهدیک : 

-  بشه؟ چی که جااین نشستی تو ست،ولوله االن نسترن یخونه

کن عجله شو بلند باهاشون؛ بزن حرف نکردن پا به شر تا برو . 

-  بمونه، جااین باید ارغوان فقط. رممی االن مامان، باش آروم

بعد کنم صحبت اشکان با اول برم باید. ببرمش تونمنمی . 

برگرداند او از ویر ناهید مامان : 

- برو تو هست؟ ایدیگه یچاره . 

 دو را دستش و شد کشیده ناهید مامان سمت به رفتن، جای به

گذاشت اششانه طرف : 

-  چیزی یه رفتم که من گذشته، سخت بهش خیلی ارغوان امروز

بشه ناراحت که نگی . 

-  سخت بهم خوبه، حالم کنیمی فکر من! پیمان داری رو خیلی

گذره؟نمی   



-  زندگیش جریان در که تو گذشته، سخت همیشه ارغوان به اما

 .هستی

 همین به. بود موقت بسآتش یک این. کرد پشت ناهید مامان

بود راضی هم قدرش . 
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 ایضربه با و شد اتاقش راهی. دیدمی را ارغوان باید رفتن از قبل

 روی سر و داده تکیه تختش به ارغوان. کرد باز را آن در به مآرا

 شبش خشم زمان که سربازی مثل دیدنش با. بود گذاشته پایش

 دهانش به منتظر و آمد طرفش به. ایستاد و شد بلند جا از باشد

 حالش. برد لذت کارش این از و کرد تماشایش سکوت در. زد زل

 همه این وقتی حتی بود، ازیب ارغوان. شد عوض ارغوان دیدن با

 آرام. کرد سرایت هم ارغوان به انگار لذتش. داشت دلهره و ترس

.  کشیدنمی را چیزی انتظار دیگر چشمانش و زد لبخند و شد



 جای اشسینه روی ارغوان که بود نشده باز کامل دستش هنوز

  .گرفت

 از بعد ارغوان. داد تکیه ارغوان سر به و برد پایین را سرش

 آرامش وجودش از که بود زنی تنها و اولین ناهید انمام

 ببیند خود چشم به توانستمی ناهید مامان برعکس و گرفتمی

 در ناهید مامان که چیزی دهد،می هدیه او به را آرامشی چه که

 کرد، جدا خود از را ارغوان. کردمی حسش فقط شرایط بهترین

بود دردناکی اجبار : 

-  مامان پیش امشب. گردمبرمی زود صبح فردا رم،می دارم من

 یخونه که کارم دنبالت، بیام خودم که فردا تا مونیمی ناهید

زنممی زنگ بهت شد تموم اشکان . 

گرفت چشم تاببی ارغوان : 

- زدی؟ حرف ناهید مامان با  

-  آدمی خودش برم که من نکن، اون مشغول رو فکرت آره،

بیرون نکرده پرت رو نم نیومده تا برم باید هم االن. سراغت . 

کرد بیشتر او با را اشفاصله ارغوان  : 



- بده خبر بهم زود پیمان، منتظرم من . 

 به را در. کرد پشت ارغوان به بعد و کرد مرتب را کتش ییقه

 برگشت تا کند؛ خداحافظی باید که آمد یادش اما کشید، عقب

 رکت. کرد مکث رفتن برای دوباره و شد ارغوان نگاه گیرنمک

 کهاین از قبل کرد، مقابله خودش با. شد سخت برایش او کردن

 صورت سمت به را سرش کند، عملی رفتن برای را تصمیمش

 بیرون و کشید عقب سریع و زد اشگونه به ایبوسه و برد ارغوان

 .رفت
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 اما کرد، صدایش. بود داده تکیه مبل به را سرش ناهید مامان

 با تا نکرد اصرار. نشنید آمیزشتحکم " پیمان برو " جز جوابی

 کسی دادن آزار اهل مادرش کند، حجت اتمام رفتن از قبل او

 !نبود

 کلی که ناهید مامان برعکس زد،می زنگ هم پشت اشکان 

 تغییر ارغوان جایگاه که کند قانعش و بزند او به تا داشت حرف

 هیچ نسترن و اشکان برای  است، شده تثبیت و نیست دادنی

 در. بشنود او و بگویند هاآن که رفتمی فقط نداشت، حرفی

کند سکوت که رفتمی واقع ! 

 بود حرکت در و نشسته فرمانش پشت که ایدقیقه ده همین در

 روی سوم بار برای  را اسمش وقتی. زد زنگ بار دو اشکان

 زنگ تا بدهد جوابی او به کوتاه که گرفت تصمیم دید اشصفحه

 هیچ دادن بدون کرد لمس که را تماس آیکون. کند تمام را زدن

گفت اشکان به فرصتی : 

- جااون آممی االن نزدیکم، . 



 داخل باید که را واقعیتی اشعصبانی لحن و اشکان بلند صدای

آورد چشمش پیش زودتر شدیم مواجه آن با خانه : 

-  ارغوانبی بردی؟ کجا رو ارغوان! نیای سیاه سال صد خواممی

دونیمی خودت بیای ! 

شود روبرو اشکان این با ارغوان امشب دادنمی اجازه هرگز : 

-  فکر ندزدیدمش؛ منم! امنه جاش ناهیده، مامان پیش ارغوان

 برای! بودن لشدنبا کیا و شده اذیت قدر چه امروز که بدونی کنم

بسشه امروز . 

نشنود را اشکان جواب تا کرد قطع را گوشی . 

 در شدن باز برای و گذاشت آیفون زنگ روی را دستش که وقتی

 اشکان تماس بود بهتر شاید که افتاد فکر این به تازه ماند معطل

 بر را دستش دوم بار برای. برسند اینتیجه به تا کردنمی قطع را

. شد باز رویش به سریع در باراین و فشرد نآیفو یدکمه روی

 در به نگاهی و برداشت عقب به قدمی که بود ایدفعهیک قدرآن

 واحد در حتی برود؛ داخل باید که شود مطمئن تا کرد شده باز

 بست سرش پشت را در و درآورد که را کفشش. بود باز هم



 دو خندیدن و زدن حرف ریز  صدای شنیدمی که صدایی تنهایی

 داخل به ترمحکم تا شد اشانگیزه صدا همین. بود بچه دختر

 دیدن. باشد داشته هم را تصویر صدا بر عالوه و بردارد قدم

 نشسته نیکی هایبازیاسباب وسط  هم کنار که منا و نیکی

 تاریکی به که بود روشنی یروزنه مثل. دادمی زندگی بوی بودند

 این و بود هم ارغوان کاش ردک آرزو. باشد کرده پیدا راه مطلق

 هم او برای را دنیا خوب چیزهای تمام. دیدمی هم کنار را دو

 که کرد نگاه دقیق قدر آن کرد، شاننگاه و ایستاد. خواستمی

 نحو بهترین به ارغوان برای و بسپرد خاطربه را چیز همه خوب

گفت منا به رو و شد بلند دیدنش با نیکی. کند تعریف : 

- اومده نمجو دایی . 

 و زد منا به لبخندی. کرد نگاهش زده خجالت و کرد بلند سر منا

 خم. رساند او به را خودش نیکی. گرفت تحویل شیرینی لبخند

 از خبری. داد چرخ سالن کل در را نگاهش و کرد بغلش و شد

کرد زمزمه نیکی گوش زیر آرام. نبود نسترن و اشکان : 

- کجان؟ بابا و مامان  



داد پاسخ آرام او از تتبعی به نیکی : 

- ستآشپزخونه توی هم بابایی خوابیده، اتاق تو مامان ! 

 نیکی. دارد معنی چه نسترن خوابیدن دانستمی خوب خیلی

گفت و زد صورتش به ایبوسه : 

- کنم بازی منا با برم خواممی پایین بذار رو من . 

 نسترن از بهتر نیکی بود مطمئن و داد جواب محکم  را اشبوسه

 نسترن از ترمهربان ذاتاً او. آوردمی جابه منا برای را میزبانی حق

 کدامهیچ به و کشیده بازی از دست که افتاد منا به نگاهش.  بود

 که ویژگی. برسد او خود تا زدنمی دست نیکی هایبازیاسباب از

 نزدیک هم به را پاهایش. است نبرده ارث به متین از بود مطمئن

 وضعیت این از را او تا نبود هم ارغوان. کردمی غریبگی و کرده

دهد نجات . 

 نسترن و اشکان. رفت جلوتر و گرفت فاصله نیکی و منا از

. بیایند استقبالش به نبود قرار و بسته رو از را شمیرشان

 بهتر اشکان با نسترن، نه بود، اشکان و آشپزخانه انتخابش

بیاید کنار توانستمی . 



 طرز به را پایش یک و نشسته اهارخورین صندلی روی اشکان 

 اولین با شد همزمان آشپزخانه به ورودش. دادمی تکان عجیبی

کرد پرتاب طرفش به اشکان که تیری : 

- نمک بگندد که روزی به وای زنند،می نمکش بگندد چی هر ! 
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 در سختی کار که فهمید دم همان اشکان یبرنده و تیز حرف با

 اگر که البته. باشد سازچاره تواندنمی سکوت قطعاً و دارد پیش

 خر از را اشکان طورچه دانستمی کشیدمی باریک جای به کار

 ترودلبازانه دست اشکان رفت که جلوتر. کند پیاده شیطان

گفت کشیدمی را کلمات  که حالی در و شد بلند. تاخت : 

-  و آرش یلنگه هم تو کرباسید، به ته و سر که فهمیدم من عنیی

 تا دورت کشیدی تمیز و تر یپرده یه فقط کوروشی، و داریوش

بدتری هم اونا از بیوفته پاش نشه معلوم !  



 از که چشمانی و غضب از پر نگاه با و کرد باز هم از را دستانش

داد ادامه نبود بند جایک مردمکش خشم شدت : 

-  و اخم شهمی مخانواده و من حرف و شیدمی جمع که هم دور

 خواهرای دنبال چشمتون جور یه کدوم هر اما کنید،می تخم

 چی! هم با گذاشتین کورس و کنیدنمی رحم هم همدیگه به منه،

 بردی رو ارغوان کردی غلط تو !من خواهرای جون از خواینمی

تخونه !  

 آشپزخانه ورودی در ستر و تعجب از پر صورتی با که نیکی

 روی او به پشت و چرخید. کرد سکوت بارهیک اشکان شد ظاهر

 سریع هم او و برود نیکی تا کرد ایاشاره سر با. نشست صندلی

 احتیاط با را او کناری صندلی و شد نزدیک اشکان به. شد دور

 کامالً که بود طوری اشکان حال. کرد انتخاب نشستن برای

 روی را مشتش اشکان. داشت هم را شدن یقه به دست آمادگی

غرید و گذاشت میز : 

-  سوا بقیه از رو تو حساب داشتم، قبولت دیگه جور یه همیشه

 با پسرعموهات، با داری فرق صنار تومنی گفتممی دونستم،می



 یکاسه تو گذاشتی بود نونی چه این آخه داری، مرام معرفتی،

کجاست؟ که بگیرم رو رمخواه خبر تو از بزنم زنگ باید من ما؟   

- دنبالشه دلم نیست، ارغوان دنبال چشمم من ! 
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 شبیه صورتش قرمزی. کرد ترعصبانی را اشکان فقط جواب این

کشید او طرف به را خودش باشد، خورده سیلی که بود کسی : 

-  همون از رسیده؟ قلوه و دل به کارتون کی حاال، تا کی از

 ارغوان و کرده پا به جنجال تونخونه تو داریوش که موقعی

 همون کرد؟ هندوستون هوس هم تو فیل یهو کرد؟می ارغوان



 بکن وساطتی یه بیا که تو سراغ اومدممی خرا عین من که روزا

خندیدی منم ریش به کلی روزا اون حتماً بشه؟ حل چی همه ! 

پرسید مصمم اشکان چشم در چشم : 

-  طورچه و شده شروع کی از بگم و بدم زمان بهت اگه االن

حله؟ مشکلت گرفته شکل   

-  ندارم حوصله من بگی، تخانواده به بری باید اما نه، من به

 مقصر هم رو تو. شنیدم کافی یاندازه به بشنوم، اضافه حرف

 بود، فراری شماها از ارغوان که دیدم همیشه من چون دونم،می

 توضیح باید کردی کاری چه و خوندی گوشش تو چه تو حاال

 !بدی

گفت آرام و گذاشت میز روی را دستش کف : 

-  من منم، مقصر که گممی همه به من باشه! اینه؟ مشکلت

 من کردم، راضی رو ارغوان نهایت در و کردم اصرار و خواستم

 براش تو چی، تو اما وایستم، ارغوان پشت و مبکن رو کارم بلدم

 براش حاال تا اصالً فریاد؟ و داد فقط بکنی؟ کارچی خوایمی

کردی؟ کاریچه  



داد ادامه آمیزکنایه : 

- مفیده کار منظورم البته ! 

گرفت طرفش به را دستش اشکان : 

- تو شدیم، آقا بدهکار هم چیزی یه کهاین مثل  ... 

داشت نگه ناشکا جلوی را دستش کف : 

-  خودم پای با من نداریم، که دعوا ترسن،می هابچه نزن داد

کنیم حل رو چیز همه منطقی و بزنم حرف باهات جااین اومدم .  

 وقتی اما بزند، دارد حرفی اگر تا کرد نگاه اشکان صورت به

گفت دید خود هایحرف یادامه انتظار در را اشکان : 

-  منم مامان بزنم، هم تو به زدم ناهید مامان به که حرفی بذار

 کنارم خواستم ازش من شد، چی همه یمتوجه امشب تو مثل

 کم یه باشی، ارغوان کنار خواممی تو از هم االن روبروم، نه باشه،

 و داریوش نه کن، فکر اون به فقط و ارغوان برای باش خودخواه

بقیه حدیث و حرف نه ای،دیگه کس هر نه !  

داد تکان برایش فتاس به سری اشکان : 



- خوبه آدم شممی هم دست توی بذارم رو دستتون بیام البد . 

-  و کن فکر ارغوان به فقط گفتم نیست، کردن دعوا وقت االن

باشه داشته خوب زندگی یک که! شآینده . 

گفت کوبنده اشکان : 

-  کهاین مثل برداری، سرش از دست باید گممی فکرشم به چون

 داریوش رفته، یادت هم هاگذشته و ینیست چیزا خیلی متوجه

 که ندازیمی غبغب به باد جوری یه. رفته یادت آرش رفته، یادت

شهمی بدبخت اون نباشی تو اگه انگار . 

دوخت بود میز روی که دستش به و گرفت اشکان از نگاه : 

-  دی،می گوش حرفم به داری و نشستی که همین دونممی من

 قبولم و تضمینی یه دنبال و وشداری با دارم فرق برات یعنی

 منتظر و ما یخونه اومدیمی شبونه همین نه گر و! داری

 خوامنمی منم!  بدی گوش رو من حرف تا بیام موندینمی

 رو چیزا سری یه خب ولی بذارمت؛ فشار تحت یا بترسونمت،

جریانی در بیش و کم خودتم نگفت، شهنمی !  



 چشمانش در خیره. کردیم نگاه او به حواسش تمام با اشکان

 :گفت

-  با امروز که کاری برای و بکشم شونه و شاخ برم تونممی من

 یه به پشتم تونی؟می تو کنم، پا به جنجال و جار کردن ارغوان

 تو از حواسمم! نیست تو پشت که گرمه جاهایی یه به آدمایی،

 خواهرته، مژگان بد یا خوب. ارغوان برای مخصوصاً تره،جمع

 که زده صدمه ارغوان به جور یه بار هر دردسرسازه، هم زیادی

دونیمی رو یکیش تاده بین از تو . 

گفت زد میز به که کوتاهی یضربه با و کرد نگاهش چشمیزیر : 

-  نیست، مهم خیلی ما یرابطه و نسترن فهمیدن و داریوش االن

 رو خودم سیاه سال صد من که هست تریمهم مسائل

نبود بهش معالقه و ارغوان موضوع اگه شوسط نداختمنمی . 

کرد زمزمه : 

-  من چون باشی، خودخواه باید ارغوان برای گممی همین برای

 مشکالت کلی وسط که بیخود آدم یه نه و آرشم نه داریوشم، نه

سرش به باشه زده کردن جوونی هوس خودش . 



کرد نگاهش چشمی زیر : 

-  خیال با تونیمی وت که مهم قدراین! مهمه من برای ارغوان

 که کن وانمود هم بقیه و نسترن پیش برسی، زندگیت به راحت

 خودم من کن، سرزنشمون و گله مدامم و هستی عصبانی خیلی

دممی قول بهت کنم؛می ریست و راست رو چی همه . 

 اشکان در هایشحرف تاثیر دنبالبه و کرد بلند را سرش کامل

 را اشپیشانی و گذاشته یزم روی را آرنجش کالفه اشکان. گشت

مالیدمی . 
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 بلند  نیکی و منا چرخید، آشپزخانه ورودی طرف به سرش

 شدن بلند و رفتن را سرش چرخش این اشکان! خندیدندمی

داشت نگه و گرفت را بازویش و کرد معنی : 

- خواستن؟می چی ازش بودند، ارغوان دنبال کیا بشین؛  

 هرگز دیگر انگار که رسیدمی نظر به طوری اشکان پیشانی چین

 از یک کردن کم برای داد که جوابی. شد نخواهند محو جاآن از

بود هاچین این : 

- نبودن ارغوان دنبال ! 

 -  جااین چرا پس بودن منا دنبال اگه منا؟ بودن، کی دنبال پس

باشه جااین بیان که جایی اولین باید نیومدن؟ ! 

 صحبت بود سپرده آژانس به ارغوان که هم پاکتی از توانستنمی

 کاری اشکان از کرد،نمی عوض را چیزی هم گفتنش کند،

آمدبرنمی . 

-  منا دنبال نه که اینه اونم گفت، شهمی دیگه چیز یه فقط

 دو این طریق از کننمی فکر و گاننمژ دنبال ارغوان، نه و هستن

برسن بهش شهمی .  



زد پوزخندی اشکان : 

- مژگانن؟ دنبال چرا  

-  داشته نباید که دونهمی و داره ازشون چیزایی مژگان حتماً

 هم شاید. داره متین از ایکینه چه دونیمی که تو بدونه، و باشه

 کاری یه شبچه سراغ بیان اگه که کرده تهدیدشون مژگان

 تا حال هر به منا، سراغ جااین نیومدن که کنهمی شونلیهع

 باید حواست جمعه، طرف دو هر خیال شماست پیش منا وقتی

باشه بهش . 

 یلحظه در اما گرفت، باال صورتش روبروی تا را سرش اشکان

کرد پرهیز او با شدن چشم در چشم از آخر : 

- خونه بیاد بگیره ماشین یه ارغوان بزن زنگ ! 

 آخرش یلحظه گرفتن چشم اما زد، را حرفش قاطعانه کهنای با

 چنین است سخت برایش قدر چه که بفهمد شد باعث

باشد داشته او از ایخواسته . 

 را حرفش مستقیم چشمیِ ارتباط بدون اشکان که بود خوشحال

داد را بدهد خواستمی که جوابی جسارت او به چون زد، : 



-  که داری وقت صبح تا شب یه! فردا برای بذار! شهنمی امشب

دربیای بقیه جلوی و کنی کمکش تونیمی چطور کنی فکر ! 

کرد زنده را خانه به ورود حین عصبی اشکان همان حرف این : 

-  نسترن نیست، کنش ول داریوش دیدی تو! زدی گند تو

 کردی، درست جدید دردسر یه و مژگانه با آرش مخالفه،

دربیام؟ یهبق جلوی من کنم، کمکش من وقتاون  

-  بهتر خودم نه گر و زنم،می حرف تو برادری سهم از من

 که ارغوانی با وسط، این نبودم منی کن فکر. کارم کجای دونممی

 مثل کردی،می زورش کردی؟می کارچی خواستنمی رو داریوش

 حال هر در رفت،نمی بار زیر نیست، مژگان اون خدا به مژگان؟

 پشتش باید و شدیمی سرنوشتش درگیر برادر عنوان به تو

 حمایتت نوع االن فقط داریوش، چه باشم، من چه موندی،می

کنهمی فرق !  

داد ادامه لبی زیر را حرفش یبقیه : 

-  ربطبی داره، مژگان االن که شرایطی و حال اما بیاد، بدت شاید

نیستی مقصر کم تو نیست، تو با ! 



 بلند جایش از و زد میز به محکمی یضربه دست کف با اشکان

زد فریاد چیز همه به توجهبی و شد : 

-  و داشتین خواهر یه من؟ شرایط از دونیمی چی تو مقصرم؟ من

 هم دست کمک برادر چهارتا و حسابی و درست مادر و پدر یه

 هم از رو راستم و چپ دست هنوز داشتم؟ رو کی من بودین،

دنمگر افتاد خواهر تا دو مسئولیت که دادمنمی تشخیص .  

 نداشت، را اشکان با کردن بحث قصد شد، بلند صندلی روی از

رفتمی بیرون خانه این در از و زدمی کامل باید را حرفش اما : 

-  بعد بودم تو جای من اگه اما بوده، راحت تو کار گهنمی کسهیچ

 تو! خدا امون به کردمنمی ول رو خواهرم متین از طالقش از

 چی هر خودت، خستگی با بود سترنن زور یا حاال زدی، پسش

 جاییاون اما نذاشتی، کم تو آره! براش نبودی برادر دیگه بود که

 کاراین ارغوان با دادی، خالی جای کردیمی حمایت ازش باید که

 من. داره مژگان موقع همون شبیه وضعیتی ارغوان االن. نکن رو

 ونهخ این از ببرم و بگیرم رو دستش تونمنمی امروز همین



 رو هواش مدت این توی تونیمی تو! خواممی فرصت بیرون،

باشی؟ داشته  
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 تلنگر او به خواستمی فقط نبود، سوالش برای جوابی دنبال

 بیرون آشپزخانه از و گذاشت تنها خودش با را اشکان. بزند

 به شاننگاه و ایستاده پا سر هم دوشدوشا نیکی و منا. رفت

 فریاد اشکان که موقعی. کرد فراموششان. بود آشپزخانه ورودی

 اشکان به قبل بار مثل نتوانست و رفت خاطرش از چیز همه زد

 و منا مات و خیره نگاه از کامل. نبرد باال را صدایش تا دهد تذکر

 خواب اتاق باز نیمه در به چشمش که بود نشده کَنده نیکی

 نسترن و برود عقب به بیشتر در آن هر بود منتظر. افتاد نسترن



 که نکشید طولی و شد همراه انتظار این با قدمش هر ببیند، را

 هایساعت دلیل به که چشمانی با دید؛ را نسترن و شد باز در

 و شده ترچککو ریختن اشک و ماندن تاریک اتاقِ در طوالنی

 سد را رفتنش راه و آمد طرفش به آرام. بود رنگبی که صورتی

گفت کند کنترل توانستنمی را اشآشفتگی که لحنی با. کرد : 

-  نه داریوش، نه کنم،نمی باور رو کسهیچ حرف من پیمان، ببین

 بگو بهم کنم،می باور رو تو حرف فقط من! ارغوان خود حتی

راسته؟ گنمی که چیزی ! 

 کنارشان از اشکان که شود نزدیک نسترن به قدم یک خواست

رفت اتاقش داخل به و شد رد .  

کرد تکرار و زد اشسینه به آرام ایضربه نسترن : 

- گه؟می چی داریوش راسته؟  

 به اشکان رفتن با نکرد فرصت. بود اشکان دنبالبه حواسش

 هک سرعتی همان به اشکان چون بدهد، را نسترن جواب اتاقش

 پا در در سمت به و زد بیرون دست به کاپشن رفت اتاق داخل

کرد تند .  



 یشانه طرف دو برسد اشکان به زودتر چه هر کهاین برای

گفت و گرفت را نسترن : 

-  بهتر فرصت یه در بذار نیست، خوب مونکدوم هیچ حال االن

نسترن زنیممی حرف . 

 چه هر رتقد با را خودش. شد طاق حرف این با نسترن طاقت

گفت و کشید عقب ترتمام : 

-  تمام نه، یا راسته ست،کلمه یه جوابش بگی؟ چی خوایمی مگه

رفت و شد ! 

 با و بنشیند زانو دو زمین روی به نسترن شد باعث اشخیره نگاه

بزند داد اشک از پر چشمانی : 

- آره؟ راسته  

 ایستاده نسترن سر پشت که نیکی و منا نگاه نسترن، از بیشتر

 گویی و زده زل دهانش به دو هر کرد،می خراب را حالش دندبو

 نیم. شود بهتر نسترن حال و است دروغ بگوید کردندمی التماس

 اشکان که شد راحت خیالش و انداخت سر پشت به نگاهی

 تا. نشست نسترن روبروی زانو دو. ببیند را وضعیت این تا نیست



 و کرده نزدیک هم به و آورد باال را دستانش نسترن نشست

داشت نگه مقابلش : 

-  موضوع این بذار رو، کاراین نکن پیمان پدرت روحت به رو تو

 و اشکان تو و من بین بذار شه، تموم همیشه برای االن همین

 زندگی خوایمی کشم،نمی دیگه من خدابه. شه چال داریوش

 من هم لحظه یه بعدش. ارغوان سراغ برو اهللبسم بشه؟ نابود من

کنمنمی زندگی اشکان با گهدی ! 

 ایخانه سقف با کوتاه متر چند فقط گفت،می و گفتمی نسترن

 روزی از هم او و بود ارغوان مهمان آن در شبی که داشت فاصله

 گرفته فاصله هم از منا و نیکی. کندمی چه نباشد اگر که گفت

 تنها و پناهبی منا و آمده مادرش طرف به نیکی بودند،

 برداشت خیز. دهد انجام کاری چه و کند نگاه که به تدانسنمی

 که برگرداند خانه این به و کند پیدا را اشکان و شود بلند تا

گرفت را دستانش مچ نسترن : 

-  این! دختر همه این آخه دم،می قسمت پدرت روح به پیمان

خدا به کنهمی دق مریم مامان ارغوان؟ چرا! آدم همه ! 



کشید بیرون نسترن ستد از آرامی به را دستش : 

- کنهمی نگاهت داره ترسه،می بچه نسترن . 

 کامل اما دارد، حالی چه منا ببیند تا برنگشت عقب به نسترن

 در را صورتش و گرفت آغوشش در را نیکی و نشست زمین روی

کرد پنهان او آغوش . 
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 قسمش وقتی نسترن صدای که آمد بیرون ساختمان از حالی در

 کرد نزدیک هم به را کتش ییقه. زدمی زنگ گوشش در دادمی

 آسمان او و بین تاریکی دید،نمی را آسمان. گرفت باال را سرش و



 هر از بود، ترتاریک شبی هر از امشب انگار. بود کشیده پرده

رسیدمی نظر به ترنشدنی و ترسخت چیز همه و تر،آلوده وقتی . 

 یادش اشحواسیبی تمام با کند، پیدا را اشکان تا گرداند چشم

 در که نفری سه هر خاطربه برگرداند، اشخانه به را او باید که بود

 کنار در نگاهش یغریبانه حالت که منا بیشتر و بودند، خانه

 که نگاهی اولین در. بود یادش به ءجز به جزء نسترن هایحرف

 به و ایستاده جدول یلبه. کرد پیدا را اشکان انداخت اطراف به

 یخیره جیب، در دست. بود کرده حفظ را خود تعادل سختی

. ایستاد او به مانده قدم چند و رفت سمتش به. بود روبرویش

 رد محض به. شود رد آمدمی پشتش از که مردی تا کرد صبر

گفت اشکان به رو برعا شدن : 

- ترسیده هم منا! تنهان هابچه باال، برو . 

داد نشان را اشگوشی حرفش جواب در اشکان : 

- دهنمی جواب هم ارغوان! خاموشه گوشیش مژگان ! 

- صبح فردا بذار ترسیده؛ خرده یه االن ارغوان ! 

پرید پایین جدول از اشکان : 



- بترسه من از ذره یه اگه خدابه ترس؟ ! 

 ترکش باید. نبود خوبی ینشانه اشکان یچهره تهاجمی حالت

 به اشکان. رفت ماشینش سمت به او به پشت و چرخید. کردمی

آمد دنبالش : 

-  بذار بارم یه دی،می خط بهشون و کنیمی نصیحت تو رو همه

 به من دربیاری؟ گوشت از رو پنبه این بهتره کنم، نصیحتت من

 به نرسوندن فعالً نسترن و شداریو ذارن،نمی تخانواده درک،

 خواهرت! شه؟می چی دونیمی برسه بابات، و مریم مامان گوش

 حد در کنهمی فکر خوبشه، العملعکس این باال، دیدی که رو

من با ارغوان کنار، بکش تو نیست، جدی و حدیثه و حرف !  

 کرد،می تعقیبش اشکان. شد سوار تا کرد باز را ماشینش در

 ماشینش یشیشه به آرام ایضربه. تابیدبرنمی ار اشتوجهیبی

 چه اشکان بفهمد تا دهد پایین را شیشه شد مجبور که زد

گویدمی : 

-  بره مدت یه فرستمشمی بمونه، ما با نیست هم صالح دیگه

عمه پیش ! 



. بود بازگردانده اولش یخانه به را اشکان نسترن هوای و حال

 آرامش دیگر باریک و گویدب او به تا نداشت ایتازه حرف هیچ

بود گفته باریک را هاگفتنی. بودند تکراری همه کند، : 

- زنیممی حرف موردش در بعداً . 

- اومدن کوتاه از غیر پیمان؛ نداره وجود بعدی ! 

-  صبح قبلش دارم، کار کارخونه فردا برم، باید هم االن باشه؛

جااین آرممی رو ارغوان ! 

 روی را دستش بگیرد، آرام حرف ینا با کهاین جای به اشکان

شد خم بیشتر و گذاشت ماشین : 

- ری؟می کجا االن   

فهمید را منظورش : 

- نهمه پیش ناهید مامان و ارغوان رم،نمی خونه امشب . 

 اشکان از و کرد روشن را ماشینش. درآمد تالطم از اشکان نگاه

آورد ماشین داخل را سرش اشکان اما بگیرد، فاصله خواست : 



-  قبولت بسته چشم! تو از بهتر کی نبود، وسط داریوش پای گها

 پافشاری. درامده گندش نداره، رو ارزشش دیگه اما داشتم؛

نیستی بچه که تو ست،بچه ارغوان نکن، ! 

 را نکردن فکر چیز هیچ به تمرین برسد بنگاه به که وقتی به تا

 اند،بر را ماشینش فقط و نزند گریز عقب به کرد سعی داد، انجام

 و کشیدندمی سرک جا همه به افکارش. بود ایبیهوده تالش اما

 کاسه یک در و داشتندبرمی مشتی امروز اتفاق هر از

بود شده لبریز ریختند،می . 
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. شد بلند اشگوشی زنگ صدای که نرفت باال بیشتر پله دو

 آیکون و نشست پله همان روی. است ارغوان انستدمی ندیده

 اسم تکرار به فقط و نداد ارغوان به جوابی. کرد لمس را تماس

 خواستند او از همه امشب. کرد گوش ارغوان زبان از خودش

 دیگر وقتآن که دانستنمی کسی اما برود، و بگذارد را ارغوان



 ارغوان ایصد جان به که ترس. ماندنمی باقی رفتن برای راهی

کرد باز دهان افتاد، : 

- عزیزم شنوممی . 

- ترسیدم زنی؟نمی حرف چرا ! 

- بودم؟ رفته کجا مگه ترس، چرا ! 

- بگی منا از بزنی، زنگ بود قرار پیمان !  

-  بازی و بودن نشسته نیکی با. بود خوب منا ولی! دیگه نشد

کردنمی . 

- بود؟ خوب حالش  

- بود خوب خیلی ! 

- کجایی؟ االن  

کرد نگاه بنگاهش بزرگ سالن به : 

- علی عمو یخونه ! 

- نشه؟ بحثتون و جر دونن؟نمی چیزی رفتی، جااون  



- نباش نگران دونه،نمی چیزی کسی داریوش جز نه . 

 کلمه کلمه داشت، ترس اشاصلی سوال پرسیدن برای ارغوان

زدمی حرف : 

- نگرفتن؟ رو من سراغ نزدن، حرفی نسترن، اشکان،  

- نسترنم گرفت؛ ور سراغت اشکان چرا  ... 

داد ادامه کوتاهی مکث بعد : 

- نزد حرفی و بود قهر که دیدمش لحظه یه ندیدمش، خیلی . 

- بود؟ چطور برخوردش نگفت؟ بهت هیچی اشکان  

-  رو تو گفت. شد آروم بعدش و کرد فریاد و داد خرده یه اونم

 رفتم من بگو، تو حاال. دنبالت آممی صبح فردا. خونه برگردونم

نزد؟ حرفی ممامان  

 چیزهایی و شنیده خودش که هاییحرف از ایکلمه خواستنمی

 دروغ صبح تا شدمی مجبور اگر حتی بگوید، ارغوان به دیده که

ببافد هم به . 



-  رفت پیشم ساعت نیم! نه حرف خوردیم، شام و زد صدام فقط

بخوابم اتاقت تو گفت منم به خوابید، اتاقش تو . 
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زد لبخندی : 

-  منه، اتاق توی جات هم! خوبه خیلی امشب تو اوضاع پس خب

نیست بلد گفتن بیراه و بد ناهید مامان هم . 

- گفتن؟ بیراه و بد بهت نسترن و اشکان  

 و رفته بیراهه دبفهم شد باعث پرسید بالفاصله ارغوان که سوال

است قبلش هایگفته با تناقض در که حرفی : 

- بیراهی؟ و بد چه نه، ! 



- خوابیدی؟ کجا خودت  

- آرش اتاق رممی ولی نخوابیدم، که هنوز . 

- نگفت؟ هیچی و کرد سکوت نسترن واقعاً  

- نگفت چیزی نه ! 

 شک او دانست،می را ارغوان هم پشت و کوتاه هایسوال دلیل

بود کرده . 

-  رو نسترن هم من گی،می دروغ داری دونممی نپیما

 باهاشون برخورد برای هم رو خودم. رو اشکان هم شناسم،می

کردم آماده . 

شد بلند پله روی از : 

-  کنی آماده رو خودت که ارغوان، بشنوم رو همین خواستممی

 فردا همین! نیست دور زمانش هم خیلی! باهاشون برخورد برای

 .صبحه

-  سختم که بوده وقتا خیلی پیمان، داشتم زیاد زارو این از من

بگن بهم قراره که حرفایی و باهاشون برخورد برای باشه ! 



-  بود، مژگان خاطر به قبالً. ترهسخت شونهمه از کمی یکی این

دوننمی مقصر مستقیم رو تو االن اما . 

 چند هر. کرد قطع و گفت خیربه شب او از زودتر ارغوان

 فردای برای نگرانی و ناراحتی از مجموعی با شانبین وگویگفت

 نهایت در چون بود، راضی آن از اما بود، یافته خاتمه نیامده

 و اندرسیده خودشان شرایط از کاملی درک به دو هر که فهمید

شوند غافلگیر که نبود قرار آن با مواجهه برای . 

 را البا به رفتن قصد دیگر آمد، پایین را مانده باقی یپله یک

 مهمی کارهای فردا. انداخت میز روی و درآورد را کتش. نداشت

 اضطراب دستخوش حتماً امشبش خوابیدن دانستمی و داشت

 از اما کند، تحمل توانستمی را امشب شد، خواهد فردا اتفاقات

 ترروشن سالن انتهای قسمت. داشت واهمه هاشب این تکرار

ستنش صندلی روی و رفت سمت آن به بود، .  

 اتاق پشت. بست را چشمانش و گذاشت صندلی روی را سرش

 کرد سعی. کرد مرور را اتفاقات تازه نگاهی با چشمانش انتظار

 طوراین. کند قاضی و بکشد بیرون را درونش آدم ترینمنصف



 اشزندگی با نوعی به که را اطرافش هایآدم یهمه توانستمی

 کهاین بدون را کدام هر هایحرف و کند صف به خورده گره

 نظر در داشتند که هم را حقی و بشنود است کسی چه خودش

 مامان علی، عمو اشکان، مریم، مامان داریوش، نسترن،. بگیرد

 تنها ارغوان و بودند ایستاده طرف یک همه! ارغوان و ناهید

 خواستندمی را چیزی زیاد و کم صدا،یک هم با همه! دیگر طرف

 صندلی روی از سریع را سرش. نبود نارغوا میل باب که

 حداقل نبود، او کار دو، این بین کردن برقرار توازن برداشت،

 این اصالً کند، قاضی را خودش کاله که بود آن از ترعاجز امشب

 درونش منصف داور حتی که وقتی تا خوردمی دردی چه به کار

داشت ارغوان به چشمی گوشه هم .   

 برای انصاف بماند، متعهد آن به فعالً ستتوانمی که انصافی تنها

 بعد و بخوابد شده طور هر کهاین بود، خودش امشب گذراندن

کند صحبت علی عمو با و بگذارد پیش پا فردا برای . 

 را او که رفت تصور این با رفت، ارغوان سراغ به که زود صبح

 ارغوانی با سالن به گذاشتن پا محض به اما کند، بیدار رفتن برای



 و گرفته دستش هم را کیفش و پوشیده را لباسش که شد مواجه

 با و ایستاده آشپزخانه داخل هم ناهید مامان. بود ورودش منتظر

 جواب و گفت که سالمی از بعد. بود کشیده کار از دست آمدنش

گفت ارغوان به رو شنید نفر دو هر از که رمقیبی : 

- ریممی حاال بشین شدی؟ بیدار کی . 

گفت جوابش در ناهید مامان بزند حرفی ارغوان کهاین از قبل : 

-  یه زدم بهش حرفم چی هر! نشسته اینجا و بیداره صبح پنج از

نداد جواب کلمه .  

پرسید ارغوان از : 

 آره؟چرا؟-

گفت لبی زیر ارغوان : 

- بهتره بریم زودتر ! 

 را حرف این و گرفته قرار فشاری چه زیر که بفهمد توانستمی

 قرار دیگری طرف از و ناهید مامان حضور طرفیک از. زندمی

بدهد پس جواب نسترن و اشکان به بود .  



گفت که شنید ترینزدیک جای از را ناهید مامان صدای : 

 - بودن؟ چطور نسترن و اشکان شد، چی دیشب  

 مامان جواب و داشت نگه ارغوان صورت روی را اشخیره نگاه

داد را ناهید : 

- نبودن خوب خیلی ! 

 مبل روی ارغوان هم و ناهید مامان هم شد باعث ابشجو

 .بنشینند

 سمت را نگاهش کرد سعی و گرفت باال را سرش ناهید مامان

ببرد پیمان : 

- اونجا؟ ببری رو ارغوان درسته وضعیت این توی حاال !  

-  دیشب همون اشکان بره؛ باید! مامان نیست که ایدیگه راه

 تریندرست فعالً! شهیم عصبی بیشتر نره برگرده، گفتمی

اینه کرد که شهمی که کاری ! 

 چشم شد متوجه که است حال چه در ارغوان ببیند تا برگشت

گفت و زد صدایش. است ناهید مامان به ارغوان : 



- برگردی؟ نداری دوست تو ارغوان؟ آره  

داد تکان را سرش ارغوان : 

- بریم باید نه نه . 

 هم کنار در. دنز حرفی دیگر و کرد سکوت ناهید مامان

 استکان نصف فقط ارغوان خوردند، اینیمه و نصف یصبحانه

 پشت در مقابل تا ناهید مامان. خورد صبحانه جای را چایش

 بروند بیرون در از خواستندمی که ایلحظه درست و آمد سرشان

 :گفت

- زنم،می حرف نسترن و اشکان با و رممی فردا و امروز من  
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 راضیشون تونممی حداقل اما برنیاد، دستم از کار خیلی شاید

 دم مدت یه هم تو پیمان. نگیرن سخت ارغوان به که کنم

نباش پرشون . 

 هر زمان یک در و کرد ارغوان به نگاهی ناهید مامان حرف از بعد

 قرار که نبود نفر یک فقط ناهید مامان زدند،می لبخند هم به دو

 ناهید مامان بودن شود؛ اضافه هاآن به و بایستد کنارشان بود

 بود محکم گاهتکیه یک داشتند، قبولش بقیه که کسیاین یعنی

 مامان که چند هر کند، دلگرمش وضعیت این در توانستمی که

 مهم اما بود، گفته را حرفش نرمشی هیچ و دلخوری با ناهید

 خوشحال ارغوان برای بیشتر و بکند، خواستمی که بود کاری

 .بود

 از اما بود، همراهش نشستند ماشین داخل که زمانی تا لبخندش

 که دید را نگاهی جایش به و شد محو زود خیلی ارغوان لب روی

بود شده دوخته او به : 

- ندادی؟ رو جوابش تو که گفت چی بهت ناهید مامان  



-  چی خونه رفتم که گفت بدم، جواب من باشه نیاز که نزد حرفی

 فکر. کنم صبر برات خیلی باید و نسترن و اشکان با بیام راه طور

 پیمان ببین بشین گفت! هستی خوبی پسر خیلی تو که نکنم هم

گهمی هم تو به رو حرفا همین گفت. نه یا داره رو ارزشش ! 

داد باال ابرویی : 

- ترسوندتت؟ من از بیحسا پس  

زد لبخند ارغوان : 

- جورم چه ! 

 هم شاید و داشت توصیه ارغوان برای مسیر کل یاندازه به

 ناهید؛ مامان هایتوصیه همین جنس از هاییتوصیه. بیشتر

گفت و کرد نگاه ارغوان صورت به دفعهیک : 

- چیز همه زیر بزن داد گیر زیاد نسترن دیدی اگه باال رفتی ! 

شد نزدیک هم به رغوانا ابروهای : 

- چی؟ همه زیر بزنم چی یعنی  

گفت شمرده شمرده : 



-  اصرار اومدم که بودم من و منه تقصیر چی همه که بگو یعنی

 که وقته خیلی و کردم عالقه ابراز بهت که بودم من کردم،

اینا و دنبالتم  ... 

گرفت اشخنده ارغوان نگاه از : 

- کنی؟می نگاهم جوریاین چرا  

-  اونم و کنه اصرار بهش یکی که دختریه شبیه کجام من آخه

 شبیه کجات تو یا بگه، بله مجبوری که باشه پا و دستبی قدراین

دختر؟ یه دنبال بیفته که کسیه ! 

کشید عمیقی نفس : 

-  بهت و بشه تحریک بیشتر که نگی چیزی یه خواممی فقط

بگیره سخت ! 

 -  باورش نسترن داری انتظار وقتاون گرفت، تخنده خودتم تو

 دوست که وقتی اونم بگم، چیزی همچین باید من چرا اصالً! کنه

. کنمنمی خرابت و زنمنمی بهش رو حرف این هرگز دارم؟

 من که اینه از بهتر بگه بهم خوادمی دلش چی هر و بشه تحریک

. بشم قایم تو پشت برم جوریاین و کنم انکار رو تو به معالقه



 زیر از منم ماست، دوی هر گناه باشه، هم گناه ما کار اگه حتی

 نیست، من از بهتر وضعیتت که تو. کنمنمی خالی شونه بارش

کنم؟ بدترش و تو تقصیر بندازم رو چیز همه باید چرا ! 

 و نیست رو در راه دنبال اوضاع این در ارغوان دیدمی کهاین

 که وقتی از ترقرص حتی کرد،می قرص را دلش ایستاده، محکم

 با. بود کرده برداریپرده اشپوستی زیر حمایت از ناهید امانم

 سمتش به بارهیک که شد احساساتی از لبریز ارغوان حرف

 ارغوان و نبودند ماشین داخل خواستمی دلش بود، شده سرازیر

 زنی ارغوان. فشردمی خود به سخت و گرفتمی آغوشش به را

 راه سر ازسنگ ماشاچیت و اشزندگی در بیاید نبود قرار که بود

 سنگ زیر برود که بود اهرمی خود ارغوان باشد، او هایبرداشتن

دهد هل را هاآن و . 

-  رو دومی مجبوری اما نکردی، گوش که رو یکی این خب

کنی قبول حرفی هیچبی . 

- چیه؟ دومی  

گفت جدی : 



-  ازت چی هر بدی، خبر بهم زد زنگ مژگان وقت هر کهاین

 داره و آتیشه تو گفته اگه حتی! چیا هر! بگی بهم خواست

 تصمیم هم با  بعد گی،می بهم زنیمی زنگ اول سوزهمی

 تموم چی همه که بعد و بری کهاین نه. کنیم کاری چه گیریممی

 که بهتره نداره، درستی شرایط االن مژگان. بهم بزنی زنگ شد

کنی جمع بیشتر رو حواست . 

 ادا رمقکم مقصد، به شاننرسید تاثیر تحت ارغوان، ی"باشه "

برگشت سمتش به ارغوان داشت نگه که را ماشینش. شد : 

- برو تو نیا، جلوتر دیگه ! 

گرفت را ارغوان دست و شد خم : 

-  دممی تحویلت و آممی گفتم اشکان به دیشب! که شهنمی

 .بهش

گفت قاطع ارغوان : 

-  مگمی و زنممی زنگ خودش به االن من! نیست الزم خواد،نمی

 که تو بریم هم با االن. بزنن بهت حرفی خوامنمی! برو تو. مخونه

بدتره چی همه !  



 دست دانست،نمی را خودش تکلیف و کرد نگاه ارغوان به خیره

 جایی به را او تنها بود سخت برایش گرفت، ترمحکم را ارغوان

 ارغوان. هستند توبیخش منتظر نسترن و اشکان که بفرستد

 کمی را سرش التماسی حالت به و خواند نگاهش از را استیصال

کرد کج : 

- زنممی زنگ دیگه ساعت دو یکی بهت من باشه؟! دیگه برو . 

 داد، را رفتنش مجوز حرفی بدون و کرد رها را ارغوان دست

کند اشهمراهی خود کهاین بدون . 

 خانه به نرسیده اما رفت، محکم هاییقدم با خانه دم تا ارغوان

 که داد تکان برایش دستی لبخند با برگشت، سمتش به و ایستاد

 زودتر چه هر برای دهد فریبش تا است ایزنانه مکر بود مطمئن

 پا به غوغایی چه ارغوان دل در دانستمی خوب نه گر و رفتن؛

 روشن را ماشینش کرد، باز را در و انداخت کلید که ارغوان. است

افتاد راه و کرد . 
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 دادن ارغوان حرف به گوش کهاین فکر رفت، که را مسیر از کمی

. کرد درگیرش است، بوده اشتباه نکردن همراهی را او و

 چند هر. بزند زنگ اشکان به خود تا برداشت را اشگوشی

 وگویگفت تمام اشکان به باید اما ود،ب کرده منع را او ارغوان

 اشکان مقابل کردن کج سر وقت کرد؛می یادآوری را دیشب

زد را حرفش سریع داد جواب که اشکان. نبود : 

-  پیش آروم جریان این خوایمی اگه. رسوندم رو ارغوان! سالم

 مشکل نذاری که بهتره بشه، حل خودمون بین سروصدابی و بره

 و بگیری سخت بهش اگه بشه، بغرنج تخونه توی ارغوان

 هم ره،نمی بار زیر خودش هم وراون و وراین بفرستیش دونمنمی



 وقتشه، االن نه که کنیمی واکنشایی به مجبور ناخواسته رو من

سروصدانبی نه ! 

 یکلمه آخرین از بعد درست هم سر پشت هایبوق صدای

 هایشحرف شنیدن با اشکان نبود مهم. خورد گوشش به حرفش

. کند فکر حرفش به خواستمی فقط است، شده عصبی قدر چه

 را هشدارش اشکان بود امیدوار و! بود کرده تهدید محترمانه

 که بود آمیزی مسالمت تالش آخرین این. بگیرد جدی

 که دانستمی آن از ترعاقل هم را اشکان و بکند توانستمی

شود تریبزرگ جنجال به راضی . 

 مثل درست و زد زنگ رامین که بود دستش در هنوز گوشی

گفت مقدمهبی و تند زد حرف اشکان با خودش که وقتی : 

-  تا دو بیا باشی، کارخونه هشت نبود قرار مگه کجایی؟ پیمان

 رو خودت زود! کارخونه داخل رفتن شخصی لباس با مامور

  .برسون

- ست؟کارخونه داخل کجاست، متین اومدن؟ االن  



-  رو خودت داخله، هم متین! اومدن که شهمی هدقیق پنج آره،

  !برسون

 تمام برسد پایان به اگر که! را خیابان و دیدمی را خودش

 که مردی اعتبار و رودمی خاطرش از همیشه برای هایشحقارت

 که رفتمی اما دیر، چند هر گردد،برمی او به ندیده هرگز

بود شده بزرگ آن با و بود دیرینش آرزوی این. برگرداند . 

 در جلوی. نبرد کارخانه داخل به را ماشینش همیشه برخالف

 صف به کارخانه کارگران از تعدادی و بود شلوغ کارخانه ورودی

 به سرها برداشت طرفشان به قدم چند که همین بودند، ایستاده

 برای راه و گرفتند فاصله هم از دیدنش با. چرخید طرفش

 باعث ماشینی توقف عجیب ایصد. کردند باز کارخانه به ورودش

 دم در را مهدی ماشین. برگردد سرش پشت به و بایستد شد

 بیرون ماشینش از که بود او خود بعد یثانیه و داد تشخیص

 او از عجله با مهدی داد، ادامه رفتنش راه به و گرفت نگاه. پرید

 کارگرها. ایستاد باز رفتن از سریع خیلی هم او اما گرفت، پیشی

 و شده تقسیم قسمت دو به و گرفتند فاصله در از یشترب خیلی



 زود خیلی را مهدی ایستادن دلیل. بودند ایستاده هم روبروی

 راه هم یشانه به شانه اخمو، کمی مرد دو بین متین. فهمید

 که بودند عمویش و پدر هم متین سر پشت.  آمدندمی

. نندک اشهمراهی آمده که مامورهایی ماشینِ تا خواستندمی

 مهدی. کرد نگاه پدرش به و برگشت عقب به ایلحظه متین

 نیم رفتن از قبل. رفت طرفشان به و کرد ترتند را هایشقدم

 بین یفاصله در. انداخت سمتش به نشانی و خط از پر نگاهِ

 از کمی یفاصله به که شد ایصحنه تماشاچی و ایستاد کارگرها

بود اجرا حال در چشمانش . 

. نشست داخلش مبهوت حالت آن با متین و شد باز ماشین در

 که هاییهمان قدیمی، کارگرهای تمام نگاه کرد حس لحظه همان

 و در بر را کاریگناه مردِ عزای یپارچه پیش، سال سه دو و سی

 به یکباره شده، غرق دریا در که چسباندندمی کارخانه دیوار

 رها تاریکی اهسال خفقانِ فشار از قلبش. است برگشته طرفش

 اشخسته یشانه روی از تحقیر و زجر درد، قبایِ کهنه. شد

 به امروز از و بود شده سروصدابی و آرام قلبش ریتم. افتاد پایین

 که باشد پسری همان و کند زندگی احتیاط با توانستمی بعد



 جلوتر مهدی. افتاد راه آرام آرام ماشین. خواستمی ناهید مامان

او از کمتری یفاصله به پدرش و افتاده راه اشینم پشت همه از !  

 کمی برد، فرو پالتویش جیب داخل به را دستانش بود، سرد هوا

 پشت. شد رد کنارش از کوتاهی یفاصله به ماشین و رفت عقب

 ممکن شکل ترینآهسته به که ماشینی به و ایستاد کارخانه به

 رها! بود پدرش آبروی برگشتن رفتن این. کرد نگاه شدمی دور

 کارانگناه دیدنِ!  ساله چند و سی اساسبی تهمت یک از شدن

 شکل به او به پشت. شد بلند کارگرها پچپچ صدای! اصلی

 که آرامی یضربه با. بود شانرأس در هم او و ایستاده دایرهنیم

 پشت مهدی. بگیرد ماشین از چشم شد مجبور خورد اششانه به

 از را دستش مهدی شدند که چشم در مچش. بود ایستاده سرش

گفت و آورد پایین شانه : 

- کردینمی رو کار این کاش ! 
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 اششانه از زودتر را آن کرد کمک او به و زد پس را مهدی دست

 :بردارد

-  گندکاریای یهمه تاوان شدم راضی که کن کرش رو خدا برو

 تنها نه باید االن نه گر و! بده پس متین فقط رو تونجمعی دست

 البته! افتادیمی راه هم عموت و بابا دنبال بلکه متین، دنبال

 در راه بزرگوارت عموی و بابا! هانشده رفع سرتون از خطر هنوز

 راضی سخت نه گر و بودن، گذاشته خودشون برای زیادی رو

بده تاوان تنهایی به متین شدممی . 

 و شد ریز چشمانش برداشت، عقب به قدمی خشم از مهدی

بود شده سرکوب هایفریاد از پر صورتش آمد، باال دستانش : 

-  همه از بیشتر شینیم؟می ساکت کردی فکر دی،می پس تقاص

 ودب خریتی هلدینگ و سهامدارا با افتادن در! کردی بد خودت به



 بتونم تا بازه من دست حاال دادی، انجامش تو خوشحالم من که

بتازم تعلیه . 

زد لبخندی : 

-  متینم یکوچیکه انگشت تو! بتازی؟ من علیه خوایمی تو

 رو شعرضه تو که کاری نهایت. رفت طورچه که دیدی شی،نمی

 این از یواشکی بزنی، هم به عقد مجلس که اینه بدی انجام داری

 از و هم رو بریزی خودت بدتر هایآدم با بگیری، کسع اون و

 سرش و بیوفتی راه دختر یه دنبال کنی، خبرکشی اون و این

 خیلی آخری این البته بترسونیش، پرش یخونه و بذاری کاله

بربیای پسش از بتونی نیستم مطمئن !  

 مهدی زد،می حرف لبخند با همراه و خونسردی با که مدتی تمام

. کرد نگاهش خیره خیره و گرفت دندان به را لبش یگوشه

داد تکان تهدید به برایش را سرش : 

-  دُمت! پیمان بخوابی راحت نتونی هم شب یه کنممی کاری من

 که بالیی ذارمنمی! بشی فراری جااین از و کولت روی بذاری رو

بمونه جواببی آوردی متین سر ! 



 پچ پچ مشغول و دهایستا هاآن از فاصله با کمی هنوز کارگرها

 هاآن سمت به مهدی زدن حرف طول در که را نگاهش. بودند

برگرداند مهدی درهم یچهره سمت به دوباره بود برده : 

 -  که من به نشناسه، رو تو که بخون کسی برای رو روضه این برو

 یه من حاال بودی، متین کردن پا کله دنبال سالهاست تو! نگو

 چی دنبال االن تو رسیدم، رو ابشحس پا کله از بیشتر ذره

 این جاش، سر بشین برو بدبخت، کردننمی حسابت آدم هستی؟

 من چون نباش، حریص متین مثل فقط. کردم بهت من که لطفیه

 که بیاد روز یه شاید وقت اون بشم، کاریاتونکثافت قاطی محاله

بکشن بیرون فضاحت با جوریاین رو تو . 

برد اشسینه مقابل ات را اشاشاره انگشت مهدی : 

-  به تو اگه! شهمی تموم گرون برات من گرفتن کم دست

 بلدروم اولدروم خریده رو عموت سهم که یارو این یپشتوانه

 شونهمه االن که هلدینگن اعضای تکتک هم ما پشت کنی،می

کردن تیز دندون برات و زومن تو روی .  



 خودش مهدی شود، رد و بزند کنار را مهدی کهاین از قبل

رفت هایشحرف گفتن از بعد بالفاصله . 

گفت کارگرها به نگاهینیم از بعد  : 

-  دیدین که چیزی از هم حرفی هیچ و کارخونه داخل برید

کار فقط. زنیننمی ! 

 متین بردن با نمایش گویی کَندند، قدم اکراه با شانتکتک

 کشیدند،می را بعد یپرده انتظار و نشده تمام برایشان

 عمر شاناغلب اند،شنیده را پدرش یقصه شانکدام دانستنمی

 که دانستمی اما بود، سال ده از کمتر کارخانه در کارکردنشان

. شودمی مجازات تنها اما است، نبوده تنها متین که اندمتوجه

 به که افتاد سرکارگری روی نگاهش و شدند متفرق یکی یکی

 کار کارخانه در سال سی زا بیشتر. بروند تا توپیدمی بقیه

 مرد نگاه در نگاهش بود، متهم پدرش که وقتی همان از کرد،می

 دیدید که بگوید و بزند فریاد بلند داشت دوست! خورد گره

 علی عمو که روز همان. است برگشته جوی به رفته آب طورچه



 معنایی هم او چشمان در کند، واگذار را سهامش تا کرد وادار را

گنگی و گیجی پشیمانی،. دیدمی روبرویش مرد نچشما شبیه ! 

 کنار از! قاطع و محکم راحت، برداشت، قدم کارخانه داخل به

 زیر سیگاری ته که شدمی رد میلیاردی بلند شاسی ماشین

 پشت که افتاد فروغی به چشمش و برگشت. شد پرت پایش

 نظر به. زدمی آتش دیگری سیگار و بود نشسته ماشینش فرمان

 را پیش دقیقه چند اتفاقات دیگری کس هر از بهتر رسیدمی

 دود. کرد نگاهش و گذاشت لبش روی را سیگار. است دیده

گفت و داد بیرون را سیگارش : 

-  یه باشی، مواظبش باید زیاد! داری نترسی سر! اومد خوشم ازت

آب زیر نره هوابی دفعه ! 

گفت و کرد پایش زیر سیگار ته به ایاشاره : 

-  فکر به اصالً! مضره آدم سالمتی برای کشی،می زیاد سیگار

نیستی سالمتیت !  

گرفت را ارغوان یشماره و کرد کج دیگری سمت به را راهش . 

*  *  * 
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 ترس آن با شدن رو در رو از خانه به ورود ابتدای در که چیزی

 کهاین آرزوی. شد آرزو به تبدیل برایم بعدی ساعات در داشتم

 از و کند فریاد و داد نسترن. بگوید بیراه و بد و بیاید اشکان

 اتفافات این از کدامهیچ اما بگوید؛ پیمان و من نبودن ردیفهم

نزد را امخانه در کسی و سوختم منا دیدن تب در. نیفتاد . 

 از و زده زنگ اشکان به بودم گذاشته خانه به پا کهاین محض به

 خبری اما بیاورد؛ را او خواستم و پرسیدم منا از گفتم، آمدنم

! است خاکستر کدام زیر آتش نیامدن این دانستمنمی و نشد

 دیگری کس برای پیمان جز من انگار که بود طوری خانه سکوت

 از و زدمی زنگ تبمر که بود او فقط نداشتم، خارجی وجود



 ننوشته من برای هنوز نسترن و اشکان که پرسیدمی تکلیفی

بود خاموش همراهش تلفن هم مژگان حتی بودند؛ . 

 کردمی سستم داشت اشکان یخانه در منا بودن غریبه و تنها

 در مبل روی! اشکان و نسترن دیدنِ استقبال به بروم خودم که

 مرض هم زمان. داشتم بغل رد را هایمکالفگی و شده جمع خودم

 به زدنم زل. گذشتمی سخت و کند بود؛ گرفته را اشهمیشگی

 زنگ. داد جواب نهایت در بودنم زنگ به گوش و روبرو راهروی

 در درست! خانه به ورودم از ساعت هفت بعد درآمد؛ صدا به در

 و نگران آدم همان من نسترن یا و اشکان با شدن روبرو یلحظه

 در سمت به برداشتن قدم. شدم خانه به آمدن حین ترسو

 در کهاین قبل خواستممی. کردممی فکر که بود آنی از ترسخت

 با نبود قرار باشم، کرده پیدا را خودم از دفاع آمادگی کنم، باز را

 پیمان روی. کنم بخششی و بذل توهین، حتی یا و فریاد و داد

 مالکیت حس کردندمی فکر اشکان و نسترن که چهآن از بیشتر

 بار این و شد بلند بار دومین برای زنگ صدای. بودم کرده پیدا

 و برداشتم تریمحکم هایقدم بود، پاهایم به تلنگری مثل



 فرضی دشمن یک مثل کشیدم، پایین محکم را در یدستگیره

بسنجم را قوایم و خود که بود .  

 در از فاصله به کمی ساکت، و روح بی مجسمه، یک مثل نسترن

 و زده زل مقابلش به. داشت دست در را منا دست. بود ایستاده

 دست سریع منا. است زده زل چی به بگویم توانستمنمی دقیق

 قدرآن را کوچکش دستان. آمد من طرف به و کرد رها را نسترن

 به را او نسترن به نگاه با. کند حلقه پهلویم طرف دو تا آورد باال

 حتی نسترن. بیاید داخل نسترن تا رفتم کنار. فشردم خودم

. حریف به برسد چه نبود، هم خورده شکست سرباز یک

 تن کجای به بودم کشیده بیرون برایش من که شمشیری

 روی و شد رد من کنار از حرفبی. نشستمی باید جانشبی

 خبری انتظار در پیش دقیقه چند تا من که نشست مبلی همان

 تمام انگار که صورتی با و حرفبی. بودم نشسته اشکان و او از

 اما کرد؛می نگاه روبرو به کندمی حمل خود با را دنیا غم

 و نسترن به کردنش نگاه خیره حالت آن من، به منا چسبیدن

 در بفهمم شد باعث بود کرده خوش جا صورتش در که ترسی

 و ساکت نسترن و است گذشته روزش به چه نسترن خانه



. است شده طرف منا با ظالمانه چه اشخانه در اکنون، خموش

 را منا. نخورم را مظلومش یپوسته فریب که بود کافی منا حال

 به و کردم بلند زمین از بود سخت برایم گرفتنش آغوش در که

 موهایش به کشیدن دست با و نشاندمش تختم روی. رفتم اتاقم

گفتم صورتش و سر به هاییبوسه و : 

-  حرف داییزن با برم تا کن بازی من خرسی با و بشین جااین

باشه؟ نیایا، بیرون. بزنم  

- بمون جا همین نرو، ! 

دادم دستش به و برداشتم را خرسم عروسک : 

-  تنها تایی دو بعد بره، بفرستم رو داییزن برم اول آم،می زود

کنیم بازی . 

 ملتمسانه اتاق از خروجم یلحظه آخرین تا و کرد قبول اکراه با

 روبرویش و رفتم نسترن سمت به دلخوری و خشم با .کرد نگاهم

 یادم که وقتی تا نداشت تاثیری من روی روزش و حال. نشستم

است آورده پناه من به او از مشتاقانه طورچه منا که آمدمی . 
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 کنم آن داشتن به وانمود شده حتی بود قرار که خجالتی و شرم

 فردا تا اگر. کردم نگاهش پروابی و خیره و کردم فراموش هم را

 نظر از چون. شکستمنمی را سکوت من نشستمی طورهمین هم

 را سرم سنجاق و شد خم. بدهم توضیحی او به نبود نیازی من

 و درآورد را صدایش نآ کردن باز با و برداشت بود میز روی که

گفت دفعهیک : 

- کنهمی غافلگیر رو آدم همیشه پیمان !  

 من که نبود نسترنی تهدید، و فریاد و داد بدون آرام، نسترن این

 و داد و شود بلند لحظه هر کردممی فکر هنوز. باشم منتظرش

 با اتاقم در را منا و بکشد رخ به را موقعیتم و بیندازد راه فریاد

کردمی خودداری من به نگاه از. بترساند سروصدایش : 



-  من شایدم! گذرهمی چی سرش توی بفهمی تونینمی وقتهیچ

 بگه داشتم امید هنوز من اومد که دیشب! بتونن بقیه فهمم،نمی

داریوش که بخوام رو دختری من شهمی مگه ... 

 برای را داریوش همیشه برای باریک تا پریدم حرفش میان به

 شودمی پیمان و من از حرف وقتی دیگر و کنم تمام خودم

نکند علم قد جلویمان اسمش : 

-  دادم؟ نشون تمایلی و زدم حرف ازش کی من کیه، داریوش

 برای من که گرفتین تصمیم نشستین روز یه خودتون شما

 آدمم بدترین من که دیدین صالح هم روز یه مناسبم، داریوش

 بین که چه من به ن؟جریا اون توی بودم کارهچی من! براش

 زندگی هم خواممی کردم، رو خودم کار من گذشت، چه شماها

 داریوشی خاطربه که کردم گناهی چه من باشم، داشته رو خودم

 یهو گذرهمی چی من دل تو بدونین اینکه بدون خودتون شما که

 من که دونستمی پیمان! من؟ زندگی وسط کردین سبزش

 مرد یه به هم احساسی اگه و ندارم داریوش به میلی هیچی

 طوریچه خودت مگه تو! بس و خودشه فقط اون باشم داشته



 پاش و شدی عالقمند اشکان به کردن؟ زورت کردی؟ ازدواج

 خیلی فقط! تو مثل منم! بودن مخالفت هم همه! وایستادی

 اشکان یا بگیرن، تصمیم جات به نبود کسی تو بدشانسم،

دبخوا رو تو که نداشت داداشی ! 

 انگار ولی شکست، نزدنش حرف طلسم کشید، جلو به را خودش

 به و بود دار خش صدایش باشند، گذاشته پنبه اشحنجره در

رسیدمی گوشم به زور : 

-  داریوش! داری دوستش تو توئه، با حق قبول، چی همه

 اما! تقصیریبی تو! بدبختیم همیشه زنا ما اصالً توئه، بدشانسی

 پیمان شو، منصرف! رو کار این نکنی کنم التماس بهت اومدم من

 دوبار یکی اگه ست،دندهیک و غد پیمان کن، دور خودت از رو

 شده پاتم و دست به. آدنمی سراغت دیگه کنی محلیبی بهش

 خونه این توی از رو پام نشی تا بشی، راضی که وقتی تا افتممی

 وضع و داریم مشکل ما قدر چه دونینمی تو ذارم،نمی بیرون

 کنممی التماس ازت، کنممی خواهش افتضاحه، قدرچه مخانواده



 خدا به رو یکی این طاقت نکن، بدتر رو چی همه کار این با

کن خانومی بیا. نداریم  ... 

زدم صدایش درد با : 

 ... نسترن-

-  هم عمرت آخر تا بکنی برام رو کار این ارغوان، خدا رو تو

 جون به کنم،می مواظبت ازت منداشته خواهر عین پیشم بمونی

 پیمان از بهتر مرتبه صد آدم یه دست توی رو دستت تا نیکی

بری پیشم از ذارمنمی نذارم ! 
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! یدشوع و وعده التماسش، به! بود نسترن دهان به نگاهم تمام

 آمده؛ بعد و کرده صبر مدت همه این چرا فهمیدممی داشتم تازه



 آمدمی کنار خودش با باید خواست،می زمان هاحرف این گفتن

 انگیز ترحم برایم نسترن این. بزند من به را هاحرف این بتواند تا

بیایم پایش به پا توانستممی سخت و بود : 

-  یبقیه وقتاون نم،بک برات خوایمی تو که کاری این اگه

 خوش تونهمی چی  رو من دل دیگه داره، برام اهمیتی چه زندگی

 کل وقتی خورهمی دردم به چه پیمان از بهتر بار صد کنه؟

شده؟ ارزشبی برام زندگی  

- ! شهمی فراموشت چی همه بعدش کنی،می فکر طوریاین االن

 بشه، جفل زندگیت اون بعد که خواینمی رو پیمان قدر اون تو

 چی همه شاید شی؟می خوشبخت پیمان با فقط گفته کی اصالً

داره فرق تو با خیلی پیمان! باشه برعکس . 

 پنهان عصبانیتم و خشم که بزنم را حرفم چطور دانستمنمی

 :بماند

-  و بیاد یکی منتظرم من مگه! شناسی؟نمی رو من مگه

 کسی به که دیدی بودم پیشت سال همه این کنه؟ خوشبختم

 امید به اونم ای،دیگه کس پی برم کنم ولش بعد و بشم عالقمند



 بعدش چی همه گی؟می بهم چی داری! بیشتر خوشبختی

 بزنم االن همین که اینه از بهتر بره، پیش میلم خالف و برعکس

کنم نابود رو چی همه خودم دست با .  

 مات دیگر ورودش حین نگاه مثل نگاهش شد، بلند جایش از

شد ظاهر یک به یک صورتش در آشنا هایواکنش انهم. نبود : 

-  به تونیمی طورچه! بینیشنمی تو فقط هست، نابود چی همه

 دنبالش مژگان چشم روزی یه که دونیمی وقتی کنی فکر پیمان

نیست؟ مهم برات اینا! خواهرت بود؟  

بردم باال را سرم. دادم نشان واکنش سریع : 

- نیست مهم نه !  

- کنه؟نمی ساسیتح ایجاد برات  

-  ازدواج ساال همون مژگان نسترن؟ برسی کجا به گیمی رو اینا

 شد، فراموشش زود خیلی که بود حسی یه شد، دار بچه کرد،

نداشت خبر اصالً که پیمانم . 

ایستاد روبرویم و آمد. زد دور را میز : 



-  نشه، خبردار شدمی مگه نداشت؟ خبر پیمان گفته بهت کی

 من نذاشتم، من! نبود هم میلبی و فهمید عموق همون اتفاقاً

 حرفش نارین موقع اون چون! ناهید مامان و وایستادم جلوش

 یه تا اومد کوتاه پیمان جریانی، در که تو فامیل، تو بود پیچیده

نموند مژگان اما بگذره، زمان خرده !  

 که است دلیلی ترینمسخره بگویم که زدم، لبحند حرفش به

شدممی تکه تکه داشتم درون از اما شنوم،می : 

-  داری چرا دیگه آره، بیام کوتاه من که کنی کاری همه خوایمی

 اگه نکرد، فکر مژگان به وقتهیچ پیمان کنی؟می کثیفش

فهمیدمی مژگان کردمی . 

گفت و برد خود سمت به را دستانش و کشید عقب کمی : 

-  ونا پیمان کنم؟ جز و عز همه اون من داشت دلیلی چه پس

 همه جلوی تونستنمی امروزش مثل چون اومد کوتاه موقع

 قدراین گرفت، دل به کینه متینم از تونه،می که االنه! وایسه

 ازش رو تقاصش و کنه پیدا امروز مثل روزی یه تا دوید دنبالش

بگیره پس . 



 مقابلش در که این از بودم متنفر زد،می دو دو چشمانم در اشک

آمدمبرنمی هم آن سپ از اما بریزم، اشک : 

-  که دوننمی همه! بگی پیمان مورد در رو اینا شهنمی باورم

 چون بوده، پدرش خاطربه شد طرف متین با اگه پیمان

آوردن پدرش سر بالیی چه که بفهمن همه خواستمی ! 

-  که چیزایی. بزنم بهت رو حرفا این نیست راحت من برای

 ارزشی چه زندگی نای و خواستن این. کردم قایمشون همیشه

 تازه مخالفن، همه وقتی خواد،نمی رو تو کسی وقتی برات؟ داره

 باهات که من مثل طوریاین بیاد اشکان! نفهمیدن همه هنوز

 سرشکشتگی باعث خواهرا تا دو شما قدراین چرا! زنهنمی حرف

 راحت مژگان شر از هنوز کرده؟ محبت بهتون کم مگه اشکانید؟

کردی شروع تو که نشده ! 
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-  نیست مهمم نه، یا خوادمی رو من کسی که نیستم این دنبال

کافیه پیمان! برام . 

پرسید سوالی : 

-  اشکان کلی دیشب مونه؟می پات دونیمی کجا از پیمان؟

 تونهمی که هست وسط این داریوشی کرد، صحبت باهاش

 رنگین و سنگین خودت بهتره کنه، سست رو پیمان راحتیبه

کنار بری ! 

- هستی؟ چی ناراحت طوره،این اگه  

باشد تفاوتبی نتوانست دیگر : 

-  این که ذارمنمی هرگز ذارم،نمی من ارغوان، نکن درازی زبون

 سراغ رممی امشب همین! بیارین داریوش سر تایی دو رو بال

 دلم آن،برمی پیمان پس از خوب اونا بابام، و ناهید مامان

! کنی صحبت مطمئن جوریاین تونیمی روزم اون ببینم خوادمی



 ما جلوی تونینمی تو! نکن سیاه بیخودی رو خودت روزگار

 .وایسی

زدم دادم بلند : 

-  مژگان سر که بالیی و بگیری تصمیم من برای تونینمی هم تو

 به زدین گند انتخابتون با چطور دیدم بیارین، منم سر آوردین

کردین بدبختش! زندگیش . 

-  به زد گند و داشت تشریف هرزه خودت خواهر زدیم؟ گند ما

  !زندگیش

 در متین از مژگان طالق مدت تمام که را حرفی باالخره

 را حرفش طوری بودم منتظر بار هر و خواندممی چشمانش

گفت بگوید، : 

-  بر و دور به نگاهی باشه؟ هرزه تونهمی زن یه فقط کیه؟ هرزه

جااین از بیرون برو! مژگانن مثل تاشون چند ببین بنداز، خودت ! 

کرد ریز را چشمانش : 



-  هاحاال حاال پیمان که دونیمی بهتر خودت اما رم؛می باشه

 روزا این به هیچ بمونی، منتظر باید بکنه، تواسه کاری تونهنمی

 شمنمی راضی دیگه من چون کردی؟ فکر بمونی ظرمنت باید که

 کاراین بزنم رو اشکان قید شده. باشم جا یه تو با هم دقیقه یه

بدی ادامه تونیمی فکرکن بشین حاال کنم،می رو ! 

 منا. برود و بگذارد تا شدم، اتاقم راهی و نداد حرفش به جوابی

. دبو زده زل در به و نشسته تختم روی شده جمع خودش در

 تکانی منا که درآمد صدایش طوری آمد، در شدن بسته صدای

 تحمل باید سن این در که فشاری همه این از ایلحظه. خورد

 و دادم تکیه در به جا همان و داد دست از را توانش پایم کرد،می

 بیاید طرفم به کهاین از قبل آمد، پایین تخت روی از. نشستم

 :گفتم

- بیار هم رو خاله گوشی ! 

 و کرد کج را صورتش. نشست پایم روی و داد دستم به را گوشی

 :گفت

- بزنه بیاد بگو. نزده کرم صورتم طرفاین به نیکی !  



 طرف از سفیدتر صورتش طرفیک انداختم، صورتش به نگاهی

بود دیگر : 

- شهنمی دیگه امروز بیاد، گممی فردا .  

- بابا؟ پیش ریممی کی  

 پرتم دیگری سخت یمرحله به سخت ایمرحله از منا سواالت

 :کرد

- پیشش؟ بری نداری دوست مامان، پیش ریممی  

گفت و برد پایین را سرش : 

- ریم؟می امروز  

بگویم جوابش در چه دانستمنمی : 

- مامانت پیش ریممی زود ولی مونی،می خاله پیش نه، امروز . 

 کار وقت هر بود گفته. بود خاموش گرفتم، را مژگان یشماره

 محض به سوزان. بگیرم را سوزان یشماره دارم او با مهمی

 هایشوخی و آمیزاغراق احوالپرسی به کرد شروع دادن جواب

پریدم حرفش میان به! پیکر و دربی : 



-  بهم االن همین بگو دارم، مژگان با واجب کار یه من سوزان

بزنه زنگ . 

-  نیست من جیب توی که مژگان! خوشگله خانوم جان، ارغوان

 چی ببینم کن صبر! تو بدم بیارم درش کنی اراده تو وقت هر

شهمی ! 

 را آدمی هیچ با بحث یحوصله دیگر هاحرف آن و نسترن از بعد

 دارد فهمیدممی خوب که سوزان جنس از آدمی هم آن نداشتم،

کندمی استفادهسوء مژگان از بودن خبربی در ضعفم از . 

-  چرا کنم تفهیم بهت که ندارم حوصله اصالً من سوزان ببین

 بگم، بهت بود مهمی کاری گفت خودش بزنه، زنگ بهم حتماً باید

بدی خبر بهش االن همین باید دونیمی خودت که نیا ادا پس ! 

- زنهمی زنگ خودش بمون!  بابا خب ! 

 که خانه جای هر. ماندم مژگان تماس منتظر و کردم قطع را تلفن

ماندنمی جا هم ایظهلح. آمدمی دنبالم به منا رفتممی . 

 شده مضاعف داشت منا که وضعیتی با نسترن هایحرف فشار

 .بود
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 زار و انداختممی سرم روی و داشتمبرمی پتو یک نبود اگر

 مژگان به میلش و پیمان یرهدربا نسترن دانستممی. زدممی

 از غیر کسی دنبال. نداشتم قرار و آرام اما است، گفته مزخرف

 تمام تا زده حرفی فقط نسترن که کند تایید تا بودم خودم

 با و بود منا دست امگوشی. بکند کردنم منصرف برای را تالشش

 گرفت سمتم به را آن درآمد صدایش که وقتی. کردمی بازی آن

گفت و : 

- زنهمی زنگ گوشیت خاله . 

. مژگان بودم زنگش منتظر که کسی تنها و بود ناآشنا شماره

گرفتم فاصله منا از و کردم لمس را تماس آیکون سریع : 



 الو؟-

- خوبه؟ حالش منا شده؟ چی ارغوان، سالم  

 منا که طوری آرام. رسید من به کلماتش از جلوتر نگرانی و ترس

گفتم نشنود : 

- خونه توی تنها رو هبچ مهمه؟ برات  ... 

- خوبه؟ کجاست منا بهت؟ نگفتم مگه نکن، تکرار رو این هی  

- توکجایی؟. خوبه حالش منه، پیش  

- بخر براش خوادمی چی هر گیره؟نمی بهانه !  

- بزنی؟ حرف باهاش بدم  

-  بهونه ممکنه نیست، پیشش متینم! شهمی هوا دو بچه نه،

 به زدی زنگ که اشتید کار چی. خودم پیش آدمی زود. بگیره

مهمه؟ گفتی سوزان  

-  کار چی و کجایی دونمنمی و خبرمبی ازت کهاین از ترمهم کار

بشی؟ قایم خواممی کی تا شده؟ طوریاین که کردی  

- برم شده خراب این از که وقتی تا . 



- بری؟ کجا بری،  

 -  زنممی زنگ بهت دیگه روز دو یکی دم،می خبر بهت کن صبر

کنی کار چی گممی و . 

- کنمنمی برات کاریهیچ دیگه من . 

- کنی؟ کاری گفته کی ! 

- دنبالته؟ فروغی باهاشون، کردی کار چی دنبالتن، چرا  

-  بزن بهم دست باشن، دنبالم کردن غلط کارستون، کردم کاری

رفته باد به دودمانشون ! 

-  داری؟ که وضعیتی چه این پس نیستن دنبالت! نیا قپی قدراین

اموشه؟خ تلفنت چرا  

-  حل چی همه افتاد آسیاب از که آبا موقتیه، وضعیتم این

 زنگ بهت دیگه روز دو! باشه مبچه به حواست فقط تو. شهمی

شیممی راحت شه،می تموم چی همه بعدش زنم،می .  



 را او تا بود اماجازه منتظر و زده زل من به که منا برای را دستم

 من به را خودش و آمد زود. کردم باز بخوانم فرا خود کنار به

گفتم و کردم حلقه شاشانه دور را دستم. چسباند : 

- شده؟ چی کارخونه تو امروز داری خبر  

-  رو آوردن سرم که بالهایی یهمه تاوان باید دارم، خبر آره

شممی راحت شرشون از دارم. بدن پس یکییکی ! 

- شدی راحت قدرم چه ! 

گفت جوابم در : 

-  چی همه دیگه روز دو یه. شممی احتر بزودی! نکن مسخره

 دیگه که دختر یه و زندون و مونهمی متین وقتاون تمومه،

بینتشنمی وقتهیچ ! 

! بدبختیشه اول تازه پیمان شم،می راحت من بگما، بهت البته

 ول ارغوان اما نداره، فایده خیلی تو به حرفا این گفتن دونممی

 رو خودت اینکه نه اشی،ب خودت فکر به باید االن! رو اون کن

 شلم این توی ارغوان آخه! دیگه یکی هایبدبختی به کنی وصل

هستی؟ چی دنبال شوربا  



- زنیمی حرف نسترن مثل که هم تو ! 

 دنبال هنوز که بود زده خیاالتم و فکر را حرف این واقع در

 کردن فراموش دنبال عاقالنه که خودی نه بود، نسترن هایگفته

خندید ریز جوابم در مژگان !نسترن هایحرف : 

-  شکلی چه بزنم حدس تونممی. خانوم عروس فهمیده پس

 این! خوادمی رو تو جانش پیمان! کرده هوار و داد قدر چه! شده

 جز هست، خداش نیست، خودش ولی! براش نیست دردی کم

 حالیم چیزا این که من حاال. نشده نصیبش ما از چیزی شر

 اشکان چشم به خار بودی واظبم همیشه که تو اما نیست،

 بهشون رو پیمان که نیستن مهم قدراین چرا؟ نره زنش و جونت

 .ببخشی

 همان بود، مژگان از سوالی پی در دارمدنباله هایخیال و فکر

 سریع اما! مژگان به پیمان تمایل بود، زده نسترن که را حرفی

 به خیانت یعنی سوال این کردم حس. گرفتم را خودم جلوی

. کردم خداحافظی مژگان با. دارم پیمان به که احساسی تمام

 نسترن کهاین گفتن از بعد را صدایش شعف و شور دانستمنمی



 ارتباط از کردنم منع یا کنم، باور برده پی پیمان و من یرابطه به

پیمان با . 

داشتم نگه خودم روبروی و دادم فاصله کمی خودم از را منا : 

- باشه؟ بریم، باید جایی یه وتایید شد تاریک که هوا  

- ریم؟می کی پیش  

نشستم زانو دو کنارش : 

-  پیش شم،می دیوونه نبینمش امشب همین اگه که یکی پیش

بگیرنش من از خوانمی همه که یکی ! 

 

 19.02.20, ]"را شب کنم می دود نخ به نخ" فالح مائده

03:13] 

# 305پارت  

# را_شب_کنممی_دود_نخ_به_نخ  

 



 هایساعت تمام در و کرد؛ نگاهم فقط و نشست زمین روی آرام

 گرفتم وجدان عذاب. داد قرار تاثیر تحت را من سکوتش با بعدی

 دلداری را خودم بعد!  باشد من حرف برای سکوت این نکند که

 او یکودکانه دنیای فهمِ از فراتر چیزی هایمحرف که دادممی

است بوده . 

 گفتممی چه هر. پوشاندم لباس و کردم آماده را منا شد که شب

 از یکی با و زند باز سر باریک فقط داشتم دوست کرد؛می گوش

 اما بود، معلوم من مقصد. کردنمی و کند مخالفت هایمخواسته

 که باشد جاییهمان دیشب روال طبق پیمان که نبودم مطمئن

بود زدن دریا به دل است؛ من مقصد . 

 جمع هم من خیال کرد، حرکت و نشستم ماشین داخل که زمانی

 شدنم دور از بعد نسترن و اشکان فهمیدن بابت از اینگرانی. شد

 را جلویم و بفهمند که بودم قبلش نگران نداشتم، خانه از

 و گرفتم محکم را منا دست شدم پیاده که ماشین از. بگیرند

 نگاهم. گرفتم را پیمان یشماره. آوردم بیرون را امگوشی

گفتم سالم از بعد داد، جواب پیمان تا. بود وبرویمر به مستقیم : 



- کجایی؟ پیمان  

 مکانش و جا نگران چه برای دانستمی نخورد، جا سوالم از

 .هستم

- مخونه باشم، تونممی کجا . 

گفتم دلخور : 

- گی؟می دروغ بهم چرا  

 دروغ؟-

-  و هاییبچه پیش علی عمو خونه که گفتی دیشبم! دروغ آره

 که گفت ناهید مامان صبح اما خوابی،می آرش اتاق توی احتماالً

نبودی جااون ! 

-  خانمانبی بعدشم ناهید، مامان نه کردی،می ولم تو نه گفتممی

انتخابمه تنها خونه، برم نتونم دارم، عادت بنگاه به نیستم، که . 

-  من کن، وا رو بنگاه در بیا پس آره؟ خونه، بری تونینمی االنم

درم پشت . 

- کنی؟می شوخی ! 



برداشتم بنگاه سمت به دیگری قدم  : 

-  متوجه در دم بیای یا کنار، بدی رو پنجره یپرده ذره یه

نه یا کنممی شوخی که شیمی ! 

- ارغوان؟ شده چیزی  

- ببینمت اومدم فقط نه، . 

 و شد باز در نهایت ودر بود آمدورفت در پنجره به در از نگاهم

 تاریک قسمت از لحظه هر که را منا و من. آمد  بیرون پیمان

 جایش سر و دید شدیممی ترنزدیک روشن قسمت به خیابان

گفت و کرد نگاه من بعد و منا به. برسیم تا ایستاد : 

- اشکان ارغوان؟ کنیمی کارچی جااین  ... 

-  از. بیام باید دونستممی فقط! کنممی کار چی جااین دونمنمی

نسترن نه اشکان، نه نداره، خبر کسهیچ هم اومدنم ! 

 رد کنارش از منا و من تا ایستاد کنار و کرد باز آخر تا را در

 را نگاهش. کرد قفل ما سر پشت را در داخل به ما آمدن با. شویم

 آرام. کرد گیر اشحنجره در انگار هایشحرف و دوخت منا به



 نبود مانع منا اگر. بود تنش مردانه پیراهن یک فقط. آمد جلو

 قدم یک. کردمنمی تعلل آغوشش در بودن برای مه لحظه یک

زد لب آرام. بود مانع هم پیمان برای منا. ایستاد من به مانده : 

- کردن؟ اذیتتون  

- ندیدم رو اشکان امروز اصالً ! 

- چی؟ نسترن  

دادم تکان طرف دو به را سرم : 

-  نزد، حرفی و کرد سکوت که بگم تو، دیشب مثل شدمی کاش

نبود طوراین اما . 

 باال را سرش. داد تکیه من به را پشتش. ایستاد جلویم و آمد منا

کرد نگاه پیمان به و گرفت . 

-  قابل اینا یهمه داشتی؟ نسترن از ایدیگه انتظار مگه

ارغوان بود بینیپیش !  

کردم اشاره تنش پیراهن به : 

- نیست؟ سردت  



گفت و کرد نگاهی پیراهنش به من سوال با : 

-  مبل روی بشین منا با برو. نه جااین اما ده،سر چرا بیرون برای

آممی االن منم .  

 دو با دقیقه چند از بعد پیمان. کنارم هم منا و نشستم مبل روی

 من مقابل را چای سینی. برگشت شکالت بسته یک و چای لیوان

گرفت منا سمت به را شکالت یبسته و گذاشت : 

- داری؟ دوست مه تو شکالتاست، این عاشق که نیکی خانوم منا  

گفت زده خجالت و داد تکان را سرش منا : 

- نیاوردم خودم با ولی دارم، اینا از کیفم تو .  

گرفت سمتش به را شکالت پیمان : 

- کیفت به برسی تا باش، داشته هم رو این حاال . 

 را میز هم او و گرفت پیمان از را شکالت. کرد دراز را دستش منا

 من به و کرد قفل هم در را شدستان. نشست من کنار و زد دور

ماند خیره . 

چرخیدم سمتش به : 



- جا؟این به اومدنم خاطربه کنی دعوا خوایمی االن  

کرد زمزمه و انداخت منا به نگاهی نیم : 

-  ناراحت جوریاین که کنم کاری یه خوادمی دلم بیشتر االن

 .نبینمت
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گفتم چشمش در چشم : 

-  که بود کاری بدترین وضعیت این توی اومدنم دونممی

بیاری روم به خواینمی هم تو بکنم؛ تونستممی ! 

گذاشت بود مبل روی که دستم روی را دستش : 

- گفته؟ بهت چی نسترن  



 به پشت و شتمبردا جلو به قدمی. شدم بلند کنارش از دفعهیک

گفتم او : 

- اینجام؟ که اونه حرفای برای کنیمی فکر  

- کرده اینجات راهی که گفته چیزی یه آره، ! 

برگشتم سمتش به : 

-  آروم که قلبمه اما زده، ایاحمقانه حرف گفتم خودم به بار ده

گیرهنمی . 

آمد طرفم به. شد بلند جا از و رفت هم در هایشاخم : 

- بگو گفته؟ چی . 

 گرفت را امشانه چون بود، شده دیر نگفتن و کردن پشت برای 

داشت نگه و . 

-  تمایل مژگان به تو که گهمی! زدمی رو پیش هاسال حرف

 رو جلوت چون! بربیای مخالفتا پس از نتونستی فقط داشتی،

دلخوری متین از االن که همینه برای. گرفتن ! 



 ورتمص روی و برداشت امشانه روی از را دستانش از یکی

کنم نگاهش مستقیم کرد مجبورم. گذاشت : 

-  تشرشون و توپ با بعد و داشتم میلی یه مژگان به من یعنی

 کدوم نذاره؟ و بگیره رو من جلوی تونسته  کی کنار؟ کشیدم

 و درست رو مژگان بارم سه جمع سر موقع اون من مخالفت؟

 به بقیه با نشناخته و ندیده آدم یه سر بعد بودم، ندیده حسابی

وایسن؟ جلوم شدن مجبور که طوری برخوردم، اختالف  

-  من حرف، این از شد بد حالم فقط من نکردم، باور من

 چرا و گفته بیراه قدر چه که بشنوم خودت زبون از خواستممی

بدجنسه قدراین ! 

-  که بگه چیزی یه خواستهمی واضحه، دلیلیشم! گفته مزخرف

 قدر چه دهمی نشون چی ره یا بوده بدجنسی سر از! کنه اذیتت

 کرده وادارش که کرده بزرگ خودش برای رو موضوع این

 هیچ چون شد، نزدیکش شهنمی االن. بزنه بهت حرفی همچین

 باهاش جدی بگذره که خرده یه ره،نمی گوشش توی حرفی

زنممی حرف . 



 شمردهشمرده و داشت نگه را صورتم ترمحکم بار این دستش 

داد ادامه : 

-  بگیرن بارماین بیان خب بگیرن، رو جلوم بلدن و توننمی اگه

کنن کار چی خوانمی ببینم ! 

گفتم لبخند با : 

- خونه؟ رسونیمی رو ما  

- اومدی نیست که هم دقیقه ده هنوز ! 

-  که بفهمه اشکان ممکنه نرم زود اگه شده، جمع خیالم دیگه

نیستیم خونه ! 

گفت و برداشت امشانه دور از میلبی را دستش : 

- بیام تا بخور چایی بشین. بردارم رو پالتوم باال برم کن صبر . 

 کنجکاوی با. کشیدم خودم طرف به را او و نشستم منا کنار

 دستش در محکم را شکالتش. بود اطراف زدن دید مشغول

 و گذاشتم میز روی را نصفه چای لیوان پیمان آمدن با. داشت

 شدم دور میز زا که قدمی چند. شدم بلند و گرفتم منا دست



 سالن تمام دفعهیک و گذاشت برق کلید روی را دستش پیمان

شد سخت برداشتن قدم. رفت فرو تاریکی در : 

- ببینیم رو جایی تونیمنمی کردی؟ خاموش چرا . 

گفت گوشم زیر. گذاشت کمرم پشت را دستش. آمد جلو  : 

- کنیمی عادت کنی بسته و باز رو چشمت باردو یکی  ... 

 گوشم زیر به ایبوسه و شد مانعم بچرخم طرفش به ینکها از قبل

 :زد

-  جلوی نکنم فکر که بدی رو مبوسه جواب باید برگردی برنگرد،

 سکوت نسترن حرفای برابر در فقط و خونه برو! باشه درست منا

ریممی هم رو بقیه اومدیم، رو راه اینجای تا کن، . 

 از خواستنمی مدل. زد قبلی جای همان به هم دیگری یبوسه و

 محبوبم تنهایی گذشت،می که بیشتر چی هر. شوم جدا او

 قائل امتنهایی برای ارزشی هیچ دیگر من و شدمی اعتبارتربی

 به هم با و داشت نگه کمرم دور طور همان را دستش. نبودم

 بعد و رفتیم بیرون منا و من کرد باز که را در. رفتیم در سمت

 یمتوجه نفر دو هر دفعهیک ایستاد سرم پشت پیمان که همین



 ماننگاه و بود ایستاده ما از کمی یفاصله به که شدیم آرش

 نتوانست. رفت منا سمت به ما از زود خیلی نگاهش. کردمی

. آمد جلو قدمی و دارد نگه منا صورت بند در را نگاهش خیلی

 و داد تکان برایش را سرم. بود گذرا و سریع من به سالمش

 خودم دست کهاین بدون شدم، اشخیره و مات. گفتم سالمی

 خورده، زخم نحوی به کس هر. بودیم شده عجیبی جمع. باشد

 اشتباه تاوان دیگری و بود، خودش اشتباه تاوان زخمش، یکی

 تجسمی آرش برای انگار اما بود، ترگناهبی همه از منا و! دیگران

 گرفتن گاهن بعد و او به آرش عجیب نگاه بود؛ مژگان از

گفت پیمان به رو. بود مسئله این گویای اشعجوالنه : 

-  بعد رممی داری، مهمون دونستمنمی داشتم، باهات کاری یه

آممی . 

داشت نگه و گرفت را اششانه پیمان برود خواست که همین : 

- زنینمی حرفی کسمهیچ به. بیام و برسونم رو ارغوان برم بمون . 
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 حرف داشتند هنوز آرش و پیمان نشستیم که ماشین داخل

 و دادمی گوش پیمان به داشت پایین سری با آرش. زدندمی

 من. گفتمی او به را هاییحرف داشت مسلط و محکم پیمان

 باشم، داشته دوست توانستمنمی را آرش مثل مردی وقتهیچ

 بتواند دردها، و هاغم یهمه وجود با که کسی یعنی مرد من برای

 زندگی در پیمان هایمحدودیت. کند جور و جمع را خودش

 هم با نسترن و اشکان که اولی روزهای همان از. بود شماربی

 شرایطی از ردی دنبال گشتم، هاضعف آن دنبال کردند، ازدواج

 هامحدودیت آن نشان ندیدم هرگز ولی برانگیزد، را ترحمم که

دهد بروز جایی بخواهد را .  



گفتم نشست کنارم تا : 

-  هم تو اگه بود، بد حالم خیلی اینجا اومدممی داشتم پیمان

 حتی که ممنون. نداشتم رو طاقتش دیگه خوندیمی یاس یآیه

کنیمی پنهانش باشی داشته هم ضعفی اگه ! 

 :خندید-

-  پنهانش که ندارم ضعفی من تو، و خودم مورد توی کن باور

آنمی کنار باهاش زود یا دیر بقیه معلومه؛ تکلیف کنم، . 

-  تو که کنم تصور تونمنمی هم رو لحظه یه حتی دیگه من

! تو جز داده، دست از برام رو خودش معنی چی همه! نباشی

 ارب زیر خوامنمی من اما نبود، اشتباه حرفاش یهمه نسترن

برم که تونمنمی. برم حرفاش . 

 برگشت من سمت به. کرد منا به نگاهی آینه از و داد باال ابرویی

گفت و : 

-  مسائل یبقیه کنی، فکر طوراین و باشی طوراین همیشه اگه

حله قابل .  



فشرد و گرفت که کردم دراز طرفش به را دستم . 

- داشت؟ مشکلی آرش  

کرد کمرنگی اخم : 

-  آرش سر رو من حرص روزا این داریوش ست،خونه تو مشکلش

 مریم مامان فقط خبره، چه فهمونده همه به. کنهمی خالی

 زندگی مجردی بره که ستخونه یه دنبال گهمی آرش! خبرهبی

باشه خونه اون تو خوادنمی دیگه کنه، !  

- براش؟ کنیمی رو کاراین  

کرد نگاهم سوالی  : 

-  آدم داریوش باشه، دور کم یه که بهتره منم نظر به! نکنم؟ چرا

 اوضاع اصالً که آرش مثل یکی برسه چه کنه،می دیوونه رو سالم

نداره خوبی  ... 

داد ادامه ترآرام : 

- بود بسته امید مژگان با زندگی به قدراین چرا دونمنمی !  

پرسید آرام لحن همان با کردم، نگاهش سکوت در : 



- نزد؟ زنگ داری، خبر ازش  

-  روز دو گفت جمعه، خیالش و منه پیش منا دونهیم دارم، خبر

براش ببرم کجا رو منا گهمی و زنهمی زنگ بهم دیگه ! 

-  مهدی و محمود بره؟ خوادمی کجا مگه براش؟ ببری چی یعنی

 پیشتون بمونه فعالً گذاشتن اگه ببره، جایی رو بچه ذارنمی مگه

 حرفشون رزی نزنن نیست معلوم ن،کارخونه مشغول که اینه برای

بمونه مژگان با منا بذارن و ! 

-  شونه و شاخ براش تونننمی که کرده کاری مطمئنه که مژگان

 .بکشن

داد تکان تاسف به را سرش . 

داشت نگه ترعقب کمی را ماشین شدیم که نزدیک : 

-  و امن چی همه و خونه داخل رفتی وقتی مونم،می اینجا من

بزن بهم زنگ یه بود امان . 

 را صورتش و شدم خم سمتش به شوم پیاده کهاین از قبل

 ماشین در اشخنده صدای که کشیدم عقب هم سریع. بوسیدم



 به پا وقتی. رفتم ساختمان طرف به و کردم بغل هم را منا. پیچید

 را مشکلم بدون رسیدنِ خبر و زدم زنگ پیمان به گذاشتم خانه

 .دادم
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 را موهایش قدرآن برد، خوابش تخت روی من دست در دست منا

 گرفته محکم را دستم. شد سنگین چشمانش که کردم نوازش

. بود مانده رویش هنوز خانه در ماندنش تنها و فرار آن تاثیر بود،

 گذشته روز چند. مرفت میزم طرف به و برخاستم کنارش از آرام

 در زیادی نقش اما بود، سختی و اضطراب از پر روزهای چه اگر

 کردممی حس و داشتم بهتری حال. داشت من کردن متعادل

 حتی بربیایم؛ بزرگ هم قدر چه هر مشکالت پس از توانممی



 باید که داشتم باور. نبودم هم اشکان با برخوردم نگران دیگر

 شناخته بهتر هم را خودم. کنم عبور هاروز این از تا باشم صبور

 داشته توقع خودم از توانممی قدر چه دانستممی دیگر بودم،

 تسلیم نباید دانستممی! متفاوت زندگی یک ساختن برای باشم

 کند کمک من به تواندمی که کسی تنها بودم فهمیده. شوم

دیگری کس نه و هستم خودم !  

 خانه نسترن که دانستممی من نگفته. آمد باال اشکان فردا صبح

 وسایل از مقداری. آمد داخل حرفبی. است رفته کجا و نیست

 مبل روی و داد دستش به بود مانده جا اشخانه در که را منا

گفت و گرفت باال را سرش. ایستادم مقابلش. نشست : 

- هستی؟ متوجه کنی؟می کار چی داری دونیمی ! 

نبود هم یزآمسرزنش حتی لحنش بود؛ شده خسته . 

- داری؟ پیمان با مخالفتی تو  

داد تکان شدت به را سرش : 



-  یه! داریوشه حرفِ حرف نیست، پیمان با مخالفت سر من حرف

 رو اشکال و ایراد همه این شهمی مگه! برادرن هم با زندگیه، عمر

گرفت؟ ندید  

 من به را خودش منا نشستنم محض به. نشستم زمین روی

 و کردم حلقه شکمش دور را دستم. ستنش پایم روی و رساند

گفتم اشکان به رو : 

-  چیه؟ من تقصیر اومد،نمی خوشم وقتهیچ داریوش از من

شهنمی که زورکی ! 

-  تقصیرت که این اومده؛ یکی اون از و نیومده خوشت این از

 !هست

-  کنم، داریوش فدای رو خودم زندگی کنم؟ کار چی االن گیمی

 به نداشتیم قصد هم فعالً نکردیم، پا به جنجال که پیمان و من

 گفته که حاالم گفت، نسترن به و اومد داریوش حود بگیم، کسی

وقتش به تا کنممی صبر اما بکنم، تونمنمی انکارش ! 

گفت استیصال با و کرد باز هم از را دستانش : 

- داره؟ هم مناسبی وقت مگه شه،می درست چیز همه کنی صبر  



-  کنم، اذیت رو نسترن یا تو خوامنمی من اشکان، کن کمک بهم

کنم انتخاب خودم رو زندگیم آدم حقمه اما . 

گفت و برد باال کمی را صدایش. شد بلند جایش از : 

-  به خورده گند که االن بخوای؟ کمک من از که افتاده یادت االن

چی همه ! 

 یه کهاین غیر آد،برمی ازم کاری چه االن! هچل تو انداختین منم

 شونه و شاخ هم شدم نشم، آفتابی چشمشون یجلو مدت

 و جمع هم خودتون کردین، خودتون. بردارن دست تا بکشم

کنید جورش . 

 منا سر به دستی آمد، جلو اشکان. شدیم بلند هم منا و من

گفت در سمت به رفتن حین و کشید : 

-  من تا زنیمی زنگ سراغش اومد کی هر باشه، بهش حواست

 اومد زندون توی از باباش اگه حتی! رو چهب نده کسهیچ به بیام،

 !بیرون



 این با خواست،می من از مژگان که زدمی را حرفی همان درست

 دست به را منا فقط تا کنم صبر گفتمی مژگان که تفاوت

برگشت سمتم به در مقابل. برسانم خودش : 

-  قرار وقت؛ چند نهایت نداره، فرصت دنیا آخر تا بگو پیمان به

 باید پس! نیستن بشو راضی که کنه، راضی رو همه نیست هم

 این توی نخواین بخوای. هستم هم تو با. بزنه رو چیزایی یه قید

پیمان مامان و دوتایین خودتون داریوشن، طرف همه جریان !  

 وقتی. کردم تماشا را هاپله از رفتنش پایین و ایستادم در دم

 روش به هم آن بود، آمده کوتاه یعنی کردمی توصیه طوراین

 من یا ستناراضی قدر چه نسترن نبود مهم برایم دیگر! خودش

تنهاییم قدر چه پیمان و . 

 باید غروب فردا اینکه و گفت، منا بردن از. زد زنگ مژگان عصر

 همه و کردممی گوش هایشحرف به دقت با داشتم. شوم آماده

 فردا دبای که گفت دفعهیک اینکه تا آمد،می نظر به مرتب چیز

 شوم ماشین سوار منا با و گویدمی که جایی آدرس به بروم شب



 را منا باید جاآن و نیست تهران خودش چون برویم، ارومیه به و

برسانم دستش به ! 
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 را هایمانحرف منا تا بستم را آن در و آمدم بیرون اتاق از

گفتم نشنود را  صدایم که شدم دور قدرآن وقتی نشنود، : 

-  خودت، با کردی فکری چه بچه؟ یه با ارومیه؟ مژگان، بیام کجا

 با رو منا رفتی؟ تنها چرا اصالً بیام؟ رو راه همه این چطور من

نداشتیم قراری همچین! بردیمی خودت . 

-  نیستم، تهران که روزه سه دو. بگم بهت تا ارغوان باش آروم

 منا فقط برم، که کردم رو کارام یهمه! اونجا بمونم تونستمنمی

تهران گردبر خودت بعد بیار، برام رو . 



-  نگفتی مگه بری، خوایمی چرا! تونمنمی مژگان، تونمنمی

 کجا تا خوایمی رو بچه این باشن، داشته کاریت دیگه تونننمی

کنی؟ اسیر خودت با  

گفت وار التماس : 

- شیممی راحت بعدش ایرانیم، توی که وقتیه تا ما بودن اسیر . 

نالیدم و نشستم مبل روی : 

-  که زدی زور همه این جنگیدی، همه این مژگان، تونمنمی من

کنی؟ فرار و بترسی بشه؟ جوریاین آخرش  

-  ییچیزا من ارغوان، کن اعتماد بهم گممی چی هر رو باراین یه

 فقط ولی بیاد، راه باهام کردم مجبورش که دارم فروغی از

 همین فقط! بمونم تونمنمی ن؛تشنه خونم به بقیه نیست، فروغی

 فقط دردم االن ارغوان، خوامنمی هیچی ازت دیگه باره،یه

 و بگیرم ازت که منا مونده فقط کردم، رو کارام یهمه مناست،

ندارم اعتماد کسمهیچ به ببرم، . 

- بمونی؟ تونینمی که دنبالتن کیا جااین  



-  دختر اون یا مهدی، همین یکیش شناسی،نمی که رو همه

 آماده رو منا. ارغوان کنننمی ولم بمونم بود، فروغی با که نائینی

 ماشینم بری، کجا زنممی زنگ بهت حرکت قبل غروب، فردا کن

 بعد و دیمی بهم رو منا ارومیه آیمی فقط تو. گرفتم برات

کنی؟می رو کار این. ارغوان کنممی خواهش. تهران گردیبرمی  

- بگم؟ قدر چه !تونمنمی ! 

-  دیوونه منا بدون من! نداره کاری خدابه تونی،می ارغوان

 خواممی برم، مجبورم من زندگیمه، یهمه که دونیمی شم،می

کنممی خواهش! برسونش بهم برم، منا با که . 

کنم فکر بذار "گفتم فقط التماسش جواب در و کردمی التماس " 

 تمام بکنم بعد ساعت چهار و بیست بود قرار که کاری فکر

 مشورت او از که نبود کسی و بودم تنها. بود گرفته را آرامشم

 قبل از بگیرد، نظر در هم را مژگان نفع که کسی مخصوصاً بگیرم،

 کرد،ینم موافقت من با کسی دانستم،می را شانهمه جواب

 مژگان دست به را منا اگر. بروم ارومیه به دادنمی اجازه کسی

 اصالً بماند، من کنار بتواند دیگر روز چند نبود معلوم رساندمنمی



 خودش آمدنمی منا سراغ به متین یخانواده از کسی که همین

 مژگان طوراین تا باشد مهدی ینقشه نبود بعید بود، خطر زنگ

 با بخواهد مژگان که کردنمی هم را فکرش و بیندازد گیر را

 این گفتممی خودم به. کند خارج کشور از را منا فروغی حمایت

 کردممی تکرارش خود با مدام و بود خواهد من اشتباه آخرین

داد نخواهم اشتباهی و خطا هیچ به تن دیگر که . 

 حرف خودم با بعد روز طول تمام که بود رسیده جایی به کارم 

 پشیمان مژگان هایحرف به دادن گوش برای تصمیم از م،زدمی

. شدمی پنبه کردممی رشته که چه هر منا دیدن با اما و شدممی

 بود مانده باقی زده حرف آن از مژگان که زمانی تا ساعتی سه دو

 را منا هایوسیله. بودم نگرفته را آخرم تصمیم هنوز من و

 سرانجام به را کار این نمبدا آنکهبی بودم، کرده جمع ایگوشه

 مژگان که زدممی پا دست هایمتردید بین!  نه یا و رسانممی

گفت دادم جواب تا. زد زنگ : 

- شدی؟ آماده ارغوان   

- تونمنمی من مژگان، نه ! 



زد داد : 

-  از فردا باید من! بیای باید منتظرتم، من تونی،نمی رو چیچی

باید ارغوان بیای باید شده، داده انجام کارا یهمه برم، اینجا . 

-  قول بهت مگه داری، نگه اینجا هم رو منا و بمونی شهنمی

نگیرن؟ ازت رو منا ندادن  

- بکن رو خواستم ازت که کاری تو دادن، بهم که قوالیی کن ول ! 

گفتم بریده بریده : 

- برم؟ کجا باید  

گفت شمرده شمرده و شد آرام : 

-  سمت برو کن حرکت شد تاریک هوا که دیگه ساعت یه

 رو ششماره منتظرته، در دم سفید پارس پژو یه اونجا ترمینال،

 راننده! بزنی زنگ بهش نکردی پیداش اگه که دم،می بهت هم

 باید کارچی دونهمی قشنگ کنه،می کار اونجا سوزانه، آشنای

باش داشته خودت با هم رو مدارکت! بکنه !  

- باشم؟ داشته خودم با رو مدارکم باید چرا  



-  شاید. شد الزمت شاید راه تو! کنینمی که ضرر! باش داشته

 بند جایی دستت دیگه وقتاون برداشت، اومد یکی نبودی

بهتره پیشت باشه نیست، . 
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 به فقط گفت چی هر و دادم گوش هایشحرف به سکوت در

گفت شد خسته من حرفیکم از وقتی. کردم اکتفا  باشه گفتن : 

-  بمونم خوادنمی دلم من کردی فکر فهمیدی؟ رو من درد اصالً

 من که فقط نه، یا فهمیمی. تونمنمی نشم؟ آواره و جاهمین

 که بندهمی رو فلنگ داره و بمونه تونهنمی هم فروغی نیستم،

 زود یا دیر پیمانم! برسه رو پیمان حساب مونده فقط بره،



 شهمی راضی فروغی مگه بره، و کنه ول رو چی همه مجبوره

 ارغوان. بتازونه جااون بمونه پیمان ولی کارخونه، از بره خودش

 قدراون خوابم،نمی امشب من کن، حرکت زود شو آماده برو

منتظرتم که نره یادت برسی، تا مونممی بیدار ! 

- کنم منا تن لباس باید فقط ،امآماده ! 

-  و کردی پیدا رو ماشین که همین! ارغوان باش مبچه مواظب

باشه؟ بزن، زنگ بهم کردین حرکت  

 .باشه-

 خواستممی منا از مدام نیفتاده راه هنوز. پوشیدم را هایملباس

 را او. بپوشد را لباسش جوابی و سوال هیچبی و باشد ساکت

 حرکتم ساعت به دیگر ربعیک فقط. تمرف اتاقم به و کردم حاضر

. آوردم بیرون را فلش و کردم باز را میزم کشوی. بود مانده

 ثانیه به ثانیه و گذشتمی سرم در که فکری از لرزید،می دستم

 که کاری بد و خوب به. نداشتم گریزی شدمی قدرتمندتر

 فروغی خواستممی فقط و کردمنمی فکر بدهم انجام خواستممی



 را او ابد برای که باشد داشته چیزی پیمان یعنی شود، قفمتو

کردم وصل تاپملپ به را فلش. کند متوقف .  

 در مژگان و بود واضح هاآن در فروغی که هاییفیلم از تا دو 

 به هم را دیگر فیلم دو و نشدم راضی. کردم انتخاب حاشیه،

 رریزس چشمانم اشک. لرزیدمی کماکان دستم. کردم اضافه قبلی

 و نکردم درنگ. بود پیمان برای فیلم ارسال روی دستم. بود شده

 تواندمی که نوشتم برایش. کردم ارسال برایش را فیلم چهار هر

 ندادم، دیگری توضیح. کند استفاده فروغی علیه هافیلم این از

 به را فلش سریع. بود گویا کافی یاندازه به هافیلم خود

 دست. برداشتم را ساکم و رفتم سالن به. بازگرداندم سرجایش

گفتم و گرفتم را منا : 

-  زمانی تا گینمی هیچی بریم، سروصدابی و آروم باید خاله؛ منا

بیرون بریم خونه از که . 

 موقعش به که بود کرده عادت بود کنارم که روز سه دو این

 کنم باز را در کهاین از قبل. کند امهمراهی فقط حرفبی طورچه

 خبر او به تا گرفتم تماس لحظه آخرین. گرفتم را پیمان یهشمار



 کسی اگر خواستممی کند، منصرفم خواستمنمی چون بدهم،

 ". دیگری نه و باشم خودم کس آن باشد شدنم منصرف باعث

 یثانیه گفت تماسم به دادن جواب برای پیمان که ی " جانم

 تکیه سرم پشت دیوار به. داشت باز زدن حرف از را من کوتاه

 دورگه صدایی با. بود گلویم در دارریشه بغضی که حالی در دادم،

گفتم سریع و تند : 

-  منتظر ماشین یه در دم اونجا ترمینال، برم خواممی من پیمان

 تو جز کسهیچ مژگان، دست بدم ارومیه ببرم رو منا که منه

 ش،نبا من نگران گردم،برمی زود. رممی دارم هم االن دونه،نمی

 برای رو کاراین خواستممی چون نگفتم، زودتر که ببخشید

ذارینمی تو دونستممی و بکنم مژگان ! 

- چی ارغوان  ... 

 من وقتآن کند، تمام را اشجمله بود کافی. کردم قطع را تماس

 روی را خانه در برسانم، مژگان دست به را منا توانستمنمی دیگر

نگذارم ونبیر را پایم تا کردممی قفل خودم . 



 کمی آژانس. شدم خارج خانه از و گرفتم را منا دست سریع

 و کردم ماشینش سوار را منا. بود منتظرم ساختمان از ترعقب

 راحتی نفس کند حرکت کردممی فکر. نشستم کنارش هم خودم

 بودن عادیغیر یمتوجه هم منا. آمدنمی باال نفسم اما بکشم،

 راند،می تند راننده. بود سباندهچ من به را خودش و شده اوضاع

. زدمی ترتند هم من قلب ضربان شدیممی ترنزدیک که چه هر

 منا سرد هایدست که حالی در. شدم پیاده ترمینال درِ نزدیک

 رنگی سفید پژوی ماشینِ دنبال به شود گرم تا فشردممی را

گفتمی مژگان که گشتم . 
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 که هم مردمی. آمدند سفید نظرم به هاماشین یهمه اول نگاه در

 شرکت ایمسابقه در که بود این مثل شدندمی رد کنارم از

 پیش در را مستقیم مسیر. برسند زودتر چه هر باید که اندکرده

 دور دارم که فهمیدم موقعی. نداختما نگاه طرفم دو به و گرفتم

 دور آرام. برگشتم خودم اول جای سر به دوباره که زنممی باطل

 جیبم از را امگوشی. کردم نگاه اطراف به تردقیق و گشتم خودم

 تماس صاحبش با نکردم پیدا را ماشین اگر تا آوردم بیرون

 سفید پژوی ماشین گرفتم فاصله که جمعیت انبوه از. بگیرم

 کردن تمیز مشغول جوانش یراننده که دیدم را رنگی

گفتم و کردم نگاهی منا به. بود آن جلوی هایشیشه : 

- هست ماشینه این ببینم خاله بیا ترتند خرده یه . 

 و شدم خم رسیدم ماشین به وقتی و کشیدم خودم دنبال را او 

 داده را آدرسش مژگان که بود همانی. انداختم پالکش به نگاهی

 ماشینش کنار و رفتم ترجلو. نشد ما یمتوجه راننده. دبو

 ساکم به و کرد مشت دستش در را پارچه من دیدن با. ایستادم

پرسیدم. انداخت نگاهی : 



- ارومیه؟ ببری رو ما باید شما  

 فقط است، خودش که بودم شده مطمئن ماشینش پالک از

 از دست که کنم یادآوری و باشم پرسیده سوالی خواستممی

شویم راهی و بردارد ماشینش یشیشه کردن پاک . 

- کردین؟ دیر قدر چه! خودمم بله ! 

- کنیم پیدا رو شما تونستیمنمی نکردیم، دیر . 

گفت ساک به اشاره با و زد دور را ماشینش : 

- همینه؟ فقط بارتون شید، سوار   

- بریم بیوفتیم راه سریع! همینه آره . 

بود نیامده خوشش یمممستق دستور از. انداخت باال ابرویی . 

-  االن کنم خرید خرده یه بوفه از برم من فقط شین، سوار شما

آممی .  

 و رفتم کنار. انداختم داخلش را ساکم و کردم باز را ماشینش در

 شوم سوار خودم خواستم که همین. شود سوار منا کردم کمک

 و زدم جیغی. کشید عقب به و گرفت را امشانه پشت از کسی



 پارچهیک. بیفتم پا از بود نزدیک اشکان دیدن با گشتمبر وقتی

. برداشتم عقب به قدمی ارادی غیر.  بود عصبانیت و خشم

 گفته پیمان به فقط من. است کرده پیدا را ما چطور دانستمنمی

داد من به هلی و آمد جلو. بودم : 

- مگه؟ صاحابهبی بردی،می کجا رو بچه من، برای شدی آدم  

گرفت سمتم به را اشاشاره انگشت : 

- کنم کارتچی دونممی . 

برد ماشین داخل را سرش و شد خم : 

- پایین بیا دایی منا . 

شوم مانعش تا گرفتم را بازویش. شدم نزدیکش : 

- . مژگان بدم ببرم باید رو منا. بزنیم حرف بذار اشکان، نکن

 !منتظرشه

زد داد : 

-  یوفتیب راه خود سر. هرته شهر کردی فکر کنی،می غلط تو

مژگان دست بدی بچه بری ! 



پرسید من به رو. برگشت نرفته راننده ما سروصدای از  : 

- کیه؟ آقا این شده، چی  

برد یورش راننده سمت به بود، سرخ اشکان صورت : 

- نزدم آتیشش تا برو اینجا از بردار رو ماشینت گمشو .  

 نشده پیاده هنوز منا دید وقتی و انداخت سرش پشت به نگاهی

گفت و زد ماشین به دستش کف با ایضربه : 

- دایی پایین بیا . 

. کردمی نگاه من به فقط. شد پیاده ترسیده چشمانی با و آرام منا

 اشکان

 اصالً. انداخت زمین روی و کشید بیرون ماشین از را ساکم

 یسینه به. شودمی ترشلوغ ما دور لحظه هر که نبود حواسم

چسبیدم اشکان : 

-  بدیم رو بچه بریم دوتایی بیا مناست، ظرهمنت مژگان اشکان

 رو کاراین. بمونه جااین دیگه خودش تونهنمی. منتظره اون بهش،

نکن باهاش . 



-  هم تو. دمنمی بهش بچه بره، تنهایی بره خوادمی گوری هر

 نداره، رو بچه لیاقت اون.مونهمی من پیش بچه برو، خوایمی

 رو شبچه کاره، و کسبی منا مگه رو؟ بچه ببره کجا خوادمی

 ایهفته آدم یبچه مثل و کنهمی زندگی جا همین آدمی خوادمی

بینهمی رو شبچه بار یه .  

-  میخواد کی پیش اینجا شه،بچه. ببرم بذار خدا، رو تو اشکان

زندانه که باباش! بمونه . 

گفت راننده به و داد هلم : 

- نه؟ یا ریمی  

 دانستمنمی من. نشست شینشما فرمان پشت غرغرکنان راننده

 به یا و کند صبر کمی که راننده به. کنم التماس شانکدام به

 از را گوشیش. بود گرفته سخت را گریان منای دست که اشکان

گفت من به کنان تهدید و آورد بیرون جیبش : 

-  و تو دل روی داغی یه آره، ارومیه ببری خواستیمی رو بچه

بمونه یادتون عمر آخر تا که بذارم مژگان اون ! 



 خودش به را منا من هم سر پشت هایدادن قسم بین در

 به را گوشی بود من یخیره که حالی در. گرفت شماره و چسباند

گفت و کرد نزدیک لبش : 

- کردم پیداش بگردی، دیگه خوادنمی پیمان .  

گفت اشکان اما پرسید، چه دانمنمی پیمان : 

- هست هم منا آره . 

نداشتم ایستادن توان دیگر. نشستم جاهمان . 
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 منا. دادمی پیمان به و بودیم که را جایی آدرس داشت اشکان

 اشکان. بیاید من سمت به و شود جدا اشکان از خواستمی



 و بلند صدای با من حالت دیدن با و کرد حلقه دورش را دستش

گفت عصبی : 

-  خواستیمی بشه؟ چی زمین نشستی! ترسیده بچه بریم پاشو

 بار چند هستی؟ طلبکارم بشه، بدبخت مژگان با بفرستی رو منا

 از شو بلند. نیست بشو خواهر دیگه ما برای آدم این گفتم بهت

زمین روی ! 

- مادرشه ؛.شهینم بد که خودش یبچه برای خدا، رو تو اشکان ! 

زد داد بلندتر : 

- بریم شو بلند مادره؟ اون مادره؟ نگو، هیچی شو خفه . 

 ما به عجله با را خودش که دیدم اشکان سر پشت را پیمان

 لباس هیچ بدون بود، تنش مردانه پیراهن یک فقط. رساندمی

 و بودم کرده اعتماد او به من شدم، بلند زمین روی از! دیگری

 کردم فراموش را کارش این بود، کرده خراب را چیز همه پیمان

 التماس او به حاال خواستممی فقط شد؛ ترنزدیک و نزدیک وقتی

 و اخم با پیمان. بود نداده جواب اشکان روی که التماسی کنم،

کردمی نگاهم زنان نفس نفس : 



- بردی؟می کجا داشتی رو بچه ارغوان، کنی کارچی خواستیمی   

رفتم سمتش به و گرفتم یدهناد را چیز همه : 

-  همین باید براش، نبرم رو منا اگه شهمی دیوونه مژگان پیمان

ببریمش هم با بیا خودت اصال ببرم، امشب ! 

گفت اشکان به و گرفت روی من از : 

- کننمی موننگاه دارن مردم خونه، ببر دار برشون . 

می محلیبی آشکارا. کشید عقب را خودش گرفتم، را پیراهنش

  .کرد

-  بیاره، طاقت تونهنمی اون نکن، مژگان با رو کار این پیمان

 اگه. کرد منا برای کرد کاری هر دونیمی که تو دونهنمی کسهیچ

مناست برای بدبخته االن قدراین . 

-  دونیمی چی تو. بشنوم که خوامنمی ارغوان، شنومنمی هیچی

دستش؟ دیب ببری خواستیمی رو بچه این که مژگان فرار از  

- باشه خودش با خوادمی شه،بچه . 

گفت پیمان به رو اشکان : 



-  بره، خوادمی جا هر خودش بذار. برممی دارمبرمی رو منا من

براش بازه راه . 

 یشانه روی را سرش منا. گرفت آغوش در را منا و انداخت دست

 اشکان آغوش در را گریانش صورت کرد سعی و گذاشت اشکان

 هیچ دیگر فهمیدم برداشت را اول قدم که کاناش. کند پنهان

کردم نگاه پیمان به دوباره. ندارم دادن دست از برای چیز : 

-  منا باهاش، رو کار این نکنید نکن، مژگان با رو کار این پیمان

 تو ببره، رو منا اشکان نذار. کشهمی رو خودش میره،می نباشه

نذار خدا رو . 

 را منا طوری اشکان. بود شده تربیش من با منا و اشکان یفاصله

بگیرد او از را منا بتواند کسی بود محال که بود گرفته آغوش در .  

گفتم بلند : 

- نکن ترشبدبخت بدبخته، خواهرته، مژگان اشکان .  

 و برد صورتم سمت به را دستم. دادنمی گوش حرفم به کس هیچ

 تمسم به را دستش تا. آمد جلو پیمان. کردم گریه بلند بلند

گفتم و گرفتم فاصله قدم چند گرفت : 



-  بهت من. ببینمت خوامنمی. نزن دست دیگه نزن، دست من به

 نابودش تو. داشتی خبر مژگان درد از تو بودم، کرده اعتماد

 مژگان از هم االن بگیری، انتقام همه از داری دوست کردی،

 از رو همه من بیاد مژگان سر بالیی اگه. گرفتی رو آرش انتقام

بینممی تو چشم . 

-  که بود کاری بهترین امروز کار که فهمیمی خودت زود خیلی

کرد معصوم یبچه این حق در شدمی . 

 را منا رسید که ماشینش به. دویدم اشکان طرف به و زدم پسش

 سریع. بست را کمربندش و نشاند ماشینش جلوی صندلی روی

 سوار وزهن اشکان. شدم سوار و کردم باز را ماشین عقب در

 حرف اشکان به داشت. بود رسیده ما به هم پیمان. بود نشده

پرسید و کرد نگاهم و برگشته عقب به منا. زدمی : 

- پیشش؟ ریممی نگفتی مگه کو، مامان خاله  

- بریم تونیمنمی خاله؛ بریم تونیمنمی دیگه . 

 و گرفت فاصله ماشین از کمی پیمان. کردیممی گریه دو هر 

 را رویم. داد بودم نشسته من که جایی و عقب هب را نگاهش



 دیگر باریک نشست ماشین فرمان پشت که اشکان. برگرداندم

کردم امتحان را شانسم : 

- مناست منتظره مژگان اشکان ! 

گفت و کرد روشن را ماشینش گفتم را این تا : 

- . دربیاد جونش که بمونه منتظر قدراین منتظره، که درک به

 بودیم نرسیده سر اگه! کردیمی خریتی چه داشتی فهمینمی

 رو سرت باید بیاد بچه این سر بود ممکن که بالیی خاطربه بعدها

مردیمی و زمین ذاشتیمی ! 
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 اهمیتی من هایریهگ به نه بود؛ شده سنگ از انگار اشکان دل

 از دیگر شدم مطمئن رسیدیم خانه به وقتی. منا نه و دادمی



 من گوشی. بکنم مژگان و منا برای تا آیدبرنمی کاری من دست

 حتی. بود درآمده صدا به زنگش حرکت ابتدای همان از

 چه بود فهمیده مژگان تردیدبی کنم، نگاه آن به خواستمنمی

داشت را انندهر یشماره است، آمده پیش .  

گفتم اشکان به رو آمدم بیرون آسانسور داخل از وقتی : 

- ببرمش تونمنمی که جایی دیگه باال، ببرم بده رو منا ! 

رفت واحدش در سمت به : 

-  دیگه نداری لیاقت تو دستت، دمنمی رو بچه این هم لحظه یه

باشه پیشت بچه این دیگه یدقیقه یه . 

کردم سد را راهش : 

- رو منا من بده نیست، خوب حالش ! 

کند حائل خودش و من بین تا آورد جلو را دستش : 

-  بهت اگه مژگان! توئه پیش از بهتر باشه جا هر !کارت پی برو

میری؟می بمیری، باید بگه  



-  نگفته که من به! حقشه کرده، کاری همه براش دخترشه، منا

 !بمیر

-  ذره یه اگه اون کار؟ همه شده اسمش کاریکثافت حاال تا کی از

 رو بچه که خواستنمی ازت کردمی فکر بچه این یآینده به

 سر خوادمی بالیی چه نیست معلوم که جایی ببره تا ارومیه ببری

بیارن خودش ! 

. کردمی نگاهم فقط و آمددرنمی صدایش اشکان ترس از منا

گفت و کرد جاجابه دستش در را کلیدش اشکان : 

-  من از بیاد خوادمی اگه منه، دست امن بگو زد زنگ مژگان اگه

 !بگیره

 صدایی هیچ. ایستادم در پشت. شد داخل و کرد باز را در 

 بودم، ایستاده تکلیفبال. بود برنگشته خانه به نسترن. آمدنمی

 مژگان دست به را منا و امبرگشته خانه به شدنمی باورم هنوز

است شده خراب کار و ام؛نسپرده . 

 با و شوم کالمهم مژگان با خواستمنمی. اشتمد وحشت گوشی از

 و کشید دست بعد و زد زنگ مژگان شب نیمه تا. بزنم حرف او



 چند. نخوردم تکان جایم از اصالً من. کرد پر پیمان را جایش

 سنگین پلکم که بار هر و نشستم مبل روی طوالنی ساعت

 چشم دفعهیک و خوابیدممی کوتاه یدقیقه چند حد در شدمی

زدممی زل اطرافم به ناباورانه و نشستممی راست و کردممی باز . 

 صدایش. دادم را جوابش باراین زد، زنگ مژگان دوباره زود صبح

 برای قدرتش یهمه از کردمی سعی بار هر اما آمد،درمی زور به

کند استفاده منا اسم بردن : 

-  چرا نیاوردیش، چرا کجاست؟ من منای بیاری، رو منا نتونستی

 مواظبش گفتم بهت قدر چه دی؟نمی رو من جواب دیشب از

 جواب و اشکان دست دادی رو مبچه فهمید، اشکان  چرا باش،

دی؟نمی منم ! 

 از بهتر خیلی هم من وضع. بگوید را حرفش یبقیه نداشت نفس

نبود او : 

-  منا و بمون جاهمین گفتم قدر چه تونم،نمی گفتم بهت قدر چه

 و بمونی تونینمی که کرده پیدا بیخ کارت قدراین اما دار؟ نگه رو

 جاهیچ  تو که چیه من تقصیر. کنی بزرگ رو تبچه جاهمین



 نکنه که دستت بده رو منا ترسهمی اشکان که نیست؛ جات

بیاد؟ سرش بالیی  

-  من بیاد، نذاره که منه یبچه یکارهچی اون کرده، غلط اشکان

. شممی خراب اشکان زندگی روی و گردمبرمی زود اما رم،می

 بگو بهش برو داره، نگه دور من از تونهمی رو منا قدر چه ببینم

 از رو مبچه و آممی بمونه، جوریاین چیز همه ذارمنمی که

 راحت دستم از و رممی نکنه فکر بگو بهش آرم،درمی چنگش

کنه زندگی من برگشتن فکر با ثانیه هر و لحظه هر. شهمی ! 

-  جاهمین منا با بیا و برگرد خب آد،می بدش اشکان کردی رفک

 .بمون

 یک فقط است، شنیده را من هایحرف از قدر چه دانستمنمی

. شدم خیال و فکر غرق قبل از بیشتر و شنیدم را آزاد بوق دفعه

کردمنمی توجهی من و دادمی سر خستگی فریاد جسمم تمام . 

 بزنم، را اشکان یخانه در و مبرو پایین بودم مجبور منا خاطربه

 روی را دستم وقتی. بودم فراری آن از روز چند این که کاری

 چه هر و بیاید نسترن بودم منتظر لحظه هر گذاشتم در زنگ



 به اخم کرد، باز را در که بود اشکان اما بگوید؛ من به خواهدمی

. نشوم خانه وارد که بود داشته نگه طوری را در و داشت صورت

گفت و آمده جلو ریقد : 

- خوای؟می چی چیه،  

- بگیرم رو منا اومدم . 

-  دستت؟ بدم رو منا! نه شهنمی حالیت انگار آدمیزاد حرف تو

 گوش تو کلی زدن، حرف منا با. زد زنگ متین بابای االن همین

 اوضاع گفت. نگه هیچی شما دیروز گندکاری از خوندم بچه

. گیرهمی رو منا آدمی بشه نیست، روبراه خرده یه شونخونه

ما نه باشه، مژگان دست بچه بوده قرار گفت . 

-  آنمی که خوبه االن مژگان، بدیم ببریم رو منا نذاشتی تو خب

بگیرن؟ رو بچه  

آورد سمتم به تهاجمی حالت به را دستش و کرد رها را در  : 

-  بدبخت االن که بودی برده رو بچه اگه نه؟ فهمینمی تو احمق،

 پا زیر رو ارومیه قدم به قدم راحته، بچه بردن کردی رفک بودیم،

کردنمی شکایت مونهمه از کنن، پیدا رو بچه تا ذاشتنمی . 
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- نسترن. ببرم بده رو منا فقط فهمیدم، باشه  ... 

- خوبه جاش هم منا ست،نی نسترن ! 

- ترهراحت من پیش منا آد،می که باالخره ! 

-  بچه حال به دلت خوادنمی تو بسازه، منا با مجبوره بیادم

کردینمی رو کاراین بودی فکرش به اگه تو بسوزه، ! 

 بود شده عادت برایم اشکان برابر در دیروز از که التماسی با 

 :گفتم

- ببینمش بذار حداقل . 

تگف کالفه : 



-  زود پیمان که کن شکر رو خدا و کارت پی برو ارغوان، برو

 چه. آوردمنمی اسمتم دیگه بودم جاش من. اومدم و کرد خبرم

دردسر؟ جز داری، براش مگه نفعی ! 

. بودم ندیده هم را منا کرد؛ راهی را من هاحرف بدترین با اشکان

 جواب هم من و زدمی زنگ مدام پیمان اشکان تصور برعکس

 خبرش من. محکوم را او و کردممی تبرئه را خودم. دادممین

 خبردار را اشکان پیمان اما روم،می کجا بداند که بودم کرده

 بزرگی دردسر منا رفتن نبود، اشتباه اشکان هایحرف! بود کرده

 و بود قضیه طرفیک برایم این اما انداخت،می ما دامن به را

 مژگانی از من. ترساندمی را من که بود مژگان قضیه دیگر طرف

 قرار که دردسرهایی از بیشتر باشد مانده کوتاه منا از دستش که

 را دلگیری روز. ترسیدممی بیاید ما سمت به آن از بعد بود

 پایش هم لحظه یک حتی اشکان. ببینم را منا آنکهبی گذراندم،

 لحظه یک حتی و بود ایستاده مصرانه. نگذاشت بیرون خانه از را

 سرانجامی همان به بودم رسیده من. گذاشتنمی تنها را منا هم

 او برای دلسوزی آن و رسیدم،می اشکان مورد در همیشه که

 هم او. ببیند اشزندگی در را آرامش روی توانستنمی اینکه بود،



 را اضطرابی از پر روزهای ترشقبل حتی و امروز تا دیروز

 توانستممی که بودند گرفته هاییآدم را من اطراف. بود گذرانده

 متعجب صورت به حتی. بدهم حق خود جای در شانکدام هر به

 هم او به کردم،می فکر که هم بودم زده پس را او که وقتی پیمان

 دنبال و برداشتم را امگوشی. دادممی حق کرده که کاری برای

 است دیده را امفرستاده برایش که هاییفیلم ببینم که بودم این

 اصالً. بود نگذاشته جواب در چیزی ولی بود، دیده. نه یا و

است داشته واکنشی چه و دیده را هافیلم این کی دانستمنمی .  

 تخت روی. آمدنمی خوابم اما بودم، شده بیدار زود صبح اینکه با

 زده زل روبرو به و کرده جمع را پاهایم و نشسته تاریکی در

 ترتیره بود، عجیبی جور امشب یکیتار. بود خالی منا جای. بودم

. بودم بیگانه ترس با که منی ترساند،می را من! ترترسناک و

 از. خواندمی شعر گفتمی. زدم زنگ آرا به و برداشتم را گوشی

 من دید و خواند را شعرش وقتی. بخواند هم من برای خواستم او

پرسید زنمنمی حرفی : 



-  دلت ندیدیش داری؟ خبر انپیم از زنی،نمی حرفی چرا ارغوان

شده؟ تنگ  

بودم خبربی آن از خودم که بود کرده اشاره چیزی به آرا .  

-  برای پیمان، برای فقط نه شده، تنگ دلم همینه، کنم فکر

 حرف شبا هم با کلی که ها،موقع این پارسال برای چیزا، خیلی

زدیممی .  

- بگو بهم ها،مونده اعترافت یه هنوز تو ارغوان . 

- بیاد بدت من از هم شاید شی،می ناراحت گمب . 

-  تو از االن کردی قبالً تو که کاری واسه باید من چرا شم،نمی نه

بیاد بدم . 

-  اون از بعد و کنی قطع رو تلفن گفتم که وقتی بده قول پس

نپرسی ازم هیچی دیگه ! 

- قبوله باشه !  



-  خوادمی دلم! آرا شدم خسته من بگم، بهت چیز یه قبلش فقط

 نداشته کاری کسی با کنم، زندگی درست کنم، زندگی آدم مثل

باشه نداشته کاری بهم هم کسی. باشم .  

-  به تونینمی تو باشی، خودت مواظب باید توئه، دست این خب

 برای اما برن، رو درست راه و نکنن بدی بهت بگی دیگران

کن اعتراف حاال. تونیمی خودت . 

کشیدم عمیقی نفس : 

-  به رفتم من داد، بهم رو مرگش خبر اشکان و مرد بابام وقتی

 مژگان کنار کرد،می گریه و زدمی رو خودش مژگان. اتاقم

 اما کردم، گریه همراهش منم و مالیدم رو هاششونه و نشستم

 شکر رو خدا داشتم مرتب دلم توی من بود، الکی من یگریه

 احتر دستش از که خوب چه گفتممی. مرده بابام که کردممی

خیلی آرا، پشیمونم خیلی االن. شدیم !  

 به اینکه با. کرد قطع را تماس. نگفت و نپرسید چیزی آرا

 اما کردم گریه آرا به هایمحرف گفتن حین امروزم تمام یاندازه



 را اتاقم یپرده و شدم بلند جایم از. کردممی سبکی احساس

نکرد اتاق شدن روشن به کمکی هم کار این. زدم کنار . 
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 روشنایی کلید اتاقم در کنار. رفتم بیرون اتاق و زدم را برق کلید

 از افتاد سالن داخل مبل به چشم و زدم را کلید تا. بود سالن

 روی را دستم. برداشتم اتاق داخل به قدمی و زدم جیغی وحشت

 را شالش که کردم نگاه پیمان به زنان نفسنفس و گذاشتم قلبم

 خواستمی و بود آورده باال را دستش. کردمی باز گردنش دور از

نترسم که : 

- بیرون اومدی خودت دفعه یه بترسونمت، خواستمنمی ! 



 امخانه به که است شبش هر کار انگار که بود خونسرد قدرآن

 که طورهمان. ببینم امخانه سالن وسط را او دفعهیک و بیاید

گفتم و دادم تکیه در درگاه به بود امسینه روی دستم : 

- تو؟ اومدی چطوری  

. انداخت گردنش شال کنار و درآورد تنش از هم را کاپشنش

داد نشانم و آورد باال را کلیدی دسته : 

- اومدم این با ست،ساده . 

- بفهمه اشکان کنی؟می کار چی اینجا ... 

-  خوادمی چطور اشکان، اما کنم،می کار چی اینجا گممی بهت

دارم رو تخونه کلید من دونهنمی که اون بفهمه؟ . 

برداشتم قدم عقب به رو و داخل به. آمدمی من سمت به داشت  : 

- کنه؟می کارچی تو دست من یخونه کلید  

گرفت را من جای و داد تکیه در به و انداخت باال ابرویی : 



-  یه گرفتممی براتون رو خونه این داشتم که موقع همون خب

 خب و خورد خواهد دردم به روزی یه که گفتمی بهم حسی

دادی؟نمی رو من تلفنای جواب چرا. بود درست حسم  

- کردی خبر رو اشکان مژگان؛ پیش ببرم رو منا نذاشتی تو ! 

 -  ببخشید مژگان، پیش ارومیه دارم من پیمان که زنیمی زنگ

 بذارم کنم، کارچی من داشتی انتظار! کنممی رو کار این دارم که

 بری؟

- رفتم؟می همیشه برای مگه  

-  داشت وقتی بود منا هدفش فقط اگه مژگان! نبود معلوم

 ببری، تو گذاشت اما برد،می خودش با هم رو شبچه رفتمی

 ببرتت، بعد و اونجا بکشونه رو تو خواستمی چرا؟چون دونیمی

 براش کس هیچ تو جز شده، وابسته بهت روانی نظر از اون

 تو از براش، موندی که تویی فقط ان،فراری ازش همه! نمونده

 و حساب خب اما تونه،نمی منا از که طورهمان بگذره تونهنمی

کرد فراموش کل به رو من نکرده، رو چیز همه کتاب . 



-  مگه چی، خودم من داشت، نظری همچین مژگان که گیریم

خواد؟نمی دلم که کاری به کنه مجبور رو من تونستمی  

 عقب به را دستش. آمد داخل و گرفت در درگاه از را اشتکیه

بست را در و برد : 

-  باهاش تا اینجا اومدم و فهمید رو چی همه اشکان که روزی

 روزی به وای زنند،می نمکش بگندد چه هر گفت بهم بزنم حرف

 بدم تا دستم بودم گرفته رو احترامم یهمه من. نمک بگندد که

 پای خواستممی چون فقط کنه، حراجش اون و اشکان دست

 یا. بود چیزی هر از ترمهم برام که بایستم، معالقه و عشق

 نسترن، داریوش،! نداشته رو انتظار این من از گفت بار ده مامانم،

 گفتم کالم یک و شنیدم  رو اینا یهمه! گفتن چیزی یه کدوم هر

 مفت که داری؟ من از انتطاری چه حاال! تمام و خودمه زندگی

 اگر؟ و اما به ببندم دل! بده باد به مژگان تا بدم رو چیز همه مفت

 ارومیه_تهران ماشینای تموم شده کردمنمی پیدات اگه دیشب

 داشت، سرش توی فکرایی مژگان. کردممی رو کار این بگردم رو

بود غلطی کار اینم که شد،نمی ختم منا بردن به فقط که ! 



 باشم داشته خودم با تا بود خواسته من از مژگان که مدارکی

 داشت پیمان هایحرف با و آمد مشکوک نظرم به موقع همان

گرفتمی بیشتری قدرت لحظه هر تردیدم و شک . 

-  کی وسط؟ کشیدی رو اشکان پای چرا اومدی،می من با خودت

شه؟می مادر منا برای  

-  به دلبسته کنه،می خطرناکی کار داره مژگان کنی،می اشتباه

 برای کشیدن رو و زیر کارش که آدمی فروغی؛ حمایت

 از زودتر خیلی. نیست چیزی براش که مژگان هاست،گندهکله

کنه پاش کله تونهمی کنهمی رو فکرش مژگان که اونی . 

-  سرت باال مادر وقتی دونینمی تو رو، چیزا این فهمینمی تو

 نبود سرم باال مادر که فهمممی من بدبختی، قدر چه یعنی نیست

بود سرم روی اون و این منت دایم و . 

-  شه،می برعکس چی همه هم گاهی اما فهمم،می خوب اتفاقاً

 اتفاق یه درگیر بار هر و سودا هزار و داره سر یه که مادری

 رو زندگیت مادر همین نداره، مادری وقت غریبه و عجیب

جهنم کنهمی !  



- بهشت؟ تو کجاست؟ االن منا  

-  مژگان از باشه که چی هر اشکان نیست، جهنمم توی اما نه،

 خوبی مادر کنهمی فکر مژگان متین، مادر و پدر حتی یا بهتره،

 خودش وقتی خوادمی چطور تونه،نمی اما شه،می شبچه برای

 بالیی و بردمی اگه ببره، هم رو منا نداره حسابی و درست جای

 ادامه عادیت زندگی به دیگه تونستیمی تو اومدمی منا سر

 خوبی مادر تونهنمی مژگان کنار، بذار رو لجبازی ارغوان بدی؟

 نه ساخته، خودش برای خوبی ایگذشته نه باشه، منا برای

 اما بود، امیدوار بهش شدمی موندمی اینجا اگر روشنه، شآینده

 تو نیست، تنها اینجا منا. ذارهنمی باقی حرفی جای دیگه رفتنش

باشین داشته رو هواش تونیمی هست، اشکان هستی، . 

گفتم تاسف با و دادم تکان را سرم : 

-  که شیممی خودمون زندگی درگیر قدراین مونهمه تونیم،نمی

 بزرگ تنهایی خودش بدبختی توی اون و کنیممی فراموشش

 چه این دیگه نباشه مامانشم زندان، کجاست، باباش! شهمی

براش؟ شهمی ایزندگی  
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-  مژگان کنی قبول باید. هست حل راه اینا یهمه برای

تونستنمی . 

شدمی ترنزدیک من به قدم به قدم : 

-  سند ندیدی؟ خودت مگه فرستادی من برای که فیلمایی همین

مژگانه صالحیت عدم .  

گذاشت امشانه دور احتیاط با را دستش : 

-  بیشتر و دیدم رو فیلما این برگشتم ترمینال از که دیشب

 فیلما اون چرا! بری نذاشتم و سراغت اومدم که شدم خوشحال

فرستادی؟ برام رو  

- بشنوی؟ خوایمی چی  



- رو حقیقت ! 

-  جاش، سر بشینه که بترسونی رو فروغی باهاشون خواستممی

کنه اذیتت نتونه که ! 

- آوردیشون؟ کجا از  

- پیش وقت خیلی برداشتم، مژگان گوشی از ! 

-  از چیزی فروغی به اصالً کنم،می کار چی باهاشون دونمنمی

 رو دلم! خوبه معنی از پر من برای فیلما این اما نه، یا گممی فیلما

همیشه از ترگرم کنه،می گرم ! 

 بود شده فراری من از که خوابی. کردم بسته و باز را چشمم

آمدمی سراغم به داشت . 

کشید موهایم روی و برد عقب به را دستش  : 

- آد؟می خوابت  

- بخوابم سال هزار خوادمی دلم! خیلی !  

- بخواب برو . 

- ری؟می تو  



کرد متمایل من سمت به کمی را سرش : 

- برم؟ داری دوست  

-  وقتی خواممی. کشمنمی دیگه! تنهایی از شدم خسته نه،

بخوابم هستی تو که فکر این با بندممی رو چشمام .  

- صبح تا هستم من! بخواب تختت روی برو ! 

- مونی؟می صبح تا  

 !آره-

 کش. کردم پاک را چشمانم زیر اشک و بردم باال را دستم

 سرم و خزیدم تخت روی. کردم باز اشخیره نگاه زیر را موهایم

 دست. کردم نگاهش و کشیدم دراز طاقباز. گذاشتم بالش روی را

 هایدکمه. کشید بیرون شلوارش داخل از را پیراهنش و برد

 و رفت پنجره سمت به  و زد را برق کلید. کرد باز را پیراهنش

 شد مطمئن وقتی و انداخت نگاهی طرفش دو به. کشید را پرده

 روی. آمد تخت سمت به است پوشانده را پنجره آخر تا پرده

 چرخیدم. کشیدم جلو را بالشم و رفتم عقب کمی. نشست تخت

کرد زمزمه صورتم روبروی. شد خم سمتم به. خوابیدم او به رو و : 



- گذاشته برام شرطی یه ناهید مامان ! 

- شرطی؟ چه  

-  و من برای کاری هیچ بیرون نیام و نکنم ول رو کارخونه تا گفته

کنهنمی تو ! 

- کنی؟ کار چی خوایمی  

داد تکیه امپیشانی به و آورد پایین را سرش : 

-  و تو! رو کارخونه خوامنمی. کنممی گفت که رو کاری همون

ترینمهم برام ناهید مامان رضایت . 

کردم حلقه گردنش دور و دادم حرکت را دستم یک : 

-  پایین اون دونممی من من، بده رو منا فردا اشکان کن کاری یه

 یه ممکنه اونجاست منا ببینه بیاد نسترن. گذرهنمی خوش بهش

بگه بهش چیز . 

- آرممی برات رو منا فردا! علیه عمو یخونه نسترن . 

- بقیه؟ مریم، مامان از خبر؟ چه علی عمو یخونه از  



-  دارن. برن بفرسته کوروش با رو داریوش خوادمی علی عمو

پیشم بود اومده کوروش دیروز. کننمی رو کاراشون . 

گفت لبخند با  : 

من به بخشید هم رو شاکل ! 

 کنارم و انداخت کمرم دور دست. گذاشت بالشم روی را سرش

 اشسینه در را سرم و کردم ترنزدیک او به را خودم. کشید دراز

گفت دفعه یک و زد سرم به ایبوسه. بردم فرو : 

- لحظه یه کن بلند رو سرت ! 

 با. گذاشت بالشم روی و کرد خم را دستش. کردم بلند را سرم 

زد لبخند من به دستش به اشاره : 

- اینجا بذار رو سرت حاال ! 

. کشیدم دستش روی را صورتم و گذاشتم دستش روی را سرم 

 به را هایشلب. گرفت آغوشش در را من و چرخید طرفم به

 امگونه روی را لبش. بوسید را من ریز ریز و چسباند امگونه



 بیشتری سرعت هایشبوسه و رسید گردنم به و داد حرکت

فشرد خودش به بیشتر را من و گرفت .  

 خوب خیلی. کردم نگاهش و بردم عقب ایلحظه را سرم

 هایشب یهمه از امشب که کردمنمی فکر دیگر دیدمش،می

 تا بود قرار. بود من کنار. بود من با پیمان. است ترتاریک قبل

 نگاهش وقتی. گفت ارغوان آرام. زد صدا را اسمم. بماند صبح

 لبش و بردم جلو سرم. بود امخیره. بگوید چه دانستنمی کردم

 زیر از را دستش. داد جواب را امبوسه و داشت نگهم. بوسیدم را

شد خیز نیم و برداشت سرم : 

-  شب کلی تونیممی ما و شهمی حل زود خیلی چیز همه! ارغوان

باشیم داشته هم کنار طوریاین . 

- بکشه طول دنیا ته تا اگه حتی کنم،می صبر . 

-  همین شده، تموم من برای. بکشه طول تهش تا نیست قرار نه؛

 اینجا همین برای امشب. شده تموم من برای چیز همه حاال

خودمون جز نیست مهم هیچی دیگه بگم بهت که اومدم . 



 طرف به را سرش. گذاشتم صورتش روی و بردم باال را دستم

. شدم خیز نیم خودش مثل. بوسید را آن و کرد کج دستم

 در و کردم نزدیک صورتش به را سرم. بود هم مقابل صورتمان

. افتاد اشسینه روی خسته سرم. بوسیدیم را همدیگر زمان یک

 را عطرش بوی. گذاشتم اشسینه روی سرم کنار هم را دستانم

 را قلبش ضربان صدای. آمدنمی خوابم دیگر و کشیدم نفس

گفت و برد فرو موهایم در را دستش. شنیدممی : 

- بشه صبح دیگه خوامنمی! خوبیه شب قدر چه امشب ! 
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